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فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،39-93،)4(01 ،زمستان 0931
زینیوند،تورج؛وامیری،پروین(.)6931تصویرشناسیفرهنگیایرانیاا درآیینا ساررنام پاوک ،فصلنامه تحقیقلم

فرهاگی ایران.39-93،)4(61،
شاپا3114-6441:

نویسندگا /دسترسیب متنکاملمقال براساسقوانینکریتیوکامانز

آزاداست) .

(

تصویرشناسی فرهنگی ایرانیان در آیینۀ سفرنامه پوالک
تورج ز ینی وند* ، 1پروین امیری

2

دریافت 7931/77/71 :پذیرش7930/50/51 :

چکیده

تصویرشناسی،تالشیاستبرایشناختدقیقوبهترقضاوتدیگرا دربارۀخودونیزکنارزد کی هایی
ها،ودریافتهایخاصیک در اثارادبایرابا عنوا 

ازمتنوفهمواقعیتهایاتحریفها،دیگرسازی

جلوهگاهاندیش هاوبرداشتهایذهنینویسندهبرایمخاطبممکنمیسازد.هدفایانمقالا ،تییاین
یافرهنگیتصویرهاییاستک ادواردپوک ،ساررنام نویسآلماانی،ازسایززنادگی،او اا 
تاریخ 
معیشتی،آدابورسوم،سنتها،عادتهاوهنجارهایاجتماعیایرانیا دورا قاجارترسیمکردهاست.این
مقال میتنیبر«خوانشمتندرپرتورویکردتصویرشناسای»با رو توصیری اتحلیلیاسات.پاهوهش
حا ر،ابتداخوانشخودرابرروایتپوک دردوسطحکلیوب صورتنگاهمثیتونگاهمنریمطار 
انگاریوتحساینگری

کردهاست،سپسمصداقهایتصویرهایمتنبانگاهمثیاترادرقالابهمساا 

«من»ازجغرافیای«غرب»ب فرهنگ«دیگری»(ایرا )در«شرق»،بررسیکردهاست.ودرسطحدوم،با
شناسایدرابعاادتضاادوتقابلهاای

درنظرگرفتننگاهمنریویک میتنیاساتبارالگاویرایاقشرق
شناختشناسانۀمیا دوهویت«من»و«دیگاری»بااتوجا با موقعیات«غارب»و«شارق»درابعااد
نماییتقابلها،وتحقیروتوهین،ب خوانشتصاویرپرداخت است .

کلیش پردازیوتعمیمسازی،بزرگ
ادبیاتتطییقی،تصویرشناسی،آدابورسوم،سیززندگی،سررنام پوک 

کلیدواژهها:

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

.1دانشیار ،زبا وادبیاتعرب،دانشکدهادبیاتوعلومانسانی،دانشگاهرازی،کرمانشاه،ایرا (نویسندهمسئول) .

.2کارشناسارشدزبا وادبیات فارسی،دانشکدهادبیاتوعلومانسانی،دانشگاهرازی،کرمانشاه،ایرا  .
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دساتاوردهایجهاانگردا وسایاحا ،یکایاززمینا هایپهوهشایدر«ادبیااتتطییقای »اساات.
«شناختبهترودر کاملترادبیاتب عنوا یزکل،تنهاازطریاقمقایساۀادبیاات نادملاتباا
هایدیگردانشوکوششهایبشاریحاصال

دستنمیآید،بلک باتطییقادبیاتباحوزه

یکدیگرب 
شامارمیآیاد«،زیارااز

(زینیوند.)96،6933،ساررنام ،جلوهگااهزنادگیهارملتایب 
میشود» 

کب ا کیخاااطراتساارر،میتااوا ازتراااوتفرهنااگورسااوموحقیقتهااایتاااریخیوعقایااد

سیاستمدارا ودولتها،آگاهییافت»(پروینیوکنجوریا .)64-61،6944،توج ب ساررنام ها
ب عنوا یکیازابزارهایایجادوگستر فهمودر نیزاهمیتزیادیدارد«.پهوهشگرهموارهباید
بارایآفاارینشزمینا هاوافقهاایتااازهدرپهوهشهااایتطییقاایبکوشادودرایاانزمینا عالوهباار
ها،ازمطالعااتتااریخیوزندگیناما هاو...کمازبگیارد.

جهانگردیویاریجستنازساررنام 

فرستندگیدرادبیاتب منظورانتقالاندیش هاوتصاویروتأثیرمتقابل ،رورتدارد(نادی،6939،
.)96-94بررسیاینشااخۀادبیااتمقایسا ای،میاا پهوهشاگرا فرانساویرواجفراوانایداردو
«تحقیقدراینزمین دردوبخشانجاممیشاود:نخسات،بررسای هارهوتصاویریازملاتدر
ادبیاتدیگرا ،دوم:شناختیزملتازخاللآثاریزنویسانده»(غنیمایهاالل.)639،6931،
صتمیدهدک  هرۀخاویشرادرادبیااتساایرملال

ادبیاتتطییقی«ازاینرهگذرب ملتهافر
بیینندوازمقامومنزلتخوددرمیا ملتهایدیگرآگاهشوندوزمین هایتراهمواقعایوتعااو و
همکاریرابرپای صداقتمیا ملتهافراهمکنند»(غنیمیهالل.)141،6931،نیایدازنظردور
داوریملتهادربارۀدیگری،فرقداردوهرکادامدرماورددیگاریرخیخاصایدارنادو

داشتک «
بازتابآ هارادرادبیاتک جلوهگااهاحساسااتوتصاویرراساتینرواباادرباارهدیگاریاسات،
مییابیم،لذاتحقیقسررنام ،داستا ها،نمایشنام هاو هرههایخارجیب منظوراطاال ازنظریا 

ملتنسیتب همامریحتمی[ روری]است»(غنیمیهاالل.)613،6931،بارایدر درسات
روایتسررنام نویسا ،بایدخوانشمتنرابشناسیم .
رورتواهمیتاینمقال ب اینسیباساتکا شاناختوتییاینفرهناگملایدرمیاا 
فرهنگهایدیگرازاهمیتزیادیبرخورداراستوکزماستک پهوهشگرا ،روایاتبیگانگاا 

ازفرهنگایرانیرابارعایتاصول،آگاهان ومنطیقبررویکردخوانشتصویرشناسانۀحقایق،باا
تطییقمطالبسررنام  نویسا دیگرودرنظرداشتنمقتضیاتهردوره،تشاخی دهناد،زیارادر
ایرا ب اینبخشازدانشادبیاتتطییقی،کمترتوج شدهاست.مقالاۀحا اربارآ اساتکا 

