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  چكيده
از   ي از پيش از اسالم تا انقـالب اسـالمي  ايران مسائل زنان ةبه مطالع تحقيق حاضر
شان بررسي و  را در كنار رفتارهاي منفي شاننويسان پرداخته و مشكالت نگاه سفرنامه

  .كند ي مطالعه ميايران نويسان را در انعكاس وضعيت زن موقعيت سفرنامه
بندي وضعيت زنـان   دستهاين پژوهش بر مبناي تحليل تماتيك تنظيم شده و با 

استخراج  را »ظلم به زنان«و » خلقيات منفي زنان«هايي مبني بر  در سه مقوله، گزاره
  .كرده است

درك  فقـدان هاي انكارناپذير، در مـواردي   طبق نتايج، با وجود برخي گزاره
بنـابراين  ؛ اسـت  بـوده مـؤثر   شدر گزارش ايران   ةجامعنويس از  درست سفرنامه

نخسـت  : اسـت بررسي  درخورمنظر   نويسان از مسائل زنان از سه سفرنامهفهم 
پـردازي يـا اقتبـاس از     از روي خيـال  و هايي كه بـدون دسترسـي بـه زنـان     آن

دوم، مرداني كـه بـه   . اند نظر كرده ي اظهارايران زنان دربارةهاي ديگران  سفرنامه
ارتبـاط   ي درايران زنان نويسان زن كه با و سوم سفرنامه  اند زنان دسترسي داشته

شناخت  كه دهد مذكور نشان مي ةدست  تنوع مشاهده و تفاوت ميان سه. اند بوده
نويسان، نيازمند احتياط و توجه به ميـزان دسترسـي    ي از نگاه سفرنامهايران  زنان
  .زنانه است ةها به جامع آن
   .                                       سفرنامه، زنان، خلقيات منفي، ظلم به زنان   :  ها       دواژه ي  كل

                                                                                                 

   myeganeh@ut.ac.ir )نويسندة مسئول(شناسي، دانشگاه تهران  دانشيار گروه جامعه *
  zadghannad@gmail.comكارشناس ارشد مطالعات فرهنگي و رسانه، دانشگاه تهران  **

  16/9/1393: ، تاريخ پذيرش3/3/1393: تاريخ دريافت



 نويسان خارجي از نگاه سفرنامه ي از پيش از اسالم تا انقالب اسالميايران  بررسي مسائل زنان   24

  

  مقدمه. 1
يـان را  ايران اي از زنـدگي  هـاي ناشـناخته   كـه گوشـه  ، ايران يكي از منابع مهم تاريخ اجتماعي

اين سـياحان از پانصـد     .اند سفر كرده ايران هاي سياحاني است كه به كند، سفرنامه روشن مي
دربـارة  انـد و   را درنورديـده  ايران هاي گوناگوني از سرزمين سال پيش از ميالد تاكنون بخش

كه در  اين  با توجه به. ها، موضوع زنان است انگيز سفرنامه يكي از نكات بحث. اند نوشته ايران
خورد، تصـويري   زنان به چشم ميدربارة تر مطلبي  هاي پيش كم ي موجود در سدهايران منابع

اين قشر بوده اسـت؛   دربارة منبع موجود فقط ها  اند تا مدت كه سياحان از زنان شرقي ساخته
كند  ي ارائه ميايران از زنان يايران هاي نامهاي نمونه تصويري كه مونتسكيو در كتاب مشهور بر

  .شاردن است سفرنامةبرگرفته از  پردازد، سراسر ي ميايران و در آن به توصيف حرمسراي
هـاي   كند كه فهـم از شـرق بـر اسـاس يافتـه      كيد ميأت يشناس شرقادوارد سعيد نيز در 

 يشناسـ   شـرق شرقي كه . اند ترين منابع آن ها از مهم  شكل گرفته كه سفرنامهاي  شناسانه شرق
 ايـن جنبـه تـا     اي رويايي دارد كه بر اساس تصور از زنان شكل گرفته اسـت؛  سازد جنبه مي

تصـويري از حمـام تركـي بـا      شحدي براي سعيد اهميت داشته است كه روي جلد كتـاب 
نشده  ايران  اي به  هرچند در كتاب سعيد اشاره. دنقش دارترك و چندين زن برهنه  اي حاجي
  .شود  نيز مي ايران شده از شرق شامل  ساختهتصوير  اما ،است

اند  ي ساختهايران  كه سياحان فرنگي از زناناست بررسي انواع تصاويري مقاله اين هدف 
ة دربار هشد ترجمه  ةسفرنامبيش از پانصد . تغييرات آن تا پيروزي انقالب اسالميچنين  همو 

 ةترجمـ ها و نيز مقاالت كوتـاهي كـه    خانه هاي سفارت نگاري، گزارش  سفرنامه، نامه( ايران 
 ةدربارها را براي پژوهش  آن  كه نگارندگان مقاله وجود دارد) اند هايي از يك سفرنامه بخش

انـد   موضوع زنان پرداختهها، متوني كه به  ميان آن و از اند كردهيان مطالعه ايران  خلقيات منفي
  .اند اين مقاله بررسي كرده  به صورت مجزا در

از جمله كتـاب   اند؛  ها پرداخته منابع اندكي موجود است كه به موضوع زنان در سفرنامه
 انيخارج يها گزارش و ها سفرنامه اساس بر هيصفو عصر در يايران  زنبا عنوان  خوانساري

 ي و غيرايران  هاي ي به روايت سفرنامهايران  زن«عنوان  باسيفي چرمهيني  ةنام پايانو ) 1381(
بررسي صفوي را  ةدور فقطاين دو اثر   .در دانشگاه پيام نور) 1387( »صفويه ةدوري در ايران
كـه   ،)1372(گرس نوشتة  سفير زيبابه عالوه جز . اند ها غافل بوده و از ساير دوره اند كرده

 آمـد  ايـران  بـه  1706به سرگذشت سفر ماري كلودپـوتي، مـاجراجوي فرانسـوي كـه در     
ديگـري از  سفرنامة  ،است و بهتر است عنوان داستان سفر را بر آن نهاد تا سفرنامه پرداخته
 ممبره كلهيم سفرنامةي مهمي مانند ها چنين سفرنامه هم. در دست نيستاين دوره   زنان در
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تاكنون بررسـي نشـده    ،وارد شودي ايرانة خانكه در آن نويسنده توانسته به  ،)1392ممبره، (
كه به مشاركت  نيز قرار دارد )1381پناهي، ( ها سفرنامه در يايران زن ،اين آثار  در كنار. است

ي نه به ايران  زن«در آن  ؛ اثري كهپرداخته استها  ي در سفرنامهايران  اجتماعي و سياسي زنان
نشين، بلكه مهربان و دلسوز، فعال و پويا، مؤمن و معتقـد و   موجودي منفعل و عزلتعنوان 

. )83: 1386چـي،   بـه نقـل از تـرك    10: 1381پنـاهي،  (» صبور و قانع معرفي شـده اسـت  
كـاود؛   مـي  ها هاي فرهنگي و اجتماعي در سفرنامه  نويسنده فعاليت زنان را از جنبه چنين هم

اجتمـاعي، تعلـيم و تربيـت و     ةايالتـي، طبقـ    شهري، روستايي وزن مسلمان  مانندعناويني 
اين كتـاب نيـز هـدف     . )همان( شده استبحث ها  دربارة آنصنايع از موضوعاتي است كه 

  .نبوده است نظرش مدايم دارد و خلقيات منفي زنان   چه بررسي كرده از آن يمتفاوت
، وضعيت ايران  از موقعيت زنان درتر   حاضر، در پي آنيم كه براي شناخت دقيق ةدر مقال

 فقـط تمركز مقاله . اند بررسي كنيم بازديد كرده ايران هاي سياحاني كه از ها را در سفرنامه آن
ذكر است مراد از مسائل زنان، آن دسـته از   شايان .هاست بر مسائل زنان و خلقيات منفي آن

 اغلـب د و نشـو  ي اعمال ميانايرة مردساالر جامع                                  ًرفتارهايي است كه از سوي عرف معموال 
چنين خلقيات منفي زنان ناظر به رفتارها و  هم. آميز جنسي و جنسيتي دارند صورت تبعيض

انـد؛ رفتارهـايي نظيـر     ي گزارش شدهايران هاي منفي زنان ويژگي در قالبتفكراتي است كه 
شده بر  اعمالاين ترتيب رفتارهاي منفي   به. پرستي و نظاير آن گرايي، خرافه حسادت، تجمل

اين مقالـه    ديگر، در سوياز . اند ي مطمح نظر بودهايران زنان و رفتارها و خلقيات ناپسند زن
دليل كه سـياحان بـه زنـان در       ي پرهيز شده است؛ بدانايران از پرداختن به نقاط قوت زنان

. اند هاي عام و بيروني ديده زنان را در موقعيت تر بيشاند و  داشتهدسترسي اندكي  ها خانواده
درك روشـني از   چنـدان  ،اين رو  و از اند چنين سياحان راهي به اجتماعات ديني نداشته هم

اين جامعه   هاي منفي اما بخش ،اند ي نداشتهايران ويژه زن بهو ي ايرانة جامعهاي مثبت  بخش
  .اند ي خود رصد كردهايران را بهتر از معاصران

ايـن سـياحان اسـت تـا از       هاي ميان مشاهدات حاضر، بررسي تفاوت ةمقالهدف ديگر 
  .دست يافت ايرانة دربارهاي سياحان  طريق آن بتوان به سنجش اعتبار يافته

  
  روش تحقيق. 2

اين رو تـالش    نه چرايي آن؛ از ،گزارشي از وضعيت زنان است ةارائمقاله اين   هدف اصلي
شـده    طـرح مسـائل   ،مناسبي از موضوعات ارائه شود و بـر اسـاس آن  بندي  شده است طبقه

اين تحقيق در پي آزمون   جايي كه چنين از آن هم. تري داشته باشد زنان تصوير روشن ةدربار
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ـ   الگويي در بازنمايي تصوير زن ةدهند ارائهاي خاص نيست و به نوعي خود  نظريه ي از ايران
و مبناي خود را بـر متـد   كرده محتواي كيفي استفاده هاست، از روش تحليل  خالل سفرنامه

آن محقـق از طريـق    دراسـت و  مبتني بر استقراي تحليلـي  تحليل تماتيك استوار كرده كه 
 يابد ميتحليلي دست شناسي  سنخبه اي  داده برونو اي  داده درونها و الگويابي  دادهبندي  طبقه

ايـن    تفكيك شـش موضـوع يـا تـم اصـلي در     مسائل زنان به  بنابراين ؛)1392محمدپور، (
  .ها بررسي شده است سفرنامه

  
     نويس               جنسيت سفرنامه   2 . 1

مـورد بـه مسـائل و     146 ،هـا  كه از ميان آن ه استشدسفرنامه مطالعه  500 ،اين پژوهش  در
و  اند كه سياحان زن نوشتههايي   سفرنامهنيز  ميان از اين  .استكرده ي اشاره ايران خلقيات زنان

