شورای اجتماعی کشور

ایرانیان در زمانه
پادشاهی
خلقیات ایرانیان در نگاه بیگانگان به جامعه ایران
از اولین نوشتهها تا 7531
کتاب اول
مقدمه و منابع

محمدرضا جوادی یگانه ،سعیده زادقناد
پاییز 4931

جوادییگانه ،محمدرضا-8431 ،
ایر انیان در زمانه پادشاهی :خلقیات ایرانیان در نگاه بیگانگان بهه جامههه ایهران از ان هیش نوشه ههها اها /8431
محمدرضا جوادییگانه ،سهیده زادقناد -.اههران :شهورای اج مها ی کشهور :پژنهشهدده ماا ههات هرهنگهی ن
اج ما ی .8433،
81ج.
یادداشت :مجمو ه ده جلدی «ایرانیان در زمانه پادشاهی» حاصل ماا هه حدند  311سفرنامه ن گزارش سفر ن
اس خراج نگاه بیگانگان به خلقیات ایرانیهان اسهت کهه بهر م نهای سهاخ ار مهدنر ارزشههای اناهانی شهواراز
ط قهبندی ن به اناسب در ک ابهای ایش مجمو ه گنجانده شدهاند .اقایمبندی جلدهای سوم اها دههم ک هاب
نیز بر اساس گونههای دهگانه ارزشی شواراز است.
مندرجات :ج .8.مقدمه ن منابع -.ج .2.گزیده خلقیات مث ت -.ج .4.خلقیات منفهی :هام گرایهی(بخه ان )-.
ج .3.خلقیات منفی :ام گرایی( بخ دنم) -.ج .3.خلقیات منفی :امنیت (بخه ان ) -.ج .6.خلقیهات منفهی:
امنیت ( بخ دنم) -.ج .1.خلقیات منفی :انگیزش؛ سنت؛ ذتطل ی -.ج .1.خلقیات منفی :همنوایی؛ دسه یابی
به اهداف -.ج .3.خلقیات منفی :نیکخواهی -.ج .81.خلقیات منفی :قدرت؛ خودهدایتگری.
موضوع .8 :نیژگیهای ملی ایرانی -جن ههای جامههشناخ ی .2 .اخالق ایرانی – ااریخ.4 .ایرانیان – هویت
 .3ایرانیان – جن ههای اخالقی.
نژادی .3 .هرهنگ ایرانی.
شناسه اهزنده :ا ف .نوان .ب .زادقناد ،سهیده ، -8462 ،نویانده همدار .ج .نزارت کشور،مرکز اج مها ی
د.نزارت لوم ،احقیقات ن هنانری ،پژنهشدده ماا هات هرهنگی ن
هرهنگی،دبیرخانه شورای اج ما ی.
اج ما ی.
رده بندی کنگره3 ،8433 :ج3،رDSR 63/
رده بندی دیویی333/1133 :

ایرانیان در زمانه پادشاهی :خلقیات ایرانیان در نگاه بیگانگان به جامعه ایران از اولین
نوشتهها تا 7531
کتاب اول :مقدمه و منابع

محمدرضا جوادییگانه (دانشیار جامعهشناسی دانشگاه تهران) ،سعیده زادقناد
ناشر :شورای اجتماعی کشور؛ پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
صفحهآرا و طراح جلد :امین اله بخشایی
چاپ اول 9314
شمارگان022 :
حقوق دوره ده جلدی متعلق به مولفین است.

هرر عیررب کرر گشرر عررت
از «چشرر

شرر

گرر » نظرر برر خرر کرر

نررر شررر

کنررر تمیرررز نررر فحررر

آنگررررت تمیررررز نیررررک و برررر کرررر

می زا اب اهی رست
ب نقل از کتتب تتریخ اجتمتعی ای ان ،ن شت ویل فل ر ،5631 ،پتورقی صفح 3

فهرست

فهرست عناوین کتابهای ده گانه
پیشگفتار

1

مقدمه

4

سفرنامهها ،منابع مکمل تحقیق در بررسی خلقیات در ایران

9

سفرنامه پژوهی

11

میزان اعتبار سفرنامهها در سنجش خلقیات ایرانیان

44

خلقیات مثبت ایرانیان در سفرنامههای فرنگیان

16

روش گردآوری و ارائة اطالعات

44

ساختار مدور ارزشهای شوارتز

74

فهرست ارزشها و خُردهارزشها

97

تشکر

164

منابع

141

فهرست عناوین کتابهای دهگانه
کتاب اول .مقدمه و منابع
فهرست عناوین کتابهای ده گانه

ج

پیشگفتار

1

مقدمه

4

سفرنامهها ،منابع مکمل تحقیق در بررسی خلقیات در ایران

9

سفرنامه پژوهی

11

میزان اعتبار سفرنامهها در سنجش خلقیات ایرانیان

44

خلقیات مثبت ایرانیان در سفرنامههای فرنگیان

16

روش گردآوری و ارائة اطالعات

44

ساختار مدور ارزشهای شوارتز

74

فهرست ارزشها و خُردهارزشها

97

تشکر

164

منابع

141

کتاب دوم .گزیده خلقیات مثبت

ارزش اساسی اول :عام گرایی

1

ارزش اول :حفاظت از محیط زیست

3

عالقه به طبیعت

4

ارزش دوم :تمنای جهانی زیبا

5

ذوق و سلیقه هنری

5

ارزش سوم :وحدت با طبیعت

11

ارزش چهارم :وسعت نظر

13

تسامح با اقلیتهای دینی
تساهل با بیگانگان
روحیه اصالحطلبی

64
46
41

ارزش پنجم :عدالت اجتماعی

51

عدالتطلبی

51

ارزش ششم :حکمت

55

علمدوستی و دانشوری
آینده نگری و عاقبتاندیشی
آگاهی و شناخت سیاسی و اجتماعی
عقالنیتگرایی و واقعنگری
موقعیتشناسی

15
44
71
71
71

ارزش هفتم :برابری

33

احترام به حقوق زنان
برابری و برادری
بهادادن به نظر مردم

74
75
71

ارزش هشتم :تمنای صلح جهانی

38

اتحاد و همبستگی
صلحگرایی

79
91

ارزش نهم :هماهنگی درونی

85

صبر و شکیبایی

95

ارزش اساسی دوم  :امنیت

83

ارزش دهم :تمیزی

88

نظافت و آراستگی

99

ارزش یازدهم :امنیت ملی

105

حب وطن و میهنپرستی
استعمارستیزی

115
115

ارزش دوازدهم :نظم اجتماعی

113

نظمگرایی و انضباط
امنیتطلبی و آسایشخواهی

164
164

ارزش سیزدهم :امنیت خانواده

133

حفظ حریم خانوادگی

144

ارزش چهاردهم :جبران لطف دیگران

135

قدرشناسی

145

ارزش پانزدهم :سالمت

143

سالمت

144

ارزش شانزدهم :احساس تعلق داشتن

145

ارزش اساسی سوم :انگیزش

141

ارزش هفدهم :بیباکی

148

رشادت و بیباکی
ماجراجویی

149
111

ارزش هجدهم :تنوع حیات

151

شادزیستی و زندهدلی
توجه به اوقات فراغت

114
144

ارزش نوزدهم :زندگی هیجانانگیز

111

ارزش اساسی چهارم :سنت

118

ارزش بیستم :سپردن خویش به دست خدا (دینداری)

131

توکل به خدا و پذیرش تقدیر الهی
پایبندی به باورهای مذهبی
پناه بردن به اماکن مقدس

171
174
194

ارزش بیست و یکم :پذیرفتن سهم خویش از زندگی

188

سادهزیستی و رضایت به شرایط زندگی

199

ارزش بیست و دوم :متواضع بودن

108

تواضع

619

ارزش بیست و سوم :میانهروی

113

اعتدال و پرهیز از افراط

614

ارزش بیست و چهارم :احترام به سنت

118

پاسداشت مناسک ملی و مذهبی
حفظ سنن و آدابدانی
احترام به بزرگان دین و ادب

619
669
641

ارزش اساسی پنجم :لذتطلبی

135

ارزش بیست و پنجم :لذت

131

ارزش بیست و ششم :لذتبردن (کیف کردن) از زندگی

138

ارزش بیست و هفتم :صرفاً به خود پرداختن

141

ارزش اساسی ششم :همنوایی

143

ارزش بیست و هشتم :ادب

145

مهربانی و خونگرمی
شوخطبعی و بذلهگویی
ادب
تعارف
احترام به بزرگترها

645
651
657
644
649

ارزش بیست و نهم :گرامی داشتن والدین و کهنساالن

131

احترام به والدین

671

ارزش سیام :مطیع قانون بودن
وفای به عهد
قانونگرایی

ارزش سی و یکم :انضباط درونی

133
674
674

131

عفت و پاکدامنی
پایبندی به اخالق
آبروداری

ارزش اساسی هفتم :دستیابی به اهداف

674
691
691

183

ارزش سی و دوم :موفقیت

185

ارزش سی و سوم :توانمندی

181

شایستهساالری در انتصاب مقامات حکومتی
حاکمان توانا
کارگزاران توانمند
چاالکی و استقامت
توانمندی زنان
مهارت زبانی و کالمی
کارامدی حرفهای

694
411
414
411
464
441
446

338

ارزش سی و چهارم :بلندهمتی

449
441

سحرخیزی
سختکوشی

345

ارزش سی و پنجم :بانفوذ بودن
پذیرش نفوذ علمای مذهبی

445

ارزش سی و ششم :هوشمندی

348

هوش و اداراک قوی

449

353

ارزش سی و هفتم :احترام به خویشتن
غرور و عزت نفس
حفظ اصالت

ارزش اساسی هشتم :نیکخواهی

414
414

358

ارزش سی و هشتم :مددکاری

311

خیرخواهی و انساندوستی

441

جوانمردی

444

ارزش سی و نهم :صداقت

331

صداقت و درستکاری

471

331

ارزش چهلم :بخشندگی
گشادهدستی و انفاق
وقف

474
491

ارزش چهل و یکم :وفاداری

388

ارزش چهل و دوم :مسئولیتپذیری

401

مسئولیتپذیری و قابل اعتماد بودن
وقتشناسی

411
417

ارزش چهل و سوم :دوستی حقیقی

408

ارزش چهل و چهارم :حیات معنوی

411

ارزش چهل و پنجم :عشق متعالی

413

عشق به خانه و خانواده
میهماننوازی
بندهنوازی و اکرام مردم
گذشت و رافت
اعطای هدیه و خلعت

414
414
456
455
454

ارزش چهل و ششم :معناداری زندگی

454

ارزش اساسی نهم :قدرت

455

ارزش چهل و هفتم :قدرت اجتماعی

451

ارزش چهل و هشتم :اقتدار

458

حکمرانی مقتدر

419

ارزش چهل و نهم :ثروت

485

ارزش پنجاهم :حفظ وجهة اجتماعی خویش

481

ارزش پنجاه و یکم :تشخص اجتماعی
ارزش اساسی دهم :خودهدایتگری

488
500

ارزش پنجاه و دوم :خالقیت

501

نوآوری و ابداع

511

ارزش پنجاه و سوم :کنجکاوی

505

ارزش پنجاه و چهارم :آزادی

501

آزادی عمل و بیان

514

ارزش پنجاه و پنجم :انتخاب اهداف خویش

511

ارزش پنجاه و ششم :استقالل

513

ارزش پنجاه و هفتم :حریم خصوصی

515

کتاب سوم .خلقیات منفی :عامگرایی (بخش اول)

ارزش اساسی اول :عامگرایی
ارزش اول :حفاظت از محیط زیست

1
3

بیتوجهی به طبیعت
بیرحمی نسبت به حیوانات

5
14

ارزش دوم :تمنای جهانی زیبا

31

فقدان ذوق هنری و بیسلیقگی

44

ارزش سوم :وحدت با طبیعت

45

ارزش چهارم :وسعت نظر

48

رفتار نامناسب با اقلیتهای مذهبی
رفتارهای عداوتآمیز با بیگانگان
خودخواهی ،خودمداری و خودرایی
عدم تحمل نقد و اصالح پذیری

51
491
544
514

کتاب چهارم .خلقیات منفی :عامگرایی (بخش دوم)

ارزش اساسی اول :عامگرایی (ادامه)

1

ارزش پنجم :عدالت اجتماعی

3

بستنشینی

5

31

ارزش ششم :حکمت
خرافهپرستی ،خیالبافی و افسانهپردازی
جهل و بیسوادی
زوال و انحطاط
بیتوجهی به مظاهر پیشرفت
تسلط فرهنگ شفاهی
فقدان آیندهنگری

44
119
615
694
444
449

ارزش هفتم :برابری

348

با دیگران یکسان رفتار نکردن
انحصارطلبی برخی روحانیون ادیان
رعایت نکردن حقوق زنان

451
411
419

ارزش هشتم :تمنای صلح جهانی

513

جنگ و دشمنی
فقدان اتحاد

565
554

511

ارزش نهم :هماهنگی درونی

549

عجله و شتابزدگی
کتاب پنجم .خلقیات منفی :امنیت (بخش اول)

ارزش اساسی دوم :امنیت
ارزش دهم :تمیزی

1
3

5

رعایت نکردن بهداشت

ارزش یازدهم :امنیت ملی

35

فقدان وطنپرستی و مقاومت در برابر دشمن

74

ارزش دوازدهم :نظم اجتماعی

143

بینظمی و بیقانونی
فساد اقتصادی کارگزاران
الواطیگری
دزدی

145
611
411
444

کتاب ششم .خلقیات منفی :امنیت (بخش دوم)

ارزش اساسی دوم :امنیت (ادامه)
ارزش دوازدهم :نظم اجتماعی (ادامه)
باجگیری و یاغیگری
شورش
بیتوجهی به معماری بناها ،شهرها و راهها

1
3
5
644
654

ارزش سیزدهم :امنیت خانواده

343

عدم رعایت حقوق کودکان
کورکردن و معدوم ساختن شاهزادگان

445
451

ارزش چهاردهم :جبران لطف دیگران
حقناشناسی
وامداری

ارزش پانزدهم :سالمت
بیتوجهی به سالمت و بهداشت فردی

ارزش شانزدهم :احساس تعلق داشتن
بیتفاوتی و بیاعتنایی به دیگران

355
414
449

331
479

433
445

کتاب هفتم .خلقیات منفی :انگیزش؛ سنت؛ لذتطلبی

ارزش اساسی سوم :انگیزش

1

ارزش هفدهم :بیباکی

3

ترس و محافظهکاری

5

ارزش هجدهم :تنوع حیات

31

یکنواختی زندگی

74

ارزش نوزدهم :زندگی هیجانانگیز

81

ارزش اساسی چهارم :سنت

101

ارزش بیستم :سپردن خویش به دست خدا (دینداری)

103

عدم شناخت و پایبندی به دیانت

115

ارزش بیست و یکم :پذیرفتن سهم خویش از زندگی

158

حسادت و عیبجویی
طمع و زیادهخواهی
توقع انعام

141
199
644

ارزش بیست و دوم :متواضع بودن

153

خودنمایی و خودپسندی

615

ارزش بیست و سوم :میانهروی

301

احساسات و اشتیاقات افراطی
اسراف و ولخرجی
تجملگرایی
چانهزنی
پرحرفی و گزافهگویی
تعارف بیجا
مبالغه کردن
پرخوری

419
449
454
474
494
414
441
454

ارزش بیست و چهارم :احترام به سنت

453

بیاحترامی به میراث گذشتگان
بیاحترامی به گورستان

415
494

ارزش اساسی پنجم :لذتطلبی

503

ارزش بیست و پنجم :لذت

505

ارزش بیست و ششم :لذت بردن (کیف کردن) از زندگی

508

ارزش بیست و هفتم :صرفا به خود پرداختن

513

افراط در استعمال شراب و مواد مخدر
زنبارگی

515
541

کتاب هشتم .خلقیات منفی :همنوایی؛ دستیابی به اهداف

ارزش اساسی ششم :همنوایی

1
3

ارزش بیست و هشتم :ادب
بداخالقی و تندخویی
بیادبی ،گستاخی و فحاشی
بد غذا خوردن
بد راه رفتن

5
15
54
19

ارزش بیست و نهم :گرامیداشتن والدین و کهنساالن

18

بیاحترامی به والدین

71

ارزش سیام :مطیع قانون بودن

83

مسئولیت ناپذیری و قانون ناپذیری

95

ارزش سی و یکم :انضباط درونی

158

روسپیگری
بیبندوباری و فساد اخالقی

111
145

ارزش اساسی هفتم :دستیابی به اهداف

141

ارزش سی و دوم :موفقیت

143

ارزش سی و سوم :توانمندی

141

ناکارآمدی شاهان
ناشایستگی ولیعهد و شاهزادگان
ناکارآمدی کارگزاران حکومتی
اعطای لقب و مقام بدون شایستگی

649
414
414
559

ارزش سی و چهارم :بلندهمتی

508

تنبلی و راحتطلبی

111

ارزش سی و پنجم :بانفوذ بودن

513

ارزش سی و ششم :هوشمندی

511

سادگی ،زودباوری و سطحینگری
پذیرش شایعه و دهنبینی

149
195

ارزش سی و هفتم :احترام به خویشتن

101

ازخودبیگانگی
بیتوجهی به هنرمندان داخلی

419
455

کتاب نهم .خلقیات منفی :نیکخواهی

ارزش اساسی هشتم :نیکخواهی
ارزش سی و هشتم :مددکاری

1
3

فرصتطلبی
حیلهگری و فریبکاری
داللی

5
69
644
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پیشگفتار
فرهنگ ایرانی از دیرباز بستری برای تجلی و تعاالی خصاال پسان ی ة انساانی
بوده است و بیشک از رهگذر همین فرهنگ واالسات کاه ایاران زماین ،خاساتگاه
بالی ن اسطورههای بیشماری ش ه که بر تارک تاریخ درخشی هان  .از منظری دیگر،
تم ّن چن هزارسالة ایران ،حکایت از این حقیقات دارد کاه ایرانیاان در بسایاری از
عرصهها پیشگام و پیشرو بودهان و همین ق مت تما ّنی ،در کناار عناصار ایا لال و
درخشان فرهنگ ایرانی ،سبب ش ه تا این فرهنگ ،همواره در کاانون توجاه باشا
چه از منظر درک عناصر بالن ة تم ّنی و گشودن زبان به تحسین آنها و چه از نگاه
تنگنظرانة کالب ی استعمارگر که روح رقابت و رشک بر آن دمی ه ش ه است.
یکی از عرصههایی که اهمیت ایران و ایرانیاان را در نگااه کنجکااو و سرشاار از
پرسش بیگانگان ،بهویژه غربیان ،بازتاب میده  ،یادداشتهای متنوعی اسات کاه از
سوی ناظرانی که به بهانههای مختلف ایران را بازدیا کاردهانا  ،باه رشاتة تحریار
درآم ه است یادداشتهایی که گاه در ح یک گزارش امنیتی باقی مان ه و گاه نیاز
چونان داستانی جذاب و پُرکشش ،به سفرنامهای مفص تب ی ش ه که سالیان سال
به نگاه شرق و غرب از ایران ،جهت بخشی ه است .این سفرنامههاا ،عاووهبار آنکاه
بهخوبی جایگاه خود را در منابع تاریخ ایرانیان بااز کاردهانا  ،گااه از چناان قا رتی
برخوردار بوده که بهمثابة راهنمای سفر برای سیّاحان عم کرده و آنها با مطالعه و
دقت در آنها میکوشی هان تا پیش از ورود به ایران ،تصویری نسبی ،زشت یا زیباا،
از ساارزمین مااا در ذهاان خااویش ترسایم نماینا  .باارای نمونااه ،ارجاعااات متعا د
سفرنامهنویسان به سافرنامهای همچاون سافرنامة شااردن ،حکایات از آن دارد کاه
سفرنامهها چاه نقاش عظایم و انکارناپاذیری در معرّفای فرهناگ ایرانای باه غارب
داشتهان  .این کارکرد مهم ،زمانی اهمیت افزونتری مییاب که بعضاً نگااهی خاا
به ایران و ایرانی در چرخهای از بازتولیا های دالمای اسایر شا ه و گااه باه تصاور
نادرست یا توهّمی از فرهناگ ایرانای ،دامان زده اسات .از هماین روسات کاه اگار
سفرنامهنویسی با تکیه بر قلم خویش توانسته است تصویری دروغگو یا فریابکاار از

