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As a result of industrial progress in transportation, European travel to the Orient was 

facilitated in the 19th century. Jane Dieulafoy, a French traveler who dressed as a man in 

accordance with the patriarchal society of her time, crossed the limits of pre-existing social 

representations by her travel to Iran. Thus, the sociopoetics, which is concerned with the 

study of social representations as dynamic elements of literary creation, is presented for the 

first time in Iran and, due to its interdisciplinary character, is treated in the field of 

comparative literature. Taking advantage of this field of analysis, Dieulafoy's social 

representations through the roads of Iran and their influence on the writing of her travelogue 

entitled Persia, Chaldea and Susiana are studied. Indeed, one could consider the roads as 

the social space that play an essential role in travel literature. The results of this research 

show that the roads, according to Dieulafoy, are seen as places of antithesis, between hope 

and despair, light and darkness which detach her life from immobility. 
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  ها:واژهکلید

 ک،یوپوئتیسوس ،یقاجتماعینقد بوط

کلده و  ران،یاگذرگاه،  والفوآ،یژن د

 شوش.

 لیتسه یشرق یهانیرا به سرزم انیاروپائ احتیروسیونقل، سحمل یدر حوزه یصنعت یهاشرفتیپ یقرن نوزدهم، در پ

مردساالر زمانش  یاش همسو با جامعهمردانه یکه با جامه یفرانسو احیس یبانو والفوآ،یژن د ان،یم نینمود. در ا

 رانیرا به همراه همسرش به ا یخود گذر کرده و سفر دشوار نیشیپ یاجتماع یبازنمودها یبود، از محدوده دهیگرد

به  یاجتماع یودهابازنم ی(، به منظور بررسکیوپوئتی)سوسیقاجتماعینقد بوط راستا،نی. در اکندیآغاز م یعصر ناصر

خود در  یانارشتهیب تیماه لیکه به دل شودیم یمعرف رانیبار در ا نینخست یبرا ،یادب نشیآفر یایعنوان عناصر پو

 یهااز گذرگاه والفوآید یاجتماع یاز نقد حاضر، بازنمودها یریگبا بهره رو،نی. از اردیگیقرار م یقیتطب اتیادب یحوزه

پاسخ داده شود: چگونه  یقرار گرفت تا به دو پرسش اساس یمورد بررس کلده و شوش ران،یا یدر سفرنامه رانیا

 یشده و نقش بازنمودها والفوآیمادام د یدر سفرنامه یادب نشیسبب آفر رانیا یهاگذرگاه یاجتماع یبازنمودها

 طیمح یبه مثابه توانیرا م درواقع، گذرگاه ست؟یجهت نگارش سفرنامه چ نینو یاوهیش یدر ارائه نیشیپ یاجتماع

 جادیبستر ا والفوآ،یدها نزد ژن که گذرگاه دهندینشان م قیحاصل از تحق جیدر نوسان دانست. نتا یو عامل یاجتماع

از سفرش دور  شیپ یکنواختیاو را از  یهستند که زندگ ییدر وصف ظلمت و روشنا دیو ام أسی رینظ یمیمفاه

 .سازندیم

 اتیپژوهش ادب. "والفوآیاثر ژن د کلده و شوش ران،یا یدر سفرنامة فرانسو رانیا یهاگذرگاه یقاجتماعینقد بوط"محمدرضا.  انیفارس  و فاطمه انیرآ یقاسم : استناد
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 . مقدمه1

دانستت. بته دنبتال انقت        یسینوو سفرنامه احتیعصر گسترش س توانینوزدهم را م قرن
 لیجهتت تسته   یشتتر یامکانات ب ه،ینقل لیتحول وسا ریدر س یتکنولوژ شرفتیاروپا و پ یصنعت

 یهتا نیو سرزم یملل غرب انیشد تا روابط م جادیا یو فرصت دیگردسفر به نقاط دوردست فراهم 
شتود. درواقتع، پتس از     تیت برقرار و تقو یو فرهنگ یاسیس ،یتجار ،یاقتصاد عمناف یدر پ یشرق

و  انی)فارست  انیحکومتت صتفو   یفرانسته در دوره  ژهیت با اروپا و بته و  انیرانیتبادالت ا ییشکوفا
 رانیت دولتت فرانسته بته ا    تیدر قرن نوزدهم تحت حما یاریسب یفرانسو احانی(، س507 زادهیعل

 یهتا تیت بته منظتور انجتام مأمور    رانیدولت ا یاز سو ییهایبانیپشت زعصر قاجار سفر کردند و ا
 ،ییاروپا احیبود که معدود بانوان س یادوره نیمند شدند. در چنخود بهره ینظام ای یاسیس ،یعلم

مردانته نهادنتد.    یریه خود پا را فراتر گذاشتته و قتدم در مست   جامع یاجتماع نیقوان یاز محدوده
دوم قترن   یمهیاز ن شد،یم یدشوار و مختص مردان تلق یتیاز آن، فعال شیسفر که تا پ یمقوله

 یریمواجهته بتا مست    یبود که اغلب در کنار همسرانشان ختود را آمتاده   یبانوان یراینوزدهم، پذ
زنتان بته    تیت کته در آن فعال  یمردساالر یاز جامعه ب،یتتر نی. بدساختندیسخت و پرمشقت م

 انیم یو برابر یبرخاستند که خواهان آزاد یبانوان د،یگردیمحدود م انو پرورش فرزند یدارخانه
 مردان و زنان بودند.

کته در برابتر    رودیبته شتمار مت    ییاروپتا  احیبتانوان ست   نیتتر از برجسته یکی  1والفوآید ژن
 فیت خانته تعر  طیو امتور زنتان را تنهتا در محت     الیام ،یعصر خود که زندگ یعاجتما یبازنمودها

 تیت ترب یمرفّه بورژواز ی. او که در طبقهدهدیرا نشان م یفرانسو یاز بانو گرید یتیّهو کرد،یم
گرفت  میتصم رو،نی. از ادانستیم ییایاز پو یو عار کنواختیخود را  یروزمره یبود، زندگ افتهی

 رانیت ستفرش بته ا   نیرا در نخستت  یشناس فرانسومهندس و باستان والفوآ،یل دهمسرش مارس
 یشد کته ختود را بته جامته     گونهنیکند. ا یهمراه یشناسو باستان یعلم قاتیجهت انجام تحق
 ،یاز اط عتات اجتمتاع   یاو غنت  یآغاز نمود. ستفرنامه  رانیو سفرش را به ا گرداندمردانه ملبس 

را پس از انتشار در  یاریبس تیموفق اشستهیز یاست که در قالب تجربه یشناسباستان ،یفرهنگ

 رانیت از ا یاجتمتاع  یبازنمودها یاثر نه تنها به ارائه نی. او در اآوردیبدست م  2ایدور دن یمجله

 __________________________________________________________________________  
1 Jane Dieulafoy 

2 Le Tour du Monde 
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موضتو    نی. اکشدیدر هر دو کشور به چالش م زیرا ن نیشیپ یاجتماع یبلکه بازنمودها خته،پردا
 .میبپرداز یقیتطب اتیدر پرتو ادب یاجتماع یبازنمودها گونهنیا یداشت تا به بررسما را بر آن 

 ینهییدر آ« خود»بلکه شناخت  قیخود، هدف را نه تطب یانارشتهیب کردیبا رو یقیتطب اتیادب
شتناخت اگتر    میما هرگز خودمان را نختواه »، 1ریبرونت نانی. بنابرسخن نغز فردداندیم «یگرید»

از  یریتصتو  یها که به ارائته سفرنامه یرو، بررسنی(. از ا7 یروانیانوش)«مین را بشناسفقط خودما
راستتا،   نیدر ا رندیگیقرار م یقیمطالعات تطب یدر حوزه پردازند،یم «یگرید» اتیدر ادب« خود»

 ینته یبته عنتوان زم  « 3یقاجتمتاع ینقتد بوط » ات،یدر ادب« 2یاجتماع یبازنمودها» یجهت بررس
از  یاهینظر یهیو بر پا 4توسط اَلَن مونتاندون یقاجتماعیبه کار گرفته شده است. نقد بوط قیتحق

 پتردازد یموضتو  مت   نیا لیمحقق به تحل ،یقاجتماعیشکل گرفت. در نقد بوط 5یچیسرژ موسکو
تتار و پتود متتن را شتکل داده و ستبب       ا،یپو یبه عنوان عناصر یاجتماع یکه چگونه بازنمودها

 یدر فعتل و انفعتاالت اجتمتاع    احیس یاجتماع یاساس، بازنمودها نی. براگردندیم یادب نشیآفر
البسه کته   رینظ یدر ارتباط با لوازم اجتماع ایمنزلگاه و  رینظ یاجتماع یطیدر مح ،یروادهیر پینظ
متوارد   نیا ی. در واقع بررسگیرندقرار می یهستند، مورد بررس یاجتماع -یفرهنگ یکدها یدارا

. پتردازد یو چطتور بته قوتاوت آن مت     ستت ینسبت بته جامعته چ   احیکه نگرش س دهدیمنشان 
 احیرا نتزد ست   «یگتر ید»شتناخت   ینته یکه زم یاجتماع یهاطیبه عنوان مح رانیا یهاگذرگاه
 یکه در نگارش سفرنامه به عنوان اثر شوندیم یاجتماع یبازنمودها دیسبب تول سازند،یفراهم م

 -یبر آن است تا با درنظر گرفتن بستر زمتان  یمقاله سع نی. در اکنندیم فایرا ا ینقش مهم یادب
در  رانیا یهاگذرگاه یاجتماع یبازنمودها یبه بررس ن،یشیپ یاجتماع یو بازنمودها احیس یمکان

 یسواالت پاسخ داده شود: چگونته بازنمودهتا   نی، پرداخته و به ا6کلده و شوش ران،یا یسفرنامه
شتده و نقتش    والفتوآ یمتادام د  یدر ستفرنامه  یادبت  نشیستبب آفتر   رانیا یهاگذرگاه یاجتماع

 __________________________________________________________________________  
1 Ferdinand Brunetière 

2 Représentations sociales 

3 3Sociopoétique بار در ايران توسط نويسندگان اين مقاله برابر واژه ]واژه نقد بوطيقاجتماعي برای اولين