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

دریابد،پاوک درروایاتخاود ا تصاویرهاییازفرهناگماردمایارا راانتقاالدادهاسات 
تصویرهایوی،حاصل نو تصاویرپردازیهاییدرزمیناۀسایززنادگی،او اا معیشاتی،
عادتهاوهنجارهایاجتماعیبودهاست
ها ،
آدابورسوم،سنت 

پیشازاین،فرزان علویزادهدرمقال ایبااعناوا «تصاویرایارا وایرانیاا درساررنامۀ ا 
1
؛تااأملیدرانگااارهآفرینیوکلیشاا هادرذهنیااتسااررنام نویس»()6939بااارو 

شااارد
تحلیلیا استنیاطیب بررسیتصویروخوانشروایتشارد اززنادگیایرانیاا درزماا صاروی 

پرداخت اسات.همنناین،حساینمیرزایایوجیااررحماانیدرمقالا ایبااعناوا «فرهناگو
شخصیتایرانیا درسررنام هایخارجی»(،)6941تصویرساررنام هایغربایازصاروی تاا
انقالباسالمیرادرموردایرا ،بررسیتحلیلیکردهاندک درآ بااساترادهازناوعیترسایر،از
نگاهفلسریب در وفهمموسومب ترسیرگادامر،2پرداخت اند .
نامورمطلاق(6944و،)6939نظاریمانظمودیگارا ()6931ونانکات()6931نیازدر
نوشت هایخودب تحلیلوتییینبرخیمیاحثنظریاینرویکردپرداخت اند،اماپهوهشحا ار
تصویرشناسای

برآ استک براساس ار وبهایادبیاتتطییقیوباتوج ب میانیاصالیرو 
درخوانشدیدگاههایپوک ،ب رو توصیریاتحلیلیب بررسی گونگیتصاویریکا ویاز
فرهنگایرانیارائ میدهد،بپردازد.دررو تحقیقونقدتصویرشناسیب طورخاصبارمحاور
تاریخیواجتماعیتأکیدمیشود؛بنابراین،ارتیاطتصویرارائ شدهازفرهنگدیگری،باازماا و

محیطیک تصویردرآ شکلگرفت است،بسیارمهماست .
ب هرحال،خوانندۀاینمقال بااینمو و روب روخواهدشادکا پاوک ماننادبسایاریاز
هاوانگارههاای

شرقشناسا ،دربرداشتهایخودوترسیمسیمایفرهنگایرانای،تاابککلیشا 

اینپیشفرضک «خود»،ماال عقالنیاتوحقیقاتاسات،ازنگااه

ذهنیخودبودهاستوبا
خود»فراترب معرفی«دیگری»پایینترپرداخت استک نگااهیفرادساتیاساتودرانتخااب
« 
خطوطوزوایایموردتوج خود،برایانتقال،بیشترگزینشیوسلیق ایعملکردهاست .
رو پاهوهشدرایاانمقالا ،توصیری اتحلیلیبااودهو ااار وبنظااریآ نیاازباارنظریااۀ
یکایازحوزههاایادبیاات

تصویرشناسیدرادبیاتتطییقایاساتواراسات؛«تصویرشناسای»3
تطییقیاستک «درقر نوزدهمدرفرانس تحتتأثیرنظری هایمترکرانیمانندمادامدوستال4و

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
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وجودآمد(علاویزاده.)611،6939،مطالابسررنام نویساا ،واقعیاتمحا 

هیپولیتتن1ب 

هاودریافتهایمربوطب مسائلیک دیدهیاحتیشانیدهاند.

نیست،بلک ترکیییاستازاندیش 
هااشاکلمیگیاردکا متاأثراز

اینترتیب،درذهانسررنام نویساا ،انگارههااییبراسااسآ 
ب 
تجرب هایشخصیمنرردخودشا یامطالییاستک پیشترازمتو در کردهاند؛«خوانشمتن
درپرتااوتصویرشناساای،درواقااک،تااال ب ارایکنااارزد یاازکی ا ازمااتن،در تحریفهااا،
ً
ها،و...دریافتهایخاصیاستک حقیقتادرفهاماثارادبای...

دیگرسازی ،راییاینتحریف

(علویزاده.)611،6939،هدفتصویرشناسای،بازنمااییتصاویر«فرهناگ

تأثیربسزاییدارد»
خودی»درادبیات«دیگری»است.این«دیگری»،دیگریبرو فرهنگیاست«.مطالعاۀتصااویر
یابازنماییهایبیگان یاتصویرشناسی،ب مدت ندده ،یکیازفعالیتهایموردتوج مکتاب

(نااامورمطلق634،6944،؛پااا و.)13،6334،

فرانساا درادبیاااتتطییقاایبااودهاساات»
تصویرشناسیب عنوا یزرو بینارشت ایدربسایاریازعلاومکااربردداردو«با لحاظهادف
ً
تاریخگراییکمزمیگیردوب لحاظهادف
ساختارگراییونو 

بخشید ب زمینۀمتنیعمدتاازپسا
تاریخیشا مرتیامیکناد»

عیا
ایجادمانندعلمهرمنوتیزاستک متنهاراب زمین هایاجتما 
(نانکت .)611،6931،
درواقک،تصویرشناسیبرآ استک تصویریاقضاوتفرهنگایکشاورهایااهاویتیافارادو
اشخاصرادرادبیاتخودیاادیگاریاززوایاایگونااگو تااریخی،فرهنگای،جامع شاناختی،
امورمطلق633،6944،؛نظاریمانظمو
روانشناختی،ایدئولو یزو...بررسیوتحلیلکناد(نا 
دیگرا  .)31،6931،
اهمیتاینشناخت،بیشترب اینسیباستکا دررویکاردتصویرشناسای«،تصاویریاز
فرهنگ،مهم ترینسرمایۀآ فرهنگومنیکالهامبرایتأثیرگذاریبرادبیاتوهناردیگارملتهاا

است»(نامورمطلق .)94،6939،
ب عیارتدیگر،ارز تصویرشناسیب ایندلیلاستک ازاینطریقمیتاوانیمدریاابیمکا 
گون قضاوتهایدیگرا دربارۀمیراثفرهنگیمنیاادیگاری،دساتمایۀآفارینشآثاارادبایو
هاباواقعیتهاوعقالنیتفرهنگای


شدهوقضاوت
هنریشدهاستومیزا مطابقتاینآثارخلق
یزملاتتاا ا حاداسات بناابراین،با خوبیمشاخ میشاودکا درتییاینتصاویرهای
هایدیرینتمامفرهنگهاباوده

گنجاندهشدهدرمتو ،مسئل دیگریوشناختاو،یکیازدغدغ 
دیگریباودگی»داشات اند.