ایرانیها خلق کن  ،سفرنامهنویسان بع ی نیز با این پیشزمینة ذهنای پاا باه ایاران
نهاده و گاه در دام پیشداوری افتاده و خود نیز به قضاوتی ناروا نشستهان .
به این ترتیب ،نمیتوان منکر نقش برجستة سفرنامههاا در شاک دادن باه نگااه
جامعة غرب نسبتبه ایران ش  .اهمیت این مسئله از منظری دیگر نیز خود را عیان
میکنا  .آنجاا کاه آسایبشناساان فرهناگ ایرانای و ان یشامن انی کاه قالا باه
خودانتقادی نسبتبه فرهنگ هستن  ،نزدیک به یک س ه است که از رهگذر ارجاا
به سفرنامهها ،میکوشن تا فرهنگ ایرانی را واکاویا ه و باا تحلیا و بررسای نگااه
دیگران ،به تعالی بیشتر فرهنگ ایرانیان یاری رسانن  .این تعالی که بیشتر در حوزة
منش و خلقیات ،مطمح نظر آسیبشناسان بوده ،رفتارهای ناپسان ایرانیاان را کاه
شای بتوان از آن با عنوان خلقیات منفی یاد کرد ،نشانه رفته است خلقیااتی کاه از
رفتارهای شخصی تا کانشهاای اجتمااعی در نوساانانا و اغلاب نشاانی از زنگاار
استب اد تاریخی دارن که سالهای ایران پادشاهی ،بر روح این ملّت نشان ه است.
در این میان بای در نظر داشت که رواج خودانتقادی از فرهنگ ایرانی تا زماانی
که تبیین درست و متقنی از ویژگیهای روحی و اخوقای ایرانیاان باهعما نیایا ،
میتوان ضربهای اساسی بر روحیه و اعتمادباهنفا ملّای وارد کنا و سارخوردگی
روزافزونی را بر روحیة ایرانی تحمی کن که نتیجهای جز یأس و درمان گی در پای
ن اشته باش  ،که از آن به «خودشرقشناسی» یااد مایشاود .از هماین روسات کاه
ضرورت مطالعة علمی و ت قیق در خلقیات ایرانی و تشخیص سره از ناسره ،اهمیتی
ویژه مییاب .
مجموعة پیشِ رو که به همّت دکتر محم رضاا جاوادی یگاناه و خاانم ساعی ه
زادقناد بهثمر نشسته است ،حاص توشی هشتساله در جمعآوری تمامی مکتوبات
منتشرش های است که به زبان فارسی ترجمه ش هانا و از ساوی نااظران خاارجی
فرهنگ ایرانی ،از تاجر و هنرمن و جهانگرد گرفته تا پزشک و مبلّغ مذهبی و مأمور
سیاسی ،بازتاب داده ش هان  .لذا این اثر کوشی ه تا جزء گامهای مکملای باشا کاه
مسیر علمی مطالعة اخوق اجتماعی و خلقیات ایرانیاان را از منظار بیگانگاان طای
میکنن  .در این کار توش ش ه تاا با ون هایچ قضااوت و تحلیلای نسابتبه نگااه
بیگانگان به فرهنگ ایرانی ،فقط به گردآوری نگاه ناظران خارجی پرداخته شود و باا
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فراهمآم ن مجموعهای از اظهارنظرهای دیگران ،هر آنچه بهعنوان ویژگی منفای باه
ایرانیان نسبت داده ش ه ،ت وین و طبقهبن ی شود.
الزم است از دکتر جوادی یگانه که این مجموعه را بهصورت رایگاان در اختیاار
شورای اجتماعی کشور قرار داد و همچنین تمامی همکاران ایشان تشکر نمایم .امی
است که این اثر با ماهیت دالرهالمعارفی خاود ،عرصاة مناسابی را بارای پاژوهش و
واکاوی محققان حوزة آسیبشناسی اخوق ایرانی فاراهم کنا تاا از رهگاذر آن ،در
نگاهی ای لال ،عووهبر تصحیح نقاط ضعف فرهنگمان ،است اللی قوی برای مقابله باا
پ ی ههایی که به ناروا به ایرانیان نسبت داده ش ه ،فراهم شود .همچنین از آنجا کاه
بررسی و تعیین سیاستهای عمومی در راستای پیشبینی ،پیشگیری و برخاورد باا
مسال و آسیبهای اجتماعی و بررسی و تعیاین سیاساتهاای عماومی در تحقّاق
توسعة اجتماعی برمبنای وفاق و نظم اجتماعی ،مهمترین مأموریت شورای اجتماعی
کشور بهشمار میآی  ،شناخت آن دسته از خصاایص و رفتارهاای اجتمااعی کاه در
گذشتة جامعة ایران ریشه دارن  ،میتوان در سیاستگذاری برای کاهش آنها ماؤثر
باش .
سیّد مرتضی میرباقری
قائممقام وزیر کشور و دبیر شورای اجتماعی کشور
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مقدمه
ایران ،یادآور یکی از تم ّنهای کهن (اما نه کهنه) بشاری اسات کاه طایّ قارنهاا
توانسته است ت اوم خود را حفظ کن و همچنان بالن ه بمانا  .ایان تما ّن ،بارهاا و
بارها در معرض خطرات فراوان قرار گرفته و هر بار ققنوسوار توانسته از آن پیروز و
سربلن بیرون آی  .حموت اسکن ر ،اعراب و مغول از شمار مهمتارین ایان خطارات
بودهان  .در این میان « ،اسکن ر نه تنها تم ن یونانی را به ایران نیاورد ،بلکه خاود را
وارث و جانشین داریوش و خشایارشاا خوانا و شاک و شامایلی ایرانای باه خاود
گرفت»( .گروسه )21 :7537 ،داستان حملة اعراب نیز ،سرگذشتی متناقضنما دارد.
نظام حکومتی ایران در برابر حملة اعراب مسلمان جنگی و شکست خورد اما مردم
ایران ،اسوم را به طو پذیرفتن و بااالترین خا متها را باه آن کردنا ( .مطهاری،
 )7511همچنین آنها در برابر تفرعن و تعصب اعراب ایستادن و بهخوبی توانساتن
میان اسوم و اعراب ،تفکیک ایجاد کنن  .بهعووه ،هم مسلمان مان ن و هم ایرانی.
الزم به ذکر است که تم ّن ایرانی ،تم ّنی کاموً اسومی است یعنی نمایتاوان
آن را از عناصر اسومی مجزا پن اشت .به گفتة ریچارد فرای ( ،)7514آنگاه که ایران
در قرن سوم هجری در حال جهش تم ّنی بود ،برخی از عناصر باستانگرای ایاران،
تمام توش خود را کردن تا این تم ّن ،رنگ اسومی بهخود نگیارد اماا نتوانساتن .
لذا عصر زرین فرهنگ ایاران (کاه عناوان کتااب فارای نیاز هسات) ،هماان دوران
ایرانیاسومی بهشمار میآی  .از همین رو ایرانیان ،آنگاه کاه اساوم در خطار باوده،
حتی از ایرانیت خود نیز گذشتهان .
اما هنر تم ّن ایرانی در تلفیق عناصر ایرانی و اسومی چنان باوده اسات کاه در
کمتر موردی ،ناچار ش ه از یکی به نفع دیگری صرف نظر کنا  .ایرانیاان ،مسالمان
مان ن اما تاریخ ،زبان و فرهنگ خود را عربی نکردن  .در مقاب  ،مصریان باا تما ّنی
ح اق بهق مت ایران ،آنچنان در فرهنگ عربی جاذب و حا شا هان کاه امکاان
ج اکردن مصر از این تم ّن وجود ن ارد .این در حالی است کاه مصاریان باهانا ازة
ایرانیان به تم ّن اسومی کمک نکردهان  .لذا این ق رت و پویایی تم ّن ایرانی باوده
که توانسته هوشیارانه این تفکیکها را ایجاد کن  .همچنین ،این تاوان را داشاته تاا
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چونان س ی در مقاب تم ّن عربی بایست  ،باهگوناهای کاه مرزهاای غربای ایاران،
انتهای شرقی تم ّن عربیاسومی باش و همة کشورهای شرق ایران نیاز زیار ساایة
تم ّن ایرانی بتوانن زبان و هویتهای قومی خود را حفظ کنن .
در دوران مغول نیز« ،باد بینیازی الهی وزی ن گرفته بود» و بخشهاای شارقی
تم ّن ایرانی آنچنان ویران ش که هنوز سربلن نکرده است اما قوم فاتح بهسرعت
رنگ و بوی ایرانی بهخود گرفت .پ از آن نیز در دوران صفویه ،ترکیب شاگفتآور
اسوم شیعی ،سیادت علوی و ایرانیت ،توانست بار دیگر هویت مشخص و روشنی به
ایرانیان ببخش .
در تمام این دورهها ،هرچن تم ّن ایرانی ،نقاط ضاعف نیاز داشاته ،بار ما ار و
بهسامان بوده و بهتعبیر جان فوران ( ،)7511در دوران صفویه ،ایران یکی از معا ود
امپراتوریهای جهان بوده اما متأسفانه این پویایی و بالن گی ،در دو سا ة اخیار باا
مشکوت ج ی روبهرو ش ه است.
توجه به این نکته ضروری است که از هنگامی که ایران با غرب برخورد کرد (یاا
در جنگهای ایران و روس ،درگیر مسئلة غرب ش ) ،به مسئلهای بهنام تج ّد غارب
و عقبمان گی خود پی برد و تمام توشهای دو س ة اخیار خاود را در جهات رفاع
عقبمان گی بهکار گرفت و در این مسیر ،به هر وسیله و نظریهای تشبث جسات .در
این میان ،گاه راه ح را در تبعیت بیچونوچرا از غرب دانسته و گاه به انکار و طرد
مطلق غرب ،چه بهوسیلة نظریههای کمونیستی و چه با نگاه ض امپریالیستی پ از
انقوب ،پرداخته است .گاه متج دش ن از طریاق م رنیزاسایون و انتقاال نهادهاای
فرنگی به ایران را دنباال کارده و گااه راه حا عقابمانا گی را تأکیا بار سانت،
باستانگرایی یا دین دانسته است.
در این دوران طوالنی ،تأکی اساسی بر دیگران بوده أخذ یا تشابّه باه آناان یاا
رفض آنان .گاه تمام علّت عقابمانا گی را باه توطئاة غارب نسابت دادهانا و گااه
نظریههای استعماری س ة سیزدهم ،اعتماد به غرب و ریزهخواری تم ّن و عمران را
راه دستیابی به تج ّد دانستهان .
در تمام این نظریات و تبیینها ،این نکته ب یهی است که ایرانیان ،خود را موفق
و بهسامان نمیبینن و نتوانستهان مانن موارد گذشته ،بر هجوم غرب غلباه کننا
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اما فقط ،بهن رت مواردی بهچشم میخورد که علّت این عقبمان گی را در اخاوق و
رفتارهای اجتماعی ایرانیان جستوجو کرده باشن و بهجای تقلی یاا رفاض غارب،
اصوح این «خلقیات تباه» را م نظر قرار داده باشن  .لذا کمتر کسانی باودهانا کاه
مشک را در خود جامعة ایرانی ببینن  .عووهبر این ،در میان حکّام در دو س ة اخیر،
موارد انگشتشماری یافت میشود که به خصایص منفی نهادینهش ة جامعة ایرانای
توجه کرده باشن  .جز برخی نکاات انا ک در حکام ناصارال ینشااه بارای تشاکی
مشورتخانة عامة دولتی در «رفاع عاادات مذموماه» و طارح اصاوحات اجتمااعی
تیمورتاش در اوای پادشاهی دورة رضاشاه ،فقط اشاراتی در سخنرانیهاای هفتگای
مهن س بازرگان در زمان نخستوزیری را میتوان دی که خلقیات ایرانی را مطماح
نظر قرار داده باش  .البته در دو دهة اخیر ،رهباری ،ماوارد متعا دی درباارة برخای
خصایص منفی در جامعة ایران تذکر داده است.
در سطح ان یشمن ان و نویسن گان نیز ،رویة حاکم ،مبتنیبر فقا ان توجاه باه
این مسئله تا یکی دو دهة اخیر است .در میان متون انتقادی دورة قاجار تا پایش از
مشروطیّت ،نق اساسی ،چنانچه اشاره ش  ،یاا از قا رت حااکم اسات یاا در ماوارد
مع ودی ،سنت و اسوم یا استعمار را علّتالعل عقبمان گی میدانستن  .باهعاووه،
جامعة ایران در دورة قاجار آن ان ازه بههمریخته و آشفته بوده که مشک اساسی در
امنیت و نظم بوده و پیشرفت و موانع آن در درجة دوم قرار میگرفته اسات .از ایان
رو ،تقریباً در سراسر دورة قاجار نمیتوان به متنی دست یافت که علّت عقبمان گی
را در خود جامعاة ایرانای ببینا و باه فکار اصاوحاتی در «شخصایت و رفتارهاای
ایرانیان» باش .
گفتنی است که در سالهای پ از مشروطه ،بحث خلقیات ،بهصورت جساته و
گریخته دنبال میش اما نقطة برجساتة آن ،کتااب خلقیاات ماا ایرانیاان ()7543
نوشتة محم علی جمالزاده است ،البته میتوان رگههایی از آن را در ادبیاات و شاعر
معاصر یافت .جمالزاده در این کتاب توش داشته تا آنچه از «اخاوق و اطاوار ماا از
خوب و ب و زشت و زیبا»« ،از ق یماالیام تا امروز» توسط دیگران ذکر شا ه ،جماع
کن  .مفص ترین بخش کتاب ،سخنان فرنگیان است (صص  )753-15که جماالزاده
ادعاهای  22نفر از فرنگیان دربارة رفتار ایرانیان را ذکر کرده است البته ب ون ذکار
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منبع ،ب ون طبقهبن ی و ب ون توضیح دربارة اینکه ایان ادعاهاا براسااس مشااه ة
مستقیم است یا شنی ه ش هان و اگر براسااس مشااه ه اسات ،نویسان ه چقا ر باا
ایرانیان و با ک ام دسته از ایرانیان حشرونشر داشته که چنین مواردی را شاه بوده
است.
نق های جمالزاده بر جامعة ایرانی ،با واکنشهای تن ی روبهرو ش  ...پ از یک
سال از انتشار کتاب ،آن را جمعآوری میکنن و هامزماان باا آن ،گذرناماة ایرانای
نویسن ه و همسرش را میگیرن که البته پا از دو ساال باازمایگرداننا  .برخای
شواه حاکی از آن است که اجازة تج ی چاپ نیز به کتاب داده نش .
در سالهای پیش از انقوب ،تنها منبع مهم دربارة خلقیات ایرانی پ از کتااب
جمالزاده ،کتاب سازگاری ایرانی مهن س بازرگان ( )7531است که بسطیافتاة یاک
سخنرانی در سال  7541بهشمار میرود .پ از انقوب اما ،در دو دهة اخیر ،مطالب
بسیاری دربارة خلقیات ایرانی و آنچه به عل شخصیتی عقبمان گی ایرانیان مرتبط
است ،منتشر و با اقبال عمومی نیز روبهرو ش ه است .کتابهاایی ماننا چارا عقاب
مان هایم (ایزدی ،)7512 ،ما چگونه ماا شا یم (زیبااکوم ،)7514 ،جامعاهشناسای
نخبهکشی (رضاقلی ،)7511 ،چرا ایران عقب مان و چرا غرب پیش رفت (علم اری،
 )7512و جامعهشناسی خودمانی (نراقی .)7531 ،این کتابها گاه تا سیوهفاتباار
تج ی چاپ ش هان .
در کتاب 711صفحهای نراقی که معروفترین کتاب دربارة خلقیات ایرانی ،پا
از انقوب است ،مطالب زیر در مورد خلقیات ایرانیان ،ذکر شا ه اسات :بیگاانگی باا
تاریخ ،حقیقتگریزی و پنهانکاری ،ظاهرساازی ،قهرماانپاروری و اساتب ادزدگی،
خودمحوری و برتریجویی ،بیبرنامگی ،ریاکاری و فرصتطلبی ،احساسااتیباودن و
شعارزدگی ،توهم دالمی توطئه ،مسئولیتناپذیری ،قانونگریازی و میا باه تجااوز،
توقع و نارضایتی دالمی ،حسادت و حس ورزی ،و هماهچیزدانای .او هماهچیاز را باا
پسون «ما» همراه کرده تا در همة انتقادات ،خود را نیز شریک ب ان .
ج ای از حوزة کتاب ،در ساینما و ادبیاات نیاز در ساالهای اخیار باه مسائلة
خلقیات منفی ایرانیان پرداخته ش ه است فیلمهایی مانن سهگاناة اصاغر فرهاادی
(چهارشنبهسوری ،دربارة الی و ج ایی نادر از سیمین) ،بیپولی ،سوپر استار و کتاب
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قانون ،نمونههایی از این مواردن که در چن سال اخیر اکران ش هانا  .باهعاووه ،در
شبکههای اجتماعی نیز تصاویر و مطالب کوتاه دربارة وضاعیت نااگوار اجتمااعی در
ایران ،حکایت از اهمیت این مسئله در آگاهی جمعی ایرانیان (و احتمااالً افاراط در
آن) دارد.
البته علیرغم اهمیتداشتن این مسئله ،منابع علمی دربارة آن انا ک اسات .در
منابع موجود فارسی ،معروفترین کتاب ،خلقیات ما ایرانیان ،نوشتة جمالزاده اسات
که پیشتر ذکر آن رفت .اما یکی از کام ترین منابع موجود دربارة خلقیات ایرانیان،
کتاب انصافپور ( )7515است که به بررسای صا کتااب از ایارانپژوهاان و اربااب
سفرنامهها و مأموران سیاسی خارجی که عم ة مطالب آنها دربارة سرشت و مانش
ایرانی بوده ،پرداخته اسات .او در ایان کتااب ،فقاط عناوان اصالی و عناوان فرعای
منشهای ایرانیان را ذکر کرده و آنگاه متن نظار خارجیاان را با ون هایچ توضایح
اضافی آورده است .عووهبر این ،وی فقط ذی هار عناوان فرعای ،توضایحات اوّلیاة
مختصری داده است .انصافپور در طبقهبن یها ،هیچ نظم روشی را لحاا نکارده و
بیشتر با استقرای ناقص ،موارد را کنار هم قرار داده است.
فوحی هم در کتاب رفتارشناسی ایرانیان ( )7521به بررسی روحیات ،فرهناگ
و رفتار مردم ایران پرداخته است .وی بر این باور است که «در بررسی رفتارشناسای
ایرانیان ،به دی گاههای آن دسته از ایرانپژوهان داخلی دوره معاصار کاه باا دیا ی
انتقادی به بررسی رفتارهای دو سا ه کناونی ماردم ایاران پرداختاهانا و همچاین
روایتها و سفرنامههای جهانگردانی که به ویژه در دو قرن اخیر به ایاران آما هانا ،
بسن ه ش ه است» در کار فوحی نیز نمیتوان چارچوب نظری روشنی برای بررسی
رفتار ایرانیان دی  .هرچن او برخی مطالب را ذکر کرده ،طبقهبنا ی رفتارهاای وی،
براساس آنها نیست.
عنوان کتاب دیگر ،تاریخپژوهی در آسیبشناسی اخوقی ایرانیها (غفااریفارد،
 )7522است .نویسن ه در فصول این کتاب ،به ذکر منشهای منفی ایرانیان با شرح
عناوین زیر میپردازد :دروغگویی و یاوهپن اری ،چاپلوسی ،صوفیگری ،بادهپیماایی و
مِیگساری ،زنباارگی و اَمْرَدباازی ،ساتمگری ،دورویای و ریاکااری و نیرناگباازی،
پیمانشکنی و ناسپاسی .کتاب ب ون نتیجهگیری پایان میپذیرد و هیچ طرح نظری
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دربارة طبقهبن ی منش منفی یا علّت وقو آن نا ارد .همچناین شاواه کتااب در
مورد هر منش ،برگرفته از تاریخ ،ادبیات و سفرنامهها است.
در کنار این مطالعات که در قالب کتاب بهچاپ رسی هانا  ،مجلاة آیاین نیاز در
یک شمارة خود ( 23و  ،22خرداد و تیر  )7532بحثی ویژه در «خلقوخوی ایرانی»
دارد .بنیاد فرهنگی بازرگان نیز در مجموعة هامان یشایهاایی درباارة «روحیاات و
خلقوخوی ایرانیان» که اوّلین نشست آن در  25تیر  7531و جلسة بیستودوم آن
در  22فروردین  7533برگزار ش ه ،عم تاً نظریة بازرگان را مورد بررسی عمیاقتار
قرار داده است .این جلسات بههمّت دکتر مقصود فراستخواه برگزار شا ه و نگارنا ه
نیز در جلسة نوزدهم آن ،بحثی در خلقوخوی ایرانیان از منظار نظریاة باازی ارالاه
کرده است.
کتابهای دیگری نیز در این عرصه حضور دارن  ،از قبی  :ایرانی از نگاه انیرانای:
خلق و خوی ایرانی از نگاه سیاحان (جوانبخت ،)7512 ،نظری و گذری بر زخمهای
فرهنگی ما ایرانیان (ارجالی ،)7531 ،اخوق و سرشت ایرانیان (ابونیاعمران)7533 ،
و آسیبشناسی فرهنگی ایران در دورة قاجار (کوثری .)7512 ،به برخی از آنهاا در
جریان نظریات تحقیق اشاره خواه ش اما بهصراحت میتوان گفات کاه پاژوهش
جامعی در زمینة «خلقیاتپژوهی» وجود ن ارد .دکتار اباراهیم حاجیاانی در کتااب
جامعهشناسی اخوق ( )7525تقریباً تمام دادههاای موجاود در ایاران را گاردآوری
کرده است اما هنوز هم علیرغم کتابهای عامهپسان و نیاز تحلیا هاای متعا د،
تبیین نسبتاً جامعی از وضعیت اخوق اجتماعی ایران و نیز عوام ماؤثر بار آن (باه
جز کتاب دکتر حاجیانی) وجود ن ارد و الزم است که از منابع دیگار بارای بررسای
اخوق اجتماعی در ایران استفاده کرد.
سفرنامهها ،منابع مکمل تحقیق در بررسی خلقیات در ایران
یکاای از موضااوعات مهاام در بررساای وضااعیت اخااوق اجتماااعی در ایااران ،علا و
زمینههای تاریخی آن است .اجماالً میتوان گفات کاه دورههاای طاوالنی نااامنی و
استب اد ،یکی از مهمترین عل شک دهن ه به صورتهای خاصی از اخوق اجتماعی
در ایران هستن و این وضعیتها را نسبتاً پای ار کردهان لذا میتوان «خلقیاات» را
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بهمعنای رفتارهای نهادینهش ه در جامعه بازیابی کرد .دهخ ا در تعریف خُلق ،آن را
خوی ،طبع ،نهاد ،سرشت ،خصلت ،سیرت ،طبیعت ،مشرب و مزاج معنی میکنا و
میگوی « :خُلق عبارت است از هیئتی که برای نف پی ا مایشاود و در آن ،راساخ
میگردد ،بهوجهی که افعال از نفا باهساهولت و بایانا ازه فکاری سارمیزنا ».
خلقیات 7در ادبیات علوم اجتماعی با مفاهیمی همچون منش یا عادتوارة 2بوردیاو،
شخصیت ملّی 5،شخصیت اساسی 4،شخصیت شایع یاا نماایی 3و طباع و مشارب و
مزاج 1نزدیک است.
مه ی ثریا شخصیت شایع را چنین تعریف میکن که زمانی است کاه «بیشاتر
افراد جامعه ،خلق و خو ،عادات رفتاری ،گفتاری ،امی ها و اضطراب هایشان شبیه به
هم باش ( ».ثریا )41 :7534 ،شخصیت ملّی یا منش ملّای یاا شخصایت اساسای «
تصور کلی از روحیات و افراد اقوام و ملت ها است» یعنی «عادت ها ،خلق و خاوی
و طرح و بافت رفتارها و ارزشگذاری های مشترک افراد یک ملت( ».هماان )44 ،در
نظریة بوردیو ،عاادتواره خصالتی از نظاامهاای پایا ار اسات کاه فارد در جریاان
جامعهپذیری به دست آورده است .خصلتها عبارتان از نگرشها ،تمایوت ادراکی،
احساسات ،کردارها و ان یشههایی که افراد بهعلّت شرایط عینی وجودیشان درونای
کردهان و از این رو ،باهصاورت اصاول ناآگاهاناة کانش ،ادراک و بازان یشای عما
میکنن « .دو جزء تشکی دهن ه عادت واره عبارتن از :خلقیات 1و عادت .خلقیاات
یعنی اصول یا ارزش ها در موقعیت عملی آنهاست ،شک درونای شا ه ،و ناآگاهاناه
اخوقی که رفتار روزانه را تنظیم می کنا  :خلقیاات طارح واره هاایی بارای کانش
هستن  ،اما به شیوه ای ناآگاهانه (از این رو خلقیات نقطه مقاب اخوقیاات انا کاه
شک نظری ،مستن  ،تصریحی و رمزگاذاری شا ه اخاوق اسات ).عاادت نیاز پایاه
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جسمانی به حاالت ،خصلت های جسمی و رابطه با ب ن اشاره دارد که فرد باه طاور
ناآگاهانه در جریان زن گی درونی کرده است( ».بون ویتز)27 :7521 ،
ویژگی مهم خلقیات ،عمومیت تاریخی آن اسات اماا درباارة وضاعیت خلقیاات
ایرانیان و بهصورت عام ،دربارة وضعیت اجتماعی در تاریخ ایران ،دادههاای مناسابی
در دسترس نیست .تاریخنویسی کوسیک به وقایع سیاسی اهمیت داده و از این رو،
رفتارهای اجتماعی ،خارج از مح ودة بررسیاش بوده است لذا در این شرایط اسات
که رجو به منابع جایگزین ،اهمیت مییاب و یکی از مهمترین و در دساترستارین
منابع جایگزین ،سفرنامهها هستن  .فرنگیانی که از ایران بازدی کرده و گزارش سفر
خود را منتشر ساختهان  ،با نگاهی بیرونی ،جامعة ایران را کاوی هانا و ایان نگااه از
 331سال پیش از میود (فیساغورث )7515 ،تا وقایع ساال ( 7533میشا و وودز،
 )7521/2177را دربرمیگیرد .تع اد این سفرنامهها و گزارشها بیش از هزار ماورد
است .گزارشهای ان کی دربارة ایران پیش از اسوم وجود دارد .در س ههاای میاانی
تقریباً هیچ موردی نیست و ناگهان بع از حملة مغول ،رش شتابان بهخود میگیرد.
به نظر ژان شیبانی در کتاب سفر اروپاییان باه ایاران ( ،)7535ایاران تاا ساال
 ،7111علیرغام ورود باه جرگاة کشاورهای اساومی ،از نظار فرنگیاان باهصاورت
پادشاهی باستانی ایران باقی مان  .البتاه از آن تااریخ باه بعا  ،باا هجاوم مساافران
اروپایی ،نگرش به ایران عوض ش و ایران مقبولیت عاام یافات .نخساتین مساافران
فرانسوی به ایاران ،ناخا ایان کشاتیهاا ،ساوداگران و ماجراجویاان بودنا  .بعا ها،
جستوجوی امور شگفت ،تحصی عملی زبان و تبلیغات مذهبی باه ایان انگیازههاا
اضافه ش ( .شیبانی )21 :7535 ،مساافران مغاربزماین اطمیناان داشاتن کاه در
اصفهان و در تبریز ،با همکیشان خود روبهرو میشون و از مساع ت آنها برخاوردار
میگردن  .بهعووه ایران ،مرکز مهم بازرگانی بود و بر سر راه هن وستان قرار داشات.
جمعآوری نسخههای خطی (که با ه ایت دولاتهاای اروپاایی انجاام مایشا ) ،از
انگیزههای دیگر سفر بود .دیگر نقاط مثبت سفر به ایران برای سایاحان اروپاایی در
عصر صفوی ،عبارت بود از :امنیات راههاا وجاود وساای راحتای در کااروانساراها
(بهگفتة شاردن ،اصفهان دارای  7312کاروانسرا است) لطافت آبوهوا و روشانایی
آسمان ایران مهماننوازی آمیخته با ظرافت و صافای ایرانیاان اساتقبال حاکماان
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ایرانی از مسافران اروپایی و تق یم ه ایا به آنان و جاذبههای شهرهای بزرگ ایاران،
مانن اصفهان و تبریز( .همان ،صص )41-21
به این دالی  ،در دورة صفوی ،سفر به ایران ناگهان افزایش یافت .آنهاا کاه باه
ایران میآم ن  ،انگیازههاای گونااگونی داشاتن  .در یاک نگااه اجماالی ،مایتاوان
طبقهبن ی زیر را از این انگیزهها در دورة صفوی داشت:
سافرا و
 سیاسی :تشکی صفویه ،عثمانی را از حمله به اروپا باز داشت لذا ُنماین گان سیاسی کشورهای اروپایی با ه ف انعقاد معاها ات دوساتی و
اتخاذ منش دیپلماسی و نظامی مشترک بین ایران و اروپا ،به ایران اعازام
میش ن ( .البته بع اً ،جاسوسی نیز به این انگیزهها اضافه ش ).
 تجارت و بازرگانی :با دشوارش ن حرکت از طریاق قساطنطنیه ،سایاحانعصر صفوی از راه روسیه و قفقاز به ایران میآم ن که راهی طوالنی و پُر
از راهزنِ اسوو و قزّاق بود .بع ها ،راه آبی اقیانوس هن نیز کشف ش .
 سیاحت و ماجراجویی :داالواله ،کارری و توناو از ایان دساته هساتن کاهبهقص سیاحت و گردش به ایران سفر کردهان .
 اعتقادی و مذهبی :بعضی پادشااهان صافوی ،ماننا شااهعبااس ،تساامحمذهبی داشتن و اجازه میدادن روحانیون مسیحی به ایران سافر کننا .
این روحانیون در سه قالابِ نماینا گان پادشااه و دولات متباو خاویش،
مترجم و همکار هیئت ،یا نماین ة هیئت مذهبی به ایران مایآم نا اماا
هیچیک از اینها نتواستن نهادهای نفوذناپاذیری بارای پیاروان خاود در
ایران بهوجود آورن و لذا ورود آنها بهت ریج کاهش یافت.
 زبانشناسی :بهمنظور فراگیری زبان فارسی ،افرادی همچون کروسینسکیو سانسون به ایران آم ن  .اوّلئاریوس در اقامت یکساالونیماة خاود ،باه
کمک یک یهودی ایرانی بهنام حقوردی ،گلساتان ساع ی را باه آلماانی
ترجمه و در سال 7111در هامبورگ منتشر کرد.
 برخی دیگر هم بودن که بهعنوان سرباز ،کارمن  ،منشی و پزشاک (مانناکمپفر) بههمراه هیئتهای سیاسی باه ایاران آم نا و خااطرات خاود را
نوشتن ( .بهرام نژاد)52-53 :7511 ،