 سوسيوپوئتيك وضع شده است.[

4 Alain Montandon 

5 Serge Moscovici 

6 La Perse, la Chaldée et la Susiane 
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 نیبتد  ستت؟ یجهتت نگتارش ستفرنامه چ    نینتو  یاوهیش یدر ارائه نیشیپ یتماعاج یبازنمودها
ژن  دگاهیت و د یبا زندگ ییپرداخته و سپس، ضمن آشنا یقاجتماعیبوط نقد یمنظور، ابتدا به معرف

شناخت »در نگارش سفرنامه، در سه سطح  یاجتماع یبه عنوان فواها را نقش گذرگاه والفوآ،ید
مواجهته بتا   »و  ،« تیو تخت  اتیت حکا یگتذرگاه، پردازنتده  » ،««یگرید» طیبا مح یو سازگار

 .میدهیقرار م یمورد بررس «یشناسو دانش مردم «یگرید»

 قیتحق ینهیشیپ 

فرانسته،   زبتان  یهتا در رشتته  ییهتا هنامت انیمقاالت و پا والفوآ،یژن د یبا سفرنامه دررابطه
در  ایت نیالهت  نیو نستر  یبتاقر درآمده است. طتاهره خامنته   ریتحر یبه رشته خیتار ،یشناسرانیا

مجموعته مقتاالت   ( در 1398)«یگردشتگر فرانستو   یاز نگاه بتانو  یرانیبانوان ا ریتصو» یمقاله
در دانشگاه  انیت محمدرضا فارسبه همّ فرانسه-یفارس یقیتطب اتیّادب یالمللنیب شین همایسوم
از نگتاه ژن   یرانیا یبانوان را در جامعه ریتصو ،یرشناسیتصو افتیبر ره هیمشهد، با تک یفردوس

 یبغر احانینظرگاه س لیتحل» یدر مقاله یدگلیمورد مطالعه قرار دادند. محمود سادات ب والفوآید
 یدوم مجلتته یدر شتتماره (1396«): شتتهر کاشتتان( یو قاجار)مطالعتته متتورد  یدوره صتتفو

ژن  یستفرنامه  ریت قاجتار نظ  یدوره زیت و ن یصفو یدوره یهااز سفرنامه یتعداد ،یشناسکاشان
 ینته یدر زم ،نیقترار داده استت. همچنت    یانتد، متورد بررست   را که بته کاشتان پرداختته    والفوآید
نتوزده   یمسافر ستده  نسندگاینگاه نو یدگرگون»صادق نژاد در  نیدفا  شده، نسر یهانامهانیپا
زبتان و   ی( در رشتته 1397«)(یو متورد  رشناستانه ی)مطالعته تصو رانیدر طول سفر بته ا  ی دیم
ژوزف آرتتور   یهتا دادور در دانشگاه تهتران، ستفرنامه   رایلمینظر استاد راهنما ا ریفرانسه ز اتیادب

مورد مطالعه قرار داده و با  والفوآیژن د یگذرا به سفرنامه یرا با نگاه یلوت رییپو  نویکنت دوگب
 رکوندینجفوند د راینموده است. سم یآنان را بررس دگاهیسفر و د لیدال رشناسانه،یتصو یکردیرو
 ی( در رشتته 1396)«رانیت و فرهنت  ا  خیاز منظتر تتار   والفتوآ یسفرنامه د یانتقاد یبازخوان»در 
بته   بتد، یمیحتائر  اهللتیدانشگاه آدر  یآبادنجفینظر استاد راهنما شهناز حجت ریز ،یشناسرانیا
 یمنابع کتب ریرا به استناد سا والفوآید یهاسفرنامه ،یانتقاد کردیو با رو یلیتحل-یفیتوص یوهیش

ختود   یدکتتر  یدر رستاله  انیشتکار  یمحمتدعل  ن،یقرار داده است. همچن یمرتبط مورد بازخوان
 ی( در رشتته 1397«)عصر قاجتار  یرجخا یهادر سفرنامه رانیا یاوضا  ادب لیتحل»تحت عنوان 
 ق،یدر دانشگاه لرستان، به تحق یلیتحصینظر استاد راهنما طاهره صادق ریز یفارس اتیزبان و ادب
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 ریت ظن یختارج  ستان ینودر عصر قاجار با استناد به آثار ستفرنامه  رانیا یاوضا  ادب لیو تحل نییتب
  پرداخته است. والفوآید یسفرنامه
 ، محمدرضا فارستیان و فاطمته قاستمی   حاضرنوشتار نویسندگان  یقاجتماعی،نقد بوط حوزةدر 
نقتد بوطیقاجتمتاعی   »عنتوان  بته زبتان فرانسته تحتت    و  نامهمستخرج از پایانای در مقاله آریان
 سه ستال در آستیا  های ایرانی نزد سیاحان قرن نوزدهم می دی: مطالعة موردی سفرنامة منزلگاه

نقتش بازنمودهتای اجتمتاعی     تحلیتل بته   ،2بررسی زبتانی و ادبتی  ( در مجلة 1400«)1اثر گوبینو
نقتد   ینته یدر زم یقت یامتا تتاکنون تحق  انتد.  های ایرانی در آفرینش ادبی سفرنامه پرداختهمنزلگاه
صتورت   والفتوآ یاثتر ژن د  کلده و شتوش  ران،یا یها در سفرنامهگذرگاه یو بررس یقاجتماعیبوط

از  قیت تحق یحاضر ت ش دارد تا ع وه بر پاسخ بته پرستش هتا    یمقاله ن،یبنابرا نگرفته است.
 بپردازد. رانیدر ا یقاجتماعینقد بوط یبه معرف والفوآ،ید یخ ل سفرنامه

 یقاجتماعی: نقد بوط کیوپوئتیدر باب سوس 

 یال اجتمتاع افع یادب یفوا رییتغ یبه عنوان مطالعه 3االیدر ابتدا توسط اَلَن و کیوپوئتیسوس
متن و  یریگشکل یوهیش یبعدها توسط اَلَن مونتاندون، به عنوان مطالعه دهیا نی. ادیگرد فیتعر

شتد.   هارائ ک،یوپوئتیتحت عنوان سوس یجمع یو حافظه یاجتماع یبازنمودها یواسطهنوشتار به
 ک،یوپوئتیو سوس اتیادب قاتیاز مرکز تحق شیپ ،یقیو تطب یعموم اتیاو در مقام استاد ممتاز ادب

 نی(. مونتاندون همچنت 12 4نوری)گلکردیو اداره م سیمدرن و معاصر را تأس اتیادب قاتیمرکز تحق
 نیهمت  حتخود ت یمقاله نینمود و در نخست یگذارهیپا 2016را در سال  کیوپوئتیسوس یمجله

از آنکه بتوان آن را به  شیب ،یقاجتماعیاو، نقد بوط دگاهی. از دپردازدینقد م نیا یعنوان، به معرف
از فرهنت    یریت گاستت کته ضتمن بهتره     یلت یتحل یانهیدر نظر گرفت، زم قیعنوان روش تحق

آنهتا در   شنقت  زانیتا بتوان به م دهدیامکان را م نیا شامتن،یپ یبه مثابه یاجتماع یبازنمودها
( متفتاوت از نقتد   کیتوپوی)سوست یقاجتماعی. درواقع، نقتد بوط بردیپ قایبوط یو نوع یادب نشیآفر

از خت ل متتن    یاجتمتاع  یدادهایت از رو یریتصو ی( است که در پکیتیوکری)سوسیشناختجامعه
 نیت ا ز. ا شتود یاز بازتا  در نظر گرفته مت  یبرداشت یقربان یاست و بر اساس آن، همواره اثر ادب

 __________________________________________________________________________  
1 Sociopoétique des étapes iraniennes chez les voyageurs français au XIXe siècle : 

Étude du cas Trois ans en Asie de Gobineau 
2 L’Analisi linguistica e litteraria 

3 Alain Viala 

4 Glinoer 
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آن،  یر مبنتا کته بت   پتردازد یآن مت  یشناست واژه یدر معنتا  1قایبه بوط یقاجتماعیجهت، نقد بوط
 گتر، ی. به عبتارت د آوردیبه شمار م یادب نشیآفر یایرا به عنوان عناصر پو یاجتماع یبازنمودها

 یمتتن و حتت   ،یجمعت  یو حافظته  یاجتماع یآن، بازنمودها یواسطهکه به یاوهینقد، ش نیدر ا
 .ردیگیقرار م لیمورد تحل دهند،ینوشتار را شکل م

 م،یکنت یمت  یآن زنتدگ  یواسطههستند که ما در آن و به ییاهمان فو یاجتماع یبازنمودها
هستتند کته اغلتب     یاتیت واقع نیتتر یهیو بتد  نیاست. آنهتا مهمتتر   ریچراکه وجودشان انکارناپذ

و  هیت پا یاجتمتاع  ی. بازنمودهتا شتوند یمحسو  مت  انیموضوعات جهت مشاهده و ب نیدشوارتر
(، یقت یحق بتا، ی)ختو ، ز  میمفتاه  ریت نظ ی. آنهتا متوارد  دهنتد یم لیروان ما را تشک اتیاساس ح

)البسته، مهتارت    یموضتوعات اجتمتاع   ایت ( رهیت درختان، چکتش و غ  وان،ی)ح یکیزیموضوعات ف
را دربتر   رهیت ( و غیی)استتاد، روانکتاو، روستتا    یشتغل  ایت  ی(، طبقات اجتماعرهیرقص و غ ،یزندگ
هتا حوتور دارنتد و    و گروهافراد  یفکر اتیدر ح یجتماعا یبازنمودها گر،ی. به عبارت درندیگیم
 (.1، 2016)مونتاندون دهندیرا شکل م شهیاند

 خ،یچراکه از تار آورند،یم دیرا پد یالزام یانارشتهیب ینوع ،یاجتماع یبرآن، بازنمودها افزون
 ای یشناسزبان ،یمذهبعلوم ،یرشناسیتصو ،یشناسمردم ،یشناسانسان ،یشناسجامعه ،یروانشناس

 هتا، وزنامته بته ر  تتوان ینقتد، مت   ینهیزم نیدر ا ی. از جمله منابع مورد بررسندیآیهنر بر م خیتار
 یبازنمودهتا  گتاه یو خاطرات اشاره کرد تتا بتتوان جا   هانامهیزندگها، خودها، رمآنها، نامهسفرنامه
نگترش و   یوهیمنبتع، شت   دنیت کترد. پتس از برگز   یرا بررس قیمربوط به موضو  تحق یاجتماع

بازنمودهتا   گونهنیچگونه ا دهدیکه نشان م ردیگیقرار م قیاز جامعه مورد تحق ندهسیقواوت نو
شناستانه شتکل    ییبایز یبه نحو یادب یموضوع قیو آنها را از طر گذاردیم شیرا شرح و به نما

 یقتا یبته بوط  یابیدستت  ،یاجتمتاع  یاز خ ل بازنمودهتا  یقاجتماعینقد بوط یی. هدف غادهدیم
کترد.   ارهمعاصر اش یدر دوره یسنت یهاقصه یسیبه بازنو توانیه عنوان نمونه ماست. ب یقیحق
. پردازنتد یمت  یستنت  یجمعت  یمخالف بتا بازنمودهتا   یاتیروا نشیبه آفر سندگانینو ب،یترت نیبد

 ،یدئولوژیا رینظ نیشیپ یاجتماع یبازنمودها ریو تأث یفرد یاجتماع یبازنمودها یبررس ن،یبنابرا
 ییستزا ب تیّت از اهم یقاجتمتاع یدر نقتد بوط  یمشترک، تفکر جمع یمعنا پ،یاسترئوت ،یداورشیپ

 برخوردار است.

 __________________________________________________________________________  
1 Poétique 
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 یمعمول اریبس یرا به عنوان سطح یاجتماع یبازنمودها 1دورکهام لیام ،یخینقطه نظر تار از
. او اصتط ح  دانستت یمت  رهیت اسطوره و غ ،یدئولوژیشامل علم، ا یو اجتماع یروان یهادهیاز پد
بته وجتود    3یجمعت  ینمتود. اصتط ح آگتاه    یمعرفت  یجمع یرا در ارتباط با آگاه 2یمود جمعبازن
گتروه در روان   یاعوا یتمام انیمشترک م ،یاصالتاً جمع یبازنمودها ،یاجتماع صالتاًا اتیمحتو

 سازد،یم رامونشیپ یایرا که بشر از خود و دن ییبازنمودها یهانظام نی. او نخستگرددیافراد بازم
 نیچنت  ب،یت ترت نی. بتد کنتد یمت  زیمتما یرا از فرد یجمع یو بازنمودها داندیآمده از مذهب مبر

بتتا ستترژ  یاجتمتتاع یآن در روانشناستت یتئتتور کنیآمتتد، ولتت دیتتپد یشناستتدر جامعتته یوممفهتت
واقتع   یاژهیو تیدر وضع یاجتماع یبازنمودها ،یچیموسکو دگاهی. از دافتیتحول  یچیموسکوو
را  تیکه واقع «ریتصو»و  ،یواقع یساختن معنا یبا هدف انتزاع «مفهوم»ر دو عنص انیهستند م

 .کندیم دیلبازتو ینیبه صورت ع

 نی(، نخستت 1961)4آن تیت و عموم ریتصو ،یدر اثرش تحت عنوان روانکاو یچیموسکو سرژ
 یتئتور  کیت که چطور  کندیم یو بررس دهدیاختصاص م یاجتماع یفصل را به شرح بازنمودها

 نتد یفرا نیت ا یپخش شده، طت  یجهت شناخت[ در فرهن  خاص نینو یبه عنوان موضوع] دیجد
 کننتد یم یکه در آن زندگ ییایمردم راجع به خود و دن دگاهیخود د یو به نوبه افته،یشکل  رییتغ

)بُعتد   5یستاز ینت یع یرا حاصل دو پروسته  یاجتماع ی(. او ساخت بازنمودها4)داده است رییرا تغ
بته   یستاز ینت یع ی. پروسهداندی( می)بازنمود در بُعد اجتماع 6یریگشهیزنمود( و ردر با یاجتماع

مرتبط استت.   نیشیپ یاجتماع یبه بازنمودها یریگشهیر یو پروسه یردف یاجتماع یبازنمودها
و بتازنمود حاصتل را    پتردازد یم ریتصاو ایدر قالب کلمات  یموضوعات انتزاع ساختنینیفرد به ع
تا به بازنمود  سازدیم پیو استرئوت دگاهید ،یدئولوژیا ریخود نظ نیشیپ یاجتماع یدهاوارد بازنمو

 و موضو  آن معنا و کاربرد بخشد.

 مردساالر یهمسو با جامعه یبانو والفوآ،یژن د

 __________________________________________________________________________  
1 Émile Durkheim 

2 Représentation collective 

3 Conscience collective 

4 La psychanalyse, son image et son public 

5 Objectivation 

6 Ancrage 
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فولکلتور عامته بته     ینته ی(، در زم1916-1851) والفتوآ یژن د ،ی دیاواخر قرن نوزدهم م از
 ینهیخود را در زم یحرفه والفوآ،ی. همسرش، مارسل ددیپوش به شهرت رسمردانه ییعنوان بانو
 یشناست خود به شرق را بتا باستتان   یآغاز نمود و ع قه ریشوسه در الجزا یهاها و راهساخت پل

 یبتار بته جامته    نینخستت  یبترا  والفوآی. پس از جن  فرانسه و آلمان بود که ژن دختیآممدره
مبدل شده بودنتد.   یرعادیغ یبه زوج والفوآیبه همراه همسرش مارسل د . اودیمردانه ملبس گرد
 ینگار و بتانو شناس، محقق، روزنامهاو به عنوان باستان گاهیمنحصر به فرد، جا یع وه بر پوشش

 افراد عصر خود قرار گرفته بود.  نیتحس مورد بیاد

 اشیبته ووق ادبت   والفتوآ یبتود کته د   رانیت در ا یشناسباستان قاتیهنگام ثبت تحق ن،یبنابرا
همسرشتان در ختاور    تیت کته ختاطرات مأمور   شمارندیبر م یبانوان نیاز نخست یکی. او را بردیپ

بتانوان   گرید یاز جمله زین 2گرشمن ایو تان 1یستی. آگاتا کرآوردیدرم ریتحر یرا به رشته کینزد
 والفوآیسفر زوج د نیاند. نخستهمسرشان پرداخته یهاتیهستند که به نگارش مأمور یاسندهینو
 یشیپ 5و کوست 4، ف ندن3اردیال یرخ داد که از کارها ی دیم 1882تا  1881در سال  رانیبه ا
 وآدا   یها، مشتاهده اتفاقات واقع در گذرگاه یجذا  از تمام یتیو هدفش نگارش روا گرفتیم

 کردنتد یحس م شتریبود که پ یاهیو کاوش ابن قیتحق ان،یبه بوم یخدمات پزشک ن،یرسوم ساکن
 انیت گتاه در م  ،یدشوار و خطرناک اریسفر بس نیاست. چنقرار داده ریرا تحت تأث یهنر قرون وسط

قرن  میکه در اروپا از ن گرفتیصورت م یمحروم از جاده و راه آهن یبرف و گاه طوفان در کشور
 کیت پلماتید یاوهیبود که به ش ی دیم 1886تا  1884 یهابود. در سال افتهیاز آن توسعه  شیپ

ستفر ختود را بته     نیشاه، دومت  یاز سو یکرده و تحت حفاظت کلونل لیبه همراه دو جوان تحص
 آغاز کردند. رانیا

 1890آورد و در ستال   یرو یخی، به رمان تتار 7اثر فلوبر 6ساالمبوانتشار  یدر پ والفوآ،ید ژن
بتا هتدف    زیت را ن ییهتا تیت فعال والفتوآ یده، ژن دش ادیرا منتشر کرد. افزون بر موارد  1سیزاتیپار

 __________________________________________________________________________  
1 Agatha Christie 

2 Tania Girschman 

3 Layard 

4 Flandin 

5 Coste 

6 Salammbô 

7 Flaubert 
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 غ( به سرا1887)2تنزلتحت عنوان  یزنان به انجام رساند. سپس، با اثر یفکر یبه آزاد یابیدست
کته او را   یزنان و مخالفت با ط ق پرداخته، موضوع یکه در آن به آزاد رودیم یرمان روانشناس

کته   گتردد یاو، ستبب مت   دیت راجع بته عقا  یبهاماتا نی. چندهدیها قرار م ستینیضدفم یدر رده
 رهاشا یستیکند. با دایحاکم پ یفراتر از اعتراض به آدا  و سنن اجتماع ییاش معناپوشش مردانه
 یریو افسوسش از نداشتن فرزند، تصو والفوآیبا مارسل د اشیاو به زندگ اریبس یکرد که ع قه

 (.7-12 3کیمریا)گرن سازدیم انیرا نما آلدهیا یاز زوج

 ی. بحث و بررس2

 رانیا یهااز گذرگاه والفوآیژن د یاجتماع یبازنمودها 

 نیت در ا رایت ها و راه آهن معتروف استت، ز  به قرن جاده ی دیقرن نوزدهم م ،یخینظر تار از
 لیها به نقل و انتقال محصوالت، تسته روزافزون دولت ازیو ن یقرن، با توجه به تحوالت اقتصاد

افوتل و   نیستاخته شتد)وز   ایت در دن یادیت ز یهتا جتاده  شترفت، یتبع توسعه و پآمد و بهودر رفت
 قیت و از طر یستنت  یوهیبه شت  رانیحمل و نقل در ا ،ی(. تا عصر ناصر104 ینصرآباد یلیاسماع
در  رانیت ا یماندگسفرش به اروپا، به عقب نیشاه پس از نخست نی. ناصرالدشدیانجام م انیچارپا
 یشوسته  یهتا آهن و راهراه یو با مشاهده بردیپ شتریب یو اجتماع یاقتصاد مختلف یهاعرصه

 یاز تحوالت اقتصتاد  یاریو اساس بس هیرو به رو شد که جاده، پا تیواقع نیبا ا روپا،مناسب در ا
ها جهت ساخت جاده یاساس یاقدامات ب،یترتنی(. بد240-237افول و همکاران  نیخواهد بود)وز
داشت  یو انگلستان، سع هیروس یبه کشورها یسازراه ازاتِیامت یه قاجار با واگذارانجام شد و شا

 (.104 ینصرآباد یلیافول و اسماع نیبه وجود آورد)وز رانیمناسب در ا تیفیبا ک ییهاجاده

عصر قاجار تحتت ستلطنت    رانیبه همراه همسرش سفر خود را در ا والفوآید یزمان نیچن در
که فترد   ی. هنگامدیکلده و شوش انجام ران،یا ینمود که به نگارش سفرنامهآغاز  شاهنیناصرالد

باشتد،   «یگتر ید نیستفر در سترزم  »و موضتو  پتژوهش،    میریت در نظتر بگ  احیرا به عنتوان ست  
او کته   نیشیپ یاجتماع یو ارتباطش با بازنمودها رانیا یهااز گذرگاه احیس یاجتماع یبازنمودها
متورد   یقاجتمتاع یدر نقتد بوط  تتوان یرا مت  گردنتد یم ین نو  ادبسفرنامه به عنوا نشیسبب آفر

                                                                     
1 Parysatis 

2 Déchéance 

3 Gran-Aymeric 
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 یو در پت  میپردازیسفرنامه م یگذرگاه در نو  ادب یشناسییبایراستا، به ز نیقرار داد. در ا قیتحق
. ستازد یمبتدل مت   یارتبتاط  یگذرگاه، زبان اثتر را بته ابتزار    یدهیچگونه ا میابیکه در میآن هست
طور که در . همانرندیگیقرار م یمورد بررس شوندیها نسبت داده مذرگاهکه به گ یمعان ن،یبنابرا

 اتیت ادب یدر حوزه قاتیمرکز تحق ی( از سو2020«)1گذرگاه یقاجتماعینقد بوط» ناریفراخوان سم
در نظتر   یارتبتاط  یبه عنتوان فوتاها   توانیها را موکر شده است، گذرگاه یقاجتماعیبوطو نقد 

هتا  گتذرگاه  گتر، یهستند، به عبارت د زیمخر  ن یروهاین یدارا یزندگ ریگرفت که همچون مس
 ایت  یمشتترک متاد   راثیشوند، ما را به م لیبودن، به فرصت تبد زیمخاطره آم نیدر ع توانندیم

 معنا دهند. یفرهنگ تیّو هو ایو به جغراف ندبرسان مانیمعنو

و  «2ژانتر »شتود، مطالعتات   واقتع   یمتورد بررست   احیست  یکه اثر بانو یهنگام نه،یزم نیا در
راه و در کتتا  ختود    4کتا یمون کتی. بندابندییم یاژهیو تیّو نو  جنس( اهم ی)نو  ادب« 3ژاندر»

گوناگون ده سفرنامه از بتانوان   یها(، به جنبه1996)5قرن نوزدهم احیرسم نوشتار زنانه: بانوان س
مقصتد ستفر بتر نگتارش      ریتتأث  یگونتاگون و چگتونگ   یفواها یو ضمن بررس پردازدیم احیس

. دهتد یقرار مت  قیرا مورد تحق «یگرید» یواسطهبه «یگرید» یسازگار یشان، مسألهسفرنامه
کته در کشتور    یاحیس ینزد بانو ،«یگربودگید»از  یافراط یلیبه عنوان شما گریدر واقع، زنان د
امتر   نیت . ارونتد یار مت به ک نهییآ یگاه به مثابه شود،یدر نظر گرفته م «یگرید»خود به عنوان 

کته فاعتل آن ،پتا را     برنتد یم یمتون نشیاست ؛چراکه آنان دست به آفر یقانون یطهیخارج از ح
 رو،نیت (. از ا71 6نیروی)اشتود یمبدل مت  «یگرید»گذاشته و به  یسنت نیقوان یفراتر از محدوده

 یمت  ینیچهتارچو  نتو  مردانته ،  یسنت یبه نوع یفوا نیها، به ادر با  گذرگاه وانبان اتیتجرب
 دهد.

 ریاشاره کرد که در واقتع همتان تصتاو    نیشیپ یاجتماع یبه نقش بازنمودها یستیبا نجایا در
 یدر حافظته  یوهنت  نته یزمشیکه به عنوان پت  دهندیم لیرا تشک یو ثابت یپیاسترئوت ،یاشهیکل

 __________________________________________________________________________  
1 Une sociopoétique de la route 

2 Genre 

3 Gender 

4 Bénédicte Monicat 

5 Itinéraires de l'écriture au féminin : Voyageuses du 19e siècle 

6 Irvine 
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-یه مسائل اجتماعراجع ب یداورشیو به آنان امکان پ دهیحک گرد ایاز مردم دن یاریبس 1یجمع
را  «یاجتماع یبازنمودها» یگسترده تیّاز ماه یبخش ییهاقواوت نیداده است. چن را یفرهنگ
 یهتا وهیافتراد بته شت    ن،یبنتابرا  ستت، ین ریپتذ امکان قتیحق کی تی. درک تمامدهندیم لیتشک

در  از آن را حتذف کترده و   ییهتا بسته، بختش  ریو تصاو یفرهنگ یگوناگون، بر اساس ارزش ها
فرادستتانه بته    یعموماً نگتاه  ،ییاروپا احانیس نه،یزمنی. در ابرندیکار م هچهارچو  افکار خود ب

 رینگاه داشته و تأث تیّسنّت و بدو یایرا در دن «یگرید»که  یاند؛ نگاهداشته یشرق یهانیسرزم
 .ردیگیم دهیملل را ناد شرفتیگذشت زمان در پ

 «یرگید» طیبا مح یشناخت و سازگار  

 نقش راهنما در انتخاب گذرگاه 

نگارش افعتال   یوهی، به ش2گردش یقاجتماعینقد بوطمونتاندون در اثر خود تحت عنوان  اَلَن
 یتیاشتاره داشتته و گتردش را بته عنتوان فعتال       یزندگ یهاآدا ، گردش، مهارت رینظ یاجتماع
فاعتل   یکته انستان بته مثابته     ندارد یاو، ضرورت دگاهیاست. ازد قرار داده یمورد بررس یاجتماع
 ستتم یس نش،یت داشته باشد، چرا که نو  ب یعدم تعلّقش به جامعه آگاه اینسبت به تعلّق  یاجتماع
زدن، کتردن و قتدم  نگتاه  ینحتوه  زیت با فوتا، و ن  اشیسازگار یوهیو ش تیحساس ،یگذارارزش

از  شی(. پت 8، 2000تاندون )مونستازد یمت  انیو انتظاراتش، ارتباطش را با جامعه نما ریانتخا  مس
بته   شیرا کم و بت  احانیوهن س ،یاحتمال یتفکر دربا  لوازم سفر و رخدادها احت،یس و ریآغاز س

 یهتا از دفترچته  تواننتد یمسافران مت  ،ییهادغدغه نی. به منظور کاهش چنسازدیخود مشغول م
 یاریاند، ر سفر کردهکه به مقصد مورد نظ یاشخاص زیو ن ن،یشیپ یها، سفرنامه«سفر یراهنما»
 انیستازند. شتا   «یگرید»کشور  یهاگذرگاه طیمواجهه با شرا یآماده یتا حدود راو خود  ندیجو

که همزمان با آنهتا   ییهاسفر با گفتمان سفرنامه یراهنما یهاوکر است که نو  گفتمان دفترچه
در  احیست  گتر، ید یستو  (. از73 3دارند)ننکت یهمپوشان گریکدیاما با  ستینوشته شده، همگون ن

(. 6 4)آنتوانرشیپتذ  ،ی: امتنا ، سازگاردهدیسه رفتار مهم را از خود بروز م «یگرید»مواجهه با 
مصتائب آن،   رغمیو عل گرددیآشنا م شیخو ریاز همان ابتدا، با مشقات و مخاطرات مس والفوآید

 __________________________________________________________________________  
1 Imaginaire social 

2 Sociopoétique de la promenade 

3 Nanquette 

4 Antoine 
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 «یگتر ید»او با  یاجبار یریپذسازش یرا برا نهیموضو ، زم نیکه ا دهدیم یسفر نیتن به چن
جلفتا بته نتام     یتلگرافخانته  یروست  ری. در آغتاز ستفر، متد   ستازد یفراهم مت  «یگرید» طیو مح
را در  یرانت یرا بر عهده داشتت، ارز ا  رانیمجوز عبور آنان به ا یارائه تی، که مسئول«1اوناتاموف»

قتاطر و استب و استتخدام     کردن هیدر کرا ن،ی. همچندهدیآنان قرار م اریدر اخت ییقبال ارز اروپا
بته آنتان گوشتزد     زیت را ن یامکانات، مسائل مهم نیا یسازننمود. او در کنار فراهم ینوکران تعلل

 یبا زندگ یو چنان رفتار کن نیچن دیپس با نیدستور داد که از ا زیبه من ن« اوناتاموف»»: کندیم
 دیاز سکنه منزل کن یخال یاهادر کاروانسر دیشویشما مجبور م گفتی. مث ً میآشنا شو یسفر
 (.34 والفوآید«)اسبان بالش شما خواهد بود]...[ نین تشک و زیو زم

را بتا   احیس کند،یم رییتغ یماریب رینشده نظ ینیبشیموارد پ لیکه به دل یگذرگاه، زمان ریمس
 و یبا ش زیعصر قاجار ن رانیخارج از انتظار همراه سازد. ا یحوادث زیو ن د،یجد یو موضوعات طیمح
 یگتام هن ،ی دیم 1881(. در سال 133 یوبا و طاعون، مواجه شده بود)حاتم ریگهمه یماریدو ب
رخداد،  نیبود و ا افتهی و یشهرها ش یطاعون در برخ یماریب گذارد،یم رانیقدم به ا والفوآیکه د
 انیت غزنو یهیت ابن دنیت ما از رفتن به دامغان و د»را به دنبال داشت:  والفوآیکاروان د ریمس رییتغ

طتاعون   گفتنتد یاز آن طترف آورده بودنتد و مت    یها اخبار موحشکه کاروان رایز میصرفنظر کرد
را تلتف کترده استت.     یادیت ز تیها جمعدر طرف مشهد بروز کرده و در قصبات و دهکده یاریخ

(. بتا  146 والفتوآ ید)«میکته دوازده فرستن  از تهتران فاصتله دارد رفتت      نیطرف ورامبه نیبنابرا
 مند سازد.با مناظر تازه بهره ییمسافران را از آشنا تواندیم زین ریمس رییتغ حال،نیا

 یمثبت و شترق  یهابا ارزش یرا به دو بخش غرب ایدر قرن نوزدهم، دن یشناسشرق مطالعات
 استاس، نیت چرا که بر ا د،یجهت سلطه گرد یمسأله، ابزار نی. اکندیم میتقس یمنف یهابا ارزش

 یبته عبتارت   ایت غر  حتق دارد   رو،نیو از ا شودیو نازل در نظر گرفته م فیضع گاهیشرق در جا
 یهمچنتان نگتاه   ییاروپا احیکه س ی(. تا زمان68 یکند)ترک الدان یبر آن حکمران یستیبا گرید

کنتد.   یرویت چتارواداران پ  یعنت یکتاروان   انیت از دستتور راهنما  تواندیفرادستانه به شرق دارد، نم
چتاروادار   یمارسل در مخالفتش با آرا نیشیپ یبازنمودها ریتأث انگرینما تواندیگذرگاه م ن،ینابراب

کترده بتود و    دایت پ یهوا در آغاز سپتامبر طراوت»: دهدیچرا که او را در موضع قدرت قرار م باشد،
متا را بته    کته نیکرد و گفت جز ا ریبسر برد، مارسل به چاروادارها تغ ابانیممکن نبود شب را در ب

 __________________________________________________________________________  
1 Ovnatamof 
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و کدورت  لخوگرنه من به جلفا باز خواهم گشت. آنها هم با اوقات ت دیندار یاچاره دیبرسان یمنزل
 (.353 والفوآید)«میخاطر دوباره قاطرها را بار کردند و ما هم به دنبال آنها رفت

 «یگرید» طیارتباط بدن با مح ی: واسطههینقل لیوسا 

 لیوستا  یواستطه آن را بته  مودنیپ یوهیش توانینم ود،شیکه از گذرگاه صحبت م یهنگام
اَلَتن مونتانتدون،    یگرفت. بته گفتته   دهیکالسکه، ارابه، درشکه و اسب ناد ل،یاتومب رینظ یاهینقل

 ریتتأث  ط،یو محت  احیبدن ست  انیارتباط م یبرقرار لیکالسکه به دل ای لیاتوموب رینظ یاهیلوازم نقل
 نیو قطتار کته در آنهتا چنت     متا یهواپ ریت نظ یلیتا وستا  گذارندیاو م در طرز تفکر و رفتار ییبسزا
ها چاپارخانه وضع راه سیاز تأس شی(. تا پ12، 2000)مونتاندون شودیم افتیکمتر  اریبس یارتباط

کم و  زیروان، کالسکه نونقل موسوم چون کجاوه و تختحمل لیبه روال سابق بود و در کنار وسا
 شترفت یاروپتا و پ  یکه از اسرار ترقت  ریرکبیبه کار افتاده بود. با ورود ام رهایاز مس یدر بعو شیب

 (.430-427)نوربخش دیآغاز گرد ییاروپا یوهیبه ش رانیآگاه بود، اص حات ا یملل غر  به خوب

 یاسب و قتاطر طت   ایکالسکه، و  رینظ یاهینقل لیرا با وسا رانیا یهاگذرگاه ،ییاروپا احانیس
شدند،  رانیدولت فرانسه وارد ا یاز سو یعلم یتیکه با مجوز فعال والفوآیارسل د. ژن و مکنندیم

 یتینارضتا غالباً  رانیامکانات موجود در ا حال،نیواقع شدند. با ا رانیدولت ا یژهیو تیتحت حما
پتر   لهیو طو دیرس هینقل لیوسا یپس از مدت یبار»است: ها به دنبال داشته را در گذرگاه احانیس
پتس، راه،   نیت کته از ا  رایت متا بستتند، ز   نیبعد دوازده اسب بته کالستکه ستنگ    یاسب شد. کماز 

از  یناش لبکه اغ هینقل یلهیوس یها(. جنبش16 والفوآید«)و برف مستور بود خیالعبور و از صعب
 «یگرید» طیاز مح میحس ب تواندیو م گذاردیم ریتأث احیس کریاست، بر پ طیمح یهایناهموار
واژگون شتدن   میکه در هر لحظه ب یابا کالسکه یبا ارابه و گاه یگاه»همراه داشته باشد:  را به

ژن  ن،ی(. بنابرا17)«میتاندوه بار که فاقد اسب و آووقه بودند گذش یهاچاپارخانه نیاز ا میآنرا داشت
 .داندینامناسب م هینقل لیاز حرکت وسا یناش یگذرگاه را مملو از مشقت و سخت ریمس والفوآید

را از او  یکنتواخت یدهتد و  را همتواره در جنتب وجتوش قترار      احیس تواندیگذرگاه م ن،یبنابرا
استت، کته اگتر     «یگرید» طیمح ریانکار ناپذ راتیاز تأث یکی ،یکنواختیتداخل در  جادی. ادیبزدا
. بترد یستوال مت   ریز شود،یواقع م «2تیّهو»را که در مقابل « 1یگربودگید» ینباشد، معنا نیچن

 __________________________________________________________________________  
1 Altérité 

2 Identité 
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 رییت تفتاوت، تغ  یبته معنتا   1اسیت التر ن،یالتت  یدر واژه تتوان یرا م یگربودگیاصط ح د یشهیر
داده و در  رییت تغ شته یمتا را از ر  توانتد یمت  «یگربتودگ ید»، 2هیلوک دِ اولن دگاهیجستجو کرد. از د

واحتد   در آن تواندیم ن،یجلوه کند. همچن تمانیاصالت و فرد ت،یّبر هو یدینظرمان همچون تهد
 ی(. از ستو 26 3منتز ی)جگرددیما م ییایاست که مسبب پو یزیهمان چ نیو ناآشنا باشد، و ا شناآ
. ستازد یم انیرا نما «یزندگ»از  یریاست که تصو یو فراز و فرود، موضوع یکنواختیعدم  گر،ید
اغلتب  ختاطر، در   نی. بته همت  دیت راه سفر را برگز یکنواختی نیاز چن ییرها لیخود به دل والفوآید
 -لیت آور 7»جهت رفع وحشت و مشک ت در گذرگاه استت:   یاهزیو انگ دیام افتنی یدر پ ارد،مو

خوشوقت  یو بس بردمیم یلذت یو من از اسب سوار میکرد یمنزل اول را مدت هشت ساعت ط
داشتت و   یام کته در هتر آن مختاطرات    افتهی یرهائ یوحشت آور روس یبودم که از شر کالسکه

 (.35 والفوآید«)خود را فراموش کردم یهایتمام خستگ نی. بنابراافتادیم یاحفره در وستهیپ

بتا   یاجباریع وه بر سازگار ،یشرق یدر کشور شرفتهینه چندان پ یهینقل لیبا وسا مواجهه
 تیت که هنگتام درک واقع  زدیانگیبرم والفوآیژن د یرا از سو ییهایداورشیپ ،«یگرید» طیمح

هتا  از آن چهارچرخه یکیکه  دمیطرف عصر د»: کندیم یاحساس شرمسار ،«یگرید» یجامعه
به دو اسب داشت فوراً آن دو اسب حاضتر در   اجیو چون احت دیرس میکه در راه از آنها گذشته بود

شتدم   مانیداد و کام  پشت  یبمن رو اسیجا بود که  نیراه افتاد. در ارا به ارابه بست و به لهیطو
و تمسخر  ریشرمسار شدم که چرا در راه با نظر تحق یو بس میها مسافرت نکردارابه نیکه چرا با ا
از  یریت گبار ضمن بهره نیخود اشاره کرده و ا یداورشی(. او مجدداً به پ16)«ستمینگریبه آنها م

متا  »]...[ : دهدیهمچون خود نشان م ییاروپا یبه عنوان فرد زی، نگاه شوهر خود را ن«ما» ریضم
از  میکرد یو با همان ارابه ها که با نظر حقارت به آن ها نگاه م میاً از کالسکه صرفنظر کردموقت
آورد. خ صته   یرا دنبتال متا مت    نیکالسکه سنگ هین یو آقا میبرف ها و حفره ها عبور کرد یرو

قتع،  (. دروا17)«میرساند انیدر مدت ده روز بپا میکن یمعموالً چهار روزه ط دیرا که ما با یمسافت
کته بتا حتس     یگامباشد، هن تیواقع یهر چند برمبنا ران،یدر ا هینقل لیبودن وسا یاشاره به بدو

 . سازدیم انیفرادستانه را نما یهمراه باشد، نگاه ریتحق
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 گذرگاه 1کیو مناظر اگزوت «یگرید» عتیطب 

 یکشتنر یوارد زبان فرانسه شتده و براستاس د   2کوسیاگزوت نیالت یاز واژه کیاگزوت صفت
دور آورده  یهتا نیاست که به تمدّن غر  تعلّق ندارد و از سرزم یزیآن چ ی، به معنا3روبرتیپت

متورد استتفاده قترار     اتیدر ادب جیرا یواژه به نحو نیا ،ی دیقرن نوزدهم م لیشده است. در اوا
سفر بته   یمبنارا بر  یآثار 6، نروال5، هوگو4نیالمارت رینظ کیرمانت سندگانیچرا که نو گرفت،یم

 نیدر سترزم  یعت ینستبت بته منتاظر طب    یوافتر  یفتگیدرآورند کته از شت   ریتحر یشرق به رشته
را  یاسفرنامه اتیاز ادب یبخش مهم کیاگزوت یهاجنبه ب،یترت نیداشتند. بد تیحکا «یگرید»

منتاظر   یاز تماشتا  یمنتد است که فرصت بهتره  یگذرگاه، محل گر،ید ی. از سودهندیم لیتشک
او  احیو روان ست  اتیت بسته به روح تواندیموضو  م نی. اآوردیرا نزد مسافران به ارمغان م یعیطب

 یکترده و پاستخگو   فتا یا یدیت قرار دهد تا در خدمت نگتارش ستفرنامه، نقتش مف    ریرا تحت تأث
 یریمشاهدات ختود ضتمن بکتارگ    فیغالباً به توص احیراستا، س نیباشد. در ا زین احیاحساسات س
بختود گرفتته و    یسترب  یآسمان رن  خاکستتر »: پردازدیم صیتشخ یهیآرا زیو ن یفیصفات ک

 کهیزیو سکوت محض حکمفرما بود تنها چ دهیکوه و دره را پوشان یابرف هم با شنل بدون لکه
از  یکه کمربنتد  شدندیم یااچهیو وارد در یقاعده کوه جار ازبود که  یرنگرهیت یهاآ  دمیدیم
 (.16«)کرده بودآنرا احاطه  خی

 یهااز گردش 8و روسو 7پروست رینظ یفرانسو سندگانیکه نو یهنگام زیرمان ن ینو  ادب در
مونتاندون گتردش را   رونی. از ادیآیم دیو بدن آنان پد عتیطب انیم یارتباط رانند،یخود سخن م

 رمناظ والفوآ،ید(. نزد 15، 2000 مشک ت است )مونتاندون یکه رهاننده داندیمحرک م یتیفعال
 عتت ی. طبدهنتد یمت  یاریت خود، به او در تحمل مصائب ستفر   یعیطب ییبایگذرگاه هستند که با ز
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وجتودش را از   یلحظتات  یو بترا  دهیکشت  رونیت اطراف گتذرگاه، او را از حصتار زمتان و مکتان ب    
 سفر رها ساخته است:   یهایسخت

و قلل پربرف آن که پس از قطتع   میاز کنار آن عبور بکن دیکه با میرشته جبال عظ یتماشا»
نظر بود موجتب آن شتد کته متن وقتت را       ریکه در ز نیو دشت زمرد کردندیم یباران خودنمائ

و  عتت یطب یمشغول نگردم اما همراهان من از سرشتک فشتان   یفراموش کنم و به ساعت شمار
 (.703 والفوآید)«کنندینم یاحساس شاد دادشت و کوهسار اب یصفا

پاستخ،   افتنیت  یشته یتتا در اند  زدیانگیبر م زیاو را ن یپرسشگر یهیروح ت،عیطب یمشاهده
 ور گردد: غوطه

موش کتور بودنتد و در کنتار     یکه مانند النه میدیرا د یکوچک یهادره تپه یدر دامنه من»
 مدور برخوردم و بتا  یهاحفره نیکوه امتداد داشتند. پس از حرکت از جلفا مکرر به ا یهیدره تا پا

 ستیآنها چ دهیشده است و فا جادیا نهایفکر بودم که چگونه ا نیو در ا ستمینگریبه آنها م ریتح
(»]...[48.) 

و  گتر ید یهتا ها و انسآنمکآن یبه سو یاست از آدم یکه رخ دهد، دعوت یدر هر شکل سفر
رو،  نی(. از ا477 یعیو شف یکوچ یمیسل)«یگرید»و « خود» شتریشناخت ب یاست برا یفراخوان

 انیت در نظتر گرفتته شتود. در م    «یگتر ید» طیجهت تفکر و شناخت محت  یمحل تواندیگذرگاه م
بتر   اریاصتفهان بست   یمشاهده کرده بود، منتاظر موجتود در جتاده    رشیکه در طول مس یمناظر

 :گذاردیم ریاحساسات و افکار او تأث

 یو مانند بهتار دائمت   دهیگستران نیزم یبرو ینیاطراف جاده محصول فراوان فرش زمرد در»
کتام    ادیت ز یگلهتا  یاست. هوا از بو نیرشک بهشت بر یداده که گوئ نتیرا ز هیناح نیچنان ا

بختش   اتیح یهاآ  صاف مانند چشمه یسرور و وجد و نشاط است. نهرها یهیمعطر شده و ما
و بلبتل را   خندان نغمات جتان پترور کبتوتر    یهاشهیدرختان و ب یهستند. باد در شاخه انیدر جر
 (.  229)«کندیم دیتقل

دار خشته  یهتا متزار  ورت  انیت کنتان از م زمزمته  بارهتا یآ  در جو» والفوآید یبه گفته     
( کته  229)«آوردیرا به خاطر مت  ایقشن  مصر عل یهاو باغ لیو سواحل سرسبز رود ن گذشتیم

مصتر   نی. در واقع، سترزم کندیمسحورکننده مصر اشاره م یبه بازنمودها هیاز خ ل تشب نجایدر ا
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سفر بته   اقیاز شرق شناخته شد و شور و اشت یریبه عنوان تصو 1یولن یبود که ابتدا در سفرنامه
 ور ساخت.  شعله 2دور را در ناپلئون یهانیسرزم

 «یگرید» طیوهوا در محآب ریتأث 

 یبررست  سفر، همچون گردش که مونتاندون بته  یشرویاست که در آن روند پ یمحل گذرگاه
 ینیبشیپ رقابلی(. غ18، 2000دارد)مونتاندون  یبستگ ییوهواآ  یهادهیآن پرداخته است، به پد

بتودن   ریناپتذ . او بته تحمتل  دهتد یقرار م ریتحت تأث زیمعموال نوشتار را ن ،یجو یهادهیبودن پد
 دهتد ینشان مت  درجه چهل را الحرارهزانیدر موقع روز، م»: کندیحرارت اشاره م یدرجه راتییتغ
هتوا   یالعادهفوق ریینو  تغ نی. البته ارسدیدوازده م یتنزل کرده و به درجه جیدر شب بتدر یول

در حتال ستازش و    احیکته ست   یسخت طیشرا نی(. چن178 والفوآید«)است آورانیو ز ریناپذتحمل
 نشیدر آفتر  ییبستزا هتوا، نقتش   وآ  نیوارد خواهد شد. بنابرا زیبا آنهاست، در نوشتار او ن ستما
 یبته وصتف حتاالت ختود در گرمتا      یاریبست  اتیت . او با وکر جزئکندیم فایسفرنامه ا کی یادب

 یختود را در دورنمتا   یکرده و خوشتبخت  ریکه همه را به شدت درگ دیگویسخن م ییفرساطاقت
. دهتد یرا بته او مت   هتا یاز دشتوار  ییبه منزلگتاه و رهتا   دنیرس دیکه نو ندیبیم مق ییگنبد ط 

»]...[ از آنها باشتد:   ییرها یهاراه یمحل مواجهه با مشک ت و تجربه تواندیگذرگاه م ن،یبنابرا
شده و مژگانم از تشعشتع آفتتا     رهیچشمانم خ د،یلغزیمن تر شده و م یعنان اسب در دست ها

درد  یدشتده و سترم بحت    دیت تول یضربان ستخت  میهاقهی. در شقشدندیکرده و باز نم دایپ یالتهاب
 «دیت گرد داریت قم پد یبترکد]...[ خوشبختانه ساعت هفت گنبد ط  خواهدیم یگرفته بود که گوئ

(197.) 

چون سه ساعت از نصف شب گذشت »مؤثر باشد:  زیزمان حرکت ن نییدر تع تواندیم هواوآ 
(. 195)«میما گفتند بهتر آن است کته زودتتر حرکتت کنت    االغداران از ترس حرارت آفتا  روز به

گاه بر قدرت درک او از فوتا اثتر    کند،یتجربه م رانیاز ا یدر نواح والفوآیکه د یگرم یهواوآ 
 ربتع کیمدت »: کشاندیم الیخ یکه او را به ورطه دینمایم جادیرا ا یسردرگم یو نوع اشتهگذ

مبهوت  د،یآینظرشان مبه یبیو غر بیکه اشکال عج یائیخولیو مال ضیساعت مانند اشخاص مر
. غفلتاً کردیم رهیآ  صاف چشمان را خ ی. انعکاس اشعه آفتا  در روکردمیمنظره نگاه م نیابه
 دنتد یگرد دیناپد دفعهکیو هم جنگل  ایآمده باشد هم در انیمبه یعمل سحر و جادوئ نکهیا لمث
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 نیکه ا شودیاو سرانجام متوجه م«. شکل به آن داد رییتغ یعصا بکل یبه اشاره یجادوگر ایو گو
 یعت یاستت کته او بتا رختداد طب     رانیخشک ا یهواو(. در آ 109نبوده است) شیب یمنظره سراب

 دایت منجر شده و ارزش ثبت در سفرنامه را پ یاتازه یعلم یکه به تجربه شودیروبه رو م یبیعج
و  شودیظاهر م رخداد نیآگاه نسبت به ا یفرد گاهیاز آنجا که چاروادار در جا حال،نی. با اکندیم

. کنتد یمت  انیت ب زیآمهیکنا یارفتار او را به گونه کند،یآشنا م یاموضو  ناشناخته نیآنان را با چن
بر سلسله مراتب شرق و غتر    یمبن احیس نیشیپ یبازنمودها ریبه تأث توانیهمچنان م ن،یبنابرا

 اشاره نمود: 

و تماشتا   دیورق کاغذ بمن بده کی تسین یزیچ نکهیها را باو نشان دادم گفت اجرقه چون»
انداخت و گفت آنهتا   نیداشت بزم بیخربزه که در ج ی. چون کاغذ را گرفت چند دانه تخمهدیکن
نشستت و متا را هتم دعتوت بته       نیزمت باالخره به  افتمی. من هر چه جستجو کردم ندیکن دایرا پ

کترد و   یمخصوص یشدن صداهپار نیکاغذ را آهسته از طول پاره کرد. کاغذ در ح ونشستن کرد 
مقام  یپروفسور عال نیکه ا یو از درس مینیها را ببتخمه میروشن شد که ما توانست یطوربه نیزم
 (. 205)»میمند شوما داد بهرهبه  کیزیف

 التیو تخ اتیحکا یگذرگاه، پردازنده

 «یگرید» انهیعام اتیسفرنامه و روا

 یاریبس احانیمورد توجه س دهد،یم لیرا تشک رانیاز فولکلور ا یعامه که بخش مهم اتیادب
از متتون   یریت گاستت. در واقتع، بهتره    افتهیاش نمود قرار گرفته و در سفرنامه والفوآیژن د رینظ
 نیت (. در ا69 1)پتاژو  کنتد یرا مطرح م تینامتنیب یمسأله گانهیاز ب یریجهت ساخت تصو گانهیب
عامته ستودمند    اتیت در درک ادب توانتد یم یپل ارتباط به عنوان «یگرید»با زبان  ییآشنا نه،یزم

: کندیاشاره م انینزد روستائ یخوانو سنت شاهنامه شانیبه درو والفوآیراستا، د نیواقع شود. در ا
و حرکتات و اشتارات    بیت مه یافته یو ق بیت غر کلیبه دست داشت و با آن ه ینیتبرز شیدرو»

آنها  یرا برا رانیا ریرستم معروف پهلوان دل یاهها و فتوحات و رشادتبه خود، جن  وصمخص
و  وانیت او بتا د  یهتا و جنت   یپهلتوان نتام   نیسرگذشت ا دنیاز شن انی]...[ روستائ دادیشرح م

 (.50 والفوآید)«برندیلذت م تینهایجادوگران ب
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 انیت آن ب یگتذار را در با  نتام  یتیروا رسد،یم« اهلل اکبر»موسوم به  یاکه به تنگه یهنگام
 نکته یعلت ا ندیگویاهلل اکبر. م یکه موسوم است به تنگه میدیرس یابعد به تنگه یکم»: کندیم
 یراه طوالن نیاست که چون مسافر پس از تحمل مشقات ا نینام معروف شده ا نیتنگه به ا نیا

زبتان بته    اریت اختیتعجب کرده و ب ندیبیرا م رازیش یو دلربا بایز یو منظره رسدیتنگه م نیبه ا
در نظتر   حتال، نیت (. بتا ا 437« )اهلل اکبتر  دیت گویو از شدت تعجب م دیگشایم نیو آفر نیتحس
 و زر یت  -لتم  یابانهایدر ب یمائیو راه پ هایاست که مسافر پس از تحمل سخت یعیطب» والفوآید
 دایت پ یبه جنون ختهیآم یفارس شاد التیا نینشآور حاکمشگفت یمنظره نیا دنیاز د کنواخت،ی
 میرا به صورت نقل قول مستق «ینیریش»قلعه دختر، داستان  ی(. او ضمن مشاهده437) «کندیم

جمال طتاق و   یبائیداشته که در ز یدختر رانیاز پادشاهان ا یکی»: کندیم انیب شیاز زبان درو
ه بتر متا   شیدلربتا  یموزونش مانند سرو و چهتره  یآفاق بوده است. باال یدر تناسب اندام شهره
پارچته بلتور شتفاف بتوده. در      کیت صاف و گردنش  اقوتی. لبانش حقه زدهیشب چهارده طعنه م

عامته   اتی(. الزم به وکر است که ادب81]...[«)چون بلبل  یمانند قرقاول و در نغمه سرائ یآراستگ
ر هتا، و معتاب  در اقامتگتاه  شتتر یب یموضوعات نیقرار گرفته است، اما چن والفوآیمورد توجه د اریبس

را در  یاکنندهنیینقش تع یاجتماع طیمح ن،یها. بنابرااست تا گذرگاهداشته  انیجر یدرون شهر
 .سازدیفراهم م زین یفارس اتیبا ادب ییآشنا زانیم

 1گذرگاه و اسطوره

 یا. نور بته گونته  ردیگیو متمرکز را دربرم یمذهب یینمادگرا ینوع« نور»ها، تمدن یتمام در
عالم مترتبط استت و    نیمنشأ تکو یبه مثابه یو گوناگون فرهنگ یاساس یهااهدگیبه د یاستعار

. به لطف نور، گرددیباز م قیبه متون عهد عت یبرداشت نی. چنشودیدر نظر گرفته م نشیمنبع آفر
 ینتور بتا وات الهت    رو،نیها شکل گرفت. از اآن، تناو  شب و روز و فصل یو درپ دآمدیزمان پد

« 2ختدا » یواژه ییاروپتا -هنتدو  یشهیدر ر یشناسکه از نظرگاه واژه یارابطهشده است،  نیعج
و  تها، به تفاوت شتب و روز، ظلمت  در رابطه با گذرگاه والفوآ،ی(. د4و همکاران  3وی)ابدییم یتجل

 یهیت . او در قالتب آرا شتود یهمتراه مت   دیت و ام میبت  أس،یت  میکه نزد او با مفاه کندینور اشاره م
رنت    یسترب  یآفتا  از خت ل ابرهتا  »: کندیبه عهد مانند م وفایب ی  را به فردآفتا صیتشخ

 __________________________________________________________________________  
1 Mythe 

2 dieu 

3 U 
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ختود وفتا نکترد و     یاما بوعتده  دادیرا م یروز خوش یو وعده نمودیجمال م یگوشه یگاهگاه
 احیست  نیشت یپ یاجتماع یبه بازنمودها یعهد نی(. چن703 والفوآید«)شرو  شد ینافذ زیر ارانب

مونتاندون، اسطوره نقتش بتازنمود را    دگاهی. از دگرددیباز م یااسطوره یهادر با  مذهب و باور
تا  یعیطب شتریب یهادهیکه به پد نیبازنمود نماد ایگفتمان  ینوع یواسطهچراکه به کند،یم یباز

و  لیت تمث ص،یتشتخ  ریت نظ ی. مواردپردازدیم ایبه شرح دن بخشد،یم تیو مشروع ادیبن یاجتماع
طتور  همتان  سازند،یبرساخته را محسوس م تیواقع رایاز بازنمودها هستند ز یتنوعدرجات م رهیغ

 نیت ، به شترح ا  یشاوندیعناصر خو یدر کتا  خود تحت عنوان ساختارها زیاستروس  ن یکه لو
 (.3، 2016)مونتاندون پردازدیم و موض

و  میبت  یب بته مثابته  شت  یکیو از تار ،یابیو دست دیام یروز به مثابه ییبه مراتب از روشنا او
او  دیت گویستخن مت   وستته یرو، او از تفاوت مناظر در روز و شتب پ  نی. از اکندیم ادی یگشتگگم

در »دهتد:   یمتفاوت از همتان راه را نشتان مت    یاکه چهره کندیسپس به حرکت در روز اشاره م
 میگذشت یمتعدددم، مارسل فرمان حرکت داد و ما از ساعات خنک استفاده کرده از قنوات  دهیسپ
رانده،  ابانیطرف ب و بعد به میآنها سرگردان شده بود انیکه شب گذشته در م یهمان قنوات یعنی

 یدر طت »شتب اشتاره دارد:    یکیروز و تتار  یی(. مجددا به روشنا149 والفوآید)«میداخل جاده شد
ارگان قناعتت  ستت  یدهیت رنت  پر  فیبه نور ضع دیو با میماه محروم هست یاز روشنائ ریمنزل اخ

هوا روشن شد به آباده  کهنیاست هم اهیاز هرگونه گ یو کوهستان هم عار زر یلم  ابانی. بمیکن
را به دنبتال دارد، ستخن    ندیناخوشا یبه ظلمت که موضوع یی(. او به گذر از روشنا367)«میدیرس
 یشتب پترده  اشتعه ختود را از متا گرفتت و      نیو آخر دیافق پنهان گرد ریآفتا  در ز»: دیگویم

نتور کته    نیما ب یشفق و فلق در مشرق کم است، آسمان خاور د،یما کش یخود را بر رو یظلمان
بته ستکوت    عتت یندارد. طب یاست برزخ ممتد عتیاستراحت طب یلهیو ظلمت که وس اتیممد ح

 (.352]...[«)فرورفته بود 

. شودیم جادیظلمت اآمده است، در مفهوم  زین یمذهب یطور که در باورهاهمان ،یگشتگگم
دو  نیت و همسرش جدا شدند تا زودتر حرکت کننتد، ا  والفوآیکه نوکران و چارواداران از د یهنگام

فقط »را گم کردند:  یتلگراف، راه اصل یرهایکردن ت بر دنبال یآنان مبن ییمسافر با وجود راهنما
 میتلگراف موفتق شتو   یرهاین تکرد دایبه پ میبتوان دیما مانده بود که شا یبرا دیام یروزنه کی
 ادهیت کته پ  میدیت د نیص ح چنت  کیموقع بار نیمشکل بود. در ا کیکار هم در شب تار نیا یول

انسان در اثر بحت  و  »: دیگویالمثل م. ضر میکن دایپ یراه گریکدیشده و با مشورت و معاونت 
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 یاه، هنگتام واژگتون  دشوار گتذرگ  طی(. او در شرا436)««دیخواهد رس یعاقبت به روشنائ ورتمش
دفعه چون آفتا  بر دشتت و کوهستار    نیا»]...[ : ابدییروز در م ییرا در روشنا دیکالسکه، نور ام

 یگرم و پر نور خود مسرور کرده بتود، متا هتم نشتاط     یرا از پرتو اشعه ینیو موجودات زم دهیتاب
. و مینداد یتیآمد اهم شیپ نیکرده و با دایپ یالسوفانهیو ف یمنش شیحالت درو نی. بنابرامیداشت

 (.26«)عطا کرد یتا خدا به اسبان و دو گاو نر قوت میفقط مدت دو ساعت در انتظار بود

 یهتا در جهتت بازنمودهتا   استطوره  یسیبر بازنو توانیها، مراجع به گذرگاه احیس اتیروا در
 یاست یس-یاجتمتاع  یمونتانتدون، استطوره در دوره و فوتا    دگاهینمود. از د دیتأک احیس یاجتماع

خود  اتیمجدداً ظاهر شده، به ح یو فرهنگ یاجتماع یاز بازنمودها یامجموعه انیدر م ،یاژهیو
 اتیت به شهر مرند، بته روا  دنی(. او هنگام رس14، 2000)مونتاندون شودیم یسیداده و بازنو هادام

افتختار   روانیت تتا حتدود ا  شهر  نیمجاور ا یهادشت ها،یارمن اتیبنابر روا»: کندیتورات اشاره م
 دیگویم ات. تورانددهیرا د یآبادان یهستند که مجدداً رو ینواح نیدارند که پس از طوفان نوح اول

(. او 39 والفتوآ ید«)در مرند به خاک ستپرده شتده استت    ایداشته است. او گو یکه نوح عمر دراز
 یر کتاروان او را همراهت  قتاطر د  کیت که هر دو بتا   یفروشح ج و گربه انیهنگام وصف نزا  م

آپولن  دمرکور بر فرزن یهیالحماتحت جهیدر نت»: ردیگیکمک م یونانی یهااز اسطوره کردند،یم
او گربته   نجا،ی(. در ا365«)را تنها به خود اختصاص داد کاروان ساخت و قاطر سیآمد و با رئ قیفا

« فصتاحت و تجتتارت  النتو  و ر  یپستر مشتتر  » میقتتد انیت ، کته روم 1یفتروش را بته مرکتور   
 یاستت، بته نحتو    یقیالنو  شعر و موست ر  انیونانیکه در نظر  2و ح ج را به آپولن دانستند،یم

 . سازدیم انیاو را نما یادب تیکه همچنان خ ق کندیوصف م یاستعار

  3یشناسو دانش مردم «یگرید»مواجهه با 

 «یگرید»مالقات و شناخت 

و از نقطته نظتر    شتود یدرنظر گرفتته مت   یاجتماع ین فواهمچون سالن به عنوا زین گذرگاه
 ییهتا م قتات  نی(. چنت 9، 2016 )مونتاندونشتود یمحسو  م «یگرید»محل م قات با  ییروا
راجتع   «یگتر ید» دگاهیسبب درک د ایسازد،  نییتع «یگرید»را نسبت به  احیس دگاهید تواندیم

 یبته عنتوان کتدها    توانتد یمت  هیت نقل یلهیسالبسه رهگذران و نو  و فیتوص قعبه او گردد. در وا

 __________________________________________________________________________  
1 Mercury 

2 Apollon 

3 Savoir ethnologique 
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 «یگتر ید» یبتا ستطح اجتمتاع    ییجهت آشنا یعمل کند و گذرگاه را به محل یاجتماع یفرهنگ
ضتمن وصتف ظتاهر افتراد، بتر ستطح        والفتوآ ید ،یاز اهال یمبدل سازد. هنگام مواجهه با گروه

استت کته انستان تصتور      یقتدر بته  جانیگداها در ا کثرت»: گذاردیآنها صحه م نییپا یاجتماع
و  فیاشخاص بدبخت ضع نیاند. ااجتما  کرده یپارلمان و دادن را یانتخابات وک  یبرا کندیم

 ادتریت هتا ز مخصوصاً در سر چهتار راه  ند،یآیبنظر م یکه مانند اسکلت متحرک دهیالغر و رن  پر
 (.51-50 والفوآید)«شوندیم دهید

 ادیت راننده با خشم و غوب فر»: دهدیگذرگاه رخ مدر  زین «یگرید» یبا خلق و خو ییآشنا
 ریاز تصتاو  نی(. او همچن27-26)«کردینثار اسبان م یستیکلمات زننده و ناشا وستهیو پ دیکشیم

( و 51-50در ستفر صتحبت کترده )    انیشرق یو ابتدا از صبر و بردبار کندیاستفاده م یپیاسترئوت
 کیت هنگام م قات بتا   ن،ی(. همچن207-206)آوردیبه شمار م انیرانیسپس آن را جزو محاسن ا

زنتان   یبتائ یاز ز یکتامل  اریبست  ینمونته »او  دگاهیت که از د شودیرو مروبه یجوان زهیبا دوش ل،یا
و جذا  بود ]...[ دامن  اهیمردمک چشمانش س»: پردازدیم اشییبایبود و به وصف ز« صحراگرد
مرجتان در   یهتا دور گردن داشتت و دانته  کهربا بهاز  یبندو گردن دهیقرمز پوش تیاز چ یکوتاه

(. 508«)]...[کترد یمت  لیت را را تکم بتا یز زهیدوشت  نیا یداشت و آراستگ یجا سوانشیخارستان گ
کاروان، حوور خود  یکه خطا  به اهال یفرادستانه را شاهد بود، هنگام ینگاه توانیم ن،یهمچن
که  رایز دیشاد باش نیمسافر یفله مغرور باش، اقا یا»: داندیافتخار آنان م یهیرا ما مسرشو ه
تفنت  بته دوش در    ر،یت فرنت  ماننتد دو پهلتوان دل    یهتا یعکاس باشت  یعنیناز پرورده  یگلها
 (.356)«کنندیشما حرکت م شیشاپیپ

 «یگرید»با باورها و رسوم  ییآشنا

 یرا بته دانشت  متا   توانتد یاند که مرا در خود حفظ کرده یاجتماع-یفرهنگ یکدها ها،گذرگاه
است. در  «یگرید»فرهن  و باور  ای ییجهت آشنا یگذرگاه فرصت ن،یشناسانه برساند. بنابرامردم

خواستتن از ارواح مقتدس و    یاریت بتر   یمبن «یگرید»جامعه  یانهیعام یاو به باورها راستا،نیا
دنتد و تمتام قتوت    کر یمهتران ابتدا کالسکه را خال»: کندیاشاره م ریفرستادن بر ارواح شر نتلع

چهتارچرخ ختود قترار     یرا در رو نیبزرگ سنگ یوالیه نیبتوانند ا دیکارانداختند که شاخود را به
از ارواح مقتدس   یو گتاه  فرستادندیلعنت م یدوزخ ریبه ارواح شر یکوشش گاه نیدهند و در ح

(. 16«)نشتد  حاصتل  یاجته یآنهتا نت  ی. متاستفانه از لعنتت و استتغاثه   نتد یطلبیاستمداد م یشتبه
از نقتل   یریت گکته بهتره   شودیدر گذرگاه آشنا م رانیا یخیو تار یاز مراسم مل یکیبا  ن،یهمچن
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متعدد گوستفند در   یهاخو  زراعت شده است و گله هانیزم»به همراه دارد:  زیرا ن یخیتار یقول
ول چترا هستتند.   ختود مشتغ   یهتا با کره هاآنیو به دنبال آنها هم ماد شوندیم دهیها دکوه منهدا
هنگام عبور  ن،ی(. او همچن39-38«)کشور است نیا یخیو تار یاز مراسم مل یکی واناتیح تیترب

 قختود را بتا وو   یاراضت »که بر استاس آن،   دیگویدهقانان سخن م یدر زندگ یاز مزار ، از سنت
 (.26«)]...[آوردندیدر م یبه اشکال هندس یخاص یقهیسرشار و سل

 یدر نو  تجربه ن،یشیپ یاجتماع یبه عنوان بازنمودها ،«یگرید» یامعهج یمذهب یباورها
 یجیبتا نتزول تتدر    رانیا یطبقات مذهب ،ی دی. در قرن نوزدهم مگذاردیم ریها تأثاو در گذرگاه

را  یاست یو س یاست م امتور اجتمتاع    نیت د تیت کته جامع  یدر حال رایز شوند،یاقتدارشان مواجه م
و تجتدد   یگتذارده استت، نتوگرائ    یامور را بر عهده دولت ماد نیغر  ا تیحیو مس ردیگیدربرم

 ن،ی(. بنابرا178 1یو حذف قلمرو گسترده مذهب بود )آور یحکومت ماد یسلطه یبه معنا رانیا
کته بته    یستاخته بتود. مردمت    یمنف انیرا نسبت به اروپائ انیم  دگاهید زین رانیورود تجدد به ا
آنتان   رشیو از پتذ  دانستندیم« کافر»مسلمانان را  ریر داشتند، غکشورشان باو یهامذهب و م 
چاوش بر  یم  زیرآمیباره، به نگاه تحق نیدر ا والفوآیکه د نمودندیم یخوددار یدر اماکن مذهب

راجتع   یبلند اشتعار  یخود را باز کند و با صدا یمن منتظر بودم که پرچم زوار»: کندیاو اشاره م
از  یحوور ما دو نفر کافر حرارت او را مبدل به برودت کرده بتود. نگتاه   ایوگ یبخواند ول ارتیبز
 شتدم یراه هم اگر اتفاقاً با او مواجه مت  نیو در ب دیخود را برگردان یتنفر بمن کرد و فورا رو یرو
 (. 76 والفوآید)«شدیکار تکرار م نیهم

 یریگجهی. نت3

 یاجتمتاع  یبازنمودهتا  یدارا ،یاجتماع یفوابه عنوان  والفوآیژن د یدر سفرنامه هاگذرگاه
 یاسفرنامه نیسفرنامه مؤثر هستند. در واقع نگارش چن نشیدر آفر ایاست که به عنوان عناصر پو

اش جامعته  نیشت یپ یاجتماع یجسورانه و در واکنش به بازنمودها یخود امر اح،یس یبه قلم بانو
نقتد   یطته یآن در ح یرو، بررست  نیت و از ا شتود یبتانوان محستو  مت    یهتا تیدر با  محتدود 

 یبتا بازنمودهتا   احی، ست کلتد و شتوش   ران،یا یسفرنامه ینهی. در زمردیگیقرار م یقاجتماعیبوط
 یمواجه است و نو  رفتار و نگترش او در چگتونگ   «یگرید»و « خود» یجامعه نیشیپ یاجتماع

 جیراستا، نتتا  نیدارد. در ا یاکننده نیینقش تع رانیا یهااز گذرگاه یجتماعا ینگارش بازنمودها

 __________________________________________________________________________  
1 Avery 
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 والفتوآ، یکه نزد د دهدینشان م «یگرید» طیبا مح یشناخت و سازگار یوهیش یحاصل از بررس
از  یناشت  یهتا یرا در برابتر دشتوار   دهندهینقش تسل کیاگزوت فاتیدر قالب توص عتیمناظر طب

به همتراه دارنتد.    طیا با محر احیس یریپذو سازش کنندیم فاینامساعد ا یواهوو آ  هینقل لیوسا
 ینته یجستتجوکرد کته در زم   عتیدر ارتباط بدنش با طب توانیدرواقع، تعلق انسان به جامعه را م

ارتبتاط   ،یعصتر ناصتر   شترفته ینته چنتدان پ   یهیت نقل لیاز وسا یریگبا بهره والفوآیها، دگذرگاه
ارائته نمتوده استت.     بتاره نیت را در ا یو پربتار  یداشته و گزارشات غنت  طیمح اب یشتریب یکیزیف

 دارد. دیتأک «یگربودگید» یو مواجهه با مصائب گوناگون، بر معنا ریمس یکنواختیعدم  ن،یهمچن

راستتا،   نیت باشتد. در ا  احینتزد ست    تیو تخت  اتیجهت پردازش حکا یمحل تواندیم گذرگاه
 اتیت ادب یهتا جلتوه  ،رونیبه مطالب سفرنامه مؤثر هستند. از ا یدر اعتباربخش ت،ینامتنیموضو  ب
استت. از   افتته یاش انعکتاس  برجسته شتده و در ستفرنامه   والفوآینزد د انهیعام اتیروا ریعامه نظ

بتا   والفتوآ یها گردد که نتزد د و ظهور اسطوره یسیجهت بازنو یمحل تواندیگر گذرگاه مید یسو
را در  دیت مه مفهتوم ام نور همراه است کته در ستفرنا   یینمادگرا زیتورات، و ن ونان،یروم و  ریاساط

 «یگتر ید»محل م قتات بتا    تواندیگذرگاه م ت،ی. در نهاکندیم انیب یگشتگبرابر ظلمت و گم
 یبته اط عتات   یابیبتا دستت   والفوآینزد د یم قات نیشناخت او را فراهم سازد. چن ینهیزمباشد و 

است کته بتاور بته     نیقر «یگرید»باورها، آدا  و رسوم  زیو ن «یگرید» یاجتماع یطبقه رینظ
 یقرار گرفته است. از خت ل ارتبتاط   والفوآیآنان مورد توجه د رشیو عدم پذ انیکافر بودن اروپائ

در قالتب   والفتوآ ید نیشیپ یاجتماع یآورده است، بازنمودها دیو جامعه پد احیس انیم رگاهکه گذ
 «یگرید»ر با  شناخت د والفوآید یهابر قواوت «انیشرق»و  «انیرانیا» رینظ ییهاپیاسترئوت

 یستفرنامه  ت،یت همراه است. در نها زین «ییخودِ اروپا»با شناخت  یکه در موارد گذارندیم ریتأث
در بتا  مطالعتات ژانتدر در     یقتات یتحق یگشتا راه توانتد یمت  ،یفرانسو احیس یبه قلم بانو ضرحا
 باشد. یقاجتماعینقد بوط یطهیح
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