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در اجتماعی اخالق وضعیت بررسی در مهم موضوع های از یکی
گفت می توان اجمااًل است. آن تاریخی زمینه های و علل ایران،
دوره هایطوالنیناامنیواستبداد،یکیازمهم ترینعللشکل دهندهبه
صورت هایخاصیازاخالقاجتماعیدرایراناستواینوضعیت ها
رانسبتاًپایدارکردهاست؛بنابراین،می توان»ُخلقیات«۱رابهمعنای

رفتارهاینهادینه شدهدرجامعهبازیابیکرد.
دهخدادرتعریفُخلق،آنراخوی،طبع،نهاد،سرشت،خصلت،
سیرت،طبیعت،َمشربومزاجمعنیمی کندومی گوید:»ُخلقعبارت
استازهیأتیکهبراینفسپیدامیشودودرآنراسخمیگردد؛به
وجهیکهَافعالازنفسبه سهولتوبیاندازهفکریسرمی زند.«خلقیات
درادبیاتعلوماجتماعیبامفاهیمیهمچونمنشیا»عادتواره«۲ 
»بوردیو«،»شخصیتملی«،۳»شخصیتاساسی«،۴»شخصیتشایع«

1. Ethics
2. Habitus
3. National Character
4. Basic Personality

مقدمه
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یا»نمایی«۱وطبعومشربو»مزاج«۲نزدیکاست.
اگربناباشدیکتعریفازخلقیاتوبه ویژهخلقیاتمنفیارائه
شود،می توانچنینگفتکهخلقیاتآندستهازالگوهایرفتاری)فکر
واحساسوعمل(استکهدرجامعهعمومیت)نهبهمعنایاکثریت(
وریشهدرگذشتهدارد.افرادجامعهباعملبهاینالگوهایرفتاری،

همآنهارامی پذیرندوهمبهآنهاتداوممی دهند.
اماخلقیاتمنفیمعمواًلدرحوزٔهجرایمنمی گنجد؛یعنیآندسته
ازالگوهایرفتاریکهحیاتاجتماعیرابهمخاطرهمی اندازد،به مثابه
جرمتلقیشدهوباآنبرخوردمی شود.درجامعٔهامروزیماکهتکثر
افزایشداده،می توانبینجرمواقعیوجرم را قوانینتعدادجرایم
از بسیاری )مانند رویکاغذ جرایم و شد قائل تفکیک رویکاغذ
جرایمترافیکییارشوه هایُخرد(راازمقولٔهخلقیاتمنفیدانست

)جوادی یگانه،۱۳۹۵:۲۶۶(.
ویژگیمهمخلقیات،عمومیتتاریخیآناست؛امادربارٔهوضعیت
خلقیاتایرانیانوبه صورتعام،دربارٔهوضعیتاجتماعیدرتاریخ
ایران،داده هایمناسبیدردسترسنیست.تاریخ نویسیکالسیکبه
وقایعسیاسیاهمیتدادهوازاین رو،رفتارهایاجتماعی،خارجاز
محدودهبررسی اشبودهاست؛بنابراین،دراینشرایط،رجوعبهمنابع
جایگزین اهمیتمی یابدویکیازمهم ترینودردسترس ترینمنابع

جایگزین،سفرنامه ها ست.
منتشر را خود سفر وگزارش کرده  بازدید ایران از فرنگیانیکه
کرده اند،بانگاهیبیرونیجامعٔهایرانراکاویدهاندوایننگاهاز۵۵0 
سالپیشازمیالد)فیثاغورث،۱۳۶۳(تاوقایعسال۱۳۸۸)میشلو
وودز،۱۳۹0/۲0۱۱(وبعدازآنرادر برمی گیرد.تعداداینسفرنامهها

1. Modal Personality
2. Disposition
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وگزارشهابیشازهزارنمونهاست.گزارشهایاندکیدربارٔهایران
پیشازاسالموجوددارد.درسدههایمیانیتقریبًاهیچنمونه اینیست

وناگهانبعدازحملٔهمغول،رشدشتابانبهخودمیگیرد.
سفرهاکهافزایشیافتوسفرنامههاکهمنتشرشد،»تصویرازایران
وایرانیان«نیزساختهشدواینتصویرتاسدههایبعدی،معرفایران
شد.حدودسال۱۶۶0،قسمتمهمسفرنامه هاینوشتهشدهدربارٔه
شرق،سفرنامه هایبهایراناستواینمیزاندرسال۱7۳۵به شدت
افولمی کندواینسهم،درسال۱۸00بسیارناچیزمی شود.نقطٔه
عطفسفرنامههایدربارٔهایران،یکیازاولینسفرنامههاینوشتهشده
دربارٔهایرانبود.سیاحت نامٔه۱0مجلدی»شاردن«کهدائرهالمعارف
مرجع است، شاه عباس( از )پس صفوی عهد ایران دربارٔه کاملی
بسیاریازنگرشهادربارٔهایرانوشرقشد)شیبانی،۱۳۵۳ب:۱۳۵(؛
هر چندسفرنامٔهشاردنمعروف ترینسفرنامهدر بارٔهایراناستوپس
ازآنفقطیککتابدیگردربارٔهایرانبودکه»تصویرازایران«راشکل
دادوآنحاجی بابایاصفهانیاثر»جمیزجاستینینموریه«۱استکه
درسال۱۸۲۵منتشرشد.البتهحاجی بابایمیرزاحبیبمترجمکتاب،
تصویریبه غایتمنفیازایرانوایرانیارائهمی کند؛اماحاجی بابای

موریهچنیننیست.اینمسئلهموضوعپژوهشبعدیماست.

اعتبار سفرنامه ها
تعدادسفرنامه هازیاداست؛امااینکهچقدراعتباردارد،موضوعمهمی
استکهبایدبهآنتوجهکرد.مناینموضوعرادرسفرنامٔهمهم،یعنی
سیاحت نامٔه»آرمینوسوامبری«۲،درفصلاولاینکتاب