72

سفرها که زیاد ش و سفرنامهها که منتشر ش ن (توضایحات بیشاتر دراینبااره
در بخشهای بع ی آم ه است)« ،تصویر از ایران و ایرانیان» نیز ساخته شا و ایان
تصویر ،تا س ههای بع ی ،معرّف ایران ش  .شک  7نشان میده که در ح ود سال
 ،7111قسمت مهم سفرنامههای نوشتهش ه در باره شرق ،سافرنامههاای باه ایاران
است و این میزان در  7153به ش ت افول مایکنا و ایان ساهم ،در ساال 7311
بسیار نااچیز مایشاود .نقطاة عطاف سافرنامههاای درباارة ایاران ،یکای از اوّلاین
سفرنامههای نوشتهش ه در باره ایران بود .سایاحتنامة دهجلا ی شااردن کاه یاک
دالرهالمعارف کام دربارة ایران عه صفوی (پ از شاهعباس) است ،مرجع بسیاری
از نگرشها دربارة ایران و شرق ش  .کتاب شاردن در زمانهای نوشاته شا کاه آغااز
توجه غربیان به شرق بود و تقریباً همهچیز را دربارة شرق میگفت لذا دور از انتظار
نبود که با اینهمه استقبال روبهرو شود.

شک  .7انتشار سفرنامههای مربوط به شرق ،و سهم ایران از آن7311-7111 ،
(شیبانی)753 :7535 ،

دربارة شاردن ،ج ای از شرح جامعی که خود وی در کتاب خود میدها  ،درک
وان در کری  ،استاد دانشاگاه آناورس بلژیاک ،در کتااب شااردن ایرانای ()7531
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اطوعات کاملی از سفر شاردن ،شخصیت وی و تأثیر این سفرنامه ارالاه مایکنا  .از
جمله این تأثیرها این بود که ژان ژاک روسو ،همة سفرنامة شاردن را بهدقت خوان ه
بود و معتق بود که «شاردن چیازی را بارای گفاتن در بااره ایاران بااقی نگذاشاته
است ».ولتر نیز در داساتانهایی ماننا زادیاگ (صاادق ) از شااردن متاأثر اسات.
منتسکیو نیز از شاردن تأثیر پذیرفته است .این تأثیر نه فقاط در ناماههاای ایرانای،
بلکه در روحالقوانین نیز مشهود اسات .منتساکیو بارهاا بارای تأییا نظارات خاود
خوانن ه را به سفرنامة شاردن ارجا میده ( .برای نمونه« :آقای شاردن مای گویا
که تمام شاهان خاورزمین همیشه یک وزیر اعظم دارن »« ،در ایران هم وقتای شااه
کسی را محکوم کرد دیگر نمی توان در این باب باه او ساخنی گفات و درخواسات
بخشش هم نمی توان کرد» « ،از قرار گفته آقای شاردن ،در ایران هیچگونه شاورای
دولتی وجود ن ارد» ،یا دربارة برتری مذهب بر امر شاه مینویسا «رجاو شاود باه
ساافرنامه شاااردن( ».کااروی  :7531 ،هشاات) او پاایش از ساافر بااه پاااری تمااام
سیاحتنامة شاردن را خوان ه بود( .مق مة اقبال یغمایی بر سفرنامة شااردن:7512 ،
 )75روسو نیز در کتاب یادداشتهایی دربارة ریشاة ناابرابری ماینویسا « :شااردن
گوهرکار که همانن افوطون به سفر رفته ،در باره ایران چیزی نگفته باقی نگذاشاته
است( ».همان )57 ،روسو بع از خوان ن شرح ص وهفتااد صافحهای شااردن از
تخت جمشی  ،در کتاب در باب ریشة زبانها مینویس « :نمی دانم چرا از این ویرانه
های اعجاب انگیز این همه کم صحبت می شود .مان وقتای شارح آن را در کتااب
شاردن می خوانم گمان می کنم مرا به دنیای دیگری برده ان  .به نظر من همه ایان
چیزها آدمی را به ش ت در ان یشه فرو می برد( ».همان)222 :
کتاب اصلی شاردن در سال  7131با عنوان روزنامة سفر شوالیه شاردن در ایران
و سرزمینهای هن خاوری از راه دریاای سایاه و کولشای بخاش نخساتین شاام
مسافرت از پاری به اصفهان در لنا ن منتشار مایشاود( .کاروی )531 :7531 ،
کتاب سفرهای آقای شوالیه شاردن در ایران و دیگر بود خاورزمین در ساال 7177
در پنج جل در آمستردام منتشر میشود( .همان )442 :این کتااب در آن ساال دو
بار چاپ ش  .در  ،7125دو ساال بعا از ناماههاای ایرانای منتساکیو ،چهاار ناشار
همزمان آن را در فرانسه منتشر کردن  .در  ،7153در آمستردام تج یا چااپ شا .
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در  7377نیز نسخة منقحشا های از آن در پااری منتشار شا ( .هماان )212 :در
 7121نیز ترجمة دوجل ی انگلیسی سفرنامه منتشر ش ( .همان )411 :در مجمو ،
تا سال  ،7377سفرنامة شاردن ،چهاردهبار چاپ و ترجمه ش ه اسات (باهانگلیسای،
فومان ی ،آلمانی)( .مق مة اقبال یغمایی ،شاردن)72 :7512 ،
شاردن ،فقط یک نمونه بود ،هرچن که سفرنامة شاردن معاروفتارین سافرنامه
دربارة ایران است و پ از آن ،فقط یک کتاب دیگر دربارة ایران بود که «تصاویر از
ایران» را شک داد و آن هم بهغایت منفی :حاجی بابای اصفهانی جمیز موریه ،کاه
در سال  7323منتشر ش  .حاجی باباا یاک کتااب داساتانی اسات کاه از دو سافر
طوالنیم ت موریه به ایران ( )7373-7371 ،7312-7313گرفته ش ه است .کتاب
حاجی بابا در داخ و خارج ایران توساط ایاران جا ی گرفتاه شا و ترجماههاا و
تصحیحها و چاپهای متع دی از آن موجود است .به نوشتة رایاین (،)752 :7531
هشت چاپ از این کتاب فقط در هن وستان بهطبع رسی ه است اوّلی آن در 7255
قمری ( ،)7211ترجمة میرزا اس اهللخان شوکتالوزرا در  ،7211چاپ سُربی ترجمة
میرزا حبیب در کلکته در  ،7211چاپ دیگری از ترجماة میارزا حبیاب باا مق ماة
کلن فوت (فیلوت) کنسول انگلی در کرمان در  7543قمری (که تصور میکارد
ترجمه از شیخ احم روحای اسات ،ناه میارزا حبیاب) و ترجماهای توساط میارزا
اسماعی طهرانی متخلص به حیرت در بمبئی .در داخ کشور نیز به نوشتة رایاین،
اوّلینبار ترجمة میرزا حبیب باا مق ماة کلنا فاوت در  7527شمسای در پانصا
نسخه منتشر ش  ،چاپ دیگاری توساط بنگااه پاروین در  ،7527در  7541توساط
کتابفروشی شهریار اصفهان مج داً چاپ ش و در سال  ،7543ترجمة میرزا حبیب
توسط محم علی جمالزاده دوبارهنویسی و منتشر ش  .در ساال  7512نیاز ترجماة
میرزا حبیب توسط جعفر م رس صادقی مج داً ویرایش و منتشر شا  .ایان کتااب
همچنین در سال  7511توسط مه ی افشار دوبارة ترجمه ش ه است .ترجمة میارزا
حبیب آن ان ازه ادیبانه بود (نگاه کنی به باالیی )7511 ،و به مذاق ایرانیان خاوش
آم که ع های نویسن ة کتاب را میرزا حبیب میدانستن  ،نه جیمز موریه.
این دو نمونه ،هم ظرفیت سفرنامهها را برای بررسای رفتاار اجتمااعی در ایاران
نشان میدهن و هم تأثیر آنهاا را بار ساختهشا ن مفهاوم از ایاران و ایرانای در
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جهان .هر دوی اینها ،ضرورت توجه به سفرنامهها را در بررسای خلقیاات ایرانیاان
نشان میده .
سفرنامه پژوهی
تع اد سیاحانی که به ایران سفر کردهان بسیار زیاد است و آنها کاه گازارش سافر
خود را نوشتهان  ،متجاوز از هزار نفر هستن اما بخش انا کی از ایان گازارشهاای
سفر به فارسی ترجمه ش ه است( .ر.ک .مقالة محسانیان راد )7512-7517 ،البتاه
همین ان ازه از گزارش هم که منتشر ش ه ،اطوعات مهمی از زنا گی اجتمااعی در
ایران اراله مایکنا  .نشاانههایی از اهمیات ایان اطوعاات ،حجام گساتردة توجاه
پژوهشگران به آن است.
هنوز کتابشناسی جامعی در مورد معرفی سفرنامهها و سایاحانی کاه از ایاران
بازدی کردهان وجود ن ارد اما مقاالت و کتابهای متنوعی تااکنون در ایان زمیناه
بهچاپ رسی ه است .در یک طبقهبن ی اجماالی ،مایتاوان اناوا مناابع «درباارة»
سفرنامهها (اعم از کتاب و مقاله) را چنین دستهبن ی کرد:
 حجم چشمگیری از مقاالت و پژوهشها دربارة سفرنامههاا ،باه بررسای ومعرفی یک سفرنامة خا (ترجمهش ه یا نش ه) یا مقایسة چن سافرنامة
مع ود پرداختهان که میتوان فهرست مفص آنها را در کتاب کمااجی و
حاجی حسین تهرانی ( )7521دی .
 برخی محقّقان ،سفرنامهها را از منظر «جغرافیایی» خاصی و با تمرکاز بارمناطقی از ایران بررسی کردهان  .عناوین برخی از این پژوهشها ،کتابهاا
و مقاالت چنین است :لرستان در سفرنامة سیاحان (آریاا )7511 ،قام از
نگاه بیگانگان (صااحبی )7534 ،جغرافیاای تااریخی سیساتان :سافر باا
سفرنامهها (احم ی )7513 ،یزد در سفرنامهها (قلمسیاه )7513 ،یزد در
آیینة سافرنامهها (قلامسایاه )7513 ،گایون در سافرنامههای سایاحان
خااارجی (نیکویاااه )7531 ،اساااترآباد در سااافرنامههای عصااار قاجاااار
(گوهریراد )7521 ،گلگشت :سیمای استان زنجان از منظار سایاحان و
سفرنامهنویسان (متقی )7532 ،سیاحان و گیونشاهرها (کشوردوسات و
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دستیاران )7533 ،کرمانشاهان در سافرنامة سایاحان (کشااورز)7535 ،
کُرد در سافرنامهها (صافیزاده )7533 ،نظار خارجیاان درباارة اصافهان
(طوسی )7513 ،شاهر قام در سافرنامهها و متاون خاارجی (ساروق ی،
 )7514بلوچساااتان در سااافرنامههای دورة قاجاااار (ساااپاهی 7532 ،و
 )7535کرمانشاه در آیینة سفرنامهها (زنگنه )7531 ،جناوب ایاران باه
روایت سفرنامهنویسان (زنگنه )7531 ،طهاران قا یم از نگااه سایاحان و
خاورشناسان جهان (جانزاده )7533 ،شایراز قا یم و تخات جمشای از
دی گاه سیاحان و خاورشناسان جهان (جانزاده )7535 ،اصفهان ق یم از
دی گاه سیاحان و خاورشناسان جه ان (جاانزاده )7535 ،تبریاز از نگااه
جهانگردان (خاماچی )7532 ،اصفهان از دی سیاحان خ ارجی (اشاراقی،
 )7513اصفهان و خانا ان صافویه از دیا گاه نویسان گان و جه انگردان
انگلیسی در قرون  71 ،71و  73میودی (توتونی )7514 ،اماکن مق ساه
در سفرنامهها (سمواتی )7533 ،اه اف سیاحان و شرقشناساان از سافر
به کردستان (پیربال و ص یقی )7537 ،تبریز از دی گاه سیاحان خاارجی
قرن هف هم (بهرامی )7531 ،اصفهان عصر صفوی به روایت سفرنامههای
اروپاییان (اعرابی هاشمی )7513 ،کتابشناسی سارزمینهای کُردنشاین
در ساافرنامهها (دهقااان )7534 ،ساایری در ساافرنامههای بلوچسااتان
(ساارافرازی )7535-7532 ،بلوچسااتان در ساافرنامههای دورة قاجااار
(سپاهی )7535-7532 ،حضرت عب العظیم( ) و شهر ری در سفرنامهها
(صااادقی )7532 ،وضااعیت شااهر تهااران در عصاار ناصااری از دیاا
سفرنامهنویسان خارجی (دهقان نیری و عب اللهی )7521 ،حرم حضارت
معصومه(س) از نگاه سفرنامهنویسان اروپایی (امیری )7534 ،الرستان در
سفرنامههای عصر صفوی (براقی )7534 ،هنر اصفهان از نگاه سایاحان از
صفویه تا پایان قاجار (مختاری اصفهانی و اسماعیلی )7533 ،جلوههاایی
از فرهنگ مردم ایران در سفرنامهها (خلعتبری لیمااکی )7531 ،بررسای
سفرنامههای دورة صفوی (دانشپژوه)7533 ،
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برخی از منظر «موضوعی» سفرنامهها را کاوی هان برای نمونه :مسج در
سفرنامهها (دبیرخانة ستاد عالی هماهنگی و نظارت بر کانونهای فرهنگی
و هنری مساج  )7534 ،هنر اصفهان از نگاه سیاحان از صفویه تاا پایاان
قاجار (مختاری اصفهانی و اساماعیلی )7533 ،لبااس ایرانیاان در آییناة
ساافرنامهها (فری ا زاده )7533 ،باورهااای عامیانااه در ایااران بااه گاازارش
سیاحان غربی (شاعربافیان )7535 ،زن ایرانای باه روایات سافرنامههای
ایرانی و غیرایرانی در دورة صفویه (سیفی چرمهینای )7531 ،زرتشاتیان
در سفرنامهها (رمضانخانی )7532 ،زن ایرانی از نگاه دیگران (تارکچای،
 )7531امور قضایی و حقوقی ایران در سفرنامهها (علیاکباری و خلیلای،
 )7531زن ایراناای در عصاار صاافویه براساااس ساافرنامهها و گزارشهااای
خارجیان (خوانساری ،)7537 ،روایت عزاداری مردم ایران در سفرنامههای
خارجی :هفتم دسامبر مطاابق باا اوّل محارم (حساام مظااهری)7532 ،
سهم سفرنامههای اروپایی در معرفی تشیّع ایرانیان در غرب (حساینزاده
شانهچی )7532 ،سوگواری محرم در سافرنامههای خاارجی (جعفریاان،
 )7511بررسی رویکرد سفرنامهنویسان خارجی نسابتبه زردشاتیان در
عصر ناصری و مظفری (صابوری و دیگاران )7527 ،اساتب اد و انحطااط
ایران از نگاه سفرنامهنویسان خارجی (رحمانیان و هژیریاان )7527 ،زوال
تم ّن کاریزی ایران بهروایت سفرنامههای بیگانة روزگار قاجار (رحمانیاان
و میرزایی )7527 ،تأثیر سفرنامههای فرانسوی مربوط به ایران بر ذهنیت
خوانن گان در قرن هج هم (فروغی )7537 ،جلوة رضاوی در مهمتارین
ساافرنامههای غربیااان در دورة قاجااار و اوایا پهلااوی (طاااهری)7531 ،
سرعنواننویسی مفاهیم ایرانشناسی در سافرنامههای ترجمهشا ة عصار
قاجار (وفادوست)7531 ،
برخی پژوهشگران نیز سافرنامهها را در یاک دورة زماانی خاا بررسای
کردهان  ،بارای نموناه :ایاران صافوی از دیا گاه سافرنامههای اروپاییاان
(شوستر والسر )7514 ،بررسی سافرنامههای دورة صافوی (داناشپاژوه،
 )7533اهمیاات تاااریخی ساافرنامههای ایااران  7211-7411ماایودی
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(میراحم ی )7513 ،مسافرتهایی که در قارن یاازدهم باه ایاران شا ه
اساات (دو مناااش )7551 ،فرهنااگ ایرانیااان از دیاا گاه جهااانگردان و
نویسن گان اروپایی س ة هف هم میودی (غروی.)7534 ،

-

-

بعضی از محققان ،سافرنامهها و سفرنامهنویساان یاک کشاور یاا منطقاة
جغرافیایی خا را مورد توجاه قارار دادهانا  ،مناابعی همچاون :نگرانای
مسافران ژاپنی از یک س ة پیش دربارة ح ال و آینا ة ایاران (رجابزاده،
 )7537مسافرین اسپانیولی و پرتغالی در ایران (ویلسان)7574-7575 ،
فهرست کتابهاای آلماانی درباارة ایاران (کااظمی )7542 ،کتابهاای
فرانسه دربارة ایران (صبا )7543 ،سیّاحان آلمانی که در عصار صافویّه از
ایااران دی ا ن نمااودهان ا (شاافیعی و روشاانضاامیر )7531 ،جهااانگردان
فرانسوی در ایران س ة هف هم میودی (ح ی ی )7544 ،سافرنامههاای
پرتغااالی و اسااپانیولی دربااارة ایااران (جااوادی )7531 ،تحلیا محتااوای
سفرنامههای ترجمهش ة سایاحان انگلیسای درباارة ایاران (بنایاقباال و
حی ری.)7533 ،
بهعووه ،کتابهای تحقیقی مهمی نیز درباارة سافرنامههاای حاوزههاای
جغرافیایی خا نگاشته ش ه است .کتاب روسیه و ایران در باازی بازرگ
(آن ری یوا )7533 ،به شرح سفرنامههای روسای درباارة ایاران پرداختاه
است .دربارة انگلیسیان ،مهمتارین کتااب ،اثار دنای رایات ( )7532باا
عنوان انگلیسیها در میان ایرانیان در طاول دورة قاجاریاه 7227-7131
است و دربارة فرانسویان ،مقالة مفص تورز ( )7532با عنوان «تصویری از
ایران بررسی مضمونی عنااوین سافرنامههاای فرانساویان باه ایاران» باه
فارساای ترجمااه ش ا ه اساات .پاایش از آن نیااز ابوالحم ا و پاااکداماان،
کتابشناسی تم ّن ایرانی در زبان فرانسه را در دو جل ( 7537و )7535
براساس بسط کتابشناسی محسن صبا که در ساال  7255در فرانساه و
در  7543به فارسی منتشر ش ه بود ،اراله کردهان  .هاشام رجابزاده نیاز
سفرنامههای ژاپنی در خصاو ایاران را ماورد بررسای قارار داده اسات
( .)7532همچنین کتابشناسی سفرنامههاای موجاود در کتابخاناة ملّای
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عبارت است از :فهرست سفرنامهها و کتابهای تاریخی روسی موجاود در
کتابخانة ملّی ایران (همایونفرد )7512 ،فهرست توصیفی سافرنامههاای
فرانسوی موجاود در کتابخاناة ملّای ایاران (پوراحما جکتاابی)7533 ،
فهرست توصیفی سفرنامههای انگلیسی موجاود در کتابخاناة ملّای ایاران
(پوراحم جکتاابی )7533 ،و فهرسات توصایفی سافرنامههاای آلماانی
موجود در کتابخانة ملّی ایران (باباازاده .)7531 ،محماود محماود نیاز در
جل های دوم و پنجم (فصول بیستوهشتم ،شصتودوم تا هفتادم) کتااب
هشت جلا ی تااریخ رواباط سیاسای ایاران و انگلای در قارن ناوزدهم
( ،)7535قسمتهای اساسی مطالب مهم سفرنامههای انگلیسیان به ایران
را ذکر کرده است.
برخی مقاالت و کتابها نیاز باه «موضاوعات اجتمااعی» در سافرنامههاا
پرداختهانا  ،ماننا  :جلاوههاایی از فرهناگ ماردم ایاران در سافرنامههاا
(خلعتبری لیماکی )7531 ،فرهنگ عمومی و ارتباطات اجتماعی ایرانیان
از نگاه سافرنامهنویساان اروپاایی در دوران قاجاریاه و پهلاوی (ساپنجی،
 )7533تفاوتهای فرهنگی از نگاه سفرنامهنویساان (مقصاودی)7531 ،
اوضا اجتماعی جامعة روستایی ایران در عصار قاجاار باراسااس گازارش
سفرنامهنویسان قاجاری (متانی )7533 ،بازتاب هویت فرهنگای ایرانیاان
در سفرنامههای عصر صفوی و قاجاری (کریمی )7531 ،وصاف خلقیاات
ایرانیان در سفرنامههاای ژاپنیاان (رجابزاده )7511 ،بررسای تطبیقای
پژوهشهای ایرانشناسی غربای و شارقشناسای (باا تکیاه بار بازنماایی
فرهنگ ماردم ایاران در سافرنامههاای اروپاییاان در دورة قاجاار) (زنا ،
 )7532خصوصیات مردم اصفهان در سافرنامههاای اروپاییاان (عریضای،
 )7511نو شناسی دوسوگرایی جامعهشناختی در سفرنامههاای خاارجی
عصر قاجار (جمیلیِ کهنهشهری و نادی )7522 ،فردگرایی و جمعگرایای
ایرانیان از دی سایاحان خاارجی (وثاوقی و دیگاران )7534 ،فرهناگ و
شخصیت ایرانیان در سفرنامههای خارجی (میرزایای و رحماانی)7531 ،
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فهم تاریخی فراغت ایرانی در آثار سفرنامهنویسان ایرانی و خارجی (7111
– ( )7211ذکایی.)7527 ،
همة این منابع یکسان نیساتن  .برخای مقالاة ماروری هساتن و برخای دیگار
پژوهشی .برخی کتابها نیز مانن جنوب ایران به روایات سافرنامهنویساان (زنگناه،
 )7531یا جغرافیای تاریخی سیساتان (احما ی ،)7531 ،گازینش و ترجماهای از
سفرنامههای خارجیان دربارة جنوب ایران و سیستان است ولی غرض ما نشاندادن
تنو منابع دربارة سفرنامهها است.
ج ای از این منابع تخصصی و خا  ،برخی منابع عمومی دربارة تاریخ ایران یاا
کتابشناسی ایران که در آنها نیز ذکر سفرنامهها آم ه است ،در این حوزه درخاورِ
تأم هستن  .دکتر مریم میراحم ی و دکتر غومرضا ورهرام ،در کتاب کتابشناسی
موضوعی تاریخ ایران ( )7512با استفاده از اطوعاات کتابخاناههاای ملّای ،دانشاگاه
تهران ،دانشگاه تربیت معلّم ،دانشگاه شهی بهشتی و کتابخانة مجلا  ،کتاابهاای
فارسی منتشرش ه دربارة تااریخ ایاران را دساتهبنا ی کاردهانا کاه یکای از ایان
دستهبن یها« ،سفرنامهها و زن گینامهها و یادداشتها» (صاص  )714-742اسات.
همچنین ،در آخر کتاب نیز اَعوم برای استفادة بیشتر در دساترس قارار دارد .ایان
کتابشناسی تا دورة زمانی مورد بررسی ،مفی و قاب استفاده است .هرچنا برخای
ایرادها نیز در آن موجود است مانن رامبری بهجای وامبری (  )734یا اینکاه از
رابینو ،فقط یک کتاب فهرسات شا ه اسات (سافرنامة مازنا ران و اساترآباد) (
 ،)734درحالیکه ح اق چهار سفرنامه و مشاه ة دیگار از رابیناو موجاود اسات و
اینها بهجز کتابهای تحقیقی رابینو دربارة صنعت نوغان و روزنامهنگاری در ایاران
است.
عووهبر منابع تخصصی که برخی از آنهاا در بااال ذکار شا  ،مناابع عاامی هام
موجودن که به معرفی سفرنامهها و سیاحان پرداختهان  .هرچن تعا اد ایان متاون
«سفرنامهپژوهی» ان ک است و تناسبی با حجم باالی سفرنامههای مرتبط باا ایاران
ن ارن  ،توجه به آنها ضروری است.
الف) ظاهراً اوّلین کار پژوهشی دربارة سفرنامههای درباارة ایاران را لارد کِارزن
انجام داده است .او در ابت ای کتاب ایران و قضیة ایران ( )7511مینویس :
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کمتر کشوری که تا این ان ازه کم مسافر داشته و این همه زیااد کتااب و
آثار راجع به آن تصنیف ش ه است .دلی آن هم این است که در نظر هار
تازه واردی ،ق رت نسبی تجربیات او ،انگیزه تالیف کتابی شا ه اسات .در
زمره این قبی تالیفات  ،آثاری هست که برای پرداختن آنها حا اکثر کاار
مشقت بار و قاب ستایشی که تاکنون در صنعت چاپ وقاو یافتاه انجاام
گردی ه  ...ناقاب ترین اباطیلی هم که زیر چاپ رفته در میاان آنهاا دیا ه
میشود( .کرزن)51 :7511 ،

کرزن وع ه میده تا در مجل ج اگانهای ،فهرست جامعی راجع به کتابهایی
در باب تاریخ ایران و سفرنامهها منتشر کن ولی در ابت ای کتاب خود ،فهرساتی از
سفرنامهها ،از آغاز قرن دهم میودی اراله میکن که در بررسیهای شخصای خاود
به آنها دسترسی پی ا کرده است .وی معتق است که این فهرست ،اوّلین فهرسات
سفرنامهها دربارة ایران است .او سفرنامههایی را ذکر میکنا کاه ایان دو شارط را
داشته باشن  :اصی بوده و به یکی از زبانهای اروپایی ترجمه ش ه باش )53 ( .
کرزن به دنبال سه ساال کاار ما اوم و باا همکااری ژنارال شاین لر ،سارهنگ
استوارت ،سیس اسمیت و سر آلفارد لیاال ،سیصا سافرنامة مرباوط باه ایاران را
شناسایی کرده است .او میگوی :
کتابهایی را که به زبانهای اروپایی راجع به ایران در عرض پانص ساال
اخیر تا  7323نوشته ش ه ،شخصاً یکایک آنها را خوان ه و یا به هار کا ام
مراجعه کرده ام  ...از ص ارجاعی که ش ه ،حتی یک مورد نمیتوان یافت
که شخصاً به آن مراجعه نکرده باشیم( .کرزن)75 :7511 ،

بر اساس تحقیقات کرزن ،تا قب از  7511میودی ،فقط موارد زیار از اروپاا باه
ایران سفر کردهان و سایرسفرنامهها ،سفرنامههای عربی است که به اروپایی ترجماه
ش ه است :بنیامین بن تودال (تطیلی)  7715تا  7711فرایر ویلیاام دو روباروک 7
 7235نیکولو-مافئو مارکوپولو .7224-7215
بنا به محاسبة کرزن ،تع اد سفرنامهنویسان خارجی که از  7511تا ساال 7513
ق7327/م به ایران آم هان (با دو شرط ذکرش ه در باال) عبارت است از:
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ج ول  .7سیاحانی که از  7511تا  7327به ایران آم هان  ،بهتفکیک دورههای زمانی
تع اد سفرنامهنویسان اروپایی که به ایران
دورة زمانی
ردیف
آم هان
7

از  7511تا  7311م

*71

2

از  7311تا  7111م

**

5

از  7111تا  7111م

4

از  7111تا  7311م

3

از  7311تا  7327م

74

47
***
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* دو سفرنامه (ابن بطوطه و عب الرزاق) نیز از عربی ترجمه ش ه است.
**یک سفرنامه (سی علی) هم از عربی ترجمه ش ه است.
***دو سفرنامه (دوری افن ی و عب الکریم) ترجمه ش ه است.
**** دو سفرنامه (حاج عب النبی ،جنرال گاستیگرخان) ترجمه ش ه است.
(استخراج از  :کرزن)43-53 :7511 ،

احم هاشمیان ( )24 :7533برخی از نقایص این فهرست را بیان کرده که اوالً،
برخی افراد در همین فاصله به ایران سفر کردهان و بعا اً خااطرات خاود را منتشار
ساختهان  ،مانن آنتره پرینی 7که بین سالهای  7334-7332به ایران سفر کارده و
خاطرات تنقیحش ة وی در  7221در ایتالیاا منتشار گشاته اسات .ثانیااً ،کارزن از
مقاالت صرف نظر کرده است اما بسیاری از نوشتههای خارجیانی که به ایران سافر
کردهان  ،بهصورت مقاالت چن صفحهای در مجوت علمای زماان خاود و در وطان
خودشان بهچاپ رسی ه است .برای نمونه ،پوالک عووهبار سافرنامة خاود ،مقااالتی
دربارة روسپیگری در ایران چاپ کرده که هنوز ترجمه نش ه است که البته دلی آن
میتوان باورناپذیری و پردهپوشی این دست مطالب باش .
همچنین محسنیان راد ( )571 :7512-7517برخی دیگر از ایرادات کار کارزن
را بیان کرده است از جمله ح اق  11سفرنامه که در لیست کرزن نیام هان (مانن
توماس بانیستر و همراهان که در  7312از تبریز وارد ایران شا ه و سافرنامهاش در
 7111در لن ن منتشر ش ه است) یا اطوعات سفر برخی افراد بهاشتباه آم ه اسات
(مانن اوّلئاریوس که براساس اطوعات روی جل کتاابش از  7155باه ایاران آما ه
Antenore Perini
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است اما در کار کرزن ،آغاز سفر اوّلئاریوس 7151 ،ذکر ش ه است) و برخی ناامهاا
نیز بهاشتباه در متن ذکر ش هان (مانن کی .ای .ابوث که ای .کی .ابوث آم ه است).
ب) یکی دیگر از جامعترین پژوهشها دربارة کسانی که به ایران سفر کاردهانا .
کتاب تحقیقات جغرافیایی راجع به ایران ( )7543نوشتة آلفون گابری  7،پزشک و
ایرانشناس اتریشی است که در سال  7232پ از 72سال تحقیاق و مساافرت در
ایران ،نوشته ش ه و به قول دکتر حسن جوادی «شای هنوز هم یگانه مطالعة علمی
و همهجانبه در مورد سیاحان اروپایی در ایران از قا یمتارین ایاام تاا دوران جناگ
جهانی اوّل باش ( ».جوادی :7513 ،هفت) این کتاب ،توسط فتحعلی خواجاهناوری
(و بع از مرگ وی توسط پسرش ،هومان خواجهنوری) ترجمه ش ه است .کتاب که
به دو بخش پیشق مان و عملیات تکمیلی تقسیم ش ه است از تحقیقات جغرافیایی
یونانیها و رومیان آغاز ش ه و تا اکتشافات جغرافیایی در ایران پ از جنگ جهاانی
اوّل ادامه پی ا میکن ( .آخرین منبع کتاب ،مربوط به سال  7231است).
گابری تقریباً هر کسی را که وارد ایاران شا ه ،در فهرسات خاود جاای داده و
اطوعات نسبتاً کاملی نیز به وی اختصاا داده اسات اماا چاون دغ غاة گابریا ،
تحقیقات جغرافیایی بوده ،فقط بار تحقیقاات کساانی متمرکاز شا ه کاه در ایاران
اکتشافات جغرافیایی انجام دادهان لذا وی هیچ توضیحی درباارة اینکاه ایان افاراد
چق ر صوحیت فهم جامعة ایرانی را داشتهان  ،نمیده  .این در حاالی اسات کاه او
نگاهی انتقاادی باه تحقیقاات جغرافیاایی و اکتشاافات سایاحان فرنگای دارد لاذا
علیرغم اهمیت کتاب گابری  ،نمیتوان از آن بهعنوان یک منبع درجة یاک درباارة
بررسی آدابورسوم مردم ایران استفاده کرد.
پ) پااژوهش منتشاارش ا ة دیگاار ،کتاااب دو جل ا ی دکتاار غومعلاای همااایون،
متخصص تاریخ هنر و استاد دانشگاه تهران ،با عنوان اسناد مصوّر اروپاییان از ایاران:
از اواسااط قاارون وسااطی تااا اواخاار قاارن هج ا هم ( )7543اساات .در ایاان کتاااب
مجموعهای از اسناد مصوّر اروپاییان از ایران در فاصلة زمانی قرون وسطی تاا اواخار
قارن هجا هم ماایودی ،ارالااه و بررساای شا ه اساات .در جلا اوّل ایاان مجموعااه،
فعالیتهای اروپاییان در ایران از دوران یونانیهاا تاا اواخار قارن هجا هم مایودی
Alfons Gabriel
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1

واکاویا ه شا ه و گاازارشهااای آنهااا بررساای و نقا شا ه اساات .در بخااش دوم،
زن گینامة جهانگردانی که کتابهای باارزشی از خود بهجاا گذاشاتهانا  ،هماراه باا
تجزیهوتحلیلی از سفرنامههاای آناان در ایاران ،آورده شا ه اسات .در ایان بخاش،
خصوصیات ،شک و محتوای سفرنامهها مورد توجه قرار گرفته است .تجزیهوتحلیا
علمی اسناد مصوّر این سفرنامهها ،قسمت اساسی جل دوم این مجموعه را تشاکی
میده  .اسناد معرفیش ه در این کتاب ،بهطور عموم و تا ح امکان ،تصوری خا
از ایران در ذهن اروپاییان بهوجود میآورده که قبوً موجود نبوده است( .برگرفتاه از
مق مة نویسن ه) .تأکی اصلی این کتاب ،روی تصاویر موجود در سافرنامههاا اسات
اما عووهبر آن ،اطوعات چشمگیری نیز دربارة سفرنامهها میدها  .جلا اوّل کتااب
شام  721و جل دوم آن دربرگیرن ة  741تصویر اسات (کاه برخای هام تکاراری
است) و در متن کتاب دربارة این تصاویر بحث ش ه و توضیحاتی اراله ش ه است .در
جل اوّل ،دربارة کلیات این تصاویر و ارتباط آنها با سفرنامه و در جلا دوم ،درباارة
تجزیهوتحلی علمی تصاویر مباحثی مطرح ش ه است .قسمت دوم جل دوم ،درباارة
«سفرنامهها و کُتبی که دربارة ایران اوای قارون وساطی تاا اواخار قارن هیجا هم
اطوعات جامعی دربردارن » است .این بخش ( )721-745شاام  471منباع باوده
که براساس نام سیّاح مرتب ش ه است و از حرف «آ» ) (Aaو آلبرکوک آغاز شا ه و
به زنو ختم میشود.
ت) کار مهم دیگر منتشرش ه دراینباره ،اثر ژان شایبانی ( )7535اسات کاه از
پایاننامة دکترای وی استخراج و با عنوان سفر اروپاییان به ایران ترجمه ش ه است.
به بخشی از کلیاات نظار وی درباارة اهمیات سافرنامههاا ،علا سافر باه ایاران و
دشواریهای آن ،در بخشهای پیشین اشااره شا  .بخاش دیگاری از کاار شایبانی
دربارة تأثیر سفرنامههای مرتبط با ایران در اروپاای هماان دوران اسات (و البتاه در
بخش دیگری بر تأثیر آن بر جامعه و ادبیات فرانسه نیز پرداخته است).

23

ردیف

عصر

ج ول .2انتشار سفرنامههای مربوط به ایران
دورة تاریخی
تع اد کتب
منتشره و
تج ی طبع

7

7171-7111

1

تحول در مناسبات اروپا و ایران توسط
شاهعباس بع از سفر برادران شرلی

2

7121-7171

2

ع م تمای هانری چهارم برای ارتباط با
ایران ،تج ی معاه ة تجاری فرانسه با
تُرکها

5

7151-7121

4

4

7141-7151

3

سیاست خارجی لویی سیزدهم و ریشیلیو،
رونق مسافرت به ایران .فرمان شاه برای
مناسبات بین ایران و فرانسه

3

7131-7141

1

توسعة مناسبات ایران و فرانسه .توجه لویی
چهاردهم به ایران .راههای امن مسافرت به
ایران .گسترش شرکت هن شرقی (تأسی
در  )7114و حمایت لویی چهاردهم از آن.
انتشار سفرنامهها

1

7111-7131

71

1

7111-7111
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3

7131-7111

73

2

7121-7131

74

71

7111-7121

77

77

7171-7111

1

72

7121-7171

73

75

7151-7121

73

74

7141-7151

2

73

7131-7141

1

71

7111-7131

1

71

7111-7111

7

73

7131-7111

4

72

7121-7131

3

21

7311-7121

5

نشر کتاب تاریخ عمومی سقوطها به رهبری
پرو .ضربه به پیکر سفرنامهها

(استخراج از :شیبانی)12-45 :7535 ،
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دورة اوّل عصاار طویاای ساافرنامههااا (شاایبانی )32 :7535 ،در جاا ول باااال،
خاکستری ش ه است .دورة دوم نیز مربوط به سالهای  7131-7111است .به ایان
ترتیب ،به دنبال رونق نیمقرن قبلی ،رونق بع ی نیز ایجاد شا ه باود .نشار بهتارین
سفرنامه توسط شرکت هن  ،افزایش ذوق عامه نسبتبه سفرنامهها ،نشر هزار و یاک
شب در سال  ،7114موفقیت محم رضا بیگ ،سفیر شاه ایاران در  7173و توفیاق
کتاب نامههای ایرانی منتساکیو ( ،)7127از مشخصاات ایان دوره اسات( .شایبانی،
)17 :7535
معروفترین سفرنامههای این دوران ،از نظر شیبانی ،شش سفرنامة زیر است که
شیبانی آنها را براساس تع اد نشر بین سالهای  7311-7111سنجی ه اسات و باا
تع اد خوانن ه در همة زبانها ،میزان خوانن گان فرانسویزبان و بهتفکیک دورههای
پنجاهساله ،در  3جا ول ج اگاناه انا ازه گرفتاه اسات (شایبانی.)42-41 :7535 ،
خوصة این یافتهها در ج ول زیر آم ه است.

مؤلف

ج ول  .5معروفترین سفرنامهها و میزان تج ّد چاپ آنها
ترجمه
اوّلین انتشار تج ی
چاپ

دفعات
ک
انتشار

اهمیت

7

آدام
اوّلئاریوس

.7152
آلمانی

.7141
.7131
.7111
7115

( 7137هلن ی).
( 7331فرانسوی).
(( 7112انگلیسی).
( 7112فرانسوی).
( 7172فرانسوی).
( 7121فرانسوی)

77

7

2

پیترو
داالواله

.7131
ایتالیایی

.7135
7133

7117 .7114
(فرانسوی)7115 .
(فرانسوی)7113 .
(انگلیسی)7111 .
(فومان ی)7111 .
(فرانسوی)7143 .
(فرانسوی2

3

1

21

5

الکسان ر
رودوس

.7135
فرانسوی

.7135
.7111
.7113
.7111
7137

4

ژان دو تونو

.7114
فرانسوی

.7114
.7123
.7114
.7121
.7134
.7113
7125

( 7131انگلیسی)

3

کرنلی دو
بروین

.7114
فومان ی

.7125
7123

( 7111هلن ی).
( 7111فرانسوی).
( 7174فرانسوی).
( 7173فرانسوی).
( 7123فرانسوی).
( 7152فرانسوی)

71

1

ژان
استروی

.7111
هلن ی

7113

( 7113آلمانی).
( 7137فرانسوی).
( 7132فرانسوی).
( 7173فرانسوی).
( 7172فرانسوی).
( 7122فرانسوی)

2

3

1

ژان باتیست
تاورنیه

.7111
فرانسوی

.7111
.7112
.7132
.7112
.7175
7124

3

1

3

ژان شاردن

.7131
فرانسوی

.7131
.7131
.7177

71

5
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( 7131انگلیسی).
( 7131فومان ی).
( 7131آلمانی)

1

3

77

7

5

.7173
.7125
7153
(شیبانی)42-41 :7535 ،

به نوشتة شیبانی:
سفرنامه تونو شش بار در فاصله  7113تا  7122تج یا چااپ شا ه اماا
امروزه کمتر کسی از آن خبر دارد .او برادرزاده یک شارقشاناس معاروف
بود و عمویش سفرنامه وی را شناسان و شرقشناسان همان دوره نیز باه
نشر و اشاعه آن همت کردن  .اما او هیچ خاطرهای از دوران باستان نا ارد
و در تخت جمشی جز «تن ی ها یا اصنام که اکنون آشیانه لاکلاکهاا
ش ه است» چیزی نمیبینا  .کتااب رودس کشایش نیاز کاه باه دلیا
مشغلههای مذهبی عامه مردم ،معروف ش ه بود ،از  7137به بع تج یا
چاپ نش ه است( .شیبانی)43 :7535 ،

همچنین ،شیبانی ( )754 :7535نسبت سفرنامههای مربوط به ایران را در کا
سفرنامههای شرق بررسی کرده است .وی بیان میکن که از  7111تا  ،7153ایران
بهتنهایی مهمترین قسمت این نشریات را تشکی میده  .ترکیه ،سیام ،چین ،هنا
و ژاپن ،قسمت دیگر را مشترکاً تشکی مایدهنا اماا پا از  ،7153ایاران فقاط
نماین ة بخش ناچیزی از انتشارات مذکور است .تاریخ مناسبات اروپاا و ملا شارق
این تحول را تأیی کردهان  .در سال  ،7111میزان ک سفرنامههای شارق 51 ،عا د
بوده است این رقم در سال  7153به  11ماورد رسای ه و در ساال  7311باه 721
سفرنامه افزایش یافته است.
در خصو این پژوهش ،محسنیان راد ( )577 : 7512-7517نق میکنا کاه
در کتاب شیبانی نامی از اوّلئاریوس نیام ه است.
ث) دکتر مریم میراحم ی و دکتر غومرضا ورهرام نیز در کتاب کتاابشناسای
موضوعی تاریخ ایران ( )7512با استفاده از اطوعاات کتابخاناههاای ملّای ،دانشاگاه
تهران ،دانشگاه تربیت معلم ،دانشگاه شهی بهشتی و کتابخانة مجلا  ،کتاابهاای
فارسی منتشرش ه دربارة تااریخ ایاران را دساتهبنا ی کاردهانا کاه یکای از ایان
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دستهبن یها« ،سفرنامهها و زن گینامهها و یادداشتها» (صاص  )714-742اسات.
همچنین در انتهای کتاب نیز فهرست اَعوم برای استفادة بیشاتر در دساترس قارار
دارد .این کتابشناسی تا دورة زمانی مورد بررسی ،مفی و قاب اساتفاده اسات .هار
چن برخی ایرادات نیز در آن موجود است مانن کلمه رامبری به جای وامبری (
 )734یا اینکه از رابینو فقط یک کتاب فهرسات شا ه اسات (سافرنامة مازنا ران و
استرآباد))734 ( .
ج) مسعود ناوربخش در کتااب مساافران تااریخ :ماروری بار تاریخچاة سافر و
سیاحتگری در ایران ( )7514به بررسای سایاحانی کاه از ایاران بازدیا کاردهانا ،
بهتفکیک دورههای تاریخی میپردازد .دوران ماد ،هخامنشی ،اسکن ر و سالوکیهاا،
اشکانی و ساسانیها از دورههایی است که نوربخش بهسرعت از آنها گاذر مایکنا
(بهدلی کمبودن تع اد سیاحان و دادهها در آنها) .در فص دوران اساومی ،وی باه
مقایسة سیاحان مسلمان و غیرمسلمانی که از ایران گذر کردهان  ،میپردازد و اشاره
میکن :
نکته ای که بیش از همه باعث شگفتی است آن است که اکثر این سیاحان
(جهانگردان و محققان اسومی) با راههایی در ایران آشنا بودهان که حتی
با وجود پیشرفت وسای تا امروز به طور کام از آن عبور نش ه است .باه
ن رت به راههایی در کویر و بیابانهای ایران برمیخوریم که سیاحان دوره
اسومی از آن گفتگو نکرده باشان  ...در حاالی کاه سایاحان و مساافران
مسلمان ،شهرهای مهم شرق و غرب را زیر پاا مایگذاشاتن  ،در ایاران و
سایر کشورهای مشرق زمین ،به ن رت با یک تاجر یا جهانگرد غربی روبرو
میشویم)31 :7514( .

فصول بع ی کتاب نوربخش ،عبارتان از :دوران مغاول ،دوران تیماوری ،دوران
آق قویونلاو ،دوران صافوی ،پا از ساقوط صاافویه ،دوران قاجاار و دوران معاصاار.
پرحجمترین بخشها ،دوران صافوی ( 731صافحه) و دوران قاجاار ( 211صافحه)
است .او در فصول دیگر ،شرحی روایتگونه از سفرنامههاا مایدها و البتاه تأکیا
اساسیاش ،چنانچه از عنوان دوم کتاب نیز برمیآی  ،بر سیروسفر اسات و اهتماامی
که بر معرفی کاروانسراها و راههای ایران دارد ،بر زن گی اجتماعی ن ارد و به طریق
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اوّلی ،مسئلة خلقیاات منفای در کاار او ،مسائلهای حاشایهای اسات کاه باه نکاات
مع ودی مانن فحشا خوصه میشود.
عناوین فرعی فص صفوی نیز چنین است :راههای ارتباطی ،تأسیساات اقاامتی،
سیاحت در ایران عصر شاهعباس اوّل ،اماکن اقامتی ،سیر و گشتی در اصفهان ،سایر
و گشت با شاردن ،آبوهوای تبریز و معرفای چنا واحا اقاامتی بازمانا ه از دوران
صفوی .چون برای نوربخش سفر مهم بوده ،وی قسمت «راهها و وسای سیروسافر»
و در حقیقت راهنمای مسافرت به ایران ،کتاب ایران و قضیة ایرانِ لرد کرزن را عیناً
آورده است( .نوربخش )411-451 :7514 ،فص دوران معاصر نیز بیشتر آییننامه و
بخشنامههای تأسی رستوران و قهوهخانه و آمارهای مسافرت و گردشگری است.
در این کتاب ،دربارة سفر ایرانیان نیز مطالبی طرح ش ه است از جمله سیاحت
سع ی و زیارت میرزا محم حسین حسینی فراهانی که در  7521ق .عاازم زیاارت
خانة خ ا ش (نوربخش )427 :7514 ،و سیاحت شرق آقا نجفای قوچاانی (هماان،
 .)431-411آنچه از اینها نیز نق ش ه ،بیشتر دربارة راهها و مساافرت اسات و
نه ویژگیهای انسانی.
کتاب نوربخش ( )7514فاقا جماعآوری جاامعی از سافرنامههاسات و درباارة
اطوعات سفر ،اطوعات خود را از کتابهای اصالی ،باهویاژه تحقیقاات جغرافیاایی
راجع به ایران آلفون گابری ( )7543و در درجة دوم ،کتاب ایاران و قضایه ایاران
لرد کرزن ( )7511اخذ کرده است .البتاه آنچاه از سافرنامههاا نقا شا ه ،عینااً از
سفرنامهها گرفته ش ه ولی به معروفترین و دردساترستارین مناابع ،اکتفاا شا ه
است .از سوی دیگر ،بیان کتاب ،روایتگونه و جذاب است.
چ) دکتر محسنیان راد نیز در تحقیقی که در فاصلة سالهاای  7515تاا 7511
منتشر ش ه و گزارشی از آن در  7513انتشار یافته و نیز گزارشی دیگر که به همراه
فهرست سفرنامههای ترجمهشا ه باه فارسای ،در  7512-7517باهچااپ رسای ه،
اسامی  132سیاح را کاه تاا  7274باه ایاران سافر کاردهانا  ،جماعآوری کارده و
ترجمههای فارسی موجود از آنها را (با ذکر نسخهها و ترجماههاای مختلاف آن ،و
مح نگه اریشان) بهتفصی (صص  573تا  )533آورده اسات .محسانیان راد ،در
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نتیجهگیری از این سفرنامهها ( 132سفرنامه و سیاح) و ترجماههاا ( 751ترجماه)،
نتیجه میگیرد:
هنوز هشتاد درص سافرنامههاای نوشاته شا ه دربااره ایاران (تاا ساال
7274م ).به فارسی ترجمه نش ه است ( 343از  )132و آنچه ترجمه ش ه
نیز احتماال نمونه ای متناسب با مجموعه مذکور نیست .در واقع این تردی
وجود دارد که منحنی سفرنامههای ترجمه ش ه با منحنی سافرنامههاای
(نمودار زیر) منطبق باش  .تصور می شاود کاه بسایاری از سافرنامههاای
ترجمه ش ه مربوط به عصر قاجار باش )571 :7512-7517( ...

فرضیة مورد بررسی محسنیان راد ،این است کاه براسااس بررسایهاای اوّلیاه،
رابطهای تنگاتنگ بین اوضا سیاسی ایران و کاهش یا افزایش تع اد سیاحان وجود
داشته است .این رابطه را میتوان در نمودار زیر که براساس اطوعات جمعآوریش ة
اوّلیه تنظیم گردی ه ،مشاه ه کرد .در این منحنی هریاک از نقااطی کاه باا حاروف
التین مشخص ش ه ،بهشرح زیر است:
 )aشرو مکاتبه با سوطین اروپایی از سوی سلطان محم خ ابن ه
 )bوجود شرایط ملوکالطوایفی در ایران
 )eدورة صفویه
 fتا  )gحملة محمود افغان به اصافهان تاا دورة هارجومارج مرباوط باه تعیاین
جانشین نادرشاه افشار
 )kقرارداد گلستان ،قرارداد ترکمنچای
 )mگشایش خط تلگرافی اروپا و ایران (خط رودس ،تفلی  ،تهران) و گشاایش
کنسولگریهای کشورهای مختلف در ایران و در واقاع جاایگزینی وساای ارتبااطی
دیگر بهجای سفرنامهها.
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شک  .2تع اد جهانگردانی که در هشتص سال (تا  )7274به ایران آم هان .
(محسنیان راد)575 :7512-7517 ،

اطوعات ذکرش ه در مقالة محسنیان راد ،در برخی موارد نادرست است .برخای
سفرنامههای ذکرش ه ،مربوط به ایران نیستن و اصوالً سفرنامه محسوب نمیشاون .
مثوً سفرنامة کاپیتان آتراس (شمارة  3محسنیان) سفرنامه به قطب شمال است که
توسط ژول ورن نوشته ش ه و اعتمادالسالطنه آن را ترجماه کارده اسات .سافرنامة
بروس (شمارة  24محسنیان) نیز دربارة روسایه اسات .همچناین ،سافرنامة هناری
مرتون استانلی (شمارة  77محسانیان) ،سافرنامهای در خصاو افریقاای مرکازی
است (نسخة الکترونیکی آن نیز در سایت کتابخانة ملّای موجاود اسات) .یاا برخای
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کتابها سفرنامههایی است که توسط ایرانیان به رشتة تحریر درآم ه ،ناه بیگانگاان
برای نمونه ،سفرنامة استرآباد و مازن ران و گیون و( ...شامارة  773محسانیان راد)
که در پژوهش محسنیان راد ،از نویسن هاش با عنوان ناشاناس یااد شا ه ،در اصا
متعلق به میرزا ابراهیم است .عووهبر این ،برخی کتابها مانن کار موری پورنو در
این تحقیق دی ه نش ه است .همچنین مقالة محسانیان راد فقاط در حا فهرسات
است و حاوی اطوعات بیشتری نیست.
ح) عنوان پژوهشی دیگر در این زمینه« ،کتابنامة سافرنامههاا تاا ساال »7512
(بختیار )7511 :است که منظم و دقیق تهیه ش ه است .البته کار بختیار نیز عااری
از خطا نیست .برای نمونه ،نام فی الگو را اوبن ذکر کرده که ظاهراً اشاتباهی تاایپی
است ولی چون سفرنامهها بهترتیب الفبایی مرتب ش ه ،در بخش الف آما ه اسات.
( )774
بختیار ویژگیهای کار خود را در ابت ای مقاله چنین ذکار کارده اسات (:7511
:)777
 زمان ایرانگردی و تاریخ تول و درگذشت سفرنامهنویساان ،باا اساتفاده ازمتن اصلی یا ترجمة فارسی آم ه است و هار جاا کاه موجاود نباوده ،باا
بررسی منابع مختلف خارجی به آن اضافه ش ه اسات( .البتاه بااز هام در
متن در پارهای موارد این تاریخها (بهویاژه تااریخ ایرانگاردی کاه اهمیات
دارد) موجود نیست).
 کتابهای خاطراتی که ماهیت سفرنامهای دارن  ،به این متن اضاافه شا هاست.
 پیشنامهای اشرافی یا نسابی فرنگای ماننا  von, van, de, Deهناوز درطبقهبن ی الفبایی قاع ة مسلمی ن ارد و در کار بختیار از شهرت صااحب
نام در بین کتابشناسان و اموی مت اوّل استفاده ش ه است.
 در کار بختیار از ذکر عنوان سفرنامههایی که بهصورت بخاشهاای پیااپیدر مطبوعات چاپ ش ه و فهرست آنها در کتاب فهرست مقاالت فارسای
ایرج افشار آم ه ،خودداری ش ه است.
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خ) دکتر حسن جوادی ،استاد دانشگاه تهران و دانشگاه برکلی و جرج واشنگتن،
در کتاب خاود باا عناوان ایاران از دیا ة سایاحان اروپاایی ( )7513باا اساتفاده از
سفرنامههای موجود در کتابخانة مرکزی دانشگاه کمبریج و یادداشاتهاای الرنا
لکهارت (که دربارة مناابع پرتغاالی ،اساپانیولی و هلنا ی نیاز هساتن ) و کتابخاناة
دانشگاه برکلی ،فهرستی بالغ بر هزار و چهارص عنوان از سافرنامههاا و شارحهاای
کوتاه مقالهمانن مربوط به ایران را گردِ هم آورده و مباحاث مرباوط باه ایاران را از
دورة یونان تا صفویه در این کتاب آورده و وع ة جل بع ی آن را نیاز داده اسات .او
در این کتاب ،عووهبر سفرنامهها ،نوشتهها و تواریخی را که در ماورد ایاران توساط
خارجیان نوشته ش ه و زیاد هم معروف نیستن  ،ذکر کرده است :7513( .نه) کتااب
او مجموعة مقاالتی است که از  7531تا  7535در مجلة بررسیهای تاریخی منتشر
کرده است و دو فص دیگر نیز در الفباا (شامارة  ،1دورة اوّل )7531 ،و ایارانناماه
(سال اوّل ،شمارة اوّل و دوم ،پاییز و زمستان  )7517منتشار شا ه اسات .باه نظار
جوادی ( :7513شش) ،سیاحان اروپایی به جزلیات وقایعی پرداختهان که مورّخاان
ایرانی زیاد به آن توجه نکردهان و شای تاریخنویسان رسمی و درباری در ماوقعیتی
نبودن که بتوانن برخی از مطالب را بنویسن .
د) در کتاب مهین اوی (کارشاناس ارشا زباان و ادبیاات فارسای) باا عناوان
فرهنگ ایران در سفرنامههای اروپایی دورة قاجار ( 51 ،)7512سافرنامه (  )5یاا
 11سفرنامه (  )72دوران قاجار مورد بررسای قارار گرفتاه و حا ود  31نکتاه از
آنها دستهبن ی ش ه است .در فهرسات مناابع انتهاای کتااب وی ،ناام  52کتااب
فارسی دربارة سفرنامه آم ه است.
اوی ( )7512ب ون ارالة یک چارچوب نظری ،پ از ارالاة چنا ین تعریاف از
فرهنگ در یک فص کام از کتاب خود ،به موارد زیر پرداخته است:
 تاریخ و نژاد ایرانیان قیافه و وضع جسمانی سرشت ذاتی ایرانیان و مقایسة آن با ملّتهای مجاور تاریخ و آثار باستانی -عوقهمن ی ایرانیان به میهن و تاریخ کشورشان
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 oصفات ناپسن ایرانیان (صص  ،)571-225شام  :روحیاة غیرعلمای
یکنواختی زن گی دروغگویی ،غارتگری و طمعورزی بیارزشبودن
وقت.
اوی در آغاز بخش کوتاهی که به بررسای صافات ناپسان ایرانیاان اختصاا
میده ( ،)571-225 :7512توش دارد تا دالی ذکر این مطالب را چنین توجیاه
کن  :اکثر صفاتی که از سفرنامهنویسان عه قاجاریه ذکار شا « ،محاسان اخوقای،
فطری و باستانی ایرانیان باود» و اکثار آنهاا در آن متّفاقالقاول بودنا  .وی اداماه
میده :
در خول صفحات بسیار زیاد سفرنامهها ،به حاق یاا از روی غارضورزی،
معایبی را به ملت ایران نسبت میدهن که نادی ه گرفتن آن به درستی و
بینظری تحقیق ،خ شه وارد خواه ساخت .به همین منظاور آن صافات
نادرست هم ب ون کم و کاست ذکر میگردد و به آنچه کاه از روی بغاض
یا کینه و یا بیاطوعی نوشاته شا ه ،پاساخ داده و انتقااد باه جاای آنهاا
پذیرفته میشود( .اوی )224 :7512 ،

اوی ا آنگاااه در ادام اه ،باار شاااه نظاار خااود ،مطلباای را بااهنق ا از واتسااون،
«تاریخنوی اروپایی» ،بیان مایکنا و نتیجاه مایگیارد کاه «وقتای اظهاار نظار
تاریخنوی اروپایی دربارة یک ملّت کهنسال و پرچما ار تما ّن و فرهناگ انساانی
چنین باش  ،سفرنامهنویسان اروپایی که بیشتر آنهاا مأموریات دولتای داشاته و از
طرف استعمارگران در پی تحقیر ملّتها بودهان  ،منصفانه و بیغرض جلوه میکن ».
( )223
آنچه اوی از واتسن در تاریخ قاجار ذکر میکن چنین است:
مردم ایران مردمی هستن صبور که باه آساانی اداره مایشاون  .طبقاات
پایین ،مودب و فروتن هستن و ثروتمن ان از فقرا نگه اری مایکننا ....
پااوتینگر (پاااتینجر )7درباااره ایرانیااان ماایگوی ا « :ایرانیااان نساابت بااه
همردیف های خود ،مودب و متواضع و نسبت باه باالدسات ،غاوم اماا در
برابر زیردستان متکبر و ظالم هستن  .در ماوقعی کاه فرصاتی باه دسات
میآورن طما  ،پسات ،نادرسات و دروغگوینا و دروغ مصالحتآمیاز را
Potinger
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مستحسن میشامارن » ....ایرانیاان عاما اناوا شاقاوت و بایعا التی و
خوفکاری هستن چنان که در هیچ قومی و عصری نظیر ن اشته است...
مک دونال  7نیز درباره ایران میگوی « :نژاد ایرانی ،خاوشقیافاه ،شاجا ،
مهماننواز ،صبور و در مشقات ،خونگرم ،نسبت باه غریباه فاوقالعااده باا
نزاکت ،نجیب ،در مجالست رفیق و خاوشمشارب ولای باه طاور کلای از
خیلی جهات پسن ی ه ،محرومن  .در ظاهرسازی و عوامفریبی تکمی انا .
نسبت به زیردست متکبر و نسبت به باالدست مطیع و فرماانبردار ،ظاالم،
کینهجو ،خالن ،طما  ،بایایماان ،ناارفیق و ناساپاس هساتن ( .واتساون،
 73 :7551بهنق از اوی )224 :7512 ،

اوی از میان نقاط منفی ذکرش ه برای ایرانیان ،شش مورد را ذکر میکن کاه
روحیة غیرعلمی ،یکنواختی زن گی ،غارتگری و طمعورزی را نمیپاذیرد و پا از
ذکر نظرات سیاحان ،برخی نکات را در ردّ نظر آنها میآورد اماا دروغگاویی را باه
عنوان صفتی میدان که «همه سیاحان بار آن تاکیا داشاتهانا و حتای سافرنامه
نویسان غیراروپایی نیز آن را تایی کردهان و اثار شوم آن هنوز در میان ایرانیاان باه
جا مان ه است( ».اوی .)511 :7512 ،
اوی در بخشی از کار خود ،از سرجان ملکام در تااریخ ایاران نقا مایکنا و
مینویس « :با آنکه ملکم ب ی اخوق ایرانیان را بیشتر از خوبیهایشان میدان  ،ولی
نو حکومت قاجار را در پی ایش دروغ و نیرنگ و صفات ناپسن موثر ذکر میکن و
میگوی که اساس حکومت چنان است که اگر در انجام هر کاری ،نیرنگ را دخالات
ن هن  ،به نتیجه نمیرسن و این صفت ،طبیعت آنها گشته اسات .همچناین ملکام
معتق است که ایرانیان یا بای تابع باشان یاا طااغی( ».ملکام ،7235 ،ج525 :2
بهنق از اوی  )223 :7512 ،اوی بر این باور است این اظهارنظرهای تاریخنگااران
بر ذهن سفرنامهنویسان اثر گذاشته است( .همان)
ذ) در مجموعة دو جل ی سفرنامه ...تا پخته شود خامی (سفرنامة خارجیانی کاه
از ایران دی ار کردهان ) نوشتة منوچهر دانشپژوه ( ،)7531نویسن ه مقصود خاود را
از نگارش کتاب ،چنین عنوان میکن که «از دوران جوانی به سیر و سیاحت عوقاه
وافر داشاته  ..و باه ماوازات آن ،باه جماعآوری کتاب مرباوط باه ایارانشناسای و
Mac Donald
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جهانشناسی پرداخته است و در کتابخاناه شخصای خاود  111 ...جلا سافرنامه و
خاطرات جهانگردان و ایرانگردان دارد  ...و به دنبال این بوده که این سافرنامههاا را
معرفی کرده و هم محتوای آنها را در دسترس بگذارد)21 ( ».
سفرنامههای اصلی از نظر دانشپژوه به چهار دستة اصلی و ساه دساتة متفرقاه
تقسیم میشون (:)23 :7531
 سفرنامة خارجیانی که از ایران دی ار کردهان و دربارة ایران نگاشتهان . سفرنامة ایرانیانی که به خارج از ایران رفتهانا و خااطرات سافر خاود رانوشتهان .
 سفرنامة ایرانیهایی که در داخ ایران سفر کردهان و سفرنامه نوشتهان . سفرنامة خارجیهایی که دیگر نقاط جهان را دی هان و سفرنامة آنها باهفارسی ترجمه ش ه است.
 سفرنامههای منظوم سفرنامههای طنز سفرنامههای داستانی و تخیلیکتاب دو جل ی سفرنامه ...تاا پختاه شاود خاامی ،فقاط باه بخاش اوّل از ایان
مجموعه پرداخته و البته در میان آنها ،فقط به سفرنامههای ترجمهش ه به فارسای
پرداخته است .سفرنامهها در این مجموعة دو جل ی براساس تاریخ تحریر سافرنامه
(یا تاریخ سفر به ایران ،یا تاریخ زن گی سفرنامهنوی ) اراله ش ه اسات و در ابتا ای
جل اوّل هم ،خوصهای از فهرست سفرنامهها براسااس ترتیاب تااریخی ذکار شا ه
است.
عووهبر این ،دربارة هر جهانگردی که به ایاران سافر کارده ،ابتا ا خوصاهای از
زن ا گی ،ویژگاایهااای ساافر وی ،گسااترة جغرافیااایی ساافر ،مهمتاارین مباحااث و
ویژگیهای سفرنامه ذکر ش ه و سپ عیناً بخشهایی از سفرنامه بیان شا ه اسات
(بخش دوم ،قسمت اعظم این کتاب هزار و نهص صافحهای را تشاکی مایدها ).
چون تعلقات مرحوم دانشپژوه ،ایرانگاردی و ایارانشناسای باوده ،وی بیشاتر بار
توصیفات جغرافیایی از شهرهای گوناگون ایران در هر سافرنامه و وقاایع سیاسای و
توصیفات شاهان متمرکز ش ه و تقریباً اثاری از خلقیاات در آن نیسات .البتاه ایان
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مسئله چن ان دور از انتظار هم نیست ،چاون خلقیاات ایرانیاان ،مسائلة وی نباوده
است.
البته کتاب مرحوم دانشپژوه ،با وجود اینکه در سال  7531منتشر شا ه ،هماة
سفرنامههای ترجمهش ه به فارسی را معرفی نمیکن و مشخصاً سفرنامههای خطای
و چاپ سُربی را در برمیگیرد و نیز فاق برخی دیگر از سافرنامههاای چااپی اسات
مثوً سفیران پاپ به دربار خان مغول (راکه ویلت  ،)7535 ،سفرنامة پاون کاارپن،
نخستین سفیر واتیکان در دربار مغاول در ساال 7243م( .کاارپن ،)7515 ،ساقوط
اصاافهان (گیونتااز ،)7544 ،نامااههااای طبیااب نادرشاااه (بااازن ،)7541 ،نام هه ای
شگفتانگیز از کشیشان فرانسوی در دوران صافویه و افشااریه ( ،)7511ناماههاای
الکسان ر گریبای وف دربارة ایران مربوط به سلطنت فتحعلیشاه قاجار (.)7531
ر) جمشی ص اقتکیش در مطلبی «در کارنامة ایرانگردان س ههاا» در مق ماة
جل اوّل سفرنامة جیمز موریه (( )7533که ظاهراً برگرفته از نسخة دستنوی وی
با عنوان کتابشناسی توصیفی سافرنامههاا (  )57اسات) ،تعا اد سافرنامههاای
موجود را نزدیک به هزار و تع اد سفرنامههای ترجمهش ه را  753نسخه میدان که
سهم اروپاییان در این میان بایش از دیگاران اسات )22 ( .همچناین نخساتین
جهانگرد به ایران اسکوالک  7از  371پیش از میود معرفی ش ه و اوّلاین جهاانگرد
بع از اسوم ،بنیامین بن جناح (از  7714تا  7715میودی) است)22 ( .
ص اقتکیش (با استفاده از کار شیبانی) ،مجماو سافرنامههاای دورة صافویان
(دهة  7111تا  )7121را  37عنوان ،افغانان ( )7141-7127را  77عنوان ،افشاریان
( )7131-7147را  1عناااوان ،زنااا یان ( )7121-7137را  71عناااوان ،قاجاریاااان
( )7221-7127را  211عنااوان و دورة پهلااوی اوّل  )7241-17227را  72عنااوان
ارزیابی کرده است )57 ( .همچنین از  211سفرنامة دوره قاجاار 713 ،سافرنامه
به فارسی برگردان ه ش ه است( .البته مشخص نیست کاه نگارنا ه ،سایاح را معیاار
گرفته است ،یا سفر را و نیز تفاوت میان آمارهای خود شیبانی را نیز توضایح نا اده
است .مثوً دربارة سالهای دهة  7111و  7111و  7131توضایح داده کاه باا آماار

Skylo XX
41

1

شیبانی متفاوت است اما دربارة سالهای دیگری که این آماار متماایز اسات ،هایچ
توضیحی ن اده است).
ز) حسااین مس ارّت ( )7531نیااز در مقالااهای ،بااه کتااابشناساای «نگاارش باار
سفرنامهها» یا سفرنامهپژوهی پرداخته و معتق است که کتابشناسی سفرنامههاای
فارسی ،فراتر از ح یک مقاله است و سعی کرده با ارالة کتابشناسی از کتاابهاا و
مقاالتی که به معرفی سفرنامههای فارسی پرداختهانا  ،هام دسترسای باه فهرسات
سفرنامهها را تسهی کن و هم منابع نق سفرنامهای را معرفی کن )445 ( .
ژ) ج ی ترین کتابشناسی سفرنامهها ،کتابشناسی سفرنامه :فهرست کتابهاا،

مقالهها در موضو سفر ،سفرنامه و سایاحت و گردشاگری از ابتا ا تاا ساال 7532
نوشتة صاحبه متاجی کجوری و شریف اعظم حاجی حسین تهرانای ( )7521اسات.
در کتاب متاجی و حاجی حسین تهرانی ( 127 )7521کتاب و  137مقاله فهرسات
ش ه است .این کتاب ،مجموعهای مفص است و بایش از ساایر متاون ذکرشا ه در
باال ،اطوعات دارد بهویژه آنکه مقاالت و کتابهای درباارة سافرنامههاا نیاز در آن
آم ا ه اساات امااا باااز هاام در ایاان کتاااب ،خطاهااایی وجااود دارد کااه در برخاای
کتابشناسیهای گذشته نیز وجود داشته است .با وجاود آنکاه در عناوان کتااب،
کلمة «از ابت ا» آم ه ،بهگفتة طالعی ( )41 :7522سفرنامههای خطی و چاپ سنگی
نیام ه ،پایاننامهها و نسخههای اینترنتی نیز مطمح نظر نویسن گان اثر نبوده اسات.
همچنین بهنظر میآی که نویسن گان ،اص کتابها را ن ی ه و فقط به فهرساتهاا
مراجعه کردهان  .طالعی همچنین در آن مقاله ،ایرادهای فراوانی به این کتابشناسی
گرفته است که مهمترین آنها ،فق ان جامعیت آن است .او در ایان مقالاة کوتااه 3
صفحهای ،نام هفتاد سفرنامه را بهعنوان نمونه ذکر میکن که در این کتابشناسای
نیام ه است.
بهنظر میآی که مهمترین ایراد این کتابشناسی و نیز برخی کتابشناسیهاای
دیگر مانن کارهای بختیار ،آن است که باه برگاهدانهاا و فهرساتهاای موضاوعی
کتابخانهها اتکا کردهان و اص کتابها را ن ی هان لذا برخی گزارشها که در قالاب
نامه و سن و داستان اراله ش هان  ،در این اثر از قلم افتادهان .
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در پژوهش حاضر ،توش ما در کنار جمعآوری خلقیات ایرانیان در سافرنامههاا،
بر این بوده تا کتابشناسی نسبتاً جامعی نیز از سفرنامههای منتشرش ه باه فارسای
اراله کنیم و همچنین تا ح امکان تمام متون مرتبط دی ه شود تا گزارشای از قلام
نیفت  .مشاه ات ما نشان میداد که بسیاری از گزارشاات بیگانگاان از ایاران ،لزومااً
توسط کتابشناسان با عنوان «سفرنامه» ،فهرستنویسی نش ه اسات .بارای نموناه،
کتاب در جستوجوی حسن نوشتة ترن وارد ،که سه ترجماة متفااوت نیاز از آن
ش ه است (وارد ،)7531 ،7532 ،7537 ،باهعناوان داساتان و ناماههاای تاانکوانی
( )7535بهعنوان خاطرات ،شناخته ش هان  .این مسئله بهخاوبی نشاان مایداد کاه
اتکا به فهرست موضوعی ،کافی نیست .عاووهبار ایان ،معا ود کتاابشناسایهاای
انجامش ه توسط پژوهشگران داخلی ،مؤیّ این واقعیت باود کاه برخای از آنهاا در
گردآوری مجموعة خود ،به همین فهرست موضوعی بسان ه کارده و گااه باه خطاا
رفتهان  .اکتفای سایر مجموعههای کتابشناسی به آثار مشهور و شناختهشا ه نیاز،
بیانگر این مهم بود که این حوزه ،نیازمن پژوهشی عمیق ،ح اق در حاوزة تنظایم
فهرستی جامع از سفرنامههاست.
مجموعة این عوام سبب ش تا نگارن ه به کاوشی اساسی در منابع کتابخاناهای
دست زده و تمام کتابهای بخش تاریخ (ایران و جهان) کتابخاناة پژوهشاگاه علاوم
انسانی و مطالعات فرهنگی ،تاالر ابوریحان کتابخانه مرکازی دانشاگاه تهاران ،تااالر
ایرانشناسی کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران و کتابخاناة دانشاک ة علاوم اجتمااعی
دانشگاه تهران را مرور کن  .عووهبر ایان ،از آنجاایی کاه ها ف ایان پاژوهش باه
سفرنامهها مح ود نمیش و تمامیِ مشاه ات منتشرش ة خارجیان به زبان فارسای
نیز مطمح نظر بود ،گزارشهای سفر انتشاریافته در مجوت نیز ماورد بررسای قارار
گرفت و بهدلی فق ان فهرستنویسیهای رایج در ایان حاوزه ،بخاش تااریخ ایاران
پورتال جامع علوم انسانی و نیز فهرست کام مجلههای کتاب ماه تاریخ و جغرافیاا،
بررسیهای تاریخی ،نامة بهارستان ،گنجینة اسناد ،فصلنامة تااریخ معاصار ایاران و
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فصلنامة مطالعات تاریخی نیز با اساتفاده از پورتاال جاامع علاوم انساانی 7و پایگااه
مجوت تخصصی نور 2مورد بررسی قرار گرفت.
با وجود اینکه فهرستی نسبتاً جامع در این خصو گرد آم ه اسات ،هناوز در
این پژوهش جای بررسی کتابهای چاپ سنگی دورة قاجار و نیز آثار ترجماهنشا ه
به زبان فارسی خالی است آثاری ارزن ه از سفر به ایران ،نظیر سفرنامة هربرت ،که
هنوز ترجمه نش هان  .همچنین سفرنامههاا و مشااه ات بیگانگاان از ایاران پا از
انقوب اسومی نیز با وجود مطالعه و استخراج گزارههایشاان ،در ایان اثار گنجانا ه
نش هان و امی است در ویرایشهای بع ی این کار ،موارد تکمیلی هم اضافه شون .
میزان اعتبار سفرنامهها در سنجش خلقیات ایرانیان
ادبیات موجود در باب ضعف اخوق اجتماعی ایرانیان ان ک نیست و در این زمیناه،
عووهبر تحقیقات و نظریات ج ی  ،میتوان به تمام ادبیااتی کاه (حا اق ) از زماان
قاجاریه به بع پا به این عرصه نهادهان  ،رجو کرد .اما منبع اصلی در این بااب کاه
در این تحقیق استفاده ش ه است ،سفرنامههای بیگانگانی است که به دالی مختلف
سیاسی ،مذهبی ،اقتصادی و یا برای سیر و سیاحت به ایران سفر کردهان .
توجه به این نکته حالز اهمیت است که از جملاه اوّلاین مناابع موجاود درباارة
تاریخ اجتماعی در ایران و مشکوت رفتاری ایرانیان ،سفرنامههاای بیگانگاانی اسات
که به ایران سفر کردهان  .اهمیت این دست منابع زمانی بیشتر عیاان مایشاود کاه
نظریهها و تفاسیر مرتبط با تاریخ و مسال اجتماعی در ایران ،ارجاعات بایشاماری
به سفرنامهها دادهان اما در این میان اکثریت سفرنامهنویسان ،بهعنوان کساانی کاه
ناظر فرهنگ ایرانی بودهان  ،با نگاهی تکام گرایانه و باا پایشفارضگارفتن برتاری
غرب ،رفتارهای ایرانیان را با جوامع غربی مقایسه کردهانا و در مجماو  ،توصایفی
منفی از رفتارهای ایرانیان داشتهان و کمتر توانستهانا باا فاصالهگارفتن از نگااه و
پیشفرضهای خود ،هم النه ایرانیان را بررسی کنن  .این نگااه کاه عما تاً شاکلی
تحقیرآمیز داشته است ،بهویژه در قارون  73و  72مایودی رواج داشاته کاه اکثار
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