است.فرهنگهایانسانیهمیش درارتیاطباهم،براییکدیگرنقش«


اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

،مسئلۀاصلیایکا سایبتعجابوحیارتازو اکوکیریات

درپسمشاهدۀدیگریمتراوت
ً
شود،تراوتفرهناگمشااهدهگرومشاهدهشاوندهاساتکا معماوکبااایان


فرهنگدیگریمی
کنیم،معیارهایعقالنیاتوحقیقات

پیشفرضهمراهاستک فقادرسرزمینیک مازندگیمی

وجوددارد(میرزاییورحمانی .)11،6941،
ب  هرحال،اینک یزنویسندهیایزهنرمناداز ا زاویا وباا ا نگااهی(پایشداورییاا
منصران ،افراطیاترریا،خودیادیگری،فرادستیافرودست،واقعیاتیااتحریافو)...درباارۀ
فرهنگخویشیادیگرا می نگرد،وعواملدرونیوبیرونیتأثیرگذاربربافاتفکاریوقضااوتی
نویسندهیاهنرمند بودهاست،درشمارپرسشهایکلیدیرویکردتصویرشناسیهستند .
 .1بحث و تحلیل

یاکوبادواردپوک ،پزشزوجرا یهودی،نویسندهکتاب«ایرا وایرانیا »یا«ساررنام پاوک »
()6464-6436درشهربوهم1ازحوالیوینآلما متولدشد.اوازساال6416تاا6411درایارا 
زیستوازسال6411ب بعد،طییبمخصوصناصرالدینشاهبود.زبا فارسیرادرایرا آموخات
وب زبا مادریشاگردا (فارسی)علمپزشکیراتدریسمیکرد.پوک دردییا اۀساررنام خاود
البتوج ترین
مینویسد«:درکتابحا رکوشیدهامازاخالق،رفتار،آدابوطرززندگییکیازج 

ملتهایعالمتصویریارائ بدهم،ملتیک افتخاار بیشاترزادۀاعماالواقاداماتیاساتکا در

ً
گذشت هایدورانجامشدهاست،ولیهنوزگرفتارکهولتنشده،بلک کاامالررفیاتآ راداردکا 
دوبارهدرتاریخفرهنگوجها آیندهسهمبسزاییب عهدهبگیرد»(پوک  .)3،6916،
سررنام پاوک با ایانسایبازنظارمطالعااتادبیااتتطییقایدارایاهمیاتاساتکا 
سررنام نویسدرنظردارد«راههایآشناییبافرهنگایرانیرابرایاروپاییانیک ب قصدمساافرت
واردایرا میشوند،نشا بدهدوتصویرهایذهنیخودراک حاصلتجرب هایواقعی(نزدیاز)
خود است،انتقالدهد»(پوک .)3،6916،سررنام هابرایخوانشدرستبایدباتوجا با 
مدار تاریخیومقتضیاتزما ،درنظرگرفت شاوند؛با همایندلیال،زندگیناما وزمینا های
تاریخیدرابتداب عنوا یازعنصارنقشامنددرنظارگرفتا میشاوند.افزو بارایان،زمینا هاو
مؤلر هایایجادانگارههادرذهنیتاولی  ،ب صورتپیشزمین هاییک درایجاادقضااوتدر
دریافتهایروایتگرتأثیردارندو تجرب هایشخصایراویاا دیگارکا ب صاورت امنی

اند،بسیاراهمیتدارند.پیشینۀذهنیایک پوک ازایرا وایرانایداشات اسات،با 

مطر شده
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نخستینسررنام نویسآلمانیازایرا مربوطمیشود.آداماولئاریوس«،1پیشاتازسررنام نویساا 
آلمانیدرایرا بودهک از هارصدسالپیشدرمحافلادبیآلمانیموردتوج بودهاسات.اواز
الدیناردبیلی)ساخنگرتا اسات»(حیادری،
و عیتسیاسیواجتماعیعصرصروی (صاری 
2
،شاعرنامادارآلماانیتاازمانیکا ساررنام اولئااریوسو

.)631،6944یوها ولرگانگگوت
ترجم گلستا سعدیراازاونخواندهبود،هنوزبافرهنگایرانیآشنانیودهاست«.اولئاریوسکا 
بارتوصیفهاایجاامعیازکشاور

ب عنوا دبیرومشاورسررایاعزامیواردایرا شد،برایاولین
هرحالمیتاوا گرات،بیشاینۀ

ایرا برایمردمآلما ب ارمغا برد»(حیدری.)631،6944،با 
ارتیاطفرهنگیمیا ایرا وآلما بیشازسیصدسالبودهاست.پهوهشهایایرا شناسایکا در
هایآلمانیزباا 


کشاور
صورتسررنام هاوترجم و اپ ناداثاردر

اوایلسده61میالدیب 
آغازشدهبود،ازاواساسدههیجدهممیالدیگستر یافتودرسدهنوزدهمب اوجخودرسید
وگسترۀآ ازمحدودۀتحقیقدرمتو کهنوترجم آثاارکالسایزفراتاررفات.پاسازترجما 
)،قابوسناما (،)6466دیاوا 

گلستا ()6114با زباا آلماانی،ترجماۀلیلیومجناو (6414
غزلیاااتحاااف (،)6469فرهنااگشاااهنام (،)6391رباعیاااتخیااام(()6446ر: .کلااز،
)391-341،6911انجامشد؛بنابراین،ویدریافتهایخودراازفرهنگوتاریخنۀادبیایرا 
درهنگامتألیفاثرباتجربۀشخصیخودترکیبکردهاست،اماهمننا دریافاتاو رفنیاوده
استومیتواندشاملاینحکمشودک «نگاهغربیا ب فرهنگایرانی ،رف،اماانااق اسات.
براساستحقیقاتانسا شناسا ،شناساییهرجزءفرهنگیازسویافاراددیگار،نااق اساتو
پهوهشهایغربیا دربارهفرهنگایرانیازاینقاعدهمساتثنانیسات»(ترابای.)61-63،6949،
هر ندپوک ،ب عنوا استادطب،باهوشیاریونکت سانجیهایفاراوانشبااافارادمترااوتاز
درباریا تااقشارفقیرجامع درارتیاطبودهاست،امانیایدازنظردورداشتکا «اماروزهاغلاب
محققا پذیرفت اندک تصاویرارائ شدهدرآثاریزنویساندهیاایازهنرمناد،براسااسواقعیات
بیرونیصورتنمیگیرد،بلک درساختوپرداختاینتصااویر،هماوارهبخشایازداوریهااو