گر زن نيز مطـالبي   دو پژوهش ،عالوه بر آن .است بودهمورد  25به فارسي ترجمه شده است 
نيـز   ايـران   كه در آن به برخي از مشـاهدات خـود از   اند تحرير درآوردهرشتة به  ايران  دربارة
هاي  هسفرنامه از سفرنام 18فقط اند و  زنان به مسائل زنان نپرداختهاين  اند، اما همة  كردهاشاره 

تـر از   شده است؛ يعني در مجموع كم مطالعهدربارة آن  تحقيقاين   كه در 1استآنان موجود 
بـه   ،كنـد  را بررسي مـي  1357كه تا سال  ،اين مقاله  درشده   بررسيهاي  درصد از سفرنامه 12

 ةهاي منفي ذكرشـده دربـار   درصد گزاره 81/80اين ترتيب،   به. زنان نوشته شده است دست
  .اند كردهزنان سياح گزارش  رامانده  باقيو يك پنجم  اند كردهمردان بيان را  زنان

 

           هاي تاريخي      دوره     2.2

 146، اند كردهبازديد  ايران  كساني كه از به دستمتن منتشرشده  500در مجموع از بيش از 
. زنان است ةدربارمسئله يا موضوعي  ةدربرگيرندسفرنامه حاوي گزاره يا توصيفي است كه 

، )م.ق 405- 398هـاي   سـال در (كتزيـاس   سـفرنامة  ،هـا  دست گـزاره اين  ة نمون نخستيناز 
 درمريكـا  اهمسر سفير  ،سينتيا هلمز سفرنامةها،  پزشك مخصوص اردشير دوم و آخرين آن

ايـن    از مجمـوع . كرده استرائه ا 19762تا  1973هاي  سال      ِايران   كه گزارشي از است ايران 
بنـدي، شـامل چهـار     دورهايـن  . زنان به دست آمده است ةدربارمنفي  ةگزار 589متن،  146

، )درصـد  05/15(، بعد از اسالم تا ابتداي قاجاريـه  )درصد 74/2(پيش از اسالم  گروه كلي
ـ اسـت كـه بـر مبنـاي     ) درصـد  23/21(و پهلـوي  ) درصـد  90/58(قاجاريه  توزيـع   ه،ارائ
  .ها ارائه شده است سفرنامهتري از  مناسب
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    شده         بررسي         نوع زنان      3.2

زن كه  گوناگونانواع  ةدرباراست زنان ذكر شده توصيفاتي  ةدربارچه  ها، آن اين سفرنامه  در
  :شوند ميكلي تقسيم  ةدستبه سه 
  نـويس در بيـان وضـعيت اخالقـي زن     اين معني كه سفرنامه  به: زن در مفهوم عام) الف

  دقيـق زن  ةواژاز  دارد مـي كه مرد يا شـرايط اجتمـاعي بـر او روا      تبعيض و ستميي يا ايران
اين معنا كه او موضوعي را در وضـعيت    به ؛كند و نظاير آن استفاده مي ايران  ي، زنان درايران
از مجمـوع  . دانـد  سادگي قابل تعمـيم بـه سـاير زنـان مـي      بهي يافته است كه آن را ايران  زن

 ،همانند تعبيـري كـه كـالرا رايـس    . گيرند اين طبقه جاي مي  درشان درصد 65/44ها،  گزاره
ـ   زناندر ) 1919- 1899( ايران  عضو هيئت تبليغي مسيحي در ي و راه و رسـم زنـدگي   ايران

 :كند ارائه مي آنان

 متوسـل  گونـاگون  »هـاي  طلسم« به آوردن پسر اي شوهر محبت و مهري ابيباز ديام به زنان
 قيتوف) و( هوو سر رب آوردن بال منظور ها، تالش گونه ناي  سرشت دري كل طور به. شوند يم
  .)88: 1383 س،يرا( است شتنيخو گرفتن قرار مطلوب در

ـ   خوهـاي زن   و  از خلـق برخي : زن درباري و اعياني) ب         ً                ي منحصـرا  مربـوط بـه    ايران
اي  نحـوه       ً   تقريبـا   او  نـي اسـت  برخورد با اوسـت و گفت نحوة شرايط زندگي او در دربار و 

كنـد كـه ديگـر زنـان، نظيـر آن را تجربـه        را تجربـه مـي   خاص و منحصر به فرد از رفتار
همـة  در  ششود يا اعمال و سـكنات  اعمال مي شرفتارهايي كه در قبال ،اين رو  از. كنند نمي

. انـد  شـده اين دسته از زنان تفكيـك   بنابراين ؛ پذيرد تعميم نميي ايران  كل زنان برايموارد 
بـراي  . شـود  اين گروه از زنان مربوط مـي   به) درصد 19/19(ها  نزديك به يك پنجم گزاره

 ايران  فرزندان درباريدر ) 1898- 1897(السلطان  نمونه اسپاروي معلم انگليسي فرزندان ظل
 :گويد اين گروه مي  در توصيف

ي ديل فاتيتوص صحت. است تر بيش پوشد يم كهيي ها تنبان تعداد باشد، تر انياع هرچه زن
 رايي هـا  خـانم  سـد ينو يمـ  او. كـرد  قيتصد خواندم كهي ايران  هري برا باره  ناي  در را ليش
  .)178: 1369 ، يارو پ اس( اند دهيپوش يم گريد كي يرو تنبان ازدهي تا كه شناخته يم

 شان هتجربنويسان  ها، سفرنامه از گزاره  در بخش اعظمي: هاي موردي زن در وضعيت) ج
خاص جغرافيايي يا قوميتي و ديني بيـان   ةاز رفتار زنان يا نوع برخورد با آنان را در محدود

انـد يـا روايتـي از     كرده يا وضعيت زنان را در مشاغل و اموري خاص بـه تصـوير كشـيده   
ـ   زنـان  همة راياين مورد هم ب  كه اند كردهخويش را بيان  انبا همسر انيايرانبرخورد  ي ايران



 نويسان خارجي از نگاه سفرنامه ي از پيش از اسالم تا انقالب اسالميايران  بررسي مسائل زنان   28

  

ايـن    بـه ) درصد 16/36(زنان  ةهاي ذكرشده دربار بيش از يك سوم گزاره .رديپذ ينم ميتعم 
ديدن كـرده،   ايران  از 1802گردد؛ براي نمونه وارينگ، جاسوس انگليسي كه در  گروه بازمي

 :نويسد اين گروه زنان مي  اي از در توصيف نمونه

 و سرپرستى تحت كه باشند مى رقاصه هاى زن پردازند مى اتيمال همه از تر بيش كه اى طبقه
 است ثبت حكومتى دفتر در افراد ناي  مشخصات گريد و سن و نام ؛هستند دولت تيموميق
 دولتىي اجزا ستىيبا ،ندينما مكان  نقل گرىيد شهر به اي رنديبم اي ندينما ازدواج چه چنان و
 بندى درجه »اهيپول س« تا »تومانى دو« از متعددى طبقات به ناناي  .باشند داشته اطالع ها آن از
  .)202: 1369 نگ،يوار( كنند مى زندگى نىيمع هاى ابانيخ در طبقه هر و شوند مى

  
                    شغل و موقعيت سياحان     4.2

كنـد شـغل و    ايجاد مي  كه در بيان سياحان از وضعيت زنان تفاوت  يكي از متغيرهاي مهمي
      ً  نسـبتا   ةطبقـ  هفتعام،  اي بندي در طبقه. است ايران  از سفر به هدفشانموقعيت سياحان و 

  :ه استايجاد شد  همگن
 مستشاران ها،  خانه سفارت كارمندان سفرا، همة گروه، ناي  از منظور: يخارج مورانأم. 1
 با و يخارج يها دولت يسو از كه اند يكارمندان و يدولت ادارات رانيمد جاسوسان، ،ينظام

  ؛)ها گزاره درصد 21/39 وها  سفرنامه درصد 32/49( اند كرده سفر ايران  به مختلف يها سمت
  به يپژوهش اهداف و  علمي مقاصد با سانينو سفرنامه از گروه ناي  :يعلم يها تيشخص. 2
 شناس، باستان دانشگاه، استاد معلم، رينظ گوناگوني مشاغل در و اند كرده سفر ايران
 درصد 07/15( اند ظاهر شده مورخ و كاشف جانورشناس، شناس، ايران  شناس، شرق

 ؛)ها گزاره درصد 86/10 وها  سفرنامه
 ؛اند كرده سفر ايران  به مذهبيف اهدابا  سانينو سفرنامه از يگروه: مذهبيان. 3
 ها درصد سفرنامه 74/2( دهند يم ليتشك را گروه ناي  يمذهب مبلغان و ونرهايموس ها، شيكش
 ؛)ها درصد گزاره 97/7و 

نگار،  خبرنگار، روزنامه قالب در كه يسانينو سفرنامه از دسته آن: هنرمندان و سندگانينو. 4
اند گروه نويسندگان و  سفر كرده ايران  نقاش، كلكسيونر، شاعر، نويسنده و مستندساز به

 ؛)ها درصد گزاره 99/8ها و  درصد سفرنامه 90/8(دهند  اين مطالعه تشكيل مي  هنرمندان را در
كه از  اند گردان بازرگانان و جهان ،نويسان گروه ديگر سفرنامه: گردان و بازرگانان جهان. 5

ي ايران  ابعاد زندگي ةهماند و به همين سبب، به  و مذهبي به دور بوده  اهداف سياسي، علمي
  ؛)ها درصد گزاره 90/21ها و  درصد سفرنامه 70/13(اند  داشتهنگاهي فراگيرتر 
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اين   .اند گرفته و بررسي شدهمجزا قرار  يپزشكان در گروه ،وهشاين پژ  در: پزشكان. 6
از دربار گرفته تا اقشار پـايين   ،اجتماعي گوناگونامكان دسترسي به قشرهاي            ًگروه معموال 

 آنـان صـحبتي بـا    ويـژه هـم   بـه ي و ايران  مالقات با زنان ، عالوه بر آن. اند را داشته ،اجتماعي
هـا اغلـب از آن محـروم     و سـاير گـروه   انـد  اين گروه داشته  ويژگي ديگري است كه مردان

 ؛)ها درصد گزاره 14/8ها و  درصد سفرنامه 16/6(اند  بوده
شـان   گران خارجي حين سفر خانواده سياسي و پژوهشمأموران برخي از : همسران. 7

 مبادرت ها به نوشتن شرح سفر خويش و همسران برخي از آناند  آوردهرا نيز همراه خود 
ي با تر بيشزيرا دسترسي و ارتباط  ؛اند شدهبررسي اين گروه از زنان نيز جداگانه   .اند كرده
  وارد) و مـذهبي   سياسي، علمي(كه بدون هدف خاص  آنواسطة اند و به  داشته يايران  زنان
هـا و   درصـد سـفرنامه   11/4(انـد   افكندهتري  نظر جزئيي ايران  اند، به مسائل زن شده ايران

  .)ها درصد گزاره 88/2
  
 مسئله بودن مردانه اي زنانه 5.2

ه كـ  بـا ايـن  اين است كه  ديگر اهميت باموضوع زنان  ةدربارسياحان  هاي نگاشتهدر بررسي 
به زنان اين نقدها  است، اما آنانزنان و نقد وضعيت موجود  ةدربار ها نگاشتهاين   بسياري از

كه نـاظر بـر   را يعني رفتارهايي  است؛  بلكه خلقيات منفي مردان را نشانه رفته ؛گردد بازنمي
هـاي   اين بخش بـه نظريـه    براي تعريف ظلم به زنان در. بيان كرده است ظلم به زنان است

قـدرت   ةرابطها، وضعيت زنان پيامد  اين نظريه  در قلمرو. شود داده ميستم جنسيت ارجاع 
هـر نـوع    ،پـردازان سـتم از سـلطه    منظـور نظريـه  . ن يا سلطه استمردان و زنا ميانمستقيم 
منظور از ابزار اراده . خود كند ةارادرا تابع و ابزار ) فرد يا جمع(اي است كه يك طرف  رابطه

تـرين و   در الگـوي سـتم جنسـيت بـه عميـق     . بودن، انكار ذهنيت مستقل فرد تـابع اسـت  
كه در  شود مشاهده ميوف به مردساالري فراگيرترين شكل، جزئي از نظم اصلي سلطه معر

. شـود  دهـي مـي   ابعـاد حيـات اجتمـاعي سـازمان     ةهمـ جامعه به سوي تفوق مردان در  ،آن
شـدن يـا     بيولوژيكي بـودن يـا اجتمـاعي    مانند يمردساالري پيامد ناخواسته و ثانوي عوامل

بـا نيتـي    مردساالري نظم قدرتي بنيادي اسـت كـه   ؛هاي جنسي يا نظام طبقاتي نيست نقش
 زنبارگيبر همين اساس، صفاتي مانند  .)629: 1393ريتزر، (شود  آگاهانه و استوار حفظ مي

ظلـم و   ةمقولدر  نندك ميمردان بر زنان اعمال  ،زعم سياحان  بههايي كه  مردان يا محدوديت
  .گيرد ستم به زنان جاي مي
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يكي خلقيات منفي زنان و ديگري ند؛ ا ههاي مربوط به زنان به دو دسته تقسيم شد اين گزاره 
مسائل زنان، به ظلم بـه  دربارة هاي ذكرشده  پنجم گزاره در مجموع، بيش از چهار. ظلم به زنان

  .گيرد ميخلقيات منفي زنان را دربر  شاندرصد 19/19فقط و ) درصد 81/80( گردد ميزنان باز
  :است بيان شدهصورت   بدينشاردن  سفرنامة دراي از خلقيات منفي زنان   نمونه

ـ  احساسـات  توانند ينم هرگز ند،ا مقام و جاهي دارا كه آنان ژهيو هب ن،يزم مشرق زنان ي درون
 همواره رو نيا از ؛فكننديب پرده شيخوهاي  يمند رنج اها ي يشادمان بر و بپوشانند را شيخو

  .)1412: 1372 شاردن،( ندا خشمناك و زده جانيه و منقلب
به نام  اي به نقل روحاني رانيا  دور به يسفرچه كنتس روزن در  آن نيزبراي ظلم به زنان 

  :توجه است درخوركند  مصطفي ذكر مي
 و سـالم  زن بـا  ،نـد يبب ابـان يخ در همسـرش  اتفـاق  بـه  را دوسـتش ي مـرد  اگـر  ايران  در

 بـا  نيزمـ  مشـرق  جا ناي ؛ است دهيند را او    ًاصال  كه دينما مي وانمود و كند نميي پرس احوال
 راي ژگيو نيهم و است فيضع زن مقابل دري ايران  جوان .كند ميي تجل شيها يژگيو ةهم
 كه خواهد مي همسرش از خود نفسي ارضا خاطره ب رو ناي  از ؛كند مي تصور دوستش در

  .)144: 1369 ، روزن( كندي زندگ گذشتههاي  سده مانند
  

 3   شده     ذكر         هاي منفي        گزاره  .  3
منفـي بـوده پرداختـه     نكتةمسئله و  چه از ديد سياحان به آنفقط اين مقاله   كه ذكر شد، در چنان

و سـپس  شـده  رفتار منفي بيان شده اسـتخراج   به منزلةها  چه در سفرنامه آننخست . شده است
در  تـر  بـيش براي شرح . بندي شوند اين صفات منفي ذيل خلقيات كلي طبقه تالش شده است 

  :است ذكر شدهاند  ترين خلقيات منفي آورده مهم دربارةهايي كه سياحان  اي از گزاره نمونهادامه 
 :)درصد 73/48(حقوق زنان نكردن رعايت 

 شـود  يمـ  متولـد  ها آن يبرا يدختر كه  هنگامي كه هستند يكسان) ها يصوف( ها آن انيم در
 از ياريبسـ  ،رسـد  يمـ  مناسب سن به دختر آن كه هنگامي .بود خواهد شاه نذر او نديگو يم

 و دارد يم نگه پسندد يم كهرا  ييها آن شاه. دهند مي نشان شاه به و آورند مي را او ها يصوف
 شـاه  وقـف  را دارنـد  هرچـه  كـه  هستند يكسان ها آن انيم در. بروند دهد يم اجازه هيبق به
  .)30: 1392 ممبره،( شوند يم نينش گوشه شاه نام به خودشان و كنند يم

 :)درصد 36/10( زنبارگي

 جـز  يمـرد  چيه و است ممنوعه نقاط وجز ايران  در معمول رسوم طبق حرمسرا و اندرون
 يمعن  نيبد ؛دارد وجود استثنا كي مورد ناي  در يول ،ندارد را  آن به ورود حق خانه صاحب
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 بيـ ترت  نيبد و نديبب را او يرو و بزند حرف خواست دلش كه يزن هر با تواند يم شاه كه
 را خـود  لبـاس  نيبهتر ها فرصت ناي  در اندرون زنان. بشود تواند يم يكس هر اندرون وارد
 خوشـش  او از و دهيپسـند  را زنـان  ناي  از يكي    ًانا ياح شاه اگر و كنند مي شيآرا و دهيپوش

 و بدهـد  طالق     ًفورا  ،است غهيص اي يعقد اگر را زن آن كه است خانه صاحب  ةفيوظ ،ديايب
  .)168- 9 :1363 ن،يبنجام( بفرستد شاه اندرون  به

 :)درصد 85/9(و فساد اخالق  يبندوبار يب

 را نـام  نايـ   .كننـد  يمـ  يزندگ »ها كن خاموش  شمع« نام به يگروه) صحنه شهر( محل ناي  در
 جـا  كيـ  در مـرد  و زن آن در دارند كه يا شبانه اجتماعات در كه اند داده ها آن به جهت  نيبد
 سـكوت  و كننـد  يمـ  خـاموش  را ها چراغ ،نوشابه و خوراك صرف از پس. شوند يم ييرايپذ

 و  هـم  در نايـ   در. نشـوند  شـناخته  تـا  دهنـد  يم رييتغ را خود يجا مرد و زن شود، يم برقرار
 يو بـا  را عمـل  هرگونـه  كـه  است آزاد خورد، يبرم كه يزن نينخست به مرد هر ح،يقب  همي بر 

. شـود  يمـ  شمرده يمذهب فاتيتشر جمله از ،ها جشن ناي  در هرزه حاتيتفر ناي  .دهد انجام
 .)178: 1366 اوتر،( دانند مي مرگ سزاوار و كار تيجنا را ها آن و دارند تنفر ها آن از مسلمانان

 :)درصد 24/4(گري  روسپي

 كـه  بـود  يزن جا آن ةسيرئ       ًاتفاقا . درگرفت ها خانه يروسپ از يكي در يآشوب و ينزاع يروز
 يبرج يباال از را مادر تا داد فرمان شد، مطلع آن از شاه چون. كرد يم را خود دختر يوادق
 هـا  مجازات نوع نيهم مخصوص كه يسگان دندان و چنگ ريز در دختر و افكندند ريز به
 ةلك يمقدار صبح روز هر ،يدرندگ به سگان دادن عادت يبرا. شد تكه تكه اند شده تيترب

 .)276: 1336 ه،يتاورن( هاست آن يغذا تنها ناي  و اندازند يم ها آن شيپ كرده خرد گوسفند

 :)درصد 55/2(سوادي  جهل و بي

 و! ستندين كودكان به شباهت يب يعقالن نظر از باشند، هم كرده ليتحص اگر يحت يايران  زنان
 يرغبتـ  آن به زين يياروپا يها بچه يحت كه است توجه جالب شانيبرا ييها يباز انجام گاه

 .)160: 1366 ،فوربز( دهند ينم نشان

 :)درصد 38/2(پردازي  افسانهبافي و  خيالپرستي،  خرافه

 هيما اريع تمامي لوح ساده از ها درمان از ياريبس .است مانده عقب     ًكامال  ايران  در يپزشك علم
 ةقطع يزن اگر. باشد ها يماريب يبعض دافع تواند يم آبستن يبز اي خر ةماچ دنيد. رديگ يم

 به تواند يم صورت ناي  در و شود ينم آبستن ،باشد داشته همراه گرگ پوست از يكوچك
. باشد نداشته  مييب آن عواقب از و دهد نيتسك را خود يها هوس بخواهد كه نحو هر
 سنگ ناي  كردن لمس. كند يم اديز را چشم نور شود، زانيآو گردن به كه يالماس ةقطع
 افتادن موجب يدرد چيه يب است، صرع دافع الماس نيچن هم. برد مي نيب از را ترس
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 مانيزا درد كه يزنان. كند مي مادر را فرزند آرزومند زنان و گردد مي خورده كرم يها دندان
) كارند ميها  باغچه در كه تاج شكل به اهيگ ينوع( درونج ةشير انيم از ينخ ديبا دارند
  .)137: 1363 سرنا،( ابدي نيتسك دردشان تا زندياويب خود زهدان يرو را آن و دهيگذران

 :)درصد 04/2(فقدان آزادي فردي 

 وجـود  ايـران   در ،كنـد  مي مطلوب و نيريش انسان يبرا را يزندگ اغلب كه ،نسوان ةجامع
 ممكـن  كه است يجد قدر آن زنان با مردان معاشرت ةنيزم در ايران  نيقوان .ندارد يخارج
 يمـرد  هـم  اگـر . شود منجر دو هر اي و تيژول اي رومئو جان رفتن دست از يازا به است
 يهـا  يخـواه  بـاج  بـا  ديـ با روز آن يفردا از ،ببرد در به سالم جاناي  هيقض نيچن از بتواند

  .)80: 1388 لندر،( كند سر انياطراف و نوكران اي دختر نيوالد س،يپل
  

    ها       يافته  .  4
زنان به تفكيك طبقات ذكرشده در باال  هاي موضوع ةها دربار هايي از سفرنامه در ادامه، يافته

سـه  اين ة بارمباحثي كه در. است شده  نوع زنان بررسي ةدربار، نخستموضوع . آمده است
  .آمده است 1تاريخي در جدول  ةدوربه تفكيك  نوع زن مطرح شده

  ها  هاي منفي مربوط به زنان در سفرنامه درصد فراواني گزاره .1جدول 
  تاريخي ةبه تفكيك دور شده ع زنان بررسيبر حسب نو

  جمع يپهلو  قاجار قاجارتايصفو اسالمازشيپ يخيتار دورة
  65/44 67/41  61/51 78/27 96/7 زن در مفهوم عام

  19/19 25/6  44/13 67/41 31/92 زنان اعيان و درباري
  16/36 08/52  95/34 56/30 0 زن در موقعيت موردي

  100 100  100 100 100 درصد
  589 96  372 108 13 جمع

هاي مربوط به زنان در مفهوم عام در  اين مسئله است كه گزاره  حاكي از 1نتايج جدول 
درصد را به خود اختصاص داده  51معادل   ين فراواني را داشته و حجميتر بيشقاجار  ةدور
وضـعيت زنـان   نـاظر بـه بررسـي    ها   سفرنامه                 ً پيش از اسالم، صرفا   ةدورچنين در  هم. است

ايـن در    .اند نداشتهاين طبقه سر و كار   زنان خارج از ةمطالع                             ً   درباري و اعيان بوده و تقريبا  با
هـاي   ايـن پـژوهش، حجـم گـزاره      مطالعاتي ةدورپهلوي و آخرين  ةدورحالي است كه در 

درصـد رسـيده    6شدت سقوط كرده و به  بهشده از وضعيت زنان اعيان و درباري  استخراج
شود  ي چنان تنگاتنگ ميايران  ةنويسان با جامع اين دوره، ارتباط سفرنامه  و برعكس در است
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  از خلقيـات منفـي زنـان   ) درصـد  52(ي تر بيشموردي هاي   سازد نمونه ميكه آنان را قادر 
  .گرفته انعكاس دهند كه در قبال آنان صورت ميآميزي  تبعيضي و نيز رفتارهاي ايران

  ها  هاي منفي مربوط به زنان در سفرنامه درصد فراواني گزاره .2جدول 
  به تفكيك جنسيت سياح شده  بررسيبر حسب نوع زنان 

  جمع  زن مرد تيجنس
 65/44  21/52 86/42 عاممفهومدرزن
 19/19  19/6 27/22 يدربارويانياعزن
 16/36  59/41 87/34 يموردتيموقعدرزن

  100  100 100 درصد
  589  113 476 جمع

وضعيت زنان درباري و اعيان براي  ةدهد كه دسترسي و امكان مطالع نشان مي 2جدول 
هـاي   گـزاره  به تر بيشمردان سياح است؛ تا جايي  از زنان بوده تر بيشنويس  مردان سفرنامه

تـا زنـان    انـد  كـرده شده از وضعيت خلقي يا رفتاري زنان درباري و اعيان توجـه    استخراج
مـردان بـه دربـار يـا      تر بيشحاكي از توجه  اين امر ؛)درصد 6درصد در برابر  22(معمولي 

از مـردان بـه زن در    تـر  بـيش در مقابل، زنـان  . آنان به زنان معمولي استنداشتن دسترسي 
  .اند هاي موردي و نيز در وضعيت عام پرداخته موقعيت

  ها  ن در سفرنامههاي منفي مربوط به زنا درصد فراواني گزاره .3جدول 
  به تفكيك شغل سياحان شده  بررسيبر حسب نوع زنان 
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  عام

62/47  71/64  98/37  62/37  50/37  19/53  92/47  65/44  

  19/19  08/27  15/19  75/18  64/22  03/24  65/17  29/14 يدربار زنان
تيوضع در زن

  يمورد
10/38  65/17  98/37  74/37  75/43  66/27  00/25  16/36  

  100  100  100  100  100  100  100  100  درصد
  589  48  47  64  53  129  17  231  يفراوان
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ي به صورت عام و رفتاري كـه  ايران  ، در بررسي صفات زن3هاي جدول  بر اساس يافته
  به شانهمراهي با همسران علت به ، كهمورانأممنصبان و  جامعه با او دارد، همسران صاحب

ايد بتوان مدعي ش. اند كردهارائه ي تر بيشروايات ها  گروهساير  به نسبت ،اند كردهسفر  ايران
 باعـث شـده   اند داشتهنويس  كه ساير زنان سفرنامههايي   درگيرياين زنان از   شد كه فراغت

تـا جـايي    ؛داشته باشندي تر بيشفرصت ي ايران  كردن خود در زندگي براي درگير كه است
بـه  هـاي    گـزاره ) درصد 71/64(اند  زنان بيان كرده ةدرباركه حدود دو سوم مطالبي كه آنان 

نويسان پزشـك بـه    در مقابل، سفرنامه. ي در مفهوم عام استايران  دست آمده در مورد زنان
ين گـزارش را از  تـر  بـيش آمد به دربار و برخورد مستقيم بـا زنـان دربـاري،      و  رفتسبب 

 هاي علمي نويساني كه با جنبه سفرنامه). درصد 27(اند  كردهاين گروه از زنان ارائه   وضعيت
، ان، كاشـف انشناسـ  دانشگاه، باسـتان  ان، استادانمعلم نظير اند، كردهسفر  ايران  و پژوهشي به 

نيز از وضعيت زنان در حالـت مـوردي    انو مورخ انشناس ، مردمانشناس ايران  ،انشناس شرق
ايـن    ةموشـكافان هاي نگاه تحقيقي و  ويژگي. اند را ارائه كردهين گزارش تر بيش )درصد 44(

  .استرصد اين د  نويسان توجيهي براي كسب گروه از سفرنامه
  ها  هاي مربوط به زنان در سفرنامه درصد فراواني گزاره .4جدول 

  تاريخي ةدوربر حسب زنانه يا مردانه بودن مسئله به زنان به تفكيك 
  جمع  يپهلو  قاجار قاجارتايصفو اسالمازشيپ يخيتار دورة

  19/19  75/18  66/23  48/6  0  خلقيات زنان
  81/80  25/81  34/76  52/93  100  ظلم به زنان
  100  100  100  100  100  درصد
  589  96  372  108  13  جمع

  ةهايي كه پيش از اسالم دربار ، معدود گزارششود ميمشاهده  4طور كه در جدول  همان
و  كـرده بر وي اشاره آميز  تبعيضي و اعمال رفتار ايران                ً             نوشته شده صرفا  به ظلم به زن ايران
 ةدوراين در حالي است كه در   .است ها نبوده      ً            مطلقا  مطمح نظر آني ايران  خلقيات زن ةمطالع

ها  از ساير دوره تر بيش ها سفرنامهي در ايران  خو و رفتار منفي زن  و  قاجار، پرداختن به خلق
ـ   به خلقيات زننويسان  سفرنامهپرداختن  ةمقايسچنين در  هم). درصد 24(بوده است  ي ايران

بـه   ؛تاريخي تفـاوتي فـاحش را شـاهديم   هاي  دوره ةهميز با او در آم در مقابل رفتار تبعيض
معطوف به گزارش رفتارهاي منفي و ظالمانه  تر بيشتوان مدعي شد نگاه آنان  طوري كه مي

  .دهد و نسبت چهار به يك را نشان مياست ي بوده ايران  با زن
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  ها  هاي مربوط به زنان در سفرنامه درصد فراواني گزاره .5جدول 
  بر حسب زنانه يا مردانه بودن مسئله به تفكيك جنسيت سياح

  جمع  زن  مرد  تيجنس
  80/20  20/29  81/16  خلقيات زنان
  20/79  80/70  19/83  ظلم به زنان
  100  100  100  درصد
  589  113  476  جمع

انـد   ي پرداختهايران  منفي زن اخالقاز مردان به ذكر  تر بيش، زنان 5طبق آمارهاي جدول 
. انـد  كـرده كيد أتبه ظلم به زنان  تر بيشمردان و در مقابل، ) درصد 17درصد در مقابل  30(

اند تـا اطالعـي از    اين دليل است كه سياحان مرد تعاملي با زنان نداشته  اين موضوع به  شايد
 نـويس  اين در شرايطي است كه تعداد مردان سـفرنامه   البته ؛ها داشته باشند خلقيات منفي آن

  .برابر زنان است 5/8اين پژوهش حدود  
  ها  هاي مربوط به زنان در سفرنامه درصد فراواني گزاره .6جدول 

  بر حسب زنانه يا مردانه بودن مسئله به تفكيك شغل سياحان
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45/16  29/35  38/19  32/11  13/28  02/17  00/25  19/19  

  81/80  75.00  98/82  88/71 68/88 62/80 71/64 55/83  زنان به ظلم
  100  100  100  100 100 100 100 100  درصد
  589  48  47  64 53 129 17 231  يفراوان

كه  گوناگونيشغلي هاي  گروهمسئله است كه در ميان اين  ة دهند نشان 6آمارهاي جدول 
 انمنصب يا صاحب انمورأهمسر م مقامزناني كه در  ،اند كردهسفر  ايران  بهاي  بهانهيك به  هر
ها به انعكاس خلقيات  اند بيش از ساير گروه سفر كرده و به نگارش سفرنامه پرداخته ايران  به

سـوم    تا جايي كه حدود يك ؛اند كردهاظهار نظر  ها آن دربارةو  اند ي پرداختهايران  انمنفي زن
هاي  شخصيتو  شغليي ها پس از آن، گروه. خلقيات منفي زنان است ةدربار يشانها نوشته
، انشناسـ  ايـران   ،انشناسـ  شـرق ، انشناسـ  دانشـگاه، باسـتان   ان، اسـتاد اننظيـر معلمـ   ، علمي
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در  .دارندقرار ) درصد 25(پزشكان  سپسو   )درصد 28( انو مورخ ان، كاشفانجانورشناس
ـ   ديگراناز  تر بيشمقابل، نويسندگان و هنرمندان  ـ   اندر انعكاس ظلم بـه زن ي و رفتـار  ايران

در  مـذهبيان خارجي و ن امورأم ،ها از آن پسو ) درصد 88(اند  كوشيده ها آنآميز با  تبعيض
  .اند ها جاي گرفته بندي رده

در كه  ،خلقيات زنان در بخش. هاست شده در سفرنامهذكرخلقيات منفي  ،موضوع سوم
 و بنـد  بي«، صفت اند پرداخته او  ي و رفتار و خلق و خويايران  زنبه نقد نويسان  سفرنامهآن 

و ) درصـد  5/12( انـد  كـرده  ذكر ي است كه سياحانين مواردتر بيش» باري و فساد اخالقي
» سـوادي  جهـل و بـي  «و » پـردازي  بافي و افسانه پرستي، خيال خرافه« هاي صفت ،پس از آن

ين موردي تر بيشاما  ،اند بر آن تأكيد كردهسياحان  است كه  مواردي) درصد 5/10هريك با (
 60(اسـت  » حقـوق زنـان  نكـردن  رعايـت  « مربوط بـه ظلم به زنان ذكر شده،  در حكمكه 

جنس دوم و گاه موجودي فاقـد   ةديدو ناظر بر رفتارهايي است كه در آن به زن به ) درصد
به معنـي ميـل   » زنبارگي«پس از آن نيز . انساني و ديني نگريسته شده استشعور و حقوق 

بـاري و   و بنـد  بي«و ) درصد 13(ي به تجديد فراش و ارتباط مشروع با ساير زنان ايران  مرد
در  ،)درصـد  5/9با (كه ناظر به رفتارهاي جنسي خالف عرف و شرع است  ،»فساد اخالقي

  .هاي بعدي قرار دارد رتبه
حقـوق زنـان   نكردن رعايت  اند ذكر كرده سياحان اي كه همسئلين تر بيشاز سوي ديگر، 

 در »حقـوق زنـان   نشدنرعايت «چنين  هم. ها گزارهدرصد  58به معناي عام آن است؛ يعني 
طبقـات   ويـژه  بـه  ،نويسان با زنان و برخوردهاي موردي سفرنامه ها هي در مشاهدايران  ةجامع

 ،اين  بر افزون. ها را به خود اختصاص داده است از گزاره  ي، حدود نيميايران  خاصي از زنان
انـد و زنـان    ي صفت ديگري است كه سياحان خـارجي گـزارش كـرده   ايران  مرد» زنبارگي«

ايـن مسـئله     در معـرض ) درصـد  35(حرمسراي شاهان بيش از دو گروه ديگر  دردرباري 
بـاري و فسـاد    و بنـد  بـي « انـد  ه بـوده ن مواجـ موضوع ديگري كه زنان درباري با آ. اند بوده

  .گردد مي اين موضوع باز  اند به آنان گفته ةدربارچه سياحان  چهارم آن  يكاست كه » اخالقي
و » بـاري و فسـاد اخالقـي    و بنـد  بي«چنين نتايج اين پژوهش حاكي از آن است كه  هم

و بـه  ) درصـد  23و  46( انـد  گزارش شـده  تر بيشهر دو در دوران قبل از اسالم » زنبارگي«
) درصد 90بيش از (اين دوره   نويسان مورخان و سفرنامه تر بيش جا كه از آن 2استناد جدول 

اين وضعيت ناظر به همان   مدعي شدتوان  مي، اند پرداختهيان ايران  به بررسي زندگي درباري
 بـارة ي درتـر  بـيش امكانـات   شاندربار است كه به تناسب موقعيت شاهان و استبداد ةحوز
نويسان پيش از اسالم بـر   شاهد ديگر تمركز سفرنامه. اين دو صفت فراهم بوده است  اعمال
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 ؛است» گري روسپي« ةپديدبه نكردن مردم، اشاره  ةعامداشتن با زندگي   و فاصله ايران  دربار
و حجـم بـاالي   شـود   يـت نمـي  ؤرايـن پديـده     اين دوره هيچ گزارشي از  به طوري كه در

) درصد 14(زنديه شاهديم  ةدورپس از اسالم و تا پايان  ةدورمربوط به آن را در هاي  گزاره
صـفويه   ةدورگـري در   كثـرت روسـپي   ةدربـار هـاي شـاردن و كمپفـر     از داده              ًكه البته نوعا 
كاهش شـديد درصـد    ،از نكات جالب ديگر. ديگران تكرار شده است به دستاستخراج و 

و  42/2ترتيـب بـه    بـه گري در دوران قاجار و پهلوي است كـه   ان از روسپيگزارش سياح
  :نويسد باره مي شاردن در اين 4.اند يافتهدرصد نزول  04/1

 اريبس شمارشان ،است تختيپا كه ،اصفهان در ولى ،ستين اديز ها يروسپ ةعد اتيوال در
 در روسپى زن هزار چهارده نام گفتند من به ،بودم جا آن ميمق كه ،1666 سال در. باشد مى

 كل ريمد. است عيوس و ممنظ سازمانى داراى ،گروه ناي  .است دهيرس ثبت به مربوط دفاتر
. دهند مى اتيمال اكو هزار ستيدو معادل سال هر موضوعه نيقوان طبق و دارند سيرئ و

 آنان از ىيها دسته كه شد اديز قدر آن انيروسپ ةعد بار كي گفتند من به ثقات از بعضى
 زين مأموران و منصبان صاحب و نشوند شناخته تا شود ثبت دفاتر در نامشان نبودند راضى

  .)430: 1372 شاردن،( شد مى تر بيش درآمدشان رايز ؛داشتند كامل تيرضا كار  نيبد

نيز صفت ديگري است كه در دوران قاجار » حقوق زناننكردن رعايت « ،اين  برافزون 
وهلـة  ايـن مطالعـه در     نتـايج . در مورد آن گزارش شده استها  گزارهين تر بيشو پهلوي 
است كه از نگاه » حقوق زناننكردن رعايت «مرد به نويسان  سفرنامهناظر به توجه  نخست

اند  هايي را تشكيل داده درصد از گزاره 33/51و  11/48زنان نيز مغفول نمانده و به ترتيب 
نويسـان   سـفرنامه نيز موضوعي است كـه  » زنبارگي«. اند كردهنقد را اين صفت   ها كه در آن

ايـن   هـاي   گزارهدرصد  39/12؛ اين در حالي است كه اند پرداختهاز زنان به آن  تر بيشمرد 
  زنان هـم بـه  هاي  گزارهدرصد  77/1. اين صفت اختصاص دارد  بخش به روايات مردان از

ي در نگـاه  ايران  زن» جويي عيبت و حساد«اما در روندي معكوس  ،اند پرداختهاين پديده 
ايـن    كـه هـايي   گزارهدرصد  19/6كه   به طوري است؛ تر از مردان بوده زن فرنگي برجسته
اختصـاص داشـته و   نـويس   سـفرنامه به زنـان  اند  كردهجو و ي جستايران  صفت را در زن

از . انـد   داشـته درصـد   63/0معـادل    اين صفت، حجمـي   مرتبط با نگاه مردان بههاي  گزاره
ي هم در نگـاه زن فرنگـي   ايران  زن» پردازي بافي و افسانه ، خيالپرستي خرافه« ،سوي ديگر

ها نـاظر   درصد گزاره 31/5 ،و در همين راستااست از مردان فرنگي نمود داشته تر  برجسته
مرداني است كـه  هاي   گزارشمربوط به  شاندرصد 68/1نويس و  به گزارش زنان سفرنامه

  .اند سفر كرده ايران  به
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دهد كه تمركـز   خلقيات منفي زنان به تفكيك مشاغل سياحان نشان مي ةچنين مطالع هم
رعايـت  «و » زنبـارگي «، »باري و فساد اخالقـي   و  بند بي«نويسان بر سه صفت  سفرنامه ةهم

بـاري و   و بند بي«كه به نويساني  سفرنامهدر ميان  ،در همين راستا. است» حقوق زناننكردن 
انـد   كردهسفر  ايران  كه بهموراني أممنصبان و  صاحبند همسران ا هاشاره داشت» فساد اخالقي

 56/17و انـد   كـرده ي از آن ارائه تر بيشهاي   گزارشو  اند اين پديده داشته  تري به نگاه دقيق
اختصـاص  » باري و فسـاد اخالقـي   و بند بي«ي به موضوع ايران  از زنان شاندرصد مشاهدات

 شدهتوجه  به آنهاي پزشكان  در سفرنامه تر بيشنيز صفتي است كه » زنبارگي«. است داشته
نيـز در ميـان   » حقـوق زنـان  نكردن رعايت «. است گرفته بر ها را در درصد گزاره 67/16و 

ايـن    درصـد مـوارد بـه    04/66ي داشـته و  تـر  بيشهاي  گزارهگروه نويسندگان و هنرمندان 
  .داشته استموضوع اختصاص 

  
      گيري       نتيجه  .  5
 يالعمـارف  ةريـ كـه دا  ،جلدي شاردن است  ده نامة احتيس ايران  ةها دربار عطف سفرنامه ةنقط

و فراتر از آن  ايران  ةها دربار مرجع بسياري از نگرش و عهد صفوي است ايران  ةكامل دربار
غربيان به شـرق بـود و   اي نوشته شد كه آغاز توجه  كتاب شاردن در زمانه. ه استشرق شد

 دور از انتظـار نبـود كـه بـا     بنابراينداد؛  شرح مي اين بخش از دنيا ةدربارچيز را   همه       ًتقريبا 
  .رو شود ههمه استقبال روب اين 

توضـيحات دقيـق   اين  اما  ،داده است ايران  توضيحات كاملي از اش شاردن در سفرنامه
ـ   اي بـا زنـان   هـيچ مواجهـه                        ًارتباط داشته و تقريبا  تر بيشاو با دربار . نيست ي نداشـته  ايران
درك نادرسـتي  منشأ اين   ي سخن گفته است وايران  زنان ةدربار     ًمفصال  شدر اثراما  ،است

رؤيـت  نـويس موفـق بـه     كـه سـفرنامه   ،جز موردي بسيار نادر به. ي شده استايران  از زنان
رؤيـاپردازي  هـا چيـزي فراتـر از     وارد توصـيف در ساير م ،شود حرمسرا و جزئيات آن مي

هـا   مذهبي و دور از دسـترس مـردان فرنگـي گـاه بـراي آن     جامعة نگاه شهواني به . نيست
  از رنجي كه به خود داده تا روي زنـان  اش پير لوتي در سفرنامه. كرد ايجاد مي  دشواري نيز

ـ   موفق به ديدن زنان جوانكه  اين  كند و جالب ذكر مي موارد متعددي ي را ببيندايران ي ايران
  :نويسد چنين ميبنابراين  ؛شود نيز نمي

شـتاب و بـا حـالتي     انـد كـه مسـتخدم مـن بـا      تازه از گفتن اذان مغرب فارغ شدهذنان ؤم
روي پشـت بـام اسـت و آمـده اسـت        خـانمي «: گويـد  شود و مي اق ميتمخصوص وارد ا

جـا زنـي را مشـاهده     در آن. روم بال او ميمن با عجله به دن. »هاي سبز خود را ببرد جوراب
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لباس  ةوسيلاندام خود را به . رسد كنم كه از پشت سر بسيار جذاب و فريبنده به نظر مي مي
. گرداند ابريشمين مستور داشته است سرانجام سر خود را برمي ةپارچچيت و موهايش را با 
 .جهت به خود زحمت ندهيـد  يب! ها همسايه«: گويد گر خود به ما مي گويي با چشمان حيله

هايش ريخته است و به كلفتي خانه اشتغال  دندان ةهماين خانم، پيرزني است هفتادساله كه  
آيـد و   ايم زني زيبا روي پشت بام مـي  لوح بوديم كه تصور كرده ما چقدر ساده      ًواقعا . »دارد

  .)103: 1372 ، ي وت ل(دهد  شدن قرار مي  خود را در معرض خطر ديده

ـ   و زنـان  ايـران   ةبا جامعنداشتن  ارتباط شـود گـاه    باعـث مـي   شـان ي و درك ناقصايران
  :نويسد مورگان ميوژان ژاك د ؛خطاهاي فاحش هم داشته باشند

هــا از  عــادات و رســوم آن...  هــا اخــالق و عــادات مخصوصــي داشــتند  گيلكــي      ً  ســابقا 
، دختران جوان خود به دنبـال  اگر ما شعراي منطقه را باور كنيم ؛ترين عادات بود عادي  غير

. انـد  گذاشـته  بدهد وامي تر بيشاند و خويشتن را به آن يكي كه  گشته خريداري در بازار مي
گشتند، در بازارها بـه دنبـال خريـدار     هاي مست مي دختران جوان رشت به مانند طاووس«

قـدر   ايـن    ِم رسـو  اين اخـالق و   .»ها گره بند تنبانشان در دستشان گرفته بودند گشتند، آن مي
  زنـان  ةهمـ امروز زنان گيلكي به مانند  .مغاير با آداب و رسوم مسلمانان به كلي از بين رفته

  .)272: 1338دومورگان، (از زنان مازندران و طالش  تر بيشحتي  ،حجاب دارند ايران

دهـد كـه اصـل شـعري كـه       در پاورقي اين اثر توضيح مي، مترجم كتاب ،كاظم وديعي
دخترانـي  «: به آن استناد كرده از موالنا سائل گيالني برداشت شده و چنين اسـت  دومورگان

بند تنبـان بـه   / طالب مشتري به هر بازار. همچو طاووس مست در گشتند/ كه ساكن رشتند
  :دهد و بعد توضيح مي» گشتند دست مي

و  ييايفرهنگ جغراف سندهينو ستين معلوم كه كرد اذعان ديبا مؤلف، آخر جملةبه  توجهبا 
 در رايـ ز ند؛شاعر را درك كـرده باشـ   يو شخص ژاك دومورگان منظور اصل رانيا  يخيتار

  يسـرگرم  يبـرا را  گـر يد يزهـا يچ اريبند تنبـان و بسـ   زنان و دختران هم هنوز ما دهات
  .رسانند يدور گشته و به فروش م     ًشخصا  و بافند يم

 نشـدن  قائـل  تفاوتاند،  كه شاردن و كمپفر بيان كرده ،هاي ناقص اين فهم  يكي ديگر از
  . روسپيان و زنان صيغه در عهد صفوي است كه به آن اشاره شد

ميان مشاهدات سـياحان  بسياري هاي  دهد كه تفاوت اين مقاله نشان مي  جداول ذكرشده در
ايـن زنـان در                                        ً          تعداد سـياحان زن بسـيار كـم اسـت، ثانيـا          ًاوال ؛ ي وجود داردايران  زنان ةدربار
دو سفرنامه از زنان فقط اند و تا قبل از عهد ناصري،  سفر كرده ايران به تر بيشمتأخر هاي  دوره

زنـان  دربـارة  ، ويـژه پـيش از دوران معاصـر    به، هاي سياحان يافته تر بيشچنين  هم. وجود دارد
  ).1جدول (ند هاي مشخص و به صورت عام نظر دار تر به زنان در موقعيت است و كم درباري
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ـ   ةكه بـا توجـه بـه خصـايص جامعـ     است   اين  ديگر نكتة شايان ذكر ي دسترسـي  ايران
اين نقصـان    در برخي موارد به شاني بسيار كم بوده است و خودايران  سياحان مرد به زنان

را  شـان و البتـه اطـالع ناقص    انـد  سياحان ارتباطي با زنـان نداشـته   تر بيش. اند اعتراف كرده
زنان با همـين  دربارة است آگاهي باعث نشده ناو  ياطالع بياين  اما اند،  صادقانه بيان كرده

  .اطالعات اندك نظر ندهند
نماينـد كـه در روايـات خـود از     ) مـي (نامه مرا مذمت  اين سياحت  كنندگان يحتمل مطالعه

ولي از چيزي كـه شخصـي نديـده و     ،اين فقره صحت دارد  .ام چندان ننوشته ايران  هاي زن
قدري مخفي هستند كه ممكن  بهها  زن ايران  داند چگونه صحبت نمايد؟ در تركستان و نمي

ها هرگز صحبت هـم   توان داشت و حتي از آن ها نمي ها را ديده و دسترس به آن نيست آن
  .)265: 1356وزر،  م(شود  نمي

چنـين   ساير سياحان وجـود دارد و هـم   هاي بسياري كه ميان نگاه سياحان زن و تفاوت
و كساني كه  ،اند زنان در ارتباط بوده ةهمبا            ًكه مستقيما ، هايي مانند پزشكان ميان گروه تمايز

دهـد كـه    اند، در مقايسه با ساير سياحان نشـان مـي   ايالت زيسته  ي ياايران  ةمدتي در خانواد
و بايـد   قبـول كـرد   ملأتتوان بدون دقت و  ي را نميايران  زنان ةهاي عام سياحان دربار يافته

توانسته با زنان تعامـل   ي داشته و چقدر ميايران ةتوجه داشت كه سياح چه ارتباطي با جامع
   ً              مثال  مشـخص اسـت    ؛توان دربست پذيرفت اين گروه را نيز نمي  هاي البته يافته .داشته باشد

  :نشست و برخاست داشته استاي  كه فرانكلين انگليسي در شيراز با چه نوع خانواده
هاي ساير كشورهاي مسلمان داراي حجاب هستند و از سر تـا مـچ    ي مثل زنايران  هاي زن

ممكـن   غيرعام  مألايشان در   به نحوي كه ديدن روي ؛پايشان در چادر پوشيده شده است
ـ   مسلمان ةخانواداما من به علت موقعيت خاصي كه داشتم و در يك  ،است  ي زنـدگي ايران
ها وقتي به ديدن اقوام خود  زيرا آن ؛ها را بدون حجاب ببينم كردم، توانستم بسياري از آن مي
كه من  اين  خواستند يك نفر اروپايي را ببينند و با توجه به از روي كنجكاوي مي...  آمدند مي

كه بـدون چـادر در نـزد مـن بنشـينند ابـايي        اين  شدم، از يكي از اعضاي خانواده تلقي مي
نشسـتند و   گو ميو عين حال خيلي دوستانه با من به گفت ها با كنجكاوي و در آن. داشتندن

آداب  ةدرباراالتشان ؤسكنم و به  ديدند من با كمال ميل درخواستشان را اجابت مي وقتي مي
شـدند و در   ترغيـب مـي   تـر  بيشدهم،  ايشان جواب مي  زندگي ةشيوها و  و رسوم اروپايي

ناميدند  مي» طينت خوشفرنگي «كردند كه از من تشكر كنند و مرا  پايان هرگز فراموش نمي
  .)49: 1358فرانكلين، (

 :اند ي ارتباط داشتهايران  يا حتي گاه پزشكان نيز با واسطه با زنان

ايشان وقتي كه   زيكي ا. همه در مقابل اطباي فرنگي همين حال را دارند   ًتا عادزنان مسلمان 
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زد، مجبور شد كه بـراي   كه اروپا را ديده بود و فرانسه هم حرف مي ،به اصرار شوهر خود
ديگـر را   كـدام هـم   هيچاي قرار گرفت تا من و او  معالجه با من مالقات كند، در پشت پرده

فريـب دارد در   زني كـه چشـماني دل  . كار در نشان دادن صورت است ةعمداشكال . نبينيم
. صـورت او آسـان نيسـت    يبيند، اما ديدن دهان و ساير اجزا ها اشكالي نمي ان دادن آننش

  تواند به هر دردي كه دارند پي ببرد و اين است كه طبيب از گرفتن نبض مي       ً        غالبا  تصورشان
  .)135: 1384فووريه، (اند  ايشان فرو كرده  در مغز اين وهم را اطباي قديمي

ها را به سه دسـته   توان آن ميدارند  مسائل زنان ي كه سياحان ازماين رو، از ميزان فه  از
از روي شواهد يا  فقطاند و  كه به زنان دسترسي نداشته اند ييها آن نخست ةدست ؛تقسيم كرد
اند، مانند  كه با زنان حشر و نشر داشته اند دوم كساني ةدست. اند زنان سخن گفته ةتوهم دربار

اند  بوده ،تري جريان دارد كه زندگي عمومي ،ايالت  ها و ميان خانوادهها كه در  پزشكان يا آن
همسران سياحان، پزشكان . اند اي با زنان داشته واسطه كه ارتباط بي اند يسوم نيز زنان ةدستو 

ين تر بيش انو مورخ ان، كاشفانشناس ، شرقانشناس دانشگاه، باستان ان، استادانمعلم ةو طبق
  .اند كردهمشاهده شود  ه خود زنان مرتبط ميكه برا هايي  گزاره

زنان بيـان شـده مسـائلي اسـت كـه ذيـل ظلـم بـه زنـان           ةچه دربار البته بخشي از آن
دارد  قـرار دسـته   نين ميزان مسائل مرتبط با زنان نيز در همـي تر بيشايم و  بندي كرده دسته

 و ياجتمـاع  سـاختار  احان،يكه از نظر س رديگ يم دربر را يموارد و) درصد 80 به كينزد(
ي يـا حرمسـرا و مجبـور    گـر  يروسـپ  به زنان اجبار از جمله ؛كردند يم ظلم زنان به مردان

هـا بـه ازدواج و گـاه     كردن زنان به ازدواج با شاه، ربودن زنان براي شاه و البتـه اجبـار آن  
چـه   آنهمـة                               ًدر دوران پيش از قاجار تقريبا ... . ازدواج زودهنگام و فقدان آزادي فردي و 

مواردي از خلقيات مرتبط با خود  دهاشد ناظر به ظلم به زنان بود و بع زنان بيان مي ةدربار
زنان بيان شـده و   ةچه دربار نكته كه چهار پنجم آناين  به البته توجه ؛ شده زنان نيز مشاهد
 اين موضوع بـوده كـه مسـائل مهـم ذكرشـده       منفي است، با توجه بهنكتة از ديد سياحان 

گشته كـه فشـارهايي    بازمي ايران  ةبه ساختار استبدادي حاكم در جامع تر بيشزنان،  ةدربار
چـه بـه نـام شـرع نيـز تحميـل        كرده است و حتي آن خارج از شرع را بر زنان تحميل مي

حقوق هاي شهيد مطهري در  بحث ←(از جامعه بوده تا احكام الهي متأثر  تر بيششده  مي
  ).اين كتاب داده است  هايي كه به نقد بر پاسخو زن در اسالم 

انـد   اند، عبارت گزارش كرده ايران  كه سياحان از زنان در  ،ترين موارد منفي چنين مهم هم
بهداشت، نكردن پرستي، رعايت  سوادي، خرافه باري و فساد اخالقي، جهل و بي و بند از بي

جـويي، شـناخت    ، حسادت و عيـب افراطي هاي گويي، احساسات و اشتياق پرحرفي و ياوه
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بـه زنـان    تر بيشباري  و بند بي. گري و فضولي كردن بندي به ديانت، روسپي و پاينداشتن 
تـر   پيش از اسـالم بسـيار كـم    ايران  پس از اسالم به نسبت ايران  درباري معطوف بوده و در

گري  و روسپي اند بيان كرده تر بيشپهلوي  ةدورپرحرفي و جهل را سياحان . شده است ديده
و فقـدان  ) تـر بيـان شـد    داليل نادرست آن پـيش (صفوي بوده  ةدورمعطوف به  تر بيشنيز 

  .ها داشته است ساير دوره به نسبتپهلوي آمار باالتري  ةدورآزادي فردي هم در 
ها گواه اين ادعاست كه سياحان مرد بيش از زنان ظلـم بـه زنـان را     داده ،بر اينافزون 

انـد خلقيـات    كه با عالم زنانه داشته  اند و زنان سياح به دليل ارتباط مستقيمي زارش كردهگ
مواردي كه زنان سياح در زنـدگي   تر بيش            ًچنين تقريبا  هم. اند يدهوواكا تر بيشمنفي زنان را 

بنـدي   شناخت و پـاي فقدان پرستي،  حسادت، خرافه، از جمله اند ي مشاهده كردهايران  زنان
گرايـي   و مـواردي ماننـد تجمـل    اند نكردهمردان مشاهده  ،نواختي زندگي و يك ،ديانتبه 

پزشـكان  را كـردن    دزدي و فضـولي  ،سوادي، خودنمـايي و خودپسـندي   زنان، جهل و بي
همسـران سـياحان نيـز    . انـد  نداشته ها اعتنايي به آن                     ًو ساير سياحان تقريبا  اند مشاهده كرده

هاي مذهبي  اقليت دربارةي، پرحرفي، تقديرگرايي، تنبلي، تعصب بار و بند بيمانند مواري 
انـد و نگـاه منفـي زنـان مسـلمان را بـر خـود احسـاس          مسلمان بـوده  زنان سياحان غير(

بنـدي بـه    شناخت و پايفقدان بهداشت، نكردن گري، رعايت  ، حسادت، حيله)اند كرده مي
  .اند ي گزارش كردهايران  ديانت را در زنان

ي و ظلـم  ايران  خلقيات منفي زن در حكمها  چه در سفرنامه آن شايان ذكر استدر پايان 
ـ   ةبه معناي واقعيت موجود در جامعـ         ًو مطلقا                                  ًرواشده بر او گزارش شده است لزوما  ي ايران

اين مشاهدات بحثي داشته باشيم، همين   صحت بارةكه بخواهيم در بدون آن بنابراين ؛نيست
دهد كه در  فاصله داشتن نگاه رايج سياحان با نگاه زنان و پزشكان نشان ميتنوع مشاهده و 

و متوجـه   كنيمچشم سياحان بايد بيش از حد احتياط  ةي از دريچايران  شناخت مسائل زنان
  .باشيمزنانه  ةها به جامع ميزان دسترسي آن

  
   ها      نوشت    پي

 

  .سياح ة، نام سياح و توضيح دربارايرانند از سال سفر به ا ترتيب عبارت بهاطالعات ذكرشده  1.

شـود معرفـي    هايي كه ذكر مـي  در حد امكان منابع در قالب نمونهاست تالش شده              در اين مقاله   2.
  .دهد منابع را نمي ةذكر هم ةاجاز مقالهكثرت منابع و محدوديت  اما ،شوند

 ،افـراط در اسـتعمال شـراب و مـواد مخـدر      ،از خود بيگانگي  ،افراطي هاي تياقاحساسات و اش. 3
اعتنايي  تفاوتي و بي بي  ،باري و فساد اخالقي و بند بي ،ادبي و گستاخي بي ،بداخالقي و تندخويي



 43   محمدرضا جوادي يگانه و سعيده زادقناد

  

 

تسـلط    ،گرايي تجمل ،گويي پرحرفي و ياوه ،درستي و بهداشت فردي توجهي به تن بي ،به ديگران
هاي  اقليت دربارةتعصب   ،آميز جا و رفتارهاي عداوت تعصب بي ،نگري و سطحي فرهنگ شفاهي

 ،جبـر و اسـتبداد   ،)كاله شرعي تراشيدن(توجيه مذهبي  ،طلبي تنبلي و راحت ،تقديرگرايي  ،ديني
 ،نشناسـي  حـق  ،جويي حسادت و عيب ،زني چانه ،چاپلوسي ،سوادي جهل و بي ،جنگ و دشمني

خيانـت و   ،خودنمـايي و خودپسـندي   ،پـردازي  بـافي و افسـانه   خيـال  پرسـتي،  خرافه ،گري حيله
ظـن، تـوهم توطئـه و بـدبيني،      سـوء  ،زنبـارگي  ،گـري  روسپي ،دزدي ،گويي دروغ ،شكني پيمان
فقـدان   ،حقـوق زنـان  نكردن رعايت  ،بهداشت نكردن  رعايت ،خواهي طمع و زياده ،اعتمادي بي

فقـدان   ،فقـدان آزادي فـردي   ،قـدان آزادي بيـان  ف ،فضولي كردن ،بندي به ديانت و پاي شناخت
كـردن و معـدوم سـاختن     كـور  ،مـد اكـارگزاران ناكار  ،گـري  فقر و تكـدي  ،خالقيت و نوآوري

  .نواختي زندگي يك ،نفاق و رياكاري ،مجازات سخت ،خواهي توزي و انتقام كينه ،شاهزادگان
قاجار و پهلوي شاهد بهبود در  ةدر دوركه  هاي اخير، بيش از آن بايد دقت كرد كه بر اساس يافته. 4

، مشاهدات سياحان )كه بحث آن خارج از مدعاي اين مقاله است(يان باشيم ايران اخالق اجتماعي
ويلم فلـور  . كنيمگري نادرست بوده است و بايد در كاربرد آن دقت  روسپي ةصفوي دربار ةدور

تعداد باالي زنان روسپي در اصفهان ذكر  ةچه شاردن و بعد از او كمپفر دربار دهد كه آن  نشان مي
  ).127: 2010فلور، ( كردند  اند كه در قالب شرع فعاليت مي اي بوده كنند زنان صيغه  مي
  
      منابع

 .قلم: ، ترجمة محمدحسين آريا لرستاني، تهرانيرانا  درباري فرزندان). 1369(د  ري ف ل ، وي اروي پ اس
  .دان اوي ج:   ران ه ت الي،  ب اق  ي ل ع  رجمة ، تاه ش ادر ن ر ص ع: ر اوت  ژان امة رن ف س). 1366(  ، ژان ر اوت

 ينبنجـام  يلـر و ينگـر  سـاموئل  سـفرنامة خـاطرات و  : يرانيانا  و ايران). 1363(بنجامين، ساموئل گرين ويلر 
ءالملك ، ترجمة آوانس خان و تصحيح ذكايالديم 1885- 1883 يها سال يرانا  در امريكا يرسف يننخست

 .گلبانگ: فروغي، به اهتمام رحيم رضازاده ملك، تهران
 .جاجرمي: ، تهرانها سفرنامه در يرانيا  زن). 1381(پناهي، فرشته 

، ترجمة ابوتراب نوري، با تجديد نظر كلـي و تصـحيح حميـد    تاورنيه سفرنامة). 1336(تاورنيه، ژان باتيست 
 .تأييد: شيراني، اصفهان

هـا نوشـتة    ايرانـي در سـفرنامه    ايراني از نگاه ديگران، نقد و بررسي كتـاب زن   زن«  ).1386(چي، فاطمه  ترك
 .110، ش ايجغراف و خيتار ماه كتاب، »فرشته پناهي

: تهـران  ،انيخارج يها گزارش و ها سفرنامه اساس بر هيصفو عصر در يرانيا  زن). 1381( خسرو ،يخوانسار
 .تونيز برگ

، رانيا  شمال يايجغراف: ، جلد اولجغرافيايي مطالعات: ايران در فرانسه علمي هيئت). 1338(دو مرگان، ژاك 
 .چهر: ترجمه و توضيح كاظم وديعي، تبريز
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 .دار اب ت ك:  ران ه آزاد، ت  ه ل دال اس  مة رج ، تان آن گيد زن  م رس و  راه و  يرانيا   ان زن). 1383(ور  ي ال الراك ، ك س راي
ـ ا  دور  ه ب  ير ف سـ ). 1369(  ون ، ماد ف روزن ـ ا   ل داخ در  يذار گ و  ت شـ  گ  ان ت داسـ : راني  و ا ه ه رب ج ت ا ب  راه م ه راني
 . گ اژن پ:  ران ه ، ت ادي ب د ع م ح م ي ل ع  مة رج ، تشيا ه اطره خ م

 .نشر ني: ن، ترجمة هوشنگ نايبي، تهرايشناس جامعه يها هينظر). 1393(ريتزر، جرج 
 . نو: ، ترجمة غالمرضا سميعي، تهرانسرنا كارال سفرنامة: رانيا  يها يدنيد و مردم). 1363(سرنا، كارال 
 .توس: ، ترجمه اقبال يغمايي، تهران1، ج  شاردن سفرنامة). 1372(شاردن، ژان 

 شـرح  بـا : مـيالدي  1786- 1787 هـاي  سـال  در ايـران  بـه  بنگال از سفر مشاهدات). 1358(فرانكلين، ويليام 
: ، ترجمة محسن جاويـدان، تهـران  گريجالب د يدادهايو رو ديتخت جمش يها رانهيو دربارة يمختصر

 .مركز ايراني تحقيقات تاريخي
: ، ترجمـة حسـين ابوترابيـان، تهـران    اكـرم  سـردار  انگليسي مباشر خاطرات). 1366(فوربز ـ ليث، فرانسيس  

 .اطالعات
ـ    وور   ف   ر   ت    دك         اطرات   خ  :  ي     قمـر       1309    تا      1306    از      ران، ي ا      ار     درب    در      ال   س     ه   س   ).     1384 (     س        ، ژوآن   ه      ووري   ف      ك      زشـ    پ     ه   ي

  .      نوين  :      ران   ه   ت    .  ي    ان   ي   ت    آش     ال    ب    اق      اس   ب   ع        رجمة     ، ت  ار    اج   ق      اه   ش     ن ي د     رال    اص   ن   ة ژ ي و
 ،يصـفو  نيفرانسه در دربار شاه سلطان حسـ  ةفرستاد ةسرگذشت و سفرنام: سفير زيبا). 1372(ايوان  گرس،

  .نشر تهران: اصغر سعيدي، تهران علي ةترجم
 و ياقتصـاد  ،يفرهنگـ  ،ياجتمـاع  ،ياسـ يس اوضـاع : آرزوهـا  نيسرزم در). 1388(ج  وي س  ري ن د ه ول در، آرن ن ل

 .اطالعات: اكبر عبدالرشيدي، تهران ، ترجمة عليتيمشروط ةدر آستان رانيا  يبازرگان
  .      ال   ب    اق  :      ران   ه      ي، ت    اب   ت   ك     ن    دي      درال           ، ترجمة ب  ان   ه   ف    اص     ي و   س     ه   ب  :    ه    ام    رن   ف   س   ).     1372 (  ر    ي     ، پ   ي    وت   ل

ـ ا  يصـوف  ييفرمانروا يبه سو يا فرستاده( ممبره كلهيم سفرنامة) 1392(ممبره، ميكله  ، ترجمـة ساسـان   )راني
 .بهتا پژوهش: طهماسبي، اصفهان

  .وحيد: ، ترجمة مهراب اميري، تهرانسفرنامه ده). 1369(وارينگ، ادوارد اسكات 
 

  منابع ديگر
 .117 ياپيپ، 1 ش ،غماي راد، احمد ترجمة). 1337( »رانيا دربارة ايرنيا  خانم خاطرات از«

 . علمي: علي محمد ساكي، تهران ةترجم ،لرستان و ايالم  سفري به ديار الموت،). 1364(فريا  استارك،
 ،ينا راه ف  ياد آب ف ج ن  نيسـ  ح ترجمـة  ،رانيا  در ينا ه ج  يا ه  گ ن ج). 1363(  واليرس پ  ت ون الرم ك ن،ير ك اس

  .نيو ن: ران ه ت
 .گستره: تهران زاده، نبي محمود ترجمة ،اسميت آنتوني سفرنامة ايران، در كور سفيد ماهي). 1369( آنتوني اسميت،

 . يد ه ال:  ران ه ت ،يآزاد يهاد  ةترجم ،ه ام ن رانيا). 1380( ا نليا ات ن ووا، وانيا
، 5ش  ،24، ج سـخن  پـور،  ميكـر  ميبـه اهتمـام كـر    ،»رازيسـفر شـ   ةروزنام«). 1354(ناشناس  يفرنگ يبانو

 .1354 وري، مرداد و شهر7؛ ش 1354 ري، ت6؛ ش 1354 بهشتيارد
 . خوارزمي: تهران رياحي، بزرگمهر ترجمة ،ايران از تصويرهايي). 1363( گرترود بل،
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 .آنژان سهند،: تهران اميري، مهراب ترجمة ،بختياري زردكوه تا بيستون از). 1375( ايزابال بيشوپ،
 .يخوارزم: تهران ، يدار ان ه ج  اووس ك ي ك ترجمة ،انيرانيا  و رانيا پوالك، سفرنامة). 1361(ادوارد  ياكوب ، والك پ

 ا، ب ه شـ  د م ح م مـة  رج ت ،ي يا ق شـ  ق ايـل  و  رانيا   بيو ن ج حيوا ن امة رن ف س: ار س وه ك  واران س ه ش). 1376(  يار م ترز،
 . ه ت راس ي پ:  ران ه ت
  .   يد م ح م شيرو ف اب ت ك: اد آب رم خ  ،كيا س د م ح م  علي جمةر ت ،د دوران ةام رن ف س). 1346. (آر. يا   د، دوران

متـرجم  ( يوشـ  فـره  ونيهماة ترجم» و كلده رانيا  :هيقاجار زمان در والفوآيد ةسفرنام«) 1361( ژان والفوا،يد
 .اميخ: ، تهران)ونيهما

 .دانشگاه تهران: ، تهرانيوش محمد فره يعل ةترجم ،كلده و شوش رانيا). 1369( ژان والفوا،يد
ـ ا  زنان). 1387( ايالو رسترپو، ـ  لي  ترجمـة  ،ريعشـا  در يشـاوند يخو يشناسـ  مـردم  و يشناسـ  جامعـه : يبهمئ

 .خجسته: تهران فر، عيرف نيالد جالل
 .25، ش 5 س ،آشنا ،»)يانيبخش پنجم و پا( رانيا  در مين و سال كي خاطرات«) 1374( يا  ـ سوك ـ سانگ
 . زوار: تهران ،يديسع اصغر يعل ترجمة ،رانيا  در ها نييآ و ها آدم). 1362( كارال سرنا،
  .نشر و پژوهش فرزان روز: تهران ،يمهران توكل ةترجم ،مسافر تهران). 1375( تايـ وست، و ليسكو

 ةترجم ،دوازده روز در كوهساران بختياري، جنوب غربي ايران). الف 1380(ـ وست، ويكتوريا مري  سكويل
 .ني نشر :تهران ،يمهران توكل

: شفق سعد، تهران ةترجم ،بختياري نيدوازده روز سفر به سرزم). ب 1380(ـ وست، ويكتوريا مري   سكويل
 .فرزان روز

            انتشـارات       شركت  :      تهران      صبا،      محسن       ترجمة   ،   ران ي ا      به        مسافرت). 1381 (   چ ي و ي   ي  تر   ي  دم   ي    آلكس      كوف، ي    سولت
  . ي     فرهنگ   و   ي   علم

ـ يا  يهـا  سـفرنامه  تيروا به يرانيا  زن«). 1387( آمنه ،ينيچرمه يفيس ـ غ و يران ـ يا ري  ،»هيصـفو  دورة در يران
 .نور اميپ دانشگاه ،يانسان علوم و اتيادب دانشكدة ارشد، يكارشناس نامة انيپا
   . )    1380   ) (   شده       ترجمه   ي   ران ي ا         شاردن          كه با نام  (   ي   ران ي ا         شاردن

ـ ا  به باخ شوارتسن يمار آن سفرنامة: رانيا  درمرگ ). 1388( يمار آن باخ، شوارتسن  ،رضاشـاه  ةدر دور راني
 .رانيا  خينشر تار: فوالدوند و حامد فوالدوند، تهران اليل ةترجم

 ،شاه نيناصرالد سلطنت اوائل در سيانگل مختار ريوز همسر شيل، ليدي خاطرات ).1362( ليدي ماري شيل،
 .نو نشر: تهران ابوترابيان، حسين ترجمة

ـ  ا       ه   ب      دن    الن   ف        اوژن     امة    رن   ف   س   ).     1324 (      ون   ئ   ل    اپ   ن        اوژن   ،    دن    الن   ف           حسـين           رجمـة    ت   ،    1841-     1840   ي    هـا        سـال     در      ران؛   ي
   .         نقش جهان  :       اصفهان   ، ي   ادق     ورص   ن
    .  ي     فردوس  :        استكهلم        نوخرد، ي م      محسن       ترجمة   ،   ران ي ا      در   ي   سكس       روابط   ي      اجتماع   خ ي   تار   ).     2010 (    لم ي و       فلور،

كل فرهنگ  ةادار: عباس نخجواني و عبدالعلي كارنگ، تبريز ةترجم ،كارري ةسفرنام). 1348(جملي  كارري،
 . و هنر آذربايجان شرقي

 ةترجم ،يديخورش 1346- 1311 رشمن،يگ ايخاطرات تان: شناس شدم من هم باستان). 1389( ايتان رشمن،يگ
  . فرهنگ كاشان اديبن: تهران ،يلمقانيد روزهيف
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               عبـاس امـام،      ة    ترجم   ،      گر شوش      كاوش   ن ي    نخست  :            سرهنگ الفتوس   ي     پژوهش   ة      سفرنام   ).     1385 (    ام ي ل ي و        الفتوس،
    .       شادگان  :      تهران

      اي از      شده ن             گزارشات منتشر  ،   ان   ت     وزس   خ  ي وم ب ريا ش و ع  بختياريرو  م ل در ق  ير ي س). 1371( اليارد، اوستين هنري
    ).  لي  او   س   ي (  ا   سر       گ   ن    ره   ف  :      ران   ه   ت   ،      ميري ا       راب   ه      از م      شي  وا     و ح     ه   م    رج   ت  ،         و ديگران                   اوستمن هنري اليارد    سر
  . ي     فرهنگ   و     ي   علم  :      تهران   ، ي ر ي  ام        منوچهر       ترجمة      ران، ي ا    در      زارع   و      مالك   ).     1362   . ( س  .  ك  .  ا        لمتون،

  .   آبا  :      تهران   ، ي    جواد   ي  عل       ترجمة      دوم،      نگاه    در     عشق   ).     1377 (   ا ي   سون          لندگراف،
ـ ا  روسيس ةترجم ،)يشناس مردم ـ يخيپژوهش تار( رانيا  يها تركمن.  )1359( رابعه يب يب لوگاشوا، و  يزدي
 . شباهنگ: تهران ،يليتحو نيحس

 .  ون تيز  رگ ب:  ران ه ت  ژاد، ن يو ب ن ار خ ت اف ترجمة ،) ه ام رن ف س( ار ب رگ م ر ي س). 1378(اال  ر،ياا م
 .شناسان جامعه: تهران ،روش ضد ؛يفيك قيتحق روش). 1392( احمد محمدپور،

ـ ا  بـه  سـفر  خـاطرات  واقعيت؛ و افسانه: ايران). 1368( ايليآم اوانر هاكس، تيمر محمدحسـين   ةترجمـ  ،راني
 .آستان قدس رضوي: نژاد، مشهد نظري

 .5 ش ،گلچرخ ،»بسكو يب پرنسس سفرنامة و قم ةمعصوم«). 1371( ابوالفضل ،يمصف
ـ  پرنسس سفرنامة بهشت، هشت در رشت«). 1373( ابوالفضل ،يمصف  ،»يچنگـ  دختـر  داسـتان  و بسـكو  يب

 .10 ش ،گلچرخ
  راب ه م از شـي وا ح و مهرج ت ،بياييد بختياري مينرز س  ه ب  ن ا م ب ).1373(  )افروز گل يب يب( زابتيال روز، مكبين
 . د ن ه س:  ران ه ت ،يريام
 ةترجمـ  ،1875افغانسـتان در   يشرح سفري به ايالت خراسان و شمال غرب). 1368. (ام. كلنل سي گرگر،   مك

 .آستان قدس رضوي: اسداهللا توكلي طبسي، مشهد
 . افسون: تهران رت،يح لياسماع رزايم ةترجم ،رانيا  كامل خيتار .)1380( جان سر ملكم،
 ،يالديم 1816- 1810 كوچك يايآس ارمنستان، ران،يا  :دوم سفر ،هيمور مزيج ةسفرنام .)1386( مزيج ه،يمور

 .توس: تهران ،يسر ابوالقاسم ةترجم
 . ليكم: تهران  مقدم،  يصابر ديوح ةترجم ،رانيا  به سفر). 1377( يكار وگت،

  .خاور: تهران ،يانصار خان نيحس رزايم ترجمة ،حال و گذشته در انيرانيا). 1309. (س. ا مادام وولفسون،
 .البرز  :اسماعيل زند، تهران ةترجم ،خاطرات همسر سفير). 1370(سينتيا  هلمز،

 مركز ،يرضو قدس آستان: مشهد ،يگنج محمدحسن قيتعل و هترجم ،قهستان از ييها نامه). 1378( اف ل،يه
  .يشناس خراسان


