
 







 کشور اجتماعیشورای 

 

ایرانیان در زمانه 

 پادشاهی
 

 

 بیگانگان به جامعه ایراندر نگاه خلقیات ایرانیان 

 7531ها تا از اولین نوشته
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ایرانیان در زمانه پادشاهی: خلقیات ایرانیان در نگاه بیگانگان به جامعه ایران از اولین 

 7531ها تا نوشته

 اول: مقدمه و منابع کتاب

 ، سعیده زادقنادان(شناسی دانشگاه تهر)دانشیار جامعه یگانهمحمدرضا جوادی

 ناشر: شورای اجتماعی کشور؛ پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

 بخشایی امین اله: و طراح جلد آراصفحه

 9314چاپ اول 

 022 شمارگان:

 حقوق دوره ده جلدی متعلق به مولفین است.



 شرر   عررت   گشرر  کرر  بیررع هرر 

 کرر  خرر   برر  نظرر  « گرر  چشرر » از

 فحررر  نررر  زیرررتم کنررر  شررر   نررر 

کرررر  برررر  و کیررررن زیررررتم آنگررررت 

 رست  یاب اه  زایم
 3 صفح  یپتورق، 5631 ،فل ر ل یو ن شت   ان،یا یاجتمتع خیتتر کتتب از نقل ب 

 





 

 فهرست

 

  های ده گانهفهرست عناوین کتاب

 1 شگفتاریپ

 4 مقدمه

 9 رانیا در اتیخلق یبررس در قیتحق مکمل منابع ها،سفرنامه

 11 یپژوه سفرنامه

 44 انیرانیا اتیخلق سنجش در هاسفرنامه اعتبار زانیم

 16 انیفرنگ یهاسفرنامه در انیرانیا مثبت اتیخلق

 44 اطالعات ارائة و یگردآور روش

 74 شوارتز یهاارزش مدور ساختار

 97 هاارزشخُرده و هاارزش فهرست

 164 تشکر

 141 منابع





 

 گانههای دهفهرست عناوین کتاب

 کتاب اول. مقدمه و منابع

 ج ای ده گانههفهرست عناوین کتاب

 1 شگفتاریپ

 4 مقدمه

 9 رانیا در اتیخلق یبررس در قیتحق مکمل منابع ها،سفرنامه

 11 یپژوه سفرنامه

 44 انیرانیا اتیخلق سنجش در هاسفرنامه اعتبار زانیم

 16 انیفرنگ یهاسفرنامه در انیرانیا مثبت اتیخلق

 44 اطالعات ارائة و یگردآور روش

 74 شوارتز یهاارزش مدور ساختار

 97 هاارزشخُرده و هاارزش فهرست

 164 تشکر

 141 منابع

 

 کتاب دوم. گزیده خلقیات مثبت 

 1    ییگرا عام: اول ارزش اساسی

 3 ستیز طیمح از حفاظت :اول ارزش

 4 عتیطب به عالقه

 5 بایز یجهان یتمنا :دوم ارزش

 5 یهنر قهیسل و ذوق

 11 عتیطب با وحدت :سوم ارزش

 13 نظر وسعت :هارمچ ارزش



 64 ینید یهاتیاقل با تسامح

 46 گانگانیب با تساهل

 41 یطلباصالح هیروح

 51 یاجتماع عدالت :پنجم ارزش

 51 یطلبعدالت

 55 حکمت :ششم ارزش

 15 یدانشور و یدوستعلم

 44 یشیاندعاقبت و ینگر ندهیآ

 71 یاجتماع و یاسیس شناخت و یآگاه

 71 ینگرواقع و ییگراتیعقالن

 71 یشناستیموقع

 33 یبرابر :هفتم ارزش

 74 زنان حقوق به احترام

 75 یبرادر و یبرابر

 71 مردم نظر به بهادادن

 38 یجهان صلح یتمنا :هشتم ارزش

 79 یهمبستگ و اتحاد

 91 ییگراصلح

 85 یدرون یهماهنگ :نهم ارزش

 95 ییبایشک و صبر

 83    تیامن:  دوم ارزش اساسی

 88 یزیتم :دهم ارزش

 99 یآراستگ و نظافت

 105 یمل   تیامن :ازدهمی ارزش

 115 یپرستهنیم و وطن حب

 115 یزیاستعمارست



 

 113 یاجتماع نظم :دوازدهم ارزش

 164 انضباط و ییگرانظم

 164 یخواهشیآسا و یطلبتیامن

 133 خانواده تیامن :زدهمیس ارزش

 144 یخانوادگ میحر حفظ

 135 رانگید لطف جبران :چهاردهم ارزش

 145 یقدرشناس

 143 سالمت :پانزدهم ارزش

 144 سالمت

 145 داشتن تعلق احساس :شانزدهم ارزش

 141    زشیانگ: سوم ارزش اساسی

 148 یباکیب :هفدهم ارزش

 149 یباکیب و رشادت

 111 ییماجراجو

 151 اتیح تنوع :هجدهم ارزش

 114 یدلزنده و یستیشادز

 144 فراغت اوقات به توجه

 111 زیانگجانیه یزندگ :نوزدهم ارزش

 118    سنت: چهارم ارزش اساسی

 131 (یندارید) خدا دست به شیخو سپردن :ستمیب ارزش

 171 یاله ریتقد رشیپذ و خدا به توکل

 174 یمذهب یباورها به یبندیپا

 194 مقدس اماکن به بردن پناه

 188 یزندگ از شیخو سهم رفتنیپذ :کمی و ستیب ارزش

 199 یزندگ طیشرا به تیرضا و یستیزساده



 108 بودن متواضع :دوم و ستیب ارزش

 619 تواضع

 113 یروانهیم :سوم و ستیب ارزش

 614 افراط از زیپره و اعتدال

 118 سنت به احترام :چهارم و ستیب ارزش

 619 یمذهب و یمل مناسک پاسداشت

 669 یدانآداب و سنن حفظ

 641 ادب و نید بزرگان به احترام

 135    یطلبلذ ت: پنجم رزش اساسیا

 131 لذ ت :پنجم و ستیب ارزش

 138 یزندگ از (کردن فیک) بردنلذ ت :ششم و ستیب ارزش

 141 پرداختن خود به صرفاً :هفتم و ستیب ارزش

 143    ییهمنوا: ششم ارزش اساسی

 145 ادب :هشتم و ستیب ارزش

 645 یگرمخون و یمهربان

 651 ییگوبذله و یطبعشوخ

 657 ادب

 644 تعارف

 649 بزرگترها به احترام

 131 کهنساالن و نیوالد داشتن یگرام :نهم و ستیب ارزش

 671 نیوالد به احترام

 133 بودن قانون عیمط :امیس ارزش

 674 عهد به یوفا

 674 ییگراقانون

 131 یدرون انضباط :کمی و یس ارزش



 

 674 یپاکدامن و عفت

 691 اخالق به یبندیپا

 691 یبرودارآ

 183   اهداف به یابیدست: هفتم ارزش اساسی

 185 تیموفق :دوم و یس ارزش

 181 یتوانمند :سوم و یس ارزش

 694 یحکومت مقامات انتصاب در یساالرستهیشا

 411 توانا حاکمان

 414 توانمند کارگزاران

 411 استقامت و یچاالک

 464 زنان یتوانمند

 441 یکالم و یزبان مهارت

 446 یاحرفه یکارامد

 338 یبلندهمت :چهارم و یس ارزش

 449 یزیسحرخ

 441 یکوشسخت

 345 بودن بانفوذ :پنجم و یس ارزش

 445 یمذهب یعلما نفوذ رشیپذ

 348 یهوشمند :ششم و یس ارزش

 449 یقو اداراک و هوش

 353 شتنیخو به احترام :هفتم و یس ارزش

 414 نفس عزت و غرور

 414 اصالت حفظ

 358    یخواهکین: هشتم ارزش اساسی

 311 یمددکار :هشتم و یس ارزش

 441 یدوستانسان و یرخواهیخ



 444 یجوانمرد

 331 صداقت :نهم و یس ارزش

 471 یکاردرست و صداقت

 331 یبخشندگ :چهلم ارزش

 474 انفاق و یدستگشاده

 491 وقف

 388 یوفادار :کمی و چهل ارزش

 401 یریپذتیمسئول :دوم و چهل ارزش

 411 بودن اعتماد قابل و یریپذتیسئولم

 417 یشناسوقت

 408 یقیحق یدوست :سوم و چهل ارزش

 411 یمعنو اتیح :چهارم و چهل ارزش

 413 یمتعال عشق :پنجم و چهل ارزش

 414 خانواده و خانه به عشق

 414 ینوازهمانیم

 456 مردم اکرام و ینوازبنده

 455 رافت و گذشت

 454 خلعت و هیهد یاعطا

 454 یزندگ یمعنادار :ششم و چهل ارزش

 455     قدرت: نهم ارزش اساسی

 451 یاجتماع قدرت :هفتم و چهل ارزش

 458 اقتدار :هشتم و چهل ارزش

 419 مقتدر یحکمران

 485 ثروت :نهم و چهل ارزش

 481 شیخو یاجتماع وجهة حفظ :پنجاهم ارزش



 

 488 یاجتماع تشخص :کمی و پنجاه ارزش

 500   یگرتیخودهدا: مده ارزش اساسی

 501 تیخالق :دوم و پنجاه ارزش

 511 ابداع و ینوآور

 505 یکنجکاو :سوم و پنجاه ارزش

 501 یآزاد :چهارم و پنجاه ارزش

 514 انیب و عمل یآزاد

 511 شیخو اهداف انتخاب :پنجم و پنجاه ارزش

 513 استقالل :ششم و پنجاه ارزش

 515 یخصوص میحر :هفتم و پنجاه ارزش

 

 گرایی )بخش اول(کتاب سوم. خلقیات منفی: عام

 1    ییگراعام: اول ارزش اساسی

 3 ستیز طیمح از حفاظت :اول ارزش

 5 عتیطب به یتوجهیب

 14 واناتیح به نسبت یرحمیب

 31 بایز جهانی یتمنا :دوم ارزش

 44 یقگیسلیب و یهنر ذوق فقدان

 45 عتیطب با وحدت :سوم ارزش

 48 نظر توسع :چهارم ارزش

 51 یمذهب یهاتیاقل با نامناسب رفتار

 491 گانگانیب با زیآمعداوت یرفتارها

 544 ییخودرا و یخودمدار ،یخودخواه

 514 یریپذ اصالح و نقد تحمل عدم



 

 گرایی )بخش دوم(کتاب چهارم. خلقیات منفی: عام

 1   (ادامه)یی گراعام: اول ارزش اساسی

 3 اجتماعی عدالت :پنجم ارزش

 5 ینیبستنش

 31 حکمت :ششم ارزش

 44 یپردازافسانه و یالبافیخ ،یپرستخرافه

 119 یسوادیب و جهل

 615 انحطاط و زوال

 694 شرفتیپ مظاهر به یتوجهیب

 444 یشفاه فرهنگ تسلط

 449 ینگرندهیآ فقدان

 348 برابری :هفتم ارزش

 451 نکردن رفتار کسانی گرانید با

 411 انیاد ونیروحان یبرخ یانحصارطلب

 419 زنان حقوق نکردن تیرعا

 513 یجهان صلح یتمنا :هشتم ارزش

 565 یدشمن و جنگ

 554 اتحاد فقدان

 511 درونی هماهنگی :نهم ارزش

 549 یشتابزدگ و عجله

 

 کتاب پنجم. خلقیات منفی: امنیت )بخش اول(

 1    تیامن: دوم ارزش اساسی

 3 یتمیز :دهم ارزش



 

 5 بهداشت نکردن تیرعا

 35 ملی امنیت :ازدهمی رزشا

 74 دشمن برابر در مقاومت و یپرستوطن فقدان

 143 اجتماعی نظم :دوازدهم ارزش

 145 یقانونیب و ینظمیب

 611 کارگزاران یاقتصاد فساد

 411 یگریالواط

 444 یدزد

 

 کتاب ششم. خلقیات منفی: امنیت )بخش دوم(

 1    (ادامه) تیامن: دوم ارزش اساسی

 3 (ادامه) اجتماعی نظم :وازدهمد ارزش

 5 یگریاغی و یریگباج

 644 شورش

 654 هاراه و شهرها بناها، یمعمار به یتوجهیب

 343 خانواده امنیت :زدهمیس ارزش

 445 کودکان حقوق تیرعا عدم

 451 شاهزادگان ساختن معدوم و کورکردن

 355 دیگران لطف جبران :چهاردهم ارزش

 414 یناشناسحق

 449 یوامدار

 331 سالمت :پانزدهم ارزش

 479 یفرد بهداشت و سالمت به یتوجهیب

 433 داشتن تعلق احساس :شانزدهم ارزش

 445 گرانید به ییاعتنایب و یتفاوتیب

 



 طلبیخلقیات منفی: انگیزش؛ سنت؛ لذت .کتاب هفتم

 1    زشیانگ: سوم ارزش اساسی

 3 یباکیب :هفدهم ارزش

 5 یکارمحافظه و ترس

 31 اتیح تنوع :هجدهم زشار

 74 یزندگ یکنواختی

 81 زیانگجانیه یزندگ :نوزدهم ارزش

 101    سنت: چهارم ارزش اساسی

 103 (یندارید) خدا دست به شیخو سپردن :ستمیب ارزش

 115 انتید به یبندیپا و شناخت عدم

 158 زندگی از خویش سهم پذیرفتن :کمی و ستیب ارزش

 141 ییجوبیع و حسادت

 199 یخواهادهیز و معط

 644 انعام توقع

 153 بودن متواضع :دوم و ستیب ارزش

 615 یخودپسند و ییخودنما

 301 یرومیانه :سوم و ستیب ارزش

 419 یافراط اقاتیاشت و احساسات

 449 یولخرج و اسراف

 454 ییگراتجمل

 474 یزنچانه

 494 ییگوگزافه و یپرحرف

 414 جایب تعارف

 441 کردن مبالغه

 454 یپرخور



 

 453 سنت به احترام :چهارم و ستیب ارزش

 415 گذشتگان راثیم به یاحترامیب

 494 گورستان به یاحترامیب

 503    یطلبلذت: پنجم ارزش اساسی

 505 لذ ت :پنجم و ستیب ارزش

 508 یزندگ  از (کردن فیک)  بردن لذت :ششم و ستیب ارزش

 513 تنپرداخ خود به صرفا :هفتم و ستیب ارزش

 515 مخدر مواد و شراب استعمال در افراط

 541 یزنبارگ

 

 همنوایی؛ دستیابی به اهدافخلقیات منفی:  .کتاب هشتم

 1    ییهمنوا: ششم ارزش اساسی

 3 ادب :هشتم و ستیب ارزش

 5 ییخوتند و یبداخالق

 15 یفحاش و یگستاخ ،یادبیب

 54 خوردن غذا بد

 19 رفتن راه بد

 18 کهنساالن و نیوالد داشتنیگرام :نهم و ستیب ارزش

 71 نیوالد به یاحترامیب

 83 بودن قانون عیمط :امیس ارزش

 95 یریپذنا قانون و یریناپذ تیمسئول 

 158 یدرون انضباط :کمی و یس ارزش

 111 یگریروسپ

 145 یاخالق فساد و یباروبندیب

 141               اهداف به یابیدست: هفتم ارزش اساسی



 143 تیموفق :دوم و یس ارزش

 141 یتوانمند :سوم و یس ارزش

 649 شاهان یناکارآمد

 414 شاهزادگان و عهدیول یستگیناشا

 414 یحکومت کارگزاران یناکارآمد

 559 یستگیشا بدون مقام و لقب یاعطا

 508 یبلندهمت :چهارم و یس ارزش

 111 یطلبراحت و یتنبل

 513 بودن بانفوذ :پنجم و یس ارزش

 511 یهوشمند :ششم و یس ارزش

 149 ینگریسطح و یزودباور ،یسادگ

 195 ینیبدهن و عهیشا رشیپذ

 101 خویشتن به احترام :هفتم و یس ارزش

 419 یگانگیازخودب

 455 یداخل هنرمندان به یتوجهیب

 

 خواهینیک . خلقیات منفی: تاب نهمک

 1    یخواهکین: هشتم ارزش اساسی

 3 یددکارم :هشتم و یس ارزش

 5 یطلبفرصت

 69 یکاربیفر و یگرلهیح

 644 یدالل

 155 صداقت :نهم و یس ارزش

 654 ییدروغگو

 469 یاکاریر و نفاق

 348 یبخشندگ :چهلم ارزش



 

 451 خساست

 358 یوفادار :کمی و چهل ارزش

 411 یشکنمانیپ و انتیخ

 491 یاعتمادیب ،ینیبدب و توطئه توهم سوءظن،

 411 یریپذتیسئولم :دوم و چهل ارزش

 469 یکاراهمال

 415 یناشناسوقت

 491 یبدقول

 508 یقیحق یدوست :سوم و چهل ارزش

 513 یمعنو اتیح :چهارم و چهل ارزش

 515 دنیتراش یشرع کاله و  یمذهب هیتوج

 531 یمتعال عشق :پنجم و چهل ارزش

 544 یخواهانتقام و یتوزنهیک

 541 کردن مجازات سخت

 199 هیده و شکشیپ توقع

 118 یزندگ یمعنادار :ششم و چهل ارزش

 

 گریخلقیات منفی: قدرت؛ خودهدایت .کتاب دهم

 1        قدرت: نهم ارزش اساسی

 3 اجتماعی قدرت :هفتم و چهل ارزش

 1 اقتدار :هشتم و چهل ارزش

 9 استبداد و جبر

 318 ثروت :نهم و چهل ارزش

 471 یگریتکد و فقر رشیپذ

 415 شیخو وجهه یاجتماع ظحف :پنجاهم ارزش



 464 گانیفروما دنیبرکش و ینوکرماب

 455 یچاپلوس

 488 اجتماعی تشخص :کمی و پنجاه ارزش

 511 گرانید ریتحق و تمسخر

 513                یگرتیخودهدا: دهم ارزش اساسی

 515 خالقیت :دوم و پنجاه ارزش

 514 ینوآور و تیخالق فقدان

 511 یکنجکاو :سوم و پنجاه ارزش

 531 آزادی :چهارم و پنجاه ارزش

 544 انیب یآزاد فقدان

 554 یفرد یآزاد فقدان

 511 شیخو اهداف انتخاب :پنجم و پنجاه ارزش

 544 ییرگرایتقد

 583 استقالل :ششم و پنجاه ارزش

 595 یپرستگانهیب

 141 یخارج یکشورها به یاقتصاد ـ یاسیس یوابستگ

 459 گانهیب به بردن پناه

 419 یمزاجیدمدم و تذبذب

 118 یخصوص میحر :هفتم و پنجاه ارزش

 471 یکنجکاو و کردن یفضول

 

 

 

 



 

  شگفتاریپ

 یانساان ة یپسان  خصاال  یتعاال و یتجل یبرا یبستر ربازید از یرانیا فرهنگ

 خاساتگاه ن،یزما رانیاا کاه واالسات فرهنگ نیهم رهگذر از شکیب و است بوده

 گر،ید یمنظر از. ان  هیدرخش خیتار تارک بر که ش ه یشماریب یهااسطوره  نیبال

 از یاریبسا در انیارانیا کاه دارد قاتیحق نیا از تیحکا ران،یا ةچن هزارسال تم ّن

 و للا یاا عناصار کناار در ،یتما ّن ق مت نیهم و ان بوده شرویپ و شگامیپ هاعرصه

 باشا   توجاه انونکا در همواره فرهنگ، نیا تا ش ه سبب ،یرانیا فرهنگ درخشان

 نگاه از چه و هاآن نیتحس به زبان گشودن و یتم ّن ةبالن  عناصر درک منظر از چه

 .است ش ه  هیدم آن بر رشک و رقابت روح که استعمارگر یکالب  ةنظرانتنگ

 از سرشاار و کنجکااو نگااه در را انیارانیا و رانیا تیاهم که ییهاعرصه از یکی

 از کاه اسات یمتنوع یهاادداشتی ده ،یم بازتاب ،انیغرب ژهیوبه، گانگانیب پرسش

 ریاتحر ةرشات باه انا ،کارده  یابازد را رانیا مختلف یهابهانه به که یناظران یسو

 زیان گاه و مان ه یباق یتیامن گزارش کی ح  در گاه که ییهاادداشتی است  درآم ه

 سال انیسال که ش ه  یتب  مفص  یاسفرنامه به رکشش،پُ و جذاب یداستان چونان

 کاهآن بارعاووه هاا،سفرنامه نیا. است  هیبخش جهت ران،یا از غرب و شرق نگاه به

 یقا رت چناان از گااه انا ،کارده بااز انیرانیا خیتار منابع در را خود گاهیجا یخوببه

 و مطالعه با هاآن و کرده عم  احانیّس یبرا سفر یراهنما ةمثاببه که بوده برخوردار

 ،باایز ایزشت ، ینسب یریتصو ران،یا به ورود از شیپ تا ان  هیکوشیم هاآن در دقت

 متعاا د ارجاعااات نمونااه، باارای. ناا ینما میترساا شیخااو ذهاان در مااا نیساارزم از

 کاه دارد آن از تیاحکا ،شااردن ةسافرنام چاونهم یاسافرنامه به سانینوسفرنامه

 غارب باه یرانایا فرهناگ یفامعرّ در ناپاذیریانکار و میعظا نقاش چاه هاسفرنامه

 خاا  ینگااه بعضاً که اب ییم یترافزون تیاهم یزمان مهم، کارکرد نیا. ان داشته

 تصاور باه گااه و شا ه ریاسا یدالما ی هایابازتول از یاچرخه در یرانیا و رانیا به

 اگار کاه روسات نیهما از. اسات زده دامان ،ینارایا فرهناگ از یمتوهّ ای نادرست

 از کااربیافر ای دروغگو یریتصو است توانسته شیخو قلم رب هیتک با یسینوسفرنامه
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 رانیاا باه پاا یذهنا ةنیزمشیپ نیا با زین یبع  سانینوسفرنامه کن ، خلق هایرانیا

  .ان نشسته ناروا یقضاوت به زین خود و افتاده یداورشیپ دام در گاه و نهاده

دادن باه نگااه هاا در شاک سفرنامه ةمنکر نقش برجست توانینم ،بیترت نیا به

 انیخود را ع زین گرید یمسئله از منظر نیا تیش . اهم رانیبه اغرب نسبت ةجامع

کاه قالا  باه  یشامن انیو ان  یرانایفرهناگ ا شناساانبیآنجاا کاه آسا .کنا یم

س ه است که از رهگذر ارجاا   کی به کینزد رهنگ هستن ،به فنسبت یخودانتقاد

نگااه  یو بررسا  یاو باا تحل  هیارا واکاو یرانیتا فرهنگ ا کوشن یها، مبه سفرنامه

 ةدر حوز شتریکه ب یتعال نیرسانن . ا یاری انیرانیفرهنگ ا شتریب یبه تعال ،گرانید

را کاه  انیارانیناپسان  ا یابوده، رفتاره شناسانبیمطمح نظر آس ات،یمنش و خلق

کاه از  یاتیااست  خلق نشانه رفته کرد، ادی یمنف اتیبتوان از آن با عنوان خلق  یشا

از زنگاار  یانا  و اغلاب نشااندر نوساان یاجتمااع یهااتا کانش یشخص یرفتارها

 است.  ت نشان هملّ نیبر روح ا ،یپادشاه رانیا یهادارن  که سال یخیاستب اد تار

 یزماان تا یرانیا فرهنگ از یخودانتقاد رواج که داشت نظر در  یبا انیم نیا در

  ،یااین عما باه انیارانیا یاخوقا و یروح یهایژگیو از یمتقن و درست نییتب که

 یسارخوردگ و کنا  وارد یملّا نفا باهاعتماد و هیروح بر یاساس یاضربه توان یم

 یپا در یدرمان گ و سأی جز یاجهینت که کن   یمتح یرانیا ةیروح بر را یروزافزون

روسات کاه  نیاز هما .شاودیما ادیا «یشناسخودشرق» به آن از که باش ، ن اشته

 یتیسره از ناسره، اهم صیو تشخ یرانیا اتیدر خلق قیو ت ق یعلم ةضرورت مطالع

 .  اب ییم ژهیو

  هینم ساعو خاا گاناهی یت دکتر محم رضاا جاوادرو که به همّ شِیپ ةمجموع

مکتوبات  تمامی یآورساله در جمعهشت یثمر نشسته است، حاص  توشزادقناد به

 ینااظران خاارج یانا  و از ساوترجمه ش ه یاست که به زبان فارس یاش همنتشر

مور أو م یغ مذهباز تاجر و هنرمن  و جهانگرد گرفته تا پزشک و مبلّ، یرانیفرهنگ ا

باشا  کاه  یمکملا یهاتا جزء گام  هیاثر کوش نیان . لذا ابازتاب داده ش ه ،یاسیس

 یطا گانگاانیاز منظار ب را انیارانیا اتیو خلق یاخوق اجتماع ةمطالع یعلم ریمس

نگااه  بهنسابت یلایقضااوت و تحل چیکار توش ش ه تاا با ون ها نی. در اکنن یم

پرداخته شود و باا  ینگاه ناظران خارج یبه گردآور فقط ،یرانیبه فرهنگ ا گانگانیب
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باه  یمنفا یژگیعنوان وهر آنچه به گران،ید یاز اظهارنظرها یاآم ن مجموعهفراهم

 شود.  یبن و طبقه نینسبت داده ش ه، ت و انیرانیا

 اریااخت در گاانیرا صورتبه را مجموعه نیا که گانهی یجواد دکتر ازاست  الزم

  یام. مینما تشکر شانیا همکاران مامیت نیهمچن و داد قرار کشور یاجتماع یشورا

 و پاژوهش یبارا را یمناساب ةعرصا خاود، یالمعارفدالره تیماه با اثر نیا که است

 در ،آن رهگاذر از تاا کنا  فاراهم یرانیا اخوق یشناسبیآس ةحوز محققان یواکاو

 باا مقابله یبرا یقو یاست الل فرهنگمان، ضعف نقاط حیتصح برعووه ،الل یا ینگاه

 کاه آنجا از نیهمچن. شود فراهم ش ه، داده نسبت انیرانیا به ناروا به که ییها هیپ 

و برخاورد باا  یریشگیپ ،ینیبشیپ یدر راستا یعموم یهااستیس نییو تع یررسب

در تحقّاق  یعماوم یهاااساتیس نیایو تع یو بررس یاجتماع یهابیمسال  و آس

 یاجتماع یشورا تیمأمور نیترمهم ،یاجتماعوفاق و نظم  یبرمبنا یاجتماع ةتوسع

 در کاه یاجتمااع یرفتارهاا و صیخصاا از دسته آن شناخت  ،یآیم شمارکشور به

ثر ؤما هاآنکاهش  یبرا یگذاراستیس در توان یم دارن ، شهیر رانیا ةجامع ةگذشت

 باش . 

 یرباقریم یمرتض دیّس

 کشور یاجتماع یشورا ریدب و کشور ریوز مقامقائم
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  مقدمه

 هااقارن طایّ کاه اسات بشاری( کهنه نه اما) کهن هایتم ّن از یکی یادآور ایران،

 و بارهاا ،تما ّن ایان. بمانا  بالن ه همچنان و کن  حفظ را خود ت اوم است توانسته

 و پیروز آن از توانسته وارققنوس بار هر و گرفته قرار فراوان خطرات معرض در بارها

 خطارات ایان تارینمهم شمار از مغول و اعراب اسکن ر، حموت. آی  بیرون سربلن 

اسکن ر نه تنها تم ن یونانی را به ایران نیاورد، بلکه خاود را » میان، این در. ان بوده

وارث و جانشین داریوش و خشایارشاا خوانا  و شاک  و شامایلی ایرانای باه خاود 

. دارد مانضمتناق سرگذشتی ،نیز اعراب ةحمل نداستا (21: 7537 ،گروسه) .«گرفت

 مردم اما  خورد شکست و جنگی  مسلمان اعراب ةحمل برابر در ایران حکومتی نظام

 مطهاری،. )کردنا  آن باه را اهتخا م بااالترین و پذیرفتن  طو  به را اسوم ایران،

 توانساتن  خوبیبه و ایستادن  اعراب تعصب و تفرعن برابر در هاآن همچنین( 7511

 .  ایرانی هم و مان ن  مسلمان هم ،عووهبه. کنن  ایجاد تفکیک ،اعراب و اسوم میان

 تاواننمای یعنی  است اسومی کاموً یتم ّن ایرانی، تم ّن که است ذکر به الزم

 ایران که آنگاه ،(7514) فرای ریچارد ةگفت به. پن اشت مجزا اسومی عناصر از را آن

 ایاران، گرایباستان عناصر از برخی بود، یتم ّن جهش حال در هجری سوم قرن در

 .نتوانساتن  اماا  نگیارد خودبه اسومی رنگ ،تم ّن این تا کردن  را خود توش تمام

 دوران هماان ،(هسات نیاز فارای کتااب عناوان کاه) ایاران فرهنگ زرین عصر لذا

 باوده، خطار در اساوم کاه آنگاه یرانیان،ا رو همین از آی .می شماربه اسومیایرانی

 .ان گذشته نیز خود ایرانیت از حتی

 در کاه اسات باوده چنان اسومی و ایرانی عناصر تلفیق در ایرانی تم ّن هنر اما

 مسالمان ایرانیاان،. کنا  نظر صرف دیگری نفع به یکی از ش ه ناچار موردی، کمتر

 یتما ّن باا مصریان مقاب ، در. نکردن  عربی را خود فرهنگ و زبان تاریخ، اما  مان ن 

 امکاان کاه ن اهشا  حا  و جاذب عربی فرهنگ در چنانآن ایران، ق متبه ح اق 

 ةانا ازباه مصاریان کاه است حالی در این .ن ارد وجود تم ّن این از مصر کردنج ا

 باوده ایرانی نتم ّ پویایی و ق رت این لذا. ن اهنکرد کمک اسومی تم ّن به ایرانیان

 تاا داشاته را تاوان این همچنین،. کن  ایجاد را اهکتفکی این هوشیارانه توانسته که
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 ایاران، غربای مرزهاای کاه ایگوناههبا بایست ، عربی تم ّن مقاب  در س ی چونان

 ساایة زیار نیاز ایران شرق کشورهای همة و باش  اسومیعربی تم ّن شرقی انتهای

 . کنن  حفظ را خود قومی هایهویت و زبان ن بتوان ایرانی تم ّن

 شارقی هاایبخش و «بود گرفته وزی ن الهی نیازیبی باد» ،نیز مغول دوران در

 سرعتبه فاتح قوم   امااست نکرده سربلن  هنوز که ش  ویران چنانآن ایرانی تم ّن

 آورشاگفت ترکیب ،صفویه دوران در نیز آن از پ . گرفت خودبه ایرانی بوی و رنگ

 به روشنی و مشخص هویت دیگر بار توانست ایرانیت، و علوی سیادت شیعی، اسوم

 . ببخش  ایرانیان

 و ما ار بار داشاته، نیاز ضاعف نقاط ایرانی، تم ّن هرچن  ها،دوره این تمام در

  ودمعا از یکی ایران صفویه، دوران در ،(7511) فوران جان تعبیربه و بوده سامانبه

 باا اخیار ةسا  دو در بالن گی، و پویایی این سفانهأمت اما بوده  جهان هایامپراتوری

 . است ش ه روهروب ج ی مشکوت

 یاا) کرد برخورد غرب با ایران که هنگامی از که است ضروری نکته این به توجه

 غارب دتج ّ نامبه ایلهئمس به ،(ش  غرب ةلئمس درگیر روس، و ایران هایجنگ در

 رفاع جهات در را خاود اخیار ةس  دو هایتوش تمام و برد پی خود ان گیمبعق و

 در. جسات تشبث اینظریه و وسیله هر به مسیر، این در و گرفت کاربه ان گیمبعق

 طرد و انکار به گاه و دانسته غرب از چراوونچیب تبعیت در را ح  راه گاه میان، این

 از پ  ض امپریالیستی نگاه با چه و کمونیستی هاینظریه ةوسیلبه چه غرب، مطلق

 نهادهاای انتقاال و م رنیزاسایون طریاق از ش نمتج د گاه. است پرداخته ،انقوب

 سانت، بار کیا أت را مانا گیعقاب حا  راه گااه و کارده دنباال را ایران به فرنگی

 .است دانسته دین یا گراییباستان

 یاا آناان باه هتشابّ یا خذأ بوده  دیگران بر اساسی کی أت طوالنی، دوران این در

 گااه و انا داده نسابت غارب ةتوطئا باه را مانا گیعقاب علّت تمام گاه. نآنا رفض

 را عمران و تم ّن خواریریزه و غرب به اعتماد سیزدهم، ةس  استعماری هاینظریه

 . ان دانسته دتج ّ به دستیابی راه

 موفق را خود ایرانیان، که است ب یهی نکته این ها،تبیین و نظریات ینا تمام در

 کننا   غلباه غرب هجوم بر گذشته، موارد مانن  ان نتوانسته و بینن نمی سامانبه و
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 و اخاوق در را مان گیعقب این علّت که خوردمی چشمبه مواردی ن رتبه ،فقط اما

 غارب، رفاض یاا تقلی  جایبه و  نباش کرده جووجست ایرانیان اجتماعی رفتارهای

 کاه انا باوده کسانی کمتر لذا.  نباش داده قرار نظر م  را «تباه خلقیات» این اصوح

 اخیر، ةس  دو در امحکّ میان در ،این برعووه. ببینن  ایرانی ةجامع خود در را مشک 

 ایرانای ةجامع ةش نهادینه فیمن خصایص به که ودشیم یافت ماریشتانگش موارد

 تشاکی  بارای شااهناصارال ین حکام در انا ک نکاات برخی جز. باشن  کرده توجه

 اجتمااعی اصاوحات طارح و «مذموماه عاادات رفاع» در دولتی ةعام ةخانمشورت

 هفتگای هاایسخنرانی در اشاراتی فقط رضاشاه، ةدور پادشاهی اوای  در تیمورتاش

 مطماح را ایرانی خلقیات که دی  توانمی را وزیرینخست زمان در بازرگان مهن س

 برخای ةدرباار متعا دی ماوارد رهباری، ،اخیر ةده دو در البته. باش  داده قرار نظر

 . است داده تذکر ایران ةجامع در منفی خصایص

 باه توجاه فقا ان برمبتنی حاکم، ةروی نیز، نویسن گان و ان یشمن ان سطح در

 از پایش تا قاجار ةدور انتقادی متون میان در. است اخیر ةده دو یکی تا مسئله این

 ماوارد در یاا اسات حااکم قا رت از یاا ،ش  اشاره چنانچه اساسی، نق  ت،مشروطیّ

 ،عاووهباه. دانستن می مان گیعقب لعل اعلّت را استعمار یا اسوم و سنت مع ودی،

 در اساسی مشک  که بوده آشفته و ریختههمبه ان ازه آن قاجار ةدور در ایرانة جامع

 ایان از. اسات رفتهگیم قرار دوم ةدرج در آن موانع و پیشرفت و بوده نظم و امنیت

 مان گیعقب علّت که یافت دست متنی به تواننمی قاجار ةدور سراسر در تقریباً رو،

 تارهاایرف و شخصایت» در اصاوحاتی فکار باه و ببینا  ایرانای ةجامعا خود در را

 .  باش  «ایرانیان

 و جساته صورتبه خلقیات، بحث مشروطه، از پ  هایسال در که است گفتنی

( 7543) ایرانیاان ماا خلقیاات کتااب ،آن ةبرجسات ةنقط   اماش می دنبال گریخته

 شاعر و ادبیاات در را آن از هاییرگه توانالبته می است، جمالزاده محم علی ةنوشت

 از ماا اطاوار و اخاوق» از آنچه تا داشته توش کتاب این در جمالزاده. یافت معاصر

 جماع ،شا ه ذکر دیگران توسط «امروز تا االیامق یم از» ،«زیبا و زشت و ب  و خوب

 جماالزاده که( 753-15 صص) است فرنگیان سخنان کتاب، بخش رینت مفص. کن 

 ذکار ب ون البته  است کرده ذکر را ایرانیان رفتار ةردربا فرنگیان از نفر 22 ادعاهای
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 ةمشااه  براسااس ادعاهاا ایان اینکه ةدربار توضیح ب ون و بن یطبقه ب ون منبع،

 باا چقا ر نویسان ه اسات، مشااه ه براسااس اگر و ان ش ه شنی ه یا است مستقیم

 بوده شاه  را واردیم چنین که داشته نشروحشر ایرانیان از دسته ک ام با و ایرانیان

 . است

 یک از پ ... ش  روهروب تن ی هایواکنش با ایرانی، ةجامع بر جمالزاده نق های

 ایرانای ةگذرناما آن، باا زماانهام و کنن می آوریجمع را آن کتاب، انتشار از سال

 برخای. گرداننا مایبااز ساال دو از پا  البته که گیرن می را همسرش و نویسن ه

 .نش  داده کتاب به نیز چاپ تج ی  ةاجاز که است آن از حاکی شواه 

 کتااب از پ  ایرانی خلقیات ةدربار مهم منبع تنها انقوب، از پیش هایسال در

 یاک ةیافتابسط که است( 7531) بازرگان مهن س ایرانی سازگاری کتاب ،جمالزاده

 مطالب ،اخیر ةده دو در اما، انقوب از پ . رودمی شماربه 7541 سال در سخنرانی

 مرتبط ایرانیان مان گیعقب شخصیتی عل  به آنچه و ایرانی خلقیات ةدربار بسیاری

 عقاب چارا ماننا  هااییکتاب. است ش ه روهروب نیز عمومی اقبال با و منتشر است،
 شناسایجامعاه ،(7514 زیبااکوم،) شا یم ماا چگونه ما ،(7512 ،ایزدی) ایممان ه
 علم اری،) رفت پیش غرب چرا و مان  عقب ایران چرا ،(7511 رضاقلی،) شیکهنخب

 باارهفاتوسی تا گاه هاکتاب این(. 7531 نراقی،) خودمانی ناسیشهجامع و( 7512

 .  ن اهش  چاپ تج ی 

 پا  ایرانی، خلقیات ةباردر کتاب ترینمعروف که نراقی ایصفحه711 کتاب در

 باا بیگاانگی: اسات شا ه ذکر ایرانیان، خلقیات مورد در زیر مطالب است، انقوب از

 اساتب ادزدگی، و پاروریقهرماان ظاهرساازی، کاری،پنهان و گریزیحقیقت تاریخ،

 و باودنساسااتیاح طلبی،فرصت و ریاکاری برنامگی،بی جویی،برتری و خودمحوری

 تجااوز، باه میا  و گریازیقانون ناپذیری،مسئولیت توطئه، دالمی توهم شعارزدگی،

 باا را چیازهماه او. چیزدانایهماه و حس ورزی، و حسادت دالمی، نارضایتی و توقع

 .  ب ان  شریک نیز را خود ،انتقادات ةهم در تا کرده همراه «ما» پسون 

 ةمسائل باه اخیار ایهلساا در نیاز ادبیاات و اساینم در کتاب، ةحوز از ج ای

 فرهاادی اصاغر ةگاناسه مانن  هاییفیلم است  ش ه پرداخته ایرانیان منفی خلقیات

 کتاب و استار سوپر پولی،بی ،(سیمین از نادر ج ایی و الی ةدربار سوری،چهارشنبه)
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 در ،عاووهباه. انا ش ه ناکرا اخیر سال چن  در که مواردن  این از هایینمونه قانون،

 در اجتمااعی نااگوار وضاعیت ةدربار کوتاه مطالب و تصاویر نیز اجتماعی هایشبکه

 در افاراط احتمااالً و) ایرانیان جمعی آگاهی در مسئله این اهمیت از حکایت ایران،

 . دارد( آن

 در. تاسا انا ک آن ةدربار علمی منابع مسئله،این  داشتناهمیت رغمعلی البته

 اسات جمالزاده ةنوشت ،ایرانیان ما خلقیات کتاب، ترینمعروف فارسی، موجود منابع

 ایرانیان، خلقیات ةدربار موجود منابع ترینکام  از یکی اما. رفت آن ذکر ترپیش که

 اربااب و پژوهاانایاران از کتااب صا  بررسای به که است( 7515) پورانصاف کتاب

 مانش و سرشت ةدربار هاآن مطالب ة عم که خارجی سیاسی مورانأم و هامهسفرنا

 فرعای عناوان و اصالی عناوان فقاط کتااب، ایان در او. اسات پرداخته بوده، ایرانی

 توضایح هایچ با ون را خارجیاان نظار متن آنگاه و کرده ذکر را ایرانیان هایمنش

 ةیااوّل توضایحات فرعای، عناوان هار ذی  فقط وی ،این برعووه. است آورده اضافی

 و نکارده لحاا  را روشی نظم هیچ ها،بن یطبقه در پورانصاف. است داده مختصری

 . است داده قرار هم کنار را موارد ناقص، استقرای اب بیشتر

 فرهناگ روحیات، بررسی به( 7521) ایرانیان رفتارشناسی کتاب در هم فوحی

در بررسی رفتارشناسای » که است باور این بر وی. است اختهپرد ایران مردم رفتار و

پژوهان داخلی دوره معاصار کاه باا دیا ی های آن دسته از ایرانایرانیان، به دی گاه

انا  و همچاین به بررسی رفتارهای دو سا ه کناونی ماردم ایاران پرداختاه انتقادی

انا ، ن اخیر به ایاران آما ههای جهانگردانی که به ویژه در دو قرها و سفرنامهروایت

 بررسی برای روشنی نظری چارچوب تواننمی نیز فوحی کار در «است بسن ه ش ه

 وی، رفتارهاای بنا یطبقه ،کرده ذکر را مطالب برخی او هرچن  .دی  ایرانیان رفتار

  .نیست هاآن اساسبر

 فارد،غفااری) هاایرانی اخوقی شناسیآسیب در پژوهیتاریخ دیگر، کتاب عنوان

 شرح با ایرانیان منفی هایمنش ذکر به کتاب، این فصول در نویسن ه. است( 7522

 و پیمااییباده صوفیگری، چاپلوسی، پن اری،یاوه و گوییدروغ: پردازدمی زیر عناوین

 باازی،نیرناگ و ریاکااری و دورویای ساتمگری، دباازی،رَمْاَ و باارگیزن گساری،یمِ

 نظری طرح هیچ و پذیردمی پایان گیرینتیجه ب ون کتاب. ناسپاسی و شکنییمانپ
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 در کتااب شاواه  همچناین. نا ارد آن وقو  علّت یا منفی منش بن یطبقه ةدربار

 .است هاسفرنامه و ادبیات تاریخ، از گرفتهبر منش، هر مورد

 در نیاز آیاین ةمجلا انا ،رسی ه چاپبه کتاب قالب در که مطالعات این کنار در

 «ایرانی وخویخلق» در ویژه بحثی( 7532 تیر و خرداد ،22 و 23) خود ةشمار یک

 و روحیاات» ةدرباار هااییان یشایهام ةمجموع در نیز بازرگان فرهنگی بنیاد. دارد

 آن دوموبیست ةجلس و 7531 تیر 25 در آن نشست یناوّل که «ایرانیان وخویخلق

 تارعمیاق بررسی مورد را بازرگان ةنظری عم تاً ش ه، برگزار 7533 فروردین 22 در

 نگارنا ه و شا ه برگزار فراستخواه مقصود دکتر تهمّبه جلسات این. است داده قرار

 ارالاه باازی ةنظریا منظار از ایرانیان خویوخلق در بحثی آن، نوزدهم ةجلس در نیز

 . است کرده
: انیرانای نگاه از ایرانی: قبی  از ،دارن  حضور عرصه این رد نیز دیگری هایکتاب

 هایزخم بر گذری و نظری ،(7512 جوانبخت،) سیاحان نگاه از ایرانی خوی و خلق

( 7533 عمران،ابونیا) ایرانیان سرشت و اخوق ،(7531 ارجالی،) ایرانیان ما فرهنگی

 در هااآن از برخی به(. 7512 کوثری،) قاجار دورة در ایران فرهنگی شناسیآسیب و

 پاژوهش کاه گفات توانمی صراحتبه اما  ش  خواه  اشاره تحقیق نظریات جریان

 کتااب در حاجیاانی اباراهیم دکتار. ن ارد وجود «ژوهیپتخلقیا» ةزمین در جامعی

 گاردآوری را ایاران در موجاود هاایداده تمام تقریباً( 7525) اخوق شناسیجامعه

 متعا د، هاایتحلیا  نیاز و پسان عامه هایکتاب رغمعلی هم هنوز اما  تاس کرده

 باه) آن بار ثرؤما عوام  نیز و ایران اجتماعی اخوق وضعیت از جامعی نسبتاً تبیین

 بررسای بارای دیگار منابع از که است الزم و ن ارد وجود( حاجیانی دکتر کتاب جز

 .  کرد استفاده ایران در اجتماعی اخوق

 رانیا در اتیخلق یبررس در قیتحق مکمل منابع ها،سفرنامه

 و علاا  ایااران، در اجتماااعی اخااوق وضااعیت بررساای در مهاام موضااوعات از یکاای

 و نااامنی طاوالنی هاایدوره کاه گفات توانمی اجماالً. است آن تاریخی هایزمینه

 اجتماعی اخوق از خاصی هایصورت به دهن هشک  عل  ترینمهم از یکی استب اد،

 را «خلقیاات» توانمی لذا  ان کرده پای ار نسبتاً را هاوضعیت این و هستن  ایران در
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 را آن لق،خُ تعریف در دهخ ا. کرد بازیابی جامعه در ش هنهادینه رفتارهای نایمعبه

 و کنا می معنی مزاج و مشرب طبیعت، سیرت، خصلت، سرشت، نهاد، طبع، خوی،

 راساخ آن، در و شاودمای پی ا نف  برای که هیئتی از است عبارت لقخُ»: وی گیم

 «.زنا سارمی فکاری انا ازهبای و ساهولتباه نفا  از افعال که وجهیبه گردد،می

 بوردیاو، 2ةوارعادت یا منش چونهم مفاهیمی با اجتماعی علوم ادبیات در 7خلقیات

 و مشارب و طباع و 3نماایی یاا یعشا شخصیت 4،اساسی شخصیت 5،یملّ شخصیت

 . است نزدیک 1مزاج

بیشاتر » کاه است زمانی که کن یم تعریف چنین را شایع شخصیت ثریا مه ی

افراد جامعه، خلق و خو، عادات رفتاری، گفتاری، امی ها و اضطراب هایشان شبیه به 

 » اساسای شخصایت یاا یملّا منش یا یملّ شخصیت( 41: 7534 ثریا،) «هم باش .

عادت ها، خلق و خاوی » یعنی  «صور کلی از روحیات و افراد اقوام و ملت ها استت

 در( 44 هماان،) «.و طرح و بافت رفتارها و ارزشگذاری های مشترک افراد یک ملت

 جریاان در فارد کاه اسات پایا ار یهاانظاام از خصالتی وارهعاادت بوردیو، ةنظری

 ادراکی، تمایوت ها،نگرش از ن ابارتعها خصلت. است آورده دست به پذیریجامعه

 درونای شانوجودی عینی شرایط علّتبه افراد که هاییان یشه و کردارها احساسات،

 عما  بازان یشای و ادراک کانش، ةناآگاهانا اصاول صاورتباه رو، این از وان  کرده

ت. خلقیاات و عاد 1دو جزء تشکی  دهن ه عادت واره عبارتن  از: خلقیات. »کنن یم

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 

زگاذاری شا ه اخاوق اسات.( عاادت نیاز پایاه شک  نظری، مستن ، تصریحی و رم
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جسمانی به حاالت، خصلت های جسمی و رابطه با ب ن اشاره دارد که فرد باه طاور 

 ( 27: 7521 ویتز، بون« )ناآگاهانه در جریان زن گی درونی کرده است.

 خلقیاات وضاعیت ةدرباار اماا  اسات آن تاریخی عمومیت خلقیات، مهم ویژگی

 مناسابی هاایداده ایران، تاریخ در اجتماعی وضعیت ةدربار عام، صورتبه و ایرانیان

 ،رو این از و داده اهمیت سیاسی وقایع به کوسیک نویسیتاریخ. نیست دسترس در

 اسات شرایط این در لذا  است بوده اشبررسی ةمح ود از خارج اجتماعی، رفتارهای

 تاریندساترس در و ترینمهم از ییک و یاب می اهمیت جایگزین، منابع به رجو  که

 سفر گزارش و کرده بازدی  ایران از که فرنگیانی. هستن  هاسفرنامه جایگزین، منابع

 از نگااه ایان و انا کاوی ه را ایران ةجامع بیرونی، نگاهی با ان ،ساخته منتشر را خود

 وودز، و میشا ) 7533 ساال وقایع تا( 7515 فیساغورث،) میود از پیش سال 331

 ماورد هزار از بیش هاگزارش و هاسفرنامه این تع اد. گیردبرمیدر را( 2177/7521

 میاانی هاایس ه در .دارد وجود اسوم از پیش ایران ةدربار ان کی هایگزارش .است

 .  گیردمی خودبه شتابان رش  مغول، ةحمل از بع  ناگهان و نیست موردی هیچ تقریباً

 ساال تاا ایاران ،(7535) ایاران باه اروپاییان سفر کتاب در شیبانی ژان نظر به

 صاورتباه فرنگیاان نظار از اساومی، کشاورهای ةجرگا ورود باه رغامعلی ،7111

 مساافران هجاوم باا بعا ، باه تااریخ آن از البتاه. مان  باقی ایران باستانی پادشاهی

 مساافران نخساتین. یافات عاام مقبولیت ایران و ش  ضعو ایران به نگرش اروپایی،

 بعا ها،. بودنا  ماجراجویاان و ساوداگران هاا،کشاتی ناخا ایان ایاران، به فرانسوی

 هااانگیازه ایان باه مذهبی تبلیغات و زبان عملی تحصی  شگفت، امور جویوجست

 در هکا داشاتن  اطمیناان زماینمغارب مساافران( 21: 7535 شیبانی،. )ش  اضافه

 برخاوردار هاآن مساع ت از و شون می روهروب خود کیشانهم با تبریز، در و اصفهان

. داشات قرار هن وستان راه سر بر و بود بازرگانی مهم مرکز ایران، هعووبه. گردن می

 از ،(شا مای انجاام اروپاایی هاایدولات ه ایت با که) خطی هاینسخه آوریجمع

 در اروپاایی سایاحان برای ایران به سفر مثبت نقاط دیگر. بود سفر گردی هایانگیزه

 ساراهاکااروان در راحتای وساای  وجاود هاا راه امنیات: از بود عبارت صفوی، عصر

 روشانایی و واوهبآ لطافت  (است سرانکاروا 7312 دارای اصفهان ،شاردن گفتةبه)

 حاکماان اساتقبال ایرانیاان  صافای و ظرافت اب آمیخته نوازیمهمان ایران  آسمان
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 ،ایاران بزرگ شهرهای یهاجاذبه و آنان  به ه ایا تق یم و اروپایی مسافران از ایرانی

 (41-21 صص همان،. )تبریز و اصفهان مانن 

 باه کاه هااآن. یافت افزایش ناگهان ایران به سفر صفوی، دورة در دالی ، این به

 تاوانمای اجماالی، نگااه یاک در. داشاتن  گونااگونی هاایانگیازه آم ن ،می ایران

 :داشت صفوی دورة در هاانگیزه این از را زیر بن یطبقه

 و فراسُا  لذا  داشت باز اروپا به حمله از را عثمانی صفویه، تشکی : سیاسی -

 و دوساتی معاها ات انعقاد ه ف با اروپایی کشورهای سیاسی نماین گان

 اعازام ایران به اروپا، و ایران بین مشترک امینظ و دیپلماسی منش اتخاذ

 .(ش  اضافه هاانگیزه این به نیز جاسوسی ،بع اً البته. )ش ن می

 سایاحان قساطنطنیه، طریاق از حرکت ش ندشوار با: بازرگانی و تجارت -

 رپُ و طوالنیراهی  که آم ن می ایران به قفقاز و روسیه راه از صفوی عصر

 .  ش  کشف نیز هن  اقیانوس آبی راه ،بع ها. بود اقزّق و اسوو راهزنِ از

 کاه هساتن  دساته ایان از توناو و کارری داالواله،: ماجراجویی و سیاحت -

 .ان کرده سفر ایران به گردش و سیاحت قص هب

 تساامح ،عبااسشااه ماننا  ،صافوی پادشااهان بعضی: مذهبی و اعتقادی -

. سافر کننا  ایران به سیحیم روحانیوندادن  می اجازه و داشتن  مذهبی

 خاویش، متباو  دولات و پادشااه نماینا گان قالابِ سه در روحانیون این

 اماا  آم نا مای ایران به مذهبی هیئت ةنماین  یا هیئت، همکار و مترجم

 در خاود پیاروان بارای نفوذناپاذیری نهادهای نتواستن  هااین از یکهیچ

 .  یافت کاهش ت ریجهب هاآن ورود لذا و آورن  وجودبه ایران

 کروسینسکی چونهم افرادی فارسی، زبان فراگیری منظوربه: شناسیزبان -

 باه خاود، ةنیماوساالیک اقامت در ئاریوساوّل. آم ن  ایران به سانسون و

 آلماانی باه را ساع ی گلساتان وردی،حق نامبه ایرانی یهودی یک کمک

 . کرد منتشر هامبورگ در 7111سال در و ترجمه

 ماننا ) پزشاک و منشی کارمن ، سرباز، عنوانبه که بودن  هم دیگر برخی -

 را خاود خااطرات و آم نا  ایاران باه سیاسی هایهیئت همراهبه( کمپفر

 (52-53: 7511 نژاد، بهرام. )نوشتن 
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 باارهایندر بیشاتر توضایحات) ش ن  منتشر که هانامهسفر و ش  زیاد که سفرها

 ایان و شا  ساخته نیز «ایرانیان و ایران از تصویر» ،(است آم ه بع ی هایبخش در

ده  که در ح ود سال نشان می 7ش . شک   ایران معرّف بع ی، هایس ه تا تصویر،

ی باه ایاران هااش ه در باره شرق، سافرنامههای نوشته، قسمت مهم سفرنامه7111

 7311کنا  و ایان ساهم، در ساال به ش ت افول مای 7153است و این میزان در 

اوّلاین  از یکای ایاران، درباارة هاایسافرنامه عطاف شاود. نقطاةبسیار نااچیز مای

 یاک کاه شااردن جلا یده نامةسایاحت. بود ش ه در باره ایراننوشته هایسفرنامه

 بسیاری مرجع است،( عباسشاه از پ ) صفوی عه  ایران ةدربار کام  المعارفدالره

 آغااز کاه شا  نوشاته ایزمانه در شاردن کتاب. ش  شرق و ایران دربارة هانگرش از

 انتظار از دور لذا گفت یم شرق دربارة را چیزهمه تقریباً و بود شرق به غربیان توجه

  .شود روروبه استقبال همهاین با که نبود

 

 
 7311-7111های مربوط به شرق، و سهم ایران از آن، انتشار سفرنامه .7شک  

 (753: 7535، )شیبانی

 

 درک دها ،یم خود کتاب در وی خود که جامعی شرح از ج ای ،شاردن ةباردر

( 7531) ایرانای شااردن کتااب در بلژیاک، آناورس دانشاگاه استاد کری ، در وان
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 از. کنا یما ارالاه سفرنامه این ثیرأت و وی شخصیت شاردن، سفر از کاملی تاطوعا

 خوان ه دقتبه را شاردن ةسفرنام ةهم روسو، ژاک ژان که بود این ثیرهاأت این جمله

شاردن چیازی را بارای گفاتن در بااره ایاران بااقی نگذاشاته » که بود معتق  و بود

. اسات ثرأمتا شااردن از( صاادق ) دیاگزا ماننا  ییهاانداسات در نیز ولتر «.است

 ،ایرانای یهااناماه در فقاط نه ثیرأت این. است پذیرفته ثیرأت شاردن از نیز منتسکیو

 خاود نظارات ییا أت بارای بارهاا منتساکیو. اسات مشهود نیز القوانینروح در کهبل

 آقای شاردن مای گویا : »برای نمونه. )ده یم ارجا  شاردن ةسفرنام به را خوانن ه

در ایران هم وقتای شااه » ،«که تمام شاهان خاورزمین همیشه یک وزیر اعظم دارن 

کسی را محکوم کرد دیگر نمی توان در این باب باه او ساخنی گفات و درخواسات 

از قرار گفته آقای شاردن، در ایران هیچگونه شاورای » ،«بخشش هم نمی توان کرد

رجاو  شاود باه » نویسا یم شاه مرا بر مذهب برتری ةدربار یا ،«دولتی وجود ن ارد

 تمااام پاااری  بااه ساافر از پاایش او( هشاات: 7531 ،کااروی ) «.ساافرنامه شاااردن

: 7512 شااردن، ةسفرنام بر یغمایی اقبال ةمق م. )بود خوان ه را شاردن ةنامسیاحت

شااردن : »نویسا یما ناابرابری ةریشا ةدربار هایییادداشت کتاب در نیز روسو( 75

گوهرکار که همانن  افوطون به سفر رفته، در باره ایران چیزی نگفته باقی نگذاشاته 

 از شااردن ایصافحه وهفتاادص  شرح خوان ن از بع  روسو( 57   همان،) «.است

نمی دانم چرا از این ویرانه : »نویس یم هازبان ریشة باب در کتاب در جمشی ، تخت

می شود. مان وقتای شارح آن را در کتااب  های اعجاب انگیز این همه کم صحبت

شاردن می خوانم گمان می کنم مرا به دنیای دیگری برده ان . به نظر من همه ایان 

 (222: همان« )چیزها آدمی را به ش ت در ان یشه فرو می برد.

 ایران در شاردن شوالیه سفر ةروزنام عنوان با 7131 سال در شاردن اصلی کتاب

 شاام  نخساتین بخاش کولشای  و سایاه دریاای راه از خاوری هن  یهاینسرزم و

( 531: 7531 ،کاروی . )شاودیما منتشار لنا ن در اصفهان به پاری  از مسافرت

 7177 ساال در زمینخاور بود دیگر و ایران در شاردن شوالیه آقای سفرهای کتاب

 دو ساال آن در کتااب این( 442: مانه. )شودیم منتشر آمستردام در جل  پنج در

 ناشار چهاار منتساکیو، ایرانای یهااناماه از بعا  ساال دو ،7125 در .ش  چاپ بار

. شا  چااپ تج یا  آمستردام در ،7153 در. کردن  منتشر فرانسه در را آن زمانهم
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 در( 212: هماان. )شا  منتشار پااری  در آن از ایشا همنقح ةنسخ نیز 7377 در

 مجمو ، در( 411: همان. )ش  منتشر سفرنامه انگلیسی دوجل ی ةمترج نیز 7121

 انگلیسای،باه) اسات ش ه ترجمه و چاپ بارچهارده شاردن، ةسفرنام ،7377 سال تا

 (72: 7512 شاردن، یغمایی، اقبال ةمق م(. )آلمانی فومان ی،

 سافرنامه تارینمعاروف شاردن ةسفرنام که چن هر بود، نمونه یک فقط ،شاردن

 از تصاویر» که بود ایران ةدربار دیگر کتاب یک فقط آن، از پ  و است ایران ةباردر

 کاه ،موریه جمیز  اصفهانی بابای حاجی: منفی غایتبه هم آن و داد شک  را «ایران

 سافر دو از کاه اسات داساتانی کتااب یاک باباا حاجی. ش  منتشر 7323 سال در

 کتاب. است ش ه گرفته( 7373-7371 ،7312-7313) ایران به موریه تم طوالنی

 وهاا ترجماه و شا  گرفتاه جا ی ایاران توساط ایران خارج و داخ  در بابا حاجی

 ،(752: 7531) رایاین ةنوشت به. است موجود آن از متع دی یهاچاپ وها تصحیح

 7255 در آن یاوّل است  رسی ه طبعهب هن وستان در فقط کتاب این از چاپ هشت

 ةترجم ربیسُ چاپ ،7211 در الوزراشوکت خاناس اهلل میرزا ةترجم ،(7211) قمری

 ةمق ما باا حبیاب میارزا ةترجما از دیگری چاپ ،7211 در کلکته در حبیب میرزا

 کاردیم تصور که) قمری 7543 در کرمان در انگلی  کنسول( فیلوت) فوت کلن 

 میارزا توساط ایترجماه و( حبیاب میارزا ناه ،اسات روحای احم  یخش از ترجمه

 رایاین، ةنوشت به نیز کشور داخ  در. بمبئی در حیرت به متخلص طهرانی اسماعی 

 پانصا  در شمسای 7527 در فاوت کلنا  ةمق ما باا حبیب میرزا ةترجم باریناوّل

 وساطت 7541 در ،7527 در پاروین بنگااه توساط دیگاری چاپ ش ، منتشر نسخه

 حبیب میرزا ةترجم ،7543 سال در و ش  چاپ مج داً اصفهان شهریار فروشیکتاب

 ةترجما نیاز 7512 ساال در. ش  منتشر و نویسیدوباره جمالزاده محم علی توسط

 کتااب ایان. شا  منتشر و ویرایش مج داً صادقی م رس جعفر توسط حبیب میرزا

 میارزا ةترجم. است ش ه ترجمه ةدوبار افشار مه ی توسط 7511 سال در همچنین

 خاوش ایرانیان مذاق به و( 7511 باالیی، به کنی  نگاه) بود ادیبانه ان ازه آن حبیب

 . موریه جیمز نه دانستن ،یم حبیب میرزا را کتاب ةنویسن  ایع ه که آم 

 ایاران در اجتمااعی فتاارر بررسای برای را هاسفرنامه ظرفیت هم نمونه، دو این

 در ایاران و ایرانای  مفهاوم از  شا نساخته بار هاا راآن ثیرأت هم و  ندهیم نشان
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ایرانیاان  خلقیاات بررسای را درها سفرنامه به توجه ضرورت ها،این دوی هر. جهان

 .  ده نشان می

 یپژوه هسفرنام

 سافر گازارش کاه هاآن و تاس زیاد بسیار ان کرده سفر ایران به که سیاحانی تع اد

 هاایگازارش ایان از انا کی بخش اما  ن هست نفر هزار از متجاوز ،ان نوشته را خود

البتاه ( 7512-7517 راد، محسانیان ةمقال. ک.ر. )است ش ه ترجمه فارسی به سفر

 در اجتمااعی زنا گی از مهمی اطوعات ش ه، منتشر که هم گزارش از ان ازه همین

 توجاه ةگساترد حجام اطوعاات، ایان اهمیات از ییهاانهنشا. کنا مای اراله ایران

 . است آن به پژوهشگران

 ایاران از کاه سایاحانی و هاسفرنامه معرفی مورد در جامعی شناسیکتاب هنوز

 زمیناه ایان در تااکنون متنوعی هایکتاب و مقاالت اما  ن ارد وجود ان کرده بازدی 

 «ةدرباار» مناابع اناوا  تاوانمای اجماالی، بن یطبقه یک در. است رسی ه چاپبه

 :کرد بن یدسته چنین را( مقاله و کتاب از اعم) هاسفرنامه

 و بررسای باه هاا،سفرنامه ةدربار هاپژوهش و مقاالت از چشمگیری حجم -

 ةسافرنام چن  ةمقایس یا( نش ه یا ش هترجمه) خا  ةسفرنام یک معرفی

 و کمااجی کتاب در را هاآن مفص  فهرست توانمی که ان پرداخته مع ود
 .دی ( 7521) تهرانی حسین حاجی

 بار تمرکاز با و خاصی «جغرافیایی» منظر از را هاسفرنامه قان،محقّ برخی -

 هااکتاب ها،پژوهش این از برخی عناوین. ان کرده بررسی ایران از مناطقی

 از قام  (7511 آریاا،) سیاحان ةسفرنام در لرستان: است چنین مقاالت و

 باا سافر: سیساتان تااریخی جغرافیاای  (7534 صااحبی،) بیگانگان نگاه

 در یزد  (7513 سیاه،قلم) هاسفرنامه در یزد  (7513 احم ی،) هاسفرنامه

 سایاحان هایسافرنامه در گایون  (7513 سایاه،قلام) هاسافرنامه آیینة

 قاجاااار عصااار هایسااافرنامه در رآباداسااات  (7531 نیکویاااه،) خااارجی

 و سایاحان منظار از زنجان استان سیمای: گلگشت  (7521 راد،گوهری)

 و کشوردوسات) شاهرهاگیون و سیاحان  (7532 متقی،) نویسانسفرنامه



71 

 

  (7535 کشااورز،) سایاحان سافرنامة در کرمانشاهان  (7533 دستیاران،

 اصافهان درباارة خارجیاان نظار  (7533 زاده،صافی) هاسافرنامه در کُرد

 ساروق ی،) خاارجی متاون و هاسافرنامه در قام شاهر  (7513 طوسی،)

 و 7532 ساااپاهی،) قاجاااار دورة هایسااافرنامه در بلوچساااتان  (7514

 باه ایاران جناوب  (7531 زنگنه،) هاسفرنامه آیینة در کرمانشاه  (7535

 و سایاحان نگااه از قا یم طهاران  (7531 زنگنه،) نویسانسفرنامه روایت

 از جمشای  تخات و قا یم رازیشا  (7533 زاده،جان) جهان خاورشناسان

 از ق یم انهفاص  (7535 زاده،جان) انهج اناسناورشخ و اناحیس دی گاه

 نگااه از تبریاز  (7535 زاده،جاان) انهج اناسناورشخ و اناحیس اهدی گ

 اشاراقی،) یارجخ اناحیس دی  از انهفاص  (7532 خاماچی،) نگردانجها

 ردانگانهج و نویسان گان دیا گاه از ویهفصا انا انخ و انهفاص  (7513

 مق ساه اماکن  (7514 توتونی،) میودی 73و  71 ،71 رونق در انگلیسی

 رفسا از اناسانشرقش و سیاحان ف ااه  (7533 سمواتی،) هاسفرنامه در

 خاارجی سیاحان دی گاه از تبریز  (7537 ص یقی، و پیربال) انتردسک هب

 هایسفرنامه روایت به صفوی عصر اصفهان  (7531 بهرامی،) هف هم قرن

 ردنشاینکُ هایسارزمین شناسیکتاب  (7513 ،هاشمی اعرابی) اروپاییان

 بلوچسااتان هایساافرنامه در ساایری  (7534 دهقااان،) هاساافرنامه در

 قاجااار دورة هایساافرنامه در بلوچسااتان  (7535-7532 ساارافرازی،)

 هاسفرنامه در ری شهر و(  )عب العظیم حضرت  (7535-7532 سپاهی،)

 دیاا  از ناصااری عصاار در تهااران شااهر وضااعیت  (7532 صااادقی،)

 حضارت حرم  (7521 عب اللهی، و نیری دهقان) ارجیخ نویسانسفرنامه

 در الرستان  (7534 ،امیری) اروپایی نویسانسفرنامه نگاه از( س)معصومه

 از سایاحان نگاه از اصفهان هنر  (7534 ،براقی) صفوی عصر هایسفرنامه

 هااییجلوه  (7533 اسماعیلی، و اصفهانی مختاری) قاجار پایان تا صفویه

 بررسای  (7531 لیمااکی، خلعتبری) هاسفرنامه در ایران مردم فرهنگ از

   (7533 پژوه،دانش) صفوی دورة هایسفرنامه
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 در مسج : نمونه برای ان  کاوی ه را هاسفرنامه «موضوعی» منظر از برخی -

 فرهنگی یهاکانون بر نظارت و هماهنگی عالی ستاد دبیرخانة) هاسفرنامه

 پایاان تاا صفویه از سیاحان نگاه از اصفهان هنر  (7534 مساج ، هنری و

 آییناة در ایرانیاان لبااس  (7533 اساماعیلی، و اصفهانی مختاری) قاجار

 گاازارش بااه ایااران در عامیانااه باورهااای  (7533 فریاا زاده،) هاساافرنامه

 هایامهسافرن روایات باه ایرانای زن  (7535 شاعربافیان،) غربی سیاحان

 زرتشاتیان  (7531 چرمهینای، سیفی) صفویه دورة در غیرایرانی و ایرانی

 چای،تارک) دیگران نگاه از ایرانی زن  (7532 رمضانخانی،) هاسفرنامه در

 خلیلای، و اکباریعلی) هاسفرنامه در ایران حقوقی و قضایی امور  (7531

 هااایگزارش و هاساافرنامه براساااس صاافویه عصاار در ایراناای زن  (7531

 هایسفرنامه در ایران مردم عزاداری روایت ،(7537 خوانساری،) خارجیان

  (7532 مظااهری، حساام) محارم اوّل باا مطاابق دسامبر هفتم: خارجی

 زادهحساین) غرب در ایرانیان تشیّع معرفی در اروپایی هایسفرنامه سهم

 جعفریاان،) یخاارج هایسافرنامه در محرم سوگواری  (7532 چی،شانه

 در زردشاتیان  بهنسابت خارجی نویسانسفرنامه رویکرد بررسی  (7511

 انحطااط و اساتب اد  (7527 دیگاران، و صابوری) مظفری و ناصری عصر

 زوال  (7527 هژیریاان، و رحمانیان) خارجی نویسانسفرنامه نگاه از ایران

 رحمانیاان) قاجار روزگار بیگانة هایسفرنامه روایتبه ایران کاریزی تم ّن

 ذهنیت بر ایران به مربوط فرانسوی هایسفرنامه تأثیر  (7527 میرزایی، و

 تارینمهم در رضاوی جلوة  (7537 فروغی،) هج هم قرن در خوانن گان

  (7531 طاااهری،) پهلااوی اوایاا  و قاجااار دورة در غربیااان هایساافرنامه

 عصار شا ةترجمه ایهسافرنامه در شناسیایران مفاهیم نویسیسرعنوان

  (7531 وفادوست،) قاجار

 بررسای خاا  زماانی دورة یاک در را هاسافرنامه نیز پژوهشگران برخی -

 اروپاییاان هایسافرنامه دیا گاه از صافوی ایاران: نموناه بارای ان ،کرده

 پاژوه،داناش) صافوی دورة هایسافرنامه بررسی  (7514 والسر، شوستر)

 ماایودی 7211-7411 ایااران هایساافرنامه تاااریخی اهمیاات  (7533
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 شا ه ایاران باه یاازدهم قارن در که هاییمسافرت  (7513 ،میراحم ی)

 و جهااانگردان دیاا گاه از ایرانیااان فرهنااگ  (7551 ،مناااش دو) اساات

 (.7534 غروی،) میودی هف هم س ة اروپایی نویسن گان

 منطقاة یاا کشاور یاک نویساانسفرنامه و هاسافرنامه قان،محق از بعضی -
 نگرانای: همچاون مناابعی انا ،داده قارار توجاه مورد را خا  جغرافیایی

 زاده،رجاب) ایاران آینا ة و الح ارةدرب شیپ  ةس کی از ژاپنی رانافسم

  (7574-7575 ،ویلسان) ایران در پرتغالی و اسپانیولی مسافرین  (7537

 هاایکتاب  (7542 کااظمی،) ایاران درباارة آلماانی هاایکتاب فهرست

 از صافویّه عصار در که آلمانی سیّاحان  (7543 صبا،) ایران دربارة فرانسه

 جهااانگردان  (7531 ضاامیر،روشاان و شاافیعی) اناا نمااوده دیاا ن ایااران

 هاایسافرنامه  (7544 ح ی ی،) میودی هف هم س ة ایران در فرانسوی

 محتااوای تحلیاا   (7531 جااوادی،) ایااران دربااارة اسااپانیولی و پرتغااالی

 و اقباالبنای) ایاران درباارة انگلیسای سایاحان ش ةترجمه هایسفرنامه

 (.7533 حی ری،
 هاایحاوزه هاایسافرنامه ةدرباار نیز مهمی تحقیقی هایکتاب ،عووههب -

 بازرگ باازی در ایران و وسیهر کتاب .است ش ه نگاشته خا  جغرافیایی

 پرداختاه ایاران ةدرباار روسای هایسفرنامه شرح به( 7533 یوا، آن ری)

 باا( 7532) رایات دنای  اثار کتااب، تارینمهم انگلیسیان، ةباردر. است

 7227-7131 قاجاریاه دورة طاول در ایرانیان میان در هاانگلیسی عنوان

 از تصویری» عنوان با( 7532) تورز مفص  ةمقال یان،فرانسو ةدربار و است

 باه «ایاران باه فرانساویان هاایسافرنامه عنااوین مضمونی بررسی ایران 

 ،داماانپاااک و ابوالحماا  نیااز آن از پاایش. اساات شاا ه ترجمااه فارساای

( 7535 و 7537) جل  دو در را فرانسه زبان در ایرانی تم ّن شناسیکتاب

 و فرانساه در 7255 ساال در که صبا محسن شناسیکتاب بسط اساسبر

 نیاز زادهرجاب هاشام .ان کرده اراله بود، ش ه منتشر فارسی به 7543 در

 اسات داده قارار بررسای ماورد را ایاران خصاو  در ژاپنی هایسفرنامه

 یلّام ةکتابخانا در موجاود هاایسفرنامه شناسیکتاب همچنین(. 7532)
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 در موجاود روسی تاریخی هایکتاب و هاسفرنامه فهرست: از است عبارت

 هاایسافرنامه توصیفی فهرست  (7512 فرد،همایون) ایران ملّی ةکتابخان

  (7533 ،جکتاابی پوراحما ) ایاران ملّای ةکتابخانا در موجاود فرانسوی

 ایاران ملّای ةکتابخانا رد موجاود انگلیسی هایسفرنامه توصیفی فهرست

 آلماانی هاایسافرنامه توصایفی فهرسات و  (7533 جکتاابی، پوراحم )

 در نیاز محماود محماود(. 7531 ،باباازاده) ایران ملّی ةکتابخان در موجود

 کتااب( هفتادم تا دوموشصت هشتم،وبیست فصول) پنجم و دوم جل های

 ناوزدهم قارن در انگلای  و انایار سیاسای رواباط تااریخ جلا ی هشت

 ایران به انگلیسیان هایسفرنامه مهم مطالب اساسی هایقسمت ،(7535)

 . است کرده ذکر را

 هااسافرنامه در «اجتمااعی موضاوعات» باه نیاز هاکتاب و مقاالت برخی -

 هااسافرنامه در ایاران ماردم فرهناگ از هااییجلاوه: ماننا  انا ،پرداخته

 ایرانیان اجتماعی ارتباطات و عمومی فرهنگ  (7531 لیماکی، خلعتبری)

 ساپنجی،) پهلاوی و قاجاریاه دوران در اروپاایی نویساانسافرنامه نگاه از

  (7531 مقصاودی،) نویساانسفرنامه نگاه از فرهنگی هایتفاوت  (7533

 گازارش اسااسبار قاجاار عصار در ایران روستایی جامعة اجتماعی اوضا 

 ایرانیاان فرهنگای هویت بازتاب  (7533 متانی،) اریقاج نویسانسفرنامه

 خلقیاات وصاف  (7531 کریمی،) قاجاری و صفوی عصر هایسفرنامه در

 تطبیقای بررسای  (7511 زاده،رجاب) ژاپنیاان هاایسفرنامه در ایرانیان

 بازنماایی بار تکیاه باا) شناسایشارق و غربای شناسیایران هایپژوهش

 زنا ،( )قاجاار دورة در اروپاییاان هااینامهسافر در ایاران ماردم فرهنگ

 عریضای،) اروپاییاان هاایسافرنامه در اصفهان مردم خصوصیات  (7532

 خاارجی هاایسفرنامه در شناختیجامعه دوسوگرایی شناسینو   (7511

 گرایایجمع و فردگرایی  (7522 نادی، و شهریکهنه جمیلیِ) قاجار عصر

 و فرهناگ  (7534 دیگاران، و وثاوقی) یخاارج سایاحان دی  از ایرانیان

  (7531 رحماانی، و میرزایای) خارجی هایسفرنامه در ایرانیان شخصیت
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 7111) خارجی و ایرانی نویسانسفرنامه آثار در ایرانی فراغت تاریخی فهم

 (.7527 ذکایی،( )7211 –

 دیگار برخای و هساتن  ماروری ةمقالا برخای .نیساتن  یکسان منابع این ةهم

 زنگناه،) نویساانسافرنامه روایات به ایران جنوب مانن  نیز هاکتاب برخی. هشیپژو

 از ایترجماه و گازینش ،(7531 احما ی،) سیساتان تاریخی جغرافیای یا( 7531

 دادننشان ما غرض ولی  است سیستان و ایران جنوب ةباردر خارجیان هایسفرنامه

 .است هاسفرنامه ةدربار منابع تنو 

 یاا ایران تاریخ ةدربار عمومی منابع برخی خا ، و تخصصی منابع این زا ج ای

درخاورِ  حوزه این در ،است آم ه هاسفرنامه ذکر ها نیزآن در که ایران شناسیکتاب

 شناسیکتاب کتاب در ،ورهرام غومرضا دکتر و میراحم ی مریم دکتر. ن هست م أت
 دانشاگاه ی،ملّا هاایکتابخاناه اطوعاات از استفاده با( 7512) ایران تاریخ موضوعی

 هاایکتااب مجلا ، ةکتابخان و بهشتی شهی  دانشگاه م،معلّ تربیت دانشگاه تهران،

 ایان از یکای کاه انا کارده بنا یدساته را ایاران تااریخ ةدربار ش همنتشر فارسی

. اسات( 714-742 صاص) «هایادداشت و هانامهزن گی و هاسفرنامه» ها،بن یدسته

 ایان. دارد قارار دساترس در بیشتر ةاستفاد برای عوماَ نیز کتاب آخر در ،همچنین

 برخای هرچنا . است استفاده قاب  و مفی  بررسی، مورد زمانی ةدور تا شناسیکتاب

 از اینکاه یا( 734  ) وامبری جایبه رامبری مانن   است موجود آن در نیز ایرادها

  ( )اساترآباد و مازنا ران ةسافرنام) اسات شا ه فهرسات کتاب یک فقط ،رابینو

 و اسات موجاود رابیناو از دیگار ةمشاه  و سفرنامه چهار ح اق  کهحالیدر ،(734

 ایاران در نگاریروزنامه و نوغان صنعت ةدربار رابینو تحقیقی هایکتاب جزهب هااین

 . است

 هام عاامی مناابع شا ، ذکار بااال در هااآن از برخی که تخصصی منابع ربعووه

 متاون ایان تعا اد هرچن . ان پرداخته سیاحان و هاسفرنامه معرفی به که موجودن 

 ایاران باا مرتبط هایسفرنامه باالی حجم با تناسبی و است ان ک «پژوهیسفرنامه»

 .است ضروری هاآن به توجه  ،نن ار

 رزنکِا لارد را ایاران ةدرباار هایسفرنامه ةدربار پژوهشی کار یناوّل راًظاه( الف

 :  نویس می( 7511) ایران قضیة و ایران کتاب ابت ای در او. است داده انجام
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همه زیااد کتااب و  و این کمتر کشوری که تا این ان ازه کم مسافر داشته

که در نظر هار  آثار راجع به آن تصنیف ش ه است. دلی  آن هم این است

تازه واردی، ق رت نسبی تجربیات او، انگیزه تالیف کتابی شا ه اسات. در 

، آثاری هست که برای پرداختن آنها حا اکثر کاار زمره این قبی  تالیفات

مشقت بار و قاب  ستایشی که تاکنون در صنعت چاپ وقاو  یافتاه انجاام 

در میاان آنهاا دیا ه  ترین اباطیلی هم که زیر چاپ رفتهگردی ه ... ناقاب 

 (51: 7511 کرزن،) شود.می

 یهایکتاب به راجع جامعی فهرست ،یاانهج اگ مجل  در تا ده می وع ه کرزن

 از فهرساتی خود، کتاب ابت ای در ولی  کن  منتشر هاسفرنامه و ایران تاریخ باب در

 خاود شخصای هایبررسی در که کن می اراله میودی دهم قرن آغاز از ها،سفرنامه

 فهرسات یناوّل ،فهرست این که است معتق  وی. است کرده پی ا دسترسی هاآن به

 را شارط دو ایان کاه کنا می ذکر را هاییسفرنامه او. است ایران ةدربار هاسفرنامه

 (53  . )باش  ش ه ترجمه اروپایی یهاانزب از یکی به و بوده اصی : باشن  داشته

 سارهنگ ،شاین لر ژنارال همکااری باا و ما اوم کاار ساال سه دنبال به رزنک

 را ایاران باه مرباوط ةسافرنام سیصا  لیاال، آلفارد سر و اسمیت سیس  ،استوارت

 :  گوی می او. است کرده شناسایی
ساال های اروپایی راجع به ایران در عرض پانص  هایی را که به زبانکتاب

نوشته ش ه، شخصاً یکایک آنها را خوان ه و یا به هار کا ام  7323اخیر تا 

توان یافت مراجعه کرده ام ... از ص  ارجاعی که ش ه، حتی یک مورد نمی

 (75: 7511کرزن، ) .که شخصاً به آن مراجعه نکرده باشیم

 باه ااروپا از زیار موارد فقط ،میودی 7511 از قب  تا کرزن، تحقیقات اساس بر

 ترجماه اروپایی به که است عربی هایسفرنامه ها،سایرسفرنامه وان  کرده سفر ایران

 7روباروک  دو ویلیاام فرایر  7711 تا 7715( تطیلی) تودال بن بنیامین: است ش ه

 . 7224-7215 مارکوپولو مافئو-نیکولو  7235

 7513 ساال تا 7511 از که خارجی نویسانسفرنامه تع اد کرزن، ةمحاسب به بنا

 :از است عبارت( باال در ش هذکر شرط دو باان  )آم ه ایران به م7327/ق

                                                           
1 Friar W. De Rubruquis 
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 زمانی هایدوره تفکیکبه ان ،آم ه ایران به 7327 تا 7511 از که سیاحانی .7 ج ول
 رانیا به که ییاروپا سانینوسفرنامه تع اد یزمان ةدور فیرد

 ان آم ه

 71* م 7311 تا 7511 از 7

 74** م 7111 تا 7311 از 2

 47 م 7111 تا 7111 از 5

 22*** م 7311 تا 7111 از 4

 721**** م 7327 تا 7311 از 3

 . است ش ه ترجمه عربی از نیز( عب الرزاق و بطوطه ابن) سفرنامه دو* 

 .است ش ه ترجمه عربی از هم( علی سی ) سفرنامه یک**

 . است ش ه ترجمه( عب الکریم و افن ی دوری) سفرنامه دو***

  .است ش ه ترجمه( گاستیگرخان جنرال عب النبی، حاج) سفرنامه دو**** 
 (43-53 :7511 ،کرزن:  از استخراج)

 

 اوالً، که کرده بیان را فهرست این نقایص از برخی( 24: 7533) هاشمیان احم 

 منتشار را خاود خااطرات  اًبعا وان  کرده سفر ایران به فاصله همین در افراد برخی

 و کارده سفر ایران به 7334-7332 هایسال بین که 7پرینی آنتره مانن  ان ،ساخته

 از کارزن ،ثانیااً. اسات گشاته منتشار ایتالیاا در 7221 در وی ةش تنقیح خاطرات

 سافر ایران به که خارجیانی هاینوشته از بسیاری اما  است کرده نظر صرف مقاالت

 وطان در و خاود زماان علمای مجوت در ایصفحه چن  مقاالت صورتبه ان ،کرده

 مقااالتی خاود، ةسافرنام بارعووه پوالک برای نمونه،. است رسی ه چاپبه خودشان

 آن دلی  البته که است نش ه ترجمه هنوز که کرده چاپ ایران در روسپیگری ةباردر

 .  باش  مطالب دست این شیپوپرده و باورناپذیری توان می

 کارزن کار ایرادات از دیگر برخی( 571: 7512-7517) راد محسنیان همچنین

 مانن ) ان نیام ه کرزن لیست در که سفرنامه 11 ح اق  جمله از  است کرده بیان را

 در اشسافرنامه و شا ه ایران وارد تبریز از 7312 در که همراهان و بانیستر توماس

 اسات آم ه اشتباهبه افراد برخی سفر اطوعات یا  (است ش ه منتشر  نلن در 7111

 آما ه ایاران باه 7155 از کتاابش جل  روی اطوعات براساس که ئاریوساوّل مانن )

                                                           
1 Antenore Perini 
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 هااناام برخی و  (است ش ه ذکر 7151 ،ئاریوساوّل سفر آغاز کرزن، کار در اما  است

 (. است آم ه ابوث .کی .ای که ابوث .ای .کی مانن ) ان ش ه ذکر متن در اشتباهبه نیز

 .انا کارده سفر ایران به که کسانی ةدربار هاپژوهش ترینجامع از دیگر یکی( ب

 و پزشک 7،گابری  آلفون  ةنوشت( 7543) ایران به راجع جغرافیایی تحقیقات کتاب

 در مساافرت و تحقیاق سال72 از پ  7232 سال در که است تریشیا شناسایران

 علمی ةمطالع یگانه هم هنوز شای » جوادی حسن دکتر قول به و ش ه نوشته ،ایران

 جناگ دوران تاا ایاام تارینقا یم از ایران در اروپایی سیاحان مورد در جانبههمه و

 ناوریخواجاه فتحعلی توسط کتاب، این( هفت: 7513 جوادی،) «.باش  اوّل جهانی

 که کتاب. است ش ه ترجمه( نوریخواجه هومان پسرش، توسط وی مرگ از بع  و)

 جغرافیایی تحقیقات از است ش ه تقسیم تکمیلی عملیات و ق مانپیش بخش دو به

 جهاانی جنگ از پ  ایران در جغرافیایی اکتشافات تا و ش ه آغاز رومیان و هایونانی

 (. است 7231 سال به مربوط ،کتاب منبع آخرین. )کن می پی ا ادامه اوّل

 و داده جاای خاود فهرسات در ،شا ه ایاران وارد کهرا  کسی هر تقریباً گابری 

 ،گابریا  ةدغ غا چاون اماا  اسات داده اختصاا  وی به نیز کاملی نسبتاً اطوعات

 ایاران در کاه شا ه متمرکاز کساانی تحقیقاات بار فقط بوده، جغرافیایی تحقیقات

 افاراد ایان اینکاه ةدرباار توضیحی هیچ وی لذا ان  داده انجام جغرافیایی اکتشافات

 او کاه اسات حاالی در این. ده نمی ان ،داشته را ایرانی ةجامع فهم صوحیت چق ر

 لاذا  دارد فرنگای سایاحان اکتشاافات و جغرافیاایی تحقیقاات باه انتقاادی نگاهی

 ةدرباار یاک ةدرج منبع یک عنوانبه آن از تواننمی ،گابری  کتاب اهمیت رغمعلی

 .کرد استفاده ایران مردم رسوموآداب بررسی

 همااایون، غومعلاای دکتاار جلاا ی دو کتاااب دیگاار، ةشاا منتشاار پااژوهش( پ

: ایاران از اروپاییان رصوّم اسناد عنوان با تهران، دانشگاه استاد و هنر تاریخ متخصص
 کتاااب ایاان در. اساات( 7543) هجاا هم قاارن اواخاار تااا وسااطی قاارون اواسااط از

 اواخار تاا وسطی قرون زمانی ةفاصل در ایران از اروپاییان رمصوّ اسناد از ایمجموعه

 مجموعااه، ایاان اوّل جلاا  در. اساات شا ه بررساای و ارالااه ماایودی، هجاا هم قارن

 مایودی هجا هم قارن اواخار تاا هاایونانی دوران از ایران در اروپاییان هایفعالیت

                                                           
1 Alfons Gabriel 
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 دوم، بخااش در .اساات شاا ه نقاا  و بررساای هاااآن هااایگاازارش و شاا ه واکاویاا ه

 باا هماراه ،انا گذاشاته جاابه خود از ارزشیبا هایکتاب که جهانگردانی ةنامزن گی

 بخاش، ایان در. اسات شا ه آورده ایاران، در آناان هاایسفرنامه از تحلیلیوتجزیه

 تحلیا وتجزیه. است گرفته قرار توجه مورد هاسفرنامه محتوای و شک  خصوصیات،

 تشاکی  را مجموعه این دوم جل  اساسی قسمت ها،سفرنامه این رمصوّ اسناد علمی

 خا  تصوری امکان، ح  تا و عموم طوربه کتاب، این در ش همعرفی اسناد. ده می

 از برگرفتاه) .است نبوده موجود قبوً که آوردهمی وجودبه اییاناروپ ذهن در ایران از

  ساتا هااسافرنامه در موجود تصاویر روی کتاب، این اصلی تأکی (. نویسن ه ةمق م

 کتااب اوّل جلا . دها می هاسفرنامه ةدربار نیز چشمگیری اطوعات آن، برعووه اما

 تکاراری هام برخای کاه) اسات رتصوی 741 ةدربرگیرن  آن دوم جل  و 721 شام 

 در. است ش ه اراله توضیحاتی و ش ه بحث تصاویر این ةدربار کتاب متن در و( است

 ةدرباار ،دوم جلا  در و سفرنامه با هاآن ارتباط و تصاویر این کلیات ةدربار اوّل، جل 

 ةدرباار دوم، جل  دوم قسمت. است ش ه مطرح مباحثی تصاویر علمی تحلی وتجزیه

 هیجا هم قارن اواخار تاا وساطی قارون اوای  ایران ةدربار که تبیکُ و هارنامهسف»

 باوده منباع 471 شاام ( 721-745) بخش این. است «بردارن در جامعی اطوعات

 و شا ه آغاز آلبرکوک و (Aa) «آ» حرف از و است ش ه مرتب احسیّ نام براساس که

 .شودمی ختم زنو به

 از کاه اسات( 7535) شایبانی ژان اثر ،بارهدراین ش همنتشر دیگر مهم کار( ت

. است ش ه ترجمه ایران به اروپاییان سفر عنوان با و استخراج وی دکترای ةنامپایان

 و ایاران باه سافر علا  هاا،سافرنامه اهمیات ةدرباار وی نظار کلیاات از بخشی به

 شایبانی کاار از گاریدی بخاش. شا  اشااره پیشین هایبخش در آن، هایدشواری

 در البتاه و) اسات دوران هماان اروپاای در ایران با مرتبط هایسفرنامه ثیرأت ةدربار

 (. است پرداخته نیز فرانسه ادبیات و جامعه بر آن ثیرأت بر دیگری بخش

 

 

 



21 

 

 ایران به مربوط هایسفرنامه انتشار .2ج ول
کتب  تع اد عصر فیرد

منتشره و 

 طبع  یتج 

 یخیتار ةدور

 توسط رانیا و اروپا مناسبات در تحول 1 7111-7171 7

 یشرل برادران سفر از بع  عباسشاه

 با ارتباط یبرا چهارم یهانر  یتما ع م 2 7171-7121 2

 با فرانسه یتجار ةمعاه   یتج  ران،یا

 هارکتُ

5 7121-7151 4  

 و،یلیشیر و زدهمیس ییلو یخارج استیس 3 7151-7141 4

 یبرا شاه فرمان. رانیا به مسافرت رونق

 فرانسه و رانیا نیب مناسبات

 ییلو توجه. فرانسه و رانیا مناسبات ةتوسع 1 7141-7131 3

 به مسافرت امن یهاراه. رانیا به چهاردهم

  یسأ)ت یشرق هن  شرکت گسترش. رانیا

. آن از چهاردهم ییلو تیحما و( 7114 در

 اهسفرنامه انتشار

1 7131-7111 71 

1 7111-7111 23 

3 7111-7131 73 

2 7131-7121 74 

71 7121-7111 77 

77 7111-7171 1  

72 7171-7121 73  

75 7121-7151 73  

74 7151-7141 2  

73 7141-7131 1  

71 7131-7111 1  

 یبه رهبر هاسقوط یعموم خیتار کتاب نشر 7 7111-7111 71

 هاسفرنامه کریبه پ پرو. ضربه

73 7111-7131 4  

72 7131-7121 3  

21 7121-7311 5  

 ( 12-45: 7535 ،شیبانی: از استخراج)
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 باااال، جاا ول در( 32: 7535 ،شاایبانی) هاااساافرنامه طویاای عصاار اوّل ةدور

 ایان به. است 7131-7111 هایسال به مربوط نیز دوم ةدور. است ش ه خاکستری

 بهتارین نشار. باود شا ه ایجاد نیز بع ی رونق قبلی، قرننیم رونق دنبال به ،ترتیب

 یاک و هزار نشر ها،سفرنامه بهنسبت عامه ذوق افزایش هن ، شرکت توسط سفرنامه
 توفیاق و 7173 در ایاران شاه سفیر ،بیگ محم رضا موفقیت ،7114 سال در شب

 شایبانی،. )اسات دوره ایان مشخصاات از ،(7127) منتساکیو ایرانی هاینامه کتاب

7535 :17) 

 که است زیر ةسفرنام شش ،شیبانی نظر از دوران، این هایسفرنامه ترینمعروف

 باا و اسات سنجی ه 7311-7111 هایسال بین نشر تع اد اساسبر را هاآن شیبانی

 هایدوره تفکیکبه و زبانفرانسوی خوانن گان میزان ،هاانزب ةهم در خوانن ه تع اد

(. 42-41: 7535 شایبانی،) اسات گرفتاه انا ازه ج اگاناه جا ول 3 در ،سالهپنجاه

 .است آم ه زیر ج ول در هایافته این ةخوص

 

 هاآن چاپ تج ّد میزان وها سفرنامه ترینمعروف .5 ج ول
  یتج  انتشار نیاوّل لفؤم 

 چاپ

 دفعات ترجمه

 ک 

 انتشار

 تیاهم

 آدام 7

 وسیاوّلئار

7152 .

 یآلمان

7141 .

7131 .

7111 .

7115  

(. ی)هلن  7137

(. ی)فرانسو 7331

(. یسی)انگل 7112)

(. ی)فرانسو 7112

(. ی)فرانسو 7172

 (ی)فرانسو 7121

77 7 

 ترویپ 2

 داالواله

7131 .

 ییایتالیا

7135 .

7133 

7114 .7117 

 7115(. ی)فرانسو

 7113(. ی)فرانسو

 7111(. یسی)انگل

 7111(. ی)فومان 

 7143(. ی)فرانسو

 2ی)فرانسو

3 1 
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 الکسان ر 5

 رودوس

7135 .

 یفرانسو

7135 .

7111 .

7113 .

7111 .

7137 

 1 3 

. 7114 تونو دو ژان 4

 یفرانسو

7114 .

7123 .

7114 .

7121 .

7134 .

7113 .

7125 

 7 77 (یسی)انگل 7131

 دو یکرنل 3

 نیبرو

7114 .

 یفومان 

7125 .

7123 

(. ی)هلن  7111

(. ی)فرانسو 7111

(. ی)فرانسو 7174

(. ی)فرانسو 7173

(. ی)فرانسو 7123

 (ی)فرانسو 7152

71 5 

 ژان 1

  یاسترو

7111 .

 یهلن 

(. ی)آلمان 7113 7113

(. ی)فرانسو 7137

(. ی)فرانسو 7132

(. ی)فرانسو 7173

(. ی)فرانسو 7172

 (ی)فرانسو 7122

2 3 

 ستیبات ژان 1

 هیتاورن

7111 .

 یفرانسو

7111 .

7112 .

7132 .

7112 .

7175 .

7124 

 3 1 

. 7131 شاردن ژان 3

 یفرانسو

7131 .

7131 .

7177 .

(. یسی)انگل 7131

(. ی)فومان  7131

 (ی)آلمان 7131

71 5 
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7173 .

7125 .

7153 

 (42-41: 7535 ،شیبانی)

 

 :نیشیبا ةنوشت به
تج یا  چااپ شا ه اماا  7122تا  7113سفرنامه تونو شش بار در فاصله 

شاناس معاروف امروزه کمتر کسی از آن خبر دارد. او برادرزاده یک شارق

شناسان همان دوره نیز باه بود و عمویش سفرنامه وی را شناسان  و شرق

وران باستان نا ارد ای از دنشر و اشاعه آن همت کردن . اما او هیچ خاطره

هاا لاکها یا اصنام که اکنون آشیانه لاکتن ی »و در تخت جمشی  جز 

بینا .  کتااب رودس کشایش نیاز کاه باه دلیا  چیزی نمی« ش ه است

به بع  تج یا   7137های مذهبی عامه مردم، معروف ش ه بود، از مشغله

 (43: 7535 ،یبانی)ش چاپ نش ه است.

 کا  در را ایران به مربوط هایسفرنامه نسبت( 754: 7535) یبانیش ،همچنین

 ایران ،7153 تا 7111 از که کن می بیان وی. است کرده بررسی شرق هایسفرنامه

 هنا  چین، سیام، ترکیه،. ده می تشکی  را نشریات این قسمت ترینمهم تنهاییبه

 فقاط ایاران ،7153 از پا  اماا  دهنا مای شکی ت مشترکاً را دیگر قسمت ژاپن، و

 شارق ملا  و اروپاا مناسبات تاریخ. است مذکور انتشارات از ناچیزی بخش ةنماین 

 عا د 51 شارق، هایسفرنامه ک  میزان ،7111 سال در. ان کرده یی أت را تحول این

 721 باه 7311 ساال در و رسای ه ماورد 11 به 7153 سال در رقم این است  بوده

 . است یافته افزایش سفرنامه

 کاه کنا می نق ( 577:  7512-7517) راد محسنیان پژوهش، این خصو  در

 . است نیام ه ئاریوساوّل از نامی شیبانی کتاب در

 شناسایکتااب کتاب در نیز ورهرام غومرضا دکتر و میراحم ی مریم دکتر( ث
 دانشاگاه ی،ملّا هاایکتابخاناه اطوعاات از استفاده با( 7512) ایران تاریخ موضوعی

 هاایکتااب مجلا ، ةکتابخان و بهشتی شهی  دانشگاه معلم، تربیت دانشگاه تهران،

 ایان از یکای کاه انا کارده بنا یدساته را ایاران تااریخ ةدربار ش همنتشر فارسی
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. اسات( 714-742 صاص) «هایادداشت و هانامهگیزن  و هاسفرنامه» ها،بن یدسته

 قارار دساترس در بیشاتر ةاستفاد برای عوماَ فهرست نیز کتاب انتهای در همچنین

 هار. اسات اساتفاده قاب  و مفی  بررسی، مورد زمانی ةدور تا شناسیکتاب این. دارد

  ) وامبری جای به رامبری کلمه مانن   است موجود آن در نیز ایرادات برخی چن 

 و مازنا ران ةسافرنام) اسات شا ه فهرسات کتاب یک فقط رابینو ازاینکه  یا( 734

 (734  (. )استرآباد

 و سافر ةتاریخچا بار ماروری: تااریخ مساافران کتااب در ناوربخش مسعود( ج
 انا ،ردهکا بازدیا  ایاران از کاه سایاحانی بررسای به( 7514) ایران در سیاحتگری

 هاا،سالوکی و اسکن ر هخامنشی، ماد، دوران. پردازدمی تاریخی هایدوره تفکیکبه

 کنا مای گاذر هاآن از سرعتبه نوربخش که است هاییدوره از هاساسانی و اشکانی

 باه وی اساومی، دوران فص  در(. هاآن در هاداده و سیاحان تع اد بودنکم دلی به)

 اشاره و پردازدمی ،ان کرده گذر ایران از که غیرمسلمانی و مسلمان حانسیا ةمقایس

 :کن یم
ای که بیش از همه باعث شگفتی است آن است که اکثر این سیاحان نکته

ان  که حتی هایی در ایران آشنا بوده)جهانگردان و محققان اسومی( با راه

آن عبور نش ه است. باه  با وجود پیشرفت وسای  تا امروز به طور کام  از

خوریم که سیاحان دوره های ایران برمیهایی در کویر و بیابانن رت به راه

اسومی از آن گفتگو نکرده باشان  ... در حاالی کاه سایاحان و مساافران 

گذاشاتن ، در ایاران و مسلمان، شهرهای مهم شرق و غرب را زیر پاا مای

اجر یا جهانگرد غربی روبرو سایر کشورهای مشرق زمین، به ن رت با یک ت

 (31: 7514) شویم.می

 دوران تیماوری، دوران مغاول، دوران: از ن اعبارت نوربخش، کتاب بع ی فصول

. معاصاار دوران و قاجاار دوران صاافویه، ساقوط از پاا  صافوی، دوران قویونلاو، آق

( صافحه 211) قاجاار دوران و( صافحه 731) صافوی دوران ها،بخش ترینپرحجم

 تأکیا  البتاه و دها مای هااسفرنامه از گونهروایت شرحی دیگر، فصول در او .است

 اهتماامی و اسات سفروسیر بر آی ،برمی نیز کتاب دوم عنوان از چنانچه اش،اساسی

 طریق به و ن ارد اجتماعی زن گی بر دارد، ایران هایراه و سراهاکاروان معرفی بر که
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 نکاات باه کاه اسات ایحاشایه ایمسائله او، کاار در منفای خلقیاات ةمسئل ،یاوّل

 . شودمی خوصه فحشا مانن  مع ودی

 اقاامتی، سیسااتأت ارتباطی، هایراه: است چنین نیز صفوی فص  فرعی عناوین

 سایر اصفهان، در گشتی و سیر اقامتی، اماکن ،اوّل عباسشاه عصر ایران در سیاحت

 دوران از بازمانا ه اقاامتی واحا  چنا  معرفای و تبریز هوایوآب ،شاردن با گشت و

 «سافروسیر وسای  و هاراه» قسمت وی بوده، مهم سفر نوربخش برای چون. صفوی

 عیناً را کرزن لرد ایرانِ ةقضی و ایران کتاب ،ایران به مسافرت راهنمای حقیقت در و

 و نامهآیین بیشتر نیز معاصر دوران فص ( 411-451: 7514 نوربخش،) .است آورده

 .است گردشگری و مسافرت آمارهای و خانهقهوه و رستوران سی أت هایبخشنامه

 سیاحت جمله از  است ش ه طرح مطالبی نیز ایرانیان سفر ةدربار کتاب، این در

 زیاارت عاازم. ق 7521 در که فراهانی حسینی محم حسین میرزا زیارت و سع ی

 هماان،) قوچاانی نجفای آقا شرق سیاحت و( 427: 7514 نوربخش،) ش  خ ا ةخان

 و اسات مساافرت و هاراه ةدربار بیشتر ،ش ه نق  نیز هااین از آنچه(. 411-431  

 .  انسانی هایویژگی نه

 ةدرباار و هاساتسافرنامه از جاامعی آوریجماع فاقا ( 7514) نوربخش کتاب

 جغرافیاایی تحقیقاات ویاژهباه اصالی، هایکتاب از را خود اطوعات سفر، اطوعات
 ایاران قضایه و ایاران کتاب دوم، ةدرج در و( 7543) گابری  آلفون  ایران به راجع
 از عینااً شا ه، نقا  هااسافرنامه از آنچاه البتاه. است کرده اخذ( 7511) کرزن لرد

 شا ه اکتفاا ،مناابع تاریندردساترس و ترینمعروف به ولی  ش ه گرفته هاسفرنامه

 . است جذاب و گونهروایت کتاب، بیان دیگر، سوی از. است

 7511 تاا 7515 هاایسال ةفاصل در که تحقیقی در نیز راد محسنیان دکتر( چ

 همراه به که دیگر گزارشی نیز و یافته انتشار 7513 در آن از گزارشی و ش ه منتشر

 رسای ه، چااپباه 7512-7517 در فارسای، باه شا هترجمه هایسفرنامه فهرست

 و کارده آوریجماع انا ،کارده سافر ایاران باه 7274 تاا کاه را سیاح 132 اسامی

 و آن، مختلاف هاایترجماه و هانسخه ذکر با) را هاآن از موجود فارسی هایترجمه

 در راد، محسانیان. اسات آورده( 533 تا 573 صص) تفصی به( شاننگه اری مح 
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 ،(ترجماه 751) هااترجماه و( سیاح و سفرنامه 132) هافرنامهس این از گیرینتیجه

 :  گیردیم نتیجه
هاای نوشاته شا ه دربااره ایاران )تاا ساال هنوز هشتاد درص  سافرنامه

( و آنچه ترجمه ش ه 132از  343م.( به فارسی ترجمه نش ه است )7274

تردی   ای متناسب با مجموعه مذکور نیست. در واقع ایننیز احتماال نمونه

هاای های ترجمه ش ه با منحنی سافرنامهوجود دارد که منحنی سفرنامه

هاای تصور می شاود کاه بسایاری از سافرنامه .باش  منطبق )نمودار زیر(

 (571: 7512-7517) ترجمه ش ه مربوط به عصر قاجار باش ...

 یاه،اوّل هاایبررسایاسااس بر کاه است این راد، محسنیان بررسی مورد ةفرضی

 وجود سیاحان تع اد افزایش یا کاهش و ایران سیاسی اوضا  بین تنگاتنگ ایطهراب

 ةش آوریجمع اطوعاتاساس بر که زیر نمودار در توانمی را رابطه این. است داشته

 حاروف باا کاه نقااطی از هریاک منحنی این در. کرد مشاه ه گردی ه، تنظیم یهاوّل

 :است زیر شرحبه ش ه، مشخص التین

a)  خ ابن ه محم  سلطان سوی از اروپایی سوطین با مکاتبه شرو 

b )ایران در الطوایفیملوک شرایط وجود 

e )صفویه ةدور 

f تا g )تعیاین باه مرباوط مارجوهارج ةدور تاا اصافهان به افغان محمود ةحمل 

 افشار نادرشاه جانشین

k )چایترکمن قرارداد گلستان، قرارداد 

m )گشاایش و( تهران تفلی ، رودس، خط) ایران و وپاار تلگرافی خط گشایش 

 ارتبااطی وساای  جاایگزینی واقاع در و ایران در مختلف کشورهای هایکنسولگری

 .هاسفرنامه جایبه دیگر
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 . ان آم ه ایران به( 7274 تا) سال هشتص  در که جهانگردانی تع اد. 2 شک 

 (575: 7512-7517 راد، محسنیان)
 

 برخای .است نادرست موارد برخی در راد، محسنیان ةمقال در ش هذکر اطوعات

. شاون نمی محسوب سفرنامه اصوالً و نیستن  ایران به مربوط ذکرش ه، هایسفرنامه

 که است شمال قطب به سفرنامه( محسنیان 3 ةشمار) آتراس کاپیتان ةسفرنام مثوً

 ةسافرنام. اسات کارده ترجماه را آن اعتمادالسالطنه و ش ه نوشته ورن ژول توسط

 هناری ةسافرنام ،همچناین. اسات روسایه ةدربار نیز( محسنیان 24 ةشمار) بروس

 مرکازی فریقاایا خصاو  در ایسافرنامه ،(محسانیان 77 ةشمار) استانلی مرتون

 برخای یاا(. اسات موجاود یملّا ةکتابخان سایت در نیز آن الکترونیکی ةنسخ) است
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 بیگانگاان  ناه ،درآم ه تحریر ةرشت به ایرانیان توسط که است هاییسفرنامه هاکتاب

( راد محسانیان 773 ةشامار... )و گیون و مازن ران و استرآباد ةسفرنام ،برای نمونه

 اصا  در شا ه، یااد ناشاناس عنوان با اشنویسن ه از راد، محسنیان پژوهش در که

 در پورنو موری  کار مانن  هاکتاب برخی ،این برعووه. است ابراهیم میرزا به متعلق

 فهرسات حا  در فقاط راد محسانیان ةمقال همچنین .است نش ه دی ه تحقیق این

 . نیست یبیشتر اطوعات حاوی و است

« 7512 ساال تاا هااسافرنامه ةکتابنام» زمینه، این در دیگر پژوهشی عنوان( ح

 عااری نیز بختیار کار البته. است ش ه تهیه دقیق و منظم که است( 7511: بختیار)

 تاایپی اشاتباهی ظاهراً که کرده ذکر اوبن را فی الگو نام نمونه، برای .نیست خطا از

. اسات آما ه الف بخش در ش ه، مرتب الفبایی ترتیببه هاسفرنامه چون ولی  است

(  774) 

: 7511) اسات کارده ذکار چنین مقاله ابت ای در را خود ارک هایویژگی بختیار

777 :) 

 از اساتفاده باا نویساان،سفرنامه درگذشت و تول  تاریخ و ایرانگردی زمان -

 باا نباوده، موجاود کاه جاا هار و است آم ه فارسی ةترجم یا اصلی متن

 در هام بااز البتاه. )اسات ش ه اضافه آن به خارجی مختلف منابع بررسی

 اهمیات کاه ایرانگاردی تااریخ ویاژهبه) هاتاریخ این موارد ایارهپ در متن

 (.نیست موجود( دارد

 شا ه اضاافه متن این به ،دارن  ایسفرنامه ماهیت که خاطراتی هایکتاب -

 .است

 در هناوز von, van, de, De ماننا  فرنگای نسابی یا اشرافی هاینامپیش -

 صااحب شهرت از بختیار کار در و ن ارد مسلمی ةقاع  الفبایی بن یطبقه

 . است ش ه استفاده اوّلمت  اموی و شناسانکتاب بین در نام

 یپپیاا هاایبخاش صورتبه که هاییسفرنامه عنوان ذکر از بختیار کار در -

 فارسای مقاالت فهرست کتاب در هاآن فهرست و ش ه چاپ مطبوعات در

 . است ش ه خودداری م ه،آ افشار ایرج
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 واشنگتن، جرج و برکلی دانشگاه و تهران دانشگاه استاد ،جوادی حسن دکتر( خ

 از اساتفاده باا( 7513) اروپاایی سایاحان ةدیا  از ایاران عناوان باا خاود کتاب در

 الرنا  هااییادداشات و کمبریج دانشگاه مرکزی ةکتابخان در موجود هایسفرنامه

 ةکتابخانا و( هساتن  نیاز هلنا ی و اساپانیولی پرتغاالی، ناابعم ةدربار که) لکهارت

 هاایشارح و هااسافرنامه از عنوان چهارص  و هزار بر بالغ فهرستی برکلی، دانشگاه

 از را ایاران باه مرباوط مباحاث و آورده هم گردِ را ایران به مربوط مانن مقاله کوتاه

 او. اسات دادهنیاز  را آن بع ی  جل ةوع  و آورده کتاب این در صفویه تا یونان ةدور

 توساط ایاران ماورد در که را تواریخی و هانوشته ها،سفرنامه برعووه کتاب، این در

 کتااب( نه: 7513. )است کرده ذکر نیستن ، معروفهم  زیاد و ش ه نوشته خارجیان

 منتشر تاریخی هایبررسی ةمجل در 7535 تا 7531 از که است مقاالتی ةمجموع او

 ناماهایاران و (7531 ،اوّل ةدور ،1 ةشامار) الفباا در نیز دیگر فص  دو و است ردهک
 نظار باه. اسات شا ه منتشار( 7517 زمستان و پاییز دوم، و اوّل ةشمار ،اوّل سال)

 خاانمورّ که ان پرداخته وقایعی یاتلجز به اروپایی سیاحان ،(شش: 7513) جوادی

 ماوقعیتی در درباری و رسمی نویسانتاریخ شای  و ان نکرده توجه آن به زیاد ایرانی

 . بنویسن  را مطالب از برخی بتوانن  که نبودن 

 عناوان باا( فارسای ادبیاات و زباان ارشا  کارشاناس) اوی  مهین کتاب در( د

 یاا( 5  ) سافرنامه 51 ،(7512) قاجار ةدور اروپایی هایسفرنامه در ایران فرهنگ

 از نکتاه 31 حا ود و گرفتاه قارار بررسای مورد قاجار دوران( 72  ) سفرنامه 11

 کتااب 52 ناام وی، کتااب انتهاای مناابع فهرسات در. است ش ه بن یدسته هاآن

 . است آم ه سفرنامه ةدربار فارسی

 از تعریاف چنا ین ةارالا از پ  نظری، چارچوب یک ةارال ب ون( 7512) اوی 

 :است پرداخته زیر موارد به خود، کتاب از م کا فص  یک در فرهنگ

 ایرانیان نژاد و تاریخ -

 جسمانی وضع و قیافه -

 مجاور هایتملّ با آن ةمقایس و ایرانیان ذاتی سرشت -

 باستانی آثار و تاریخ -

 کشورشان تاریخ و میهن به ایرانیان من یعوقه -
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 ایرانی مذاهب -

 ایران شیعی خصوصیات -

 دیگر سلمانانم با ایرانیان اسوم تفاوت -

 ایرانیان دین اری -

 مذهبی اماکن و مراسم -

 ایرانی فرهنگ در فارسی زبان نقش -

 نویسن گی و شعر سبک -

 زبانفارسی عرایشُ معرفی -

 ایران باستانی شهرهای -

 هاسفرنامه در عرفان -

 فتصوّ و مخ ر مواد -

 صوفیه هایسلسله -

 (571-253 صص: هفتم فص ) مردم رسوموآداب و روحیات -

o متضاد ایروحیه با نیمردما 

o شجاعت و زیرکی 

o معاشرت آداب 

o بازدی  و دی  مراسم 

o ب رقه و استقبال مراسم 

o نوازیمهمان 

o گذارنیخوش 

o سفر و سیر 

o گوییبذله و طبعیشوخ 

o پوشی نلباس 

o ایرانیان ةخان 

o آیینی اعتقادات 

o ایرانی ةجامع 
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o غیرعلمای  ةروحیا: شام  ،(571-225 صص) ایرانیان ناپسن  صفات 

 بودنارزشبی ورزی طمع و غارتگری گویی،دروغ زن گی  نواختیکی

 .وقت

 اختصاا  ایرانیاان ناپسان  صافات بررسای به که کوتاهی بخش آغاز در اوی 

 توجیاه چنین را مطالب این ذکر دالی  تا دارد توش ،(571-225: 7512) ده می

 اخوقای، محاسان» شا ، ذکار قاجاریه  عه نویسانسفرنامه از که صفاتی اکثر: کن 

 اداماه وی. بودنا  القاولفاقمتّ آن در هااآن اکثار و «باود ایرانیان باستانی و فطری

 :ده می
ورزی، ها، به حاق یاا از روی غارضدر خول صفحات بسیار زیاد سفرنامه

دهن  که نادی ه گرفتن آن به درستی و معایبی را به ملت ایران نسبت می

تحقیق، خ شه وارد خواه  ساخت. به همین منظاور آن صافات  نظریبی

گردد و به آنچه کاه از روی بغاض نادرست هم ب ون کم و کاست ذکر می

اطوعی نوشاته شا ه، پاساخ داده و انتقااد باه جاای آنهاا یا کینه و یا بی

 (224: 7512 ،اوی ) شود.پذیرفته می

 ،واتسااون از نقاا بااه را مطلباای خااود، نظاار شاااه  باار ،هاداماا در آنگاااه اویاا 

 نظار اظهاار وقتای» کاه گیاردمای نتیجاه و کنا مای بیان ،«اروپایی نوی تاریخ»

 انساانی فرهناگ و تما ّن پرچما ار و کهنسال تملّ یک ةدربار اروپایی نوی تاریخ

 از و داشاته دولتای موریاتأم هااآن بیشتر که اروپایی نویسانسفرنامه باش ، چنین

.« کن می جلوه غرضبی و منصفانه ان ،بوده هاتملّ تحقیر پی در استعمارگران طرف

(  223 ) 

 : است چنین کن می ذکر قاجار تاریخ در واتسن از اوی  آنچه
شاون . طبقاات مردم ایران مردمی هستن  صبور که باه آساانی اداره مای

کننا  .... دب و فروتن هستن  و ثروتمن ان از فقرا نگه اری مایپایین، مو

ایرانیااان نساابت بااه »گویاا : ( درباااره ایرانیااان ماای7پااوتینگر )پاااتینجر

های خود، مودب و متواضع و نسبت باه باالدسات، غاوم اماا در همردیف

برابر زیردستان متکبر و ظالم هستن . در ماوقعی کاه فرصاتی باه دسات 

آمیاز را پسات، نادرسات و دروغگوینا  و دروغ مصالحتآورن  طما ، می

                                                           
1 Potinger 
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عا التی و ایرانیاان عاما  اناوا  شاقاوت و بای«.... شامارن مستحسن می

کاری هستن  چنان که در هیچ قومی و عصری نظیر ن اشته است... خوف

قیافاه، شاجا ، نژاد ایرانی، خاوش»گوی : نیز درباره ایران می 7مک دونال 

العااده باا در مشقات، خونگرم، نسبت باه غریباه فاوقنواز، صبور و مهمان

مشارب ولای باه طاور کلای از نزاکت، نجیب، در مجالست رفیق و خاوش

انا . فریبی تکمی خیلی جهات پسن ی ه، محرومن . در ظاهرسازی و عوام

نسبت به زیردست متکبر و نسبت به باالدست مطیع و فرماانبردار، ظاالم، 

)واتساون،  یماان، ناارفیق و ناساپاس هساتن .اجو، خالن، طما ، بایکینه

 (224: 7512 ،ی نق  از او  به73: 7551

 کاه کن می ذکر را مورد شش ایرانیان، برای ش هذکر منفی نقاط میان از اوی 

 از پا  و پاذیردنمی را ورزیطمع و غارتگری زن گی، نواختییک غیرعلمی، ةروحی

 باه را گاوییدروغ اماا  آوردمی هاآن نظر ردّ در را نکات برخی سیاحان، نظرات ذکر

انا  و حتای سافرنامه همه سیاحان بار آن تاکیا  داشاته» که دان می صفتی عنوان

ان  و اثار شوم آن هنوز در میان ایرانیاان باه نویسان غیراروپایی نیز آن را تایی  کرده

 (.511: 7512 اوی ،) «.جا مان ه است

 و کنا مای نقا  ایاران تااریخ در ملکام سرجان از خود، کار از بخشی در اوی 

دان ، ولی هایشان میبا آنکه ملکم ب ی اخوق ایرانیان را بیشتر از خوبی»: نویس می

کن  و نو  حکومت قاجار را در پی ایش دروغ و نیرنگ و صفات ناپسن  موثر ذکر می

  که اساس حکومت چنان است که اگر در انجام هر کاری، نیرنگ را دخالات گویمی

رسن  و این صفت، طبیعت آنها گشته اسات. همچناین ملکام ن هن ، به نتیجه نمی

  525: 2ج ،7235 ملکام،) .«معتق  است  که ایرانیان یا بای  تابع باشان  یاا طااغی

 نگاارانتاریخ نظرهایاظهار این است باور این بر اوی ( 223: 7512 اوی ، از نق به

 (همان. )است گذاشته اثر نویسانسفرنامه ذهن بر

 کاه خارجیانی ةسفرنام) خامی شود پخته تا... سفرنامه جل ی دو ةمجموع در( ذ
 را خاود مقصود نویسن ه ،(7531) پژوهدانش منوچهر ةنوشت (ان کرده دی ار ایران از

از دوران جوانی به سیر و سیاحت عوقاه » که کن می عنوان چنین کتاب، نگارش از

شناسای و آوری کتاب مرباوط باه ایارانوافر داشاته .. و باه ماوازات آن، باه جماع

                                                           
1 Mac Donald 
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جلا  سافرنامه و  111شناسی پرداخته است و در کتابخاناه شخصای خاود ... جهان

هاا را خاطرات جهانگردان و ایرانگردان دارد ... و به دنبال این بوده که این سافرنامه

 (21  « )معرفی کرده و هم محتوای آنها را در دسترس بگذارد.

 متفرقاه ةدسات ساه و اصلی ةدست چهار به پژوهدانش نظر از اصلی هایسفرنامه

 (:23: 7531)  نشومی تقسیم

 .ان نگاشته ایران ةدربار و ان کرده دی ار ایران از که خارجیانی ةسفرنام -

 را خاود سافر خااطرات و انا رفته ایران از خارج به که ایرانیانی ةسفرنام -

 .ان نوشته

 .ان نوشته سفرنامه و ان کرده سفر ایران داخ  در که هاییایرانی ةسفرنام -

 باه هاآن ةسفرنام و ان دی ه را جهان نقاط دیگر که هاییخارجی ةسفرنام -

 .است ش ه ترجمه فارسی

 منظوم هایسفرنامه -

 نزط هایسفرنامه -

 تخیلی و داستانی هایسفرنامه -

 ایان از اوّل بخاش باه فقاط ،خاامی شاود پختاه تاا.. .سفرنامه جل ی دو کتاب

 فارسای به ش هترجمه هایسفرنامه به فقط ،هاآن میان در البته و پرداخته مجموعه

 سافرنامه تحریر تاریخاساس بر جل ی دو ةمجموع این در هاسفرنامه. است پرداخته

 ابتا ای در و اسات ش ه اراله( نوی سفرنامه زن گی تاریخ یا ایران، به سفر ریختا یا)

 شا ه ذکار تااریخی ترتیاباسااس بر هاسفرنامه فهرست از ایخوصه هم، اوّل جل 

 . است

 از ایخوصاه ابتا ا کارده، سافر ایاران به که جهانگردی هر ةدربار ،این برعووه

 و مباحااث تاارینمهم ساافر، جغرافیااایی ةرگساات وی، ساافر هااایویژگاای زناا گی،

 اسات شا ه بیان سفرنامه از هاییبخش عیناً سپ  و ش ه ذکر سفرنامه هایویژگی

(. دها مای تشاکی  را ایصافحه نهص  و هزار کتاب این اعظم قسمت دوم، بخش)

 بار بیشاتر وی باوده، شناسایایاران و گاردیایران پژوه،دانش مرحوم تعلقات چون

 و سیاسای وقاایع و سافرنامه هر در ایران گوناگون شهرهای از جغرافیایی توصیفات

 ایان البتاه. نیسات آن در خلقیاات از اثاری تقریباً و ش ه متمرکز شاهان توصیفات
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 نباوده وی ةمسائل ایرانیاان، خلقیاات چاون نیست، هم انتظار از دور چن ان مسئله

 . است

 ةهما ،شا ه منتشر 7531 سال در اینکه وجود با پژوه،دانش مرحوم کتاب البته

 خطای هایسفرنامه مشخصاً و کن نمی معرفی را فارسی به ش هترجمه هایسفرنامه

  اسات چااپی هاایسافرنامه از دیگر برخی فاق  نیز و گیردبرمی در را ربیسُ چاپ و

 ،کاارپن پاون سفرنامة ،(7535 ویلت ، راکه) مغول خان دربار به پاپ سفیران مثوً

 ساقوط ،(7515 کاارپن،. )م7243 ساال در مغاول دربار در واتیکان سفیر نخستین
 ایههامن ،(7541 ،بااازن) نادرشاااه طبیااب هاااینامااه ،(7544 ،گیونتااز) اصاافهان

 هاایناماه ،(7511) هاریشااف و هویفصا دوران در ویسرانف انشیشک از زیگانتفگش
 (.7531) قاجار شاهفتحعلی سلطنت به مربوط ایران دربارة گریبای وف الکسان ر

 ةمق ما در «هااس ه ایرانگردان ةکارنام در» مطلبی در کیشص اقت جمشی ( ر

 وی نوی دست ةنسخ از رفتهبرگ ظاهراً که( )7533) موریه جیمز ةسفرنام اوّل جل 

 هاایسافرنامه تعا اد ،(اسات( 57  ) هااسافرنامه توصیفی شناسیکتاب عنوان با

 که دان می نسخه 753 را ش هترجمه هایسفرنامه تع اد و هزار به نزدیک را موجود

 نخساتین همچناین( 22  . )اسات دیگاران از بایش میان این در اروپاییان سهم

 جهاانگرد یناوّلا و ش ه معرفی میود از پیش 371 از 7اسکوالک  نایرا به جهانگرد

 (22  . )است( میودی 7715 تا 7714 از) جناح بن بنیامین اسوم، از بع 

 صافویان ةدور هاایسافرنامه مجماو  ،(شیبانی کار از استفاده با) کیشص اقت

 افشاریان عنوان، 77 را( 7141-7127) افغانان عنوان، 37 را( 7121 تا 7111 ةده)

 قاجاریاااان عناااوان، 71 را( 7121-7137) زنااا یان عناااوان، 1 را( 7147-7131)

 عنااوان 72 را( 7241-17227 اوّل پهلااوی ةدور و عنااوان 211 را( 7127-7221)

 سافرنامه 713 قاجاار، دوره ةسفرنام 211 از همچنین( 57  . )است کرده ارزیابی

 معیاار را سایاح نگارنا ه، کاه نیست مشخص البته. )تاس ش ه برگردان ه فارسی به

 نا اده توضایح نیز را شیبانی خود آمارهای میان تفاوت نیز و را سفر یا است، گرفته

 آماار باا کاه داده توضایح 7131 و 7111 و 7111 ةده هایسال ةباررد مثوً. است

                                                           
1 Skylo XX 
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 هایچ اسات، زمتماای آماار این که دیگری هایسال ةدربار اما  است متفاوت شیبانی

 .(است ن اده توضیحی

 باار نگاارش» شناساایکتاااب بااه ای،مقالااه در نیااز( 7531) تمساارّ حسااین( ز

 هاایسفرنامه شناسیکتاب که است معتق  و پرداخته پژوهیسفرنامه یا «هاسفرنامه

 و هااکتااب از شناسیکتاب ةارال با کرده سعی و است مقاله یک ح  از فراتر فارسی،

 فهرسات باه دسترسای هام انا ،پرداخته فارسی هایسفرنامه معرفی به که یمقاالت

 (445  . )کن  معرفی را ایسفرنامه نق  منابع هم وکن   تسهی  را هاسفرنامه

 هاا،کتاب فهرست: سفرنامه شناسیکتاب ها،سفرنامه شناسیکتاب ج ی ترین( ژ
 7532 ساال تاا ابتا ا از ردشاگریگ و سایاحت و سفرنامه سفر، موضو  در هامقاله
. اسات( 7521) تهرانای حسین حاجی اعظم شریف و کجوری متاجی صاحبه ةنوشت

 فهرسات مقاله 137 و کتاب 127( 7521) تهرانی حسین حاجی و متاجی کتاب در

 در ذکرشا ه متاون ساایر از بایش و است مفص  ایمجموعه کتاب، این. است ش ه

 آن در نیاز هااسافرنامه ةدرباار هایکتاب و مقاالت کهآن ویژهبه  دارد اطوعات باال،

 برخاای در کااه دارد وجااود خطاهااایی کتاااب، ایاان در هاام باااز امااا اساات  آماا ه

 کتااب، عناوان در کاهآن وجاود با. است داشته وجود نیز گذشته هایشناسیکتاب

 سنگی پچا و خطی هایسفرنامه( 41: 7522) طالعی ةگفتبه ،آم ه «ابت ا از» ةکلم

. اسات نبوده اثر نویسن گان نظر مطمح نیز اینترنتی هاینسخه و هانامهپایان نیام ه،

 هاافهرسات به فقط و ن ی ه را هاکتاب اص  نویسن گان، که آی می نظربه همچنین

 شناسیکتاب این به فراوانی ایرادهای مقاله، آن در همچنین طالعی. ان کرده مراجعه

 3 کوتااه ةمقالا ایان در او. است آن جامعیت فق ان ،هاآن ترینمهم هک است گرفته

 شناسایکتاب این در که کن می ذکر نمونه عنوانبه را سفرنامه هفتاد نام ،ایصفحه

 . است نیام ه

 هاایشناسیکتاب برخی نیز و شناسیکتاب این ایراد ترینمهم که آی می نظربه

 موضاوعی هاایفهرسات و هاااندبرگاه باه که است آن ،ربختیا کارهای مانن  دیگر

 قالاب در که هاگزارش برخی لذا  ان ن ی ه را هاکتاب اص  و ان کرده اتکا هاکتابخانه

 .ان افتاده قلم از اثر این در ،ان ش ه اراله داستان و سن  و نامه
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 هاا،سافرنامه در ایرانیان خلقیات آوریجمع کنار در ما توش حاضر، پژوهش در

 فارسای باه منتشرش ه هایسفرنامه از نیز جامعی نسبتاً شناسیکتاب تا بوده این بر

 قلام از گزارشای تا شود دی ه مرتبط متون تمام امکان ح  تا همچنین و کنیم اراله

 لزومااً ان،ایار از بیگانگاان گزارشاات از بسیاری که دادمی نشان ما مشاه ات. نیفت 

 ،نموناه بارای. اسات نش ه نویسیفهرست ،«سفرنامه» عنوان با شناسانکتاب توسط

 آن از نیاز متفااوت ةترجما سه که وارد، ترن  ةنوشت حسن جویوجست در کتاب

 تاانکوانی هاایناماه و داساتان عناوانباه ،(7531 ،7532 ،7537 وارد،) است ش ه

 کاه دادمای نشاان خاوبیبه مسئله اینان . ش ه شناخته خاطرات، عنوانبه( 7535)

 هاایشناسایکتااب معا ود ایان، بارعاووه. نیست کافی موضوعی، فهرست به اتکا

 در هااآن از برخای کاه باود واقعیت این  یّؤم داخلی، پژوهشگران توسط ش هانجام

 خطاا باه گااه و کارده بسان ه موضوعی فهرست همین به ،خود ةمجموع گردآوری

 نیاز، شا هشناخته و مشهور آثار به شناسیکتاب هایمجموعه سایر اکتفای. ان رفته

 تنظایم ةحاوز در ح اق  عمیق، پژوهشی نیازمن  حوزه، این که بود مهم این بیانگر

 .  هاستسفرنامه از جامع فهرستی

 یااناهکتابخ منابع در اساسی کاوشی به نگارن ه تا ش  سبب عوام  این ةمجموع

 علاوم پژوهشاگاه ةکتابخانا( جهان و ایران) تاریخ بخش هایکتاب تمام و زده دست

 تااالر تهاران، دانشاگاه مرکازی کتابخانه ابوریحان تاالر فرهنگی، مطالعات و انسانی

 اجتمااعی علاوم ةدانشاک  ةکتابخانا و تهران دانشگاه مرکزی ةکتابخان شناسیایران

 باه پاژوهش ایان ها ف کاه جااییآن از ،ایان برعووه. کن  مرور را تهران دانشگاه

 فارسای زبان به خارجیان ةمنتشرش  مشاه ات تمامیِ و ش نمی مح ود هاسفرنامه

 قارار بررسای ماورد نیز مجوت در یافتهانتشار سفر هایگزارش بود، نظر مطمح نیز

 ایاران تااریخ بخاش حاوزه، ایان در رایج هاینویسیفهرست فق ان دلی به و گرفت

 جغرافیاا، و تاریخ ماه کتاب هایمجله کام  فهرست نیز و انسانی علوم جامع پورتال
 و ایاران معاصار تااریخ ةفصلنام اسناد، ةگنجین بهارستان، ةنام تاریخی، هایبررسی
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 پایگااه و 7انساانی علاوم جاامع پورتاال از اساتفاده بانیز  تاریخی مطالعات ةفصلنام

 .گرفت قرار بررسی مورد 2نور تخصصی تمجو

 در هناوز اسات، آم ه گرد خصو  این در جامع نسبتاً فهرستی کهاین وجود با

 نشا هترجماه آثار نیز و قاجار ةدور سنگی چاپ هایکتاب بررسی جای پژوهش این

 که ،هربرت ةسفرنام نظیر ،ایران به سفر از ارزن ه آثاری   است خالی فارسی زبان به

 از پا  ایاران از بیگانگاان مشااه ات و هااسفرنامه همچنین. ان نش ه ترجمه زهنو

 گنجانا ه اثار ایان در هایشاان،گزاره استخراج و مطالعه وجود با نیز اسومی انقوب

 . شون  اضافه هم تکمیلی موارد کار، این بع ی هایویرایش در است امی  و ان نش ه

 انیرانیا اتیخلق سنجش رد هاسفرنامه اعتبار زانیم

 زمیناه، این در و نیست ان ک ایرانیان اجتماعی اخوق ضعف باب در موجود ادبیات

 زماان از( حا اق ) کاه ادبیااتی تمام به توانمی ج ی ، نظریات و تحقیقات برعووه

 کاه بااب این در اصلی منبع اما. کرد رجو  ان ،نهاده عرصه این به پا بع  به قاجاریه

 مختلف دالی  به که است بیگانگانی هایسفرنامه است، ش ه استفاده تحقیق ینا در

 . ان کرده سفر ایران به سیاحت و سیر برای یا و اقتصادی مذهبی، سیاسی،

 ةین مناابع موجاود دربااراوّلااست که از جملاه  تینکته حالز اهم نیبه ا توجه

اسات  یگانگاانیب یهااسفرنامه ،انایرانیرفتاری  مشکوت و رانیدر ا یاجتماع خیتار

کاه  شاودیما انیاع شتریب یدست منابع زمان نیا تیاهم .ان که به ایران سفر کرده

 یشاماریبا ارجاعات ران،یا در یاجتماع مسال  و خیتار با مرتبط ریتفاس و هاهینظر

کاه  یکساان عنوانبه سان،ینوسفرنامه تیاکثر انیم نیاما در ا  ان داده هاسفرنامه به

گارفتن برتاری فارضگرایانه و باا پایشبا نگاهی تکام  ،ان بوده یرانیناظر فرهنگ ا

 یفیتوصا ،انا  و در مجماو غرب، رفتارهای ایرانیان را با جوامع غربی مقایسه کرده

گارفتن از نگااه و فاصاله بااانا  و کمتر توانسته ان داشتهاز رفتارهای ایرانیان  یمنف

 یشاکل عما تاً کاه نگااه اینرا بررسی کنن .  انیرانیاخود، هم النه  یهافرضشیپ

داشاته کاه اکثار  رواج مایودی 72 و 73 قارون در ویژهبه است، داشته تحقیرآمیز
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