پیشداوریهادخالتداشت اند»(نامورمطلق .)631،6944،

پوک ،سررنام خودرا(کا حاصال3ساالاقاماتدرایارا اسات)،دردوبخاشو111
صرح نوشت است.ویدربخشنخستب آماروجمعیت،تیارونهادهایمختلفایرانی،شکل
زیور،ساال ،آساایشوجنایش،زنادگی
ها،لیاس،زیبو 


ها،باغ
ها،بناها،شهر
ومعماریخان  
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تربیت،علوموفناو ،دیانوقاانو ،

غذایی،نوکرا ،

خانوادگی،غذاهاوطرزتهی آ ها،وعدههای
گرماب ها،گورستا هاو...پرداختا اساتودربخاشدومازحکوماتودرباارناصرالدینشااه،
مسافرتب ایرا ومناطقمختلفآ ،امنیاتعماومیدرشهرساتا ها،داماداریوکشااورزیو
 محصوکتکشاورزی،وز ومقیاسو...مطالییرابیا کردهاست.درادام ،پیشازپرداختنب 
میحثاصلی،برپایۀرو تصویرسازی،ابتدانو تصویرپردازیپوک رابررسیخواهیمکرد .
 .1-1نوع تصویرپردازی پوالک

هایمختلریانجاممیشودک میتوا ابتادا

پردازیازکشورهاوفرهنگهایبیگان ب گون 

تصویر
آ  هاارادردودسااتۀکلایجااایداد:تصاویرهاییکا نتیجاۀارتیاااطروایاتمسااتقیمهسااتندو
تصویرهاییک براساستصویرهایدیگرشاکلگرفت اناد.با تصاویرهاییکا ب واساطۀآثااریاا
هاییازکشاورماوردنظارتصویرساازیمیشاوند،تصاویرهایبیناابینیااواساط ای


شخصایت
میگوییم«.ثابتشدهاستک همیش نویسندگانیک باکشورموردنظرارتیاطمستقیمداشت اند،

اقعیترینداشت اند»(نامورمطلق.)631،6944،اینمطلب،بیاانگرایان
درعمل،تصویرهایو 
تواناددرانتخاابصاورتهاهمناو یازدورباینفیلمبارداری،


گرمی
استک شخ تصویر
گزینشیعملکند؛ب گون ایک شرایاوزوایایمختلریراک خواها آ است،ب تصویربکشد.
پوک عالوهبرداشتنارتیااطمساتقیموتجربا حضاوریوتعامالبااماردمایارا ،تصاویرهای
باواسط اینیزازمردمایرا داشت است؛ویدربخشهایمختلفکتابخودب روابابیناامتنی
بادکترهنن (1پوک ،)43،99،61،6916،هاینریشبارت(2هما )444،639،11،شارد 
(هما )943،961،631،31،دکترکلوک (3هما ،)411،933،311،94،دکوال (4هماا ،
)494،11وجیمزموری (5هما )991،64،61،اشارهکردهاست .
ازتصویرپردازهاینو دوم(واسط ای)(آ  نا ک درمقدم نیزگرت شد)،رواباترجما ای
المثلهاواشاعار
داشت ودربسیاریازقسمتهایروایتخودب طور منیب داستا ها ،رب 
گلسااتا سااعدیاشااارهکاارده(ر،643،614،691،43،14،14،41،94،36،61،3: .
.)344،933،343اینمو و نشا میدهدک ویتجرب هایمستقیموغیرمستقیمفراوانیدر
موردفرهنگایرانیداشت استکا ازمیاا آ هااناو تصاویرهاییکا جیمازموریا درکتااب
«حاجیبابایاصرهانی»ارائ میدهد،بسیارتأثیرگذاربودهاست؛ب گون ایک پوک میگویاد:
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وخوهاییبرخوردکاردهامکا درداساتا حاجیباباابا نماودعامیانا توصایف

«ب طیایکوخلق
انتقاد،بزرگترینهدفموری بودوتصاویریکا اوازایرانیاا 

شدهاند»(پوک «.)61،6916،
کشیدهاست،تصویریواقعینیست،بلکا کاریکااتوریاساتکا درآ ،فقاامعایاببا طرز
آمیزیجلوهگرند»(جوادی.)63،6941،برایدر بهترنو تصاویرهایارائ شادهتوساا

اغراق
بندیکردهایم .

پوک ،خوانشآ هارادردوسطحنگاهمثیتونگاهمنریدست 
 .1-2سطح نخست (نگاه مثبت)
 .1-2-1یکسانانگاری
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تصویرشناسی،ویهگیاصلیتصویررابرآماد آ ازترااوتیاز«مان»ویاز«دیگاری»ومیاا 
اینرو،تصویرشناسیب معنایتراوتمیا دونظامواقعیاتودو
«اینجا»و«آنجا»تعریفمیکند؛از 
یدرموردخارجیهاوتنهاتیاادلیاساتکا واقعای

مکا است«.علق »1یکیازنگر هایاساس
رسمیتشناختندیگریکموبیشنزدیزب یزمان،ب گونا ایبرابارپدیادمیآیاد

است.علق ازب 
(نانکت«.)611-611،6931،بررسیمسئل یکسا انگاریخودباهویتدیگریدرراساتایدر 
ً
بهترهویتخوداست.استرادهازدیگریب عنوا یکیازلوازمشناخت،لزوماامنراینیساتوایان
دیگری،هموارهمتراوتتراز یزیاستکا درآغاازگماا مایکنیم »(نانکات.)611،6931،

ً
قادرمشااهدهگررا

بارهمیگویاد«:ایانقییالمشااهداتفرهنگای،غالیااهما 


دراین
گراهامفولر2
نمایشمیگذاردک مو و مشاهدهرا»(میرزاییورحماانی6914،؛فاولر.)1،6911،پاوک 

ب
ایکا 
پسازاقامتطوکنیخود،گاهیبامردموفرهنگایرانیاحساسنزدیکایمیکارد؛ب گونا  
اقدامب ایجادتصویرهاییمشاب بافرهنگخودکردهیادرنگاهوتصاویرهایخاودمقاداریتعاادل
میکندک ایرانیهادرمخریکرد تعادادافارادخاانوادهوجمعیات
ایجادکردهاست.درجاییذکر 
اب دلیلاعتقاداتماذهییوتارساز شمزخم امثالدورا حضارتداوود( )هساتند(پاوک ،
نظرمیرسدازآنجاک ویبرکیشیهوداست،برآ استکا ریشا هایمشاترکیاز

.)64،6916ب 
عقایدکهنخاودرادراینجاابیاباد.همنناین،درآورد کراشهنگاامورودبا مکا هاایمقادس
(پوک )614،6916،ونخورد میگووبرخیخوراکیهایدیگرراشیی دورا حضرتموسی( )
).ویدرجاییسعیکردهاستاروپاییهاراوادارکندک خودراب ایرانیاا 

دانست است(هما 41،
یتوانندپلوبخورند(هما ،)43،وعاادتکننادباررویزماینبنشاینند
نزدیزترکنند؛آ هاهمم 

هاماننداروپاییهاب نخوابید درزیردرختگردواعتقاددارناد(هماا )666،

(هما .)663،ایرانی
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

یااینک ایرانیا نیزماننداروپاییهاومردمعادی،گماا میکننادکا «اطیااوجراحاا ،ازمعالجا 
ربخوردگی،شکستگی،ودررفتگی یزینمیدانند»(هماا ،)413،جناازهراماننادیهودیاا 

میشویند(هما .)343،عقدونکا براسااسقاانو اساالمیماننادیهودیاا بسایارساادهاسات

(هما .)644،اعتقادب وجود«آل»بایهودمشاتر اسات؛حتایگااهازمظااهراساالمی،ارهاار
دواینگون میگوید«:ماتناذا وهمنناینآهناگآ بااوجاودکماالساادگیش،

خرسندیمیکن
گیراییخاصیدارد؛حتیبرایاروپاییها»(هما  .)333،
کناددرانگارههاایپیشاینخاود،

پسازآنک سیا ب یکسا انگاریرویمیآورد،تال می
هنگامیکا در

درستتریرسیدهاسات؛«

بازبینیکردهیاتعادلایجادکند ،نا ک گوییب در 
سال 6416ب ایرا آمدم،سختمرتو جامع ایرانیوطرزتکلمزییایآنا شدمورفتارمؤدبانا 
مردمتربیت شدهمرابسیارتحتتأثیرخودقرارداد،متأسران بعادهادریاافتمکا نیرناگ،دروغو

فریبدرپساینرفتارهایانعطافپذیرپنها است،پسحستحقیرمنب اینعلاتبرانگیختا 

شد،بازسالی ندپسازایندانستمک درقضاوتخودب راهخطارفت ام،دیگرتشخی اینکا 
صراتخوبغلی داردیاعاداتبدازخصایلذاتیایرانیاست،یابایدآ رامعلولفشارمتمادی
استیدادشمرد(»،هما  .)61،
 .1-2-2تحسینگری

درسررنامۀپوک ،بسامدجمل هاییک درآ ،بارتحسینیابرداشتمثیاتوزییاپساندان ایدر
موردشیوهوسیززندگیومعیشتمردمایرا وجودداشت باشد،اند است.ایننکت ،باادقات
درمحیااجتماعیوتاریخیایک اودرآ حضورداشت است،نشاا دهندۀصاداقتاواسات،

ً
زیراویاکثرابادرباریا یاوابستگا آ هادرشهرهامارتیاباودهاسات،امااویبااتعمایمهما 
رناگمیکناد؛درجاهااییکا زباا با ساتایشایرانای

انیها»ایننگر راکم
صرتهاب «ایر 

میگشایدومیگوید:ایرانیمانندلو سریداسات(پاوک .)63،6916،دوساتداردمهماانی

).آنقدردستودلبازاستک گادایا زیادناد(هماا .)396،ساربازایرانای،

بدهد(هما 31،
هایبسیاریازقییلتشنگی،گرسنگی،سرما،بیخوابی


انداموقانکاستوسختی
نیرومند،خو 
ً
وپیادهرویپیدرپیراتحملمیکندوازآ گذشت ،فطرتااجساوراسات(هماا .)41،درایان

مملکت،مصالحبسیارخوببرایتشکیلیزسپاهعالیوجوددارد(هما .)41،مویپرپشات
ایرانیراجزئیازویهگیهایملیآنا میداندکا شاهرتدارد(هماا .)341،ایرانای،با گال
عالق منداست(هما ،)11،شعرشناساست(هما ،)41،بسیاردوستداردک برازندهوتمیاز
لیاسبپوشد(هما ،)613،ایرانایشاو طیکاسات(هماا ،)41،ایرانایدرطراحایونقاشای
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هااگردرست،تعلیممیدیدندموفقب انجامکارهایمهمیمیشادند

استعداددارد،بسیاریازآ 
(هما ،)311،باقرارداد آجرهایبزرگوکو زدررنگهایگونااگو وزاویا هایمختلاف
میتوانددلانگیزترینطر هاونقشهایهندسیراازآ هاپدیدبیاورد(هماا ،)611،ازآوازو

موسیقیورق خوششمیآید،اماب عنوا مردانیآزادهازپرداختنب اینهنرهاابادارندوفقاا
می خواهندباپرداختپولازاینهنرهاک توسادیگرا اجرامیشود،لذتبیرند(هما -313،

هیچوجا ماوردینادارد
.)316مردا ایرانیباهمسرا خود،خوبرفتارمیکنند،تنیی بادنیب  
(هما ،)614،ز ایرانیدرخروجازمنزل،آزادیبسیاردارد(هما ،)614،ایرانیهاباامهاارت
زیادیشیرینیتهی میکنندوقنادیهایایرانیدررشتۀخودازهنرمندا طرازاولجها ب شامار
)،هیچ یزبرایایرانیغمانگیزترازایننیستک ناگزیرباشدغاذایخاودرا

میآیند(هما 36،

ب تنهاییبخورد،پساو،وب ویههزنا ،عالق دارندک گاهیگاهیمهمانیبدهناد(هماا ،)31،
بن ب پدرومادرارهارعشقوعالق میکند،پدررارئیسخانوادهمیدانند،پسارحتایپاساز
اینک بالیدهوسالخوردهشدنیزدرحضورپدرب خوداجازهنشستنیاقلیا کشید نمیدهد .
هیچروی اماننداروپااممکننیست،پدریدرفقرزندگیکندوپسر درنازونعماتغارق
ب 
باشد؛اعضایخانوادهبینخودوحادتدارنادوایانرادر نمیکننادکا  گونا میتاوا دوراز
اندازهایدرخانوادهریشا داردکا هار
خانوادۀخودب سربردیاازکاروسرنوشتآ هاغافلماند،ب  
خانوادهباکمیگیردوباآ ساقوطمیکناد

کاریک ازدستشبرآیدبرایآ انجاممیدهد،کار با
ودراحساسافتخاروسرافکندگیهریزازافرادفامیلخود،شریزاست(هما  .)613-611،
 .1-3نگاه دوم (نگاه منفی)
 .1-3-1کلیشهپردازی (انگارهگرایی) و تعمیمسازی (کلیسازی)

تصویرهاازایننظرک شکلعمومیوتکراریب خودگرفت یاانگرفت اناد،با تصاویرهایباازو
بست قابلتقسیمهستند.تصویرهایبست ،تصویرهاییهستندک ب طورماداومتکارارمیشاوندو
دراغلبموارد،نمیتوا منشأآ هاراشناسااییکارد.ایانناو تصاویرهابارایتییایننظرهاای

کارمیروناد،زیاراهماواره

ر]وانتقالسریکترب 

عمومی،اقتصاددربیا [ایجازومساواتدرگرتا
پیشترشنیدهیادیدهشدهاند(نامورمطلق.)691-696،6944،هر ندپاوک دردییا اۀکتااب

خودتصریحمیکنادکا «با هنگاامتحریارایانکتاابازکتابهاایدیگارا  شامپوشایدم،
میخواستمک کتابازآ خودمنباشدومن،خوددربرابرامتیازهاواشتیاهاتشپاسخگوباشم»

ً
)،ولیتأکیدبرانگارهآفرینیوخلقکلیش هادرذهنیاتویکاامالآشاکار

(پوک 661،6916،
ً
است،زیراسررنام نویسا غربی،عموماتوصیفهایمتعدد ،ندپهلووحتیگااهیمتنااق از

ً
شخصیتایرانیارائ دادهاندک همازتجربۀوجوهمختلفشخصایتایرانایوبعضااگونا های
مختلفایرانیا ناشی(شده)وگاهیبا تجرباۀماوردیآ مناوطباودهاسات»(دکوالا  ،؛
جکس6913،؛.)6919درسررنامۀپوک آمدهاست:ایرانیجماعتباحسسپاسگزاریبیگان 
است(پوک ،)931،6916،ابدا  ندانیندارد،امادرکارتقلید،کوشاااسات(هماا ،)31،
ایرانی،بیشازجغرافیاب تاریخرغیتدارد(هما ،)636،ایرانی،اطالعاتفوقالعادهسطحیای
دارد،ب گون ایک نمیداندکرۀزمین،کارویاسات(هماا ،)631،ایرانایمسالما بااعشاقو
ً
میخواناد(هماا ،)633،طیعاا
کوشش،تاریخدورهاسالمیرادرکتابمشهور«رو ةالصارا» 
هیچگاهحیرتمکن»،پیارویمیکناد(هماا ،
گشادهدستنیست(هما ،)36،ایرانیازاصل« 

کاراست،دلشمی واهدپولفراوانیب  نگآورد،بدو آنک پارواکنادکا 

انی،طمک

،)31ایر
یزهاایپنهاانیو
پولازکجاب دستآمدهاست(هما ،)64،ایرانیمیلخاصیب خیالیافیو 
هاخوششمیآید .


دوزیلیاس
اسرارآمیزدارد(هما ،)666،ایرانی،مانندهمۀشرقیها،ازحاشی 
هادرماوردویهگیهاایروحی اروانی اآ هامبا تزتاز

اینگون تعمیمسازیوکلی 
گویی

رحالیکا «کلیگاوییازخطاهاای

اازویهگیهایساررنامۀپاوک اسات،د

اعضاییزجامع 
سازدوپدیدههای

فلسریاست،ب اینمعناک فردبادید  ندموردازیزپدیده،قانونیکلیمی
دهد.برخیازشرقشناسا ،همۀملتهایشرقرادریزقالب

متراوتیرادرآ قانو ،جایمی
هاداوریکنند.کلیسازی،رو میاا بری

ریخت وهمسا انگاشت اند،تاآسا تربتواننددربارۀآ 
برایرسید ب شناختزودتراستکا دربیشاترماوارد،با اشاتیاهواساتنتاجغلاامیانجاماد
(زندزاگرس.)614،6943،پرداختنب درستییانادرستیتصویرهایارائ شدهتوساپاوک در
اینجامطر نیست،اما«اگر درتصویرشناسیب ارتیاطبااواقعیات،ومطابقاتمیاا تصاویر
شود،دربرخیرویکردهایفرهنگی،ب اینمو او بیتوجا 

پرداخت شدهباآ ،توج زیادینمی
هاابساندهمیکناد،اماا

نیستند.تصویرشناسسنتیب شناساییوبررسایمناابکتضاادونقادآ 
منتقدا فرهنگی،ب ویههپسااستعماری،ازآ گذرنمیکنندوب عللومنیک نینتصویرهایینیز
توج اساسیدارند(نامورمطلق.)691،6944،تصویرهاییدرسررنامۀپوک ترسیمشدهاندک 
ً
کامالمتضادند؛ازجمل ،درروحیۀبخشندگیومهما نوازی،پاکیزگی،تنیلیوسساتیوزرنگای
ک جایتأملدارد(ر: .پوک  .)414،634،941،944،396،36،31،6916،
 .1-3-2بزرگنمایی تضادها و تقابلها

هما  گون ک گرت شاد،اسااستصویرشناسای،تضاادوتقابالشناختشناساان میاا «مان»و
«دیگری»ومیا «اینجاا»و«آنجاا»اسات(نانکات.)11،6931،درگذشات هایدور،هماواره
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بالقوهخطرآفرینوهیوکواروپلیدقلمدادمیشدهاست؛حتیدر

«دیگری»یا«بیگان »،موجودی
تصویرهایبرخیازجهانگردا وکاشرا اروپاییک ازمردمآسیاوآمریکاکشیدهاند،موجوداتی
بیسریاسگسانا رامیتوا دیدک خود،نشاا دهندۀتعامالباااسااطیریهساتندکا درآ هاا

صورتموجوداتغولسا وعجیبالخلق نمایاندهمیشاوند.بعادهاایان

موجوداتناشناخت ب 
تریتیدیلشدند؛بدویتوعقبمانادگی

شدهتروموج 
تصویرهای«دیگری»ب شکلهایتعدیل 
وفرودستی،جایهیوکرامیگیرندوباافزایشارتیاطبینفرهنگهاوجوامک،گزار هایمیلغا 
ربردارندۀاخیاریعجیب،مانندآدمخواری،جادو،و...بود،براساسپستی

مذهییوسیاحا ک د
ذاتیبرخینهادهاتییینشد(عربستانی.)44-33،6941،اروپاییب عنوا یزسررنام نویساز
الگوییک ب گرتۀادواردسعید«،نگاهشرقشناسان ب فرهنگاست،جدانیست؛نگاهیهمراهبا
غریبانگااری،و(»...زنادزاگارس611-614،6943،؛

،ایساتانگری،عجیبو

توهینوتحقیار
سعید.)44-33،6943،این«دیگری»،بسیارفرهنگیاست؛دیگریازنو دیگریغیاراسات،
ناا باا عنوا خااوددیگاار(ر: .نانکاات.)619،6931،گاااهیپااوک ب حاادیایراناایرا
غریبمیانگاردک میگوید«:اگراروپاییا ب ابزارورو خاصیبرایزندگیکرد در

عجیبو

مشرقزمینمجهزنیاشند،ب سرنوشتمرگد ارمیشوند»(پوک ،)3،6916،زیارااروپاایی،

شرایابدزندگییزایرانیراتحملنخواهدکردوایرانی،خلقتیدیگرگون دارد.عالوهبراین،در
اینجاتقابل«شرقی»،ب مرهوم بعادمکاانیوفاصال وهماا جغرافیااییاساتکا ساعیدآ را
مینامد(سعید .)14،6914،
«جغرافیایتخیلی» 
پوک ،گاهیاینتقابلهاراک ناشیازاختالفسلیق یافرهناگاسات،ب گونا ایبیاا کارده
یازپدیادهمیتوانادباراییاز

استک در ار وبعقالنیت اک خوداواستاسازگارنیست«.
ملت،معناومرهومیداشت باشد،درحالیک ملتدیگر،هما راب گون ایمتراوتیاحتایمتقابال
(علاویزاده،6939،

در کنند؛تقابلهاییک محصاولتعلاقبا دونظاامفکری افرهنگیاسات»
ً
.)611اینتقابلهادرنوشتۀپوک ب شکل:ایرانیازقاشاقو نگاالولیاوا آبخاوریکاالبای
)نشساتنباررویصاندلینمیداناد(هماا )664،ترااوتدرناو 

خیراست(پوک 31،6916،
انیهاوقتیکا درکاورا (بااد)
استرادهازخوراکیهاب ویههگوشت(هما )41،یااینتقابلک «ایر 
میشاود(هماا -19،
قراربگیرند،ب نظرشا خوشاینداست،امااینامرموجبناراحتیاروپاییا 
،)13شیرینیایرانی«زیرتاکرزیرزمینقراردارد،درروزهایگرمتابستا آنجامحلزندگیایرانیاا 
است،درزیرزمین،خنکیمطیوعیحکمفرمااست،گر ب حالاروپاییها نادا مریادنیسات،

گیرد،پسبهتراستخارجیهادرهرموقکازروزاززیرزمینپرهیزکنناد»(هماا ،

سرشا دردمی

،)14-11ایرانی،درستبرعکسآنن دراروپاب عنوا اصاولبهداشاتیرواجدارد،عمالمیکناد
(هما )613،وشیرینیایرانیب اروپاییمزهنمیدهد(هما  .)36،
یاتراوتهایاقلیمیهستندااا

پوک دربسیاریازاینمطالبااک بیشترحاصلاختالفسلیق
سعیدرایجادنوعیبزرگنماییدرارائ تصویرهاداشت است،زیاراهما گونا کا خاوددرمقدماۀ

کتابشآوردهاست،برآ بودهتافرهنگوآدابملتیجالبراب تصویربکشاد«:کوشاشکاردهاماز
ترینملتهایعالم،تصویریب دستدهام»

اخالقورفتار،آدابوطرززندگییکیازجالبتوج 

نظرمیرسداواینشگردرابرایجذبخوانندگا بیشترب کاربردهاست .

(هما .)3،ب 
 .1-3-3تحقیر و توهین

زما حضورپوک درایرا ،باحکومتشاها بیکرایاتقاجااروهمراهایاساتیدادداخلایو
استعمارخارجی(انگلیسوروسی )بارایناابودیبنیا هاایاقتصاادی،کشااورزیواجتمااعی
میتواناددرفرهناگ،جریا هاای
کشور،همزما است.ایناو ا تاریخیدربرها ایاززماا 

اجتماعی،ورواباانسانیتأثیرگذارباشد،اماتغییردهندۀدائمیهویتیازملاتنخواهادباود.
بسیاریازسررنام نویسا وجهانگردا اروپاییازطریقنوشت هاوآثارشا ،شرقرادرتصاحب
خوددرآوردهاند،ب گون ایک «موری درمتنیک فراهمآوردهاسات(حاجیباباایاصارهانی)باا
جلوهداد «تاریخ»همنو «طییعت»،سهمجریا سیاسی،فرهنگی،اقتصاادی،واجتمااعیرا
ً
درشکلگیریهویتیزملتنادیدهگرفت واینهویتک اساسامحصولتولیدیتااریخاسات
ً
ً
)؛ویحکومتاینسارزمینهارا

راامریطییعتاوذاتاپلیدبازنمایاندهاست»(بوبانی1،6941،
تغییرناپذیرمیداندوبرایننظراستک فرقیباهزارا سالپیشنکردهاندوایانامارراناشایاز
کلیش ایبود وتغییرناپذیربود رسومورو زندگیمردمشرقمیداند(جوادی.)36،6941،
برمینایاینگون قضاوتهابودک «شرقب عنوا نراسبادویتو اداروپاوب مثابا شای زایش
«راسیونالیساام(»1فردگرایاای)اروپاااخااارجازحااوزۀمدرنیتاا قاارارگرفاات«.آنتروپولااو ی»2
(قومنگاری)اروپامحصولایناختالفوتمایزریش دارواساسی
(انسا شناسی)و«آنتوگرافی »3
رسوموسنتهاوافراد

بود»(سعید.)11،6914،داشتننگاهفرادستیوبیا توهینآمیزب آدابو
دلیلنداشتناطالعاتکافیودرست،ازویهگیهایدیگرروایتپوک اساتکا 

واشخاص،ب 
بساشازبرانگیزاسات؛با ویههاینکا ایانامار

باتوج ب نگاهنکت یابودقیقوی،عجیبو 
ً
بیشتربامسائلمذهییودینیارتیاطمییابدوحتماصاحیا فنبایدآ رابررسیکنند .


اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
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ویدرموردماهمیار رمضا براینعقیدهاستک روزهگرفتن(دربرخیازمناطقایرا کا 
همخورد رشتۀ
فوقتوامریبیفایدهاستوباعثب  

آبوهوایعربستا راندارند)موجباتال

کاروخرابشد زندگیمیشود(پوک )393،6916،؛ازنظراوتعدادپیروا معتقادوماؤمن
واقعیشیعیا کاماسات(هماا ،)339،قاانو شار بارایاناساتکا هارکسعمالتخلیا 
(قضایحاجت)رابایددرکناارجاویآبیاادرخاودآبانجاامدهاد(هماا ،)14،درجاایی
قضاوت هایبسیارنادرستیدرماورداماامجماعاتواساترادهازوقافو...دارد(هماا ،)14،
برگزاریمراسمتعزی راموجبخرابیبسیاریازخان هاووامدارشد خیلیازخانوادههاادانسات 
است،زیراپرداختمزدب بازیگرا وپذیراییازمهمانا درطولنمایشراهزین بردانسات اسات
)،یابستنشاینیوتحصاندرامامزادههااو...تاوهین

(هما ،)391،ب روحانیو (هما 391،
میکند(هما ،)934،درجاییمیگوید:درمیا تحصیلکردههاکمترکسیب قرآ اعتقااددارد

میرسنددراینماورد
(هما ،)339،دوایرانیک درمنزلنمازنمیخوانندب مح اینک ب هم 
خاصب وریرۀخودعملمیکنناددرحالیکا هاردومیداننادقصادفاریرتنیکادیگررادارناد
انادازهایبا ساال هایاروپااییدلیسات هساتندکا نمیتوانناد

(هما ،)36،اینک شارقیهاب 
ب سهولتدربرابروسوسۀسرقتآ هاپایداریکنند(هماا ،)963،درتماامدورا انقالبهاایی
ک جها اسالمراازهندوستا تامراکشو...ب لرزهافکند،حشیش،سهمبسازاییداشات اسات
اساتگویی،
(هما ،) 493،ایرانیباوجوداینک نمازهارجمعا رابااجادیتادامیکناد،با ر 
ندا پاییندنیست(هما ،)63،ایرانی،خاکیراک بررویآ پرور یافت استدوساتدارد،
امادلیستگی ندانیب وطنندارد،ب سهولتمیتوا ویراباپولخرید،امارشاوهگیری،اغلاب
هاهنگامنشستنازصندلیاساترادهنمیکنناد،

باعنوا دیگریانجاممیشود(هما .)36،شرقی
برروینمد خیموفر هایگستردهمینشینند،آ همن آ گون ک رسمتر هااست،بلک با 
)،لعانونرارینوفحشهاایایرانیاا ازویهگیهاای

تقلیدازشتر،دوزانومینشیند(هما 664،
خاصآ هااست(هما )33،؛پوک درجاییادعامیکندک علمطبایرانیازعاربنشائت
دازمنطاقپیاروینمیکناد،اگارجملاۀ«انساا ،

گرفت است(هما ،)433،ایرانیدرترکرخو
ً
گیریمیکناد:پاسفالنای،

فناناپذیراستوفالنیهمانسا است»رابرایشبخوانی،فورانتیج 
دروغمصالحتآمیزبا از

انایاززمانیکا ساعدیگرات«:

اسبوخرنیست(هماا ،)31،ایر

راستفتن انگیز»هردروغودغلیرامصلحتآمیزقل
مدادمیکند(هما  .)63،
آوریدرانتظارمرگمیماناد؛آراماشآناا میتنیبار

برنرساعجاب

«ایرانیباآرامشوتسلا
صورتیدیگردرمیآیدوبا 

ایما واطمینا ب اینامرنیستک زندگیشا ب نحویخداپسندان ب 

تقدیرمحکومغیرقابالتغییریاساتکا 

دنیایبهتریمیشتابند،بلک بیشترب دلیلاعتقادآ هاب 
ُ
رویخشکینخواهدمرد»(هما  .)344،
بایدانجامپذیردوب قولسعدی،حتیماهینیزب 
نتیجهگیری

سررنامۀپوک ،آیینا  ایاساتکا بسایاریاززوایاایتاریاززنادگیوفرهناگ،آدابورساوم،
هنجارهایاجتماعی،عقایدواو ا معیشتیمردمایرا رادرعصرقاجارترسیممیکند،امااوی
درروایتخود،باوجودداشتنامکا ایجادارتیاطمستقیموتجربا شخصایتعامالبااماردمو
همننین،انوا دیگرامکاناتتصویرسازی(واسط ایوبینامتنی)،همناو شرقشناساا دیگار
اروپاییازگرتما هایرایقک درآ رگ هاییازنگاهفرادستیوجوددارد،با وصاف«دیگاری»
پرداخت است.آنن درایجادنگاهمنریپوک تأثیربسزاییداشت واوراب وادیکلیشا پردازیو
سازیمتمایلکردهاست،تعمیمویهگیهایایجادشدهدرشرایایزدورۀخااصتااریخیو


کلی
زسویدیگر،وجودبرخیذهنیتهاینویسانده

نسیتداد آ ب هویتملیواجتماعیاست.ا
باباایاصارهانی،اثار
ک ازرویمنابکبینامتنیوواسط ایبا اورسایدهاسات(همناو حاجی 
جیمزموری ک سراسرمغر ان وانتقادیوکاریکاتوریاساتازاو اا ایارا )ودر نادرسات
المثلهایدیگر،درنتیج گیریوبرداشاتویاز
پوک ازمراهیمارشادیاشعارسعدیو رب 
آدابورسوم،مذهب،او ا معیشتیو...بیتأثیرنیودهاست.ب هرروی،پوک درتصاویریکا 

ازفرهنگایرانیارائ میدهد،درگیرکلیش هایذهنای،کلیساازیوتاوهینوتحقیار ابابساامد
گاوییمیگشاایدودرماواقعیبا 


گرییااواقک
فراوا ااست؛هر نددرمواردی،زبا ب تحسین
همسا انگارینیزپرداخت است.منتقدا فرهنگی اب ویههپهوهشگرا عرص نقدپسااستعماری ا
ب علتونتایق نینتصویرهایی،بسیارتوج دارند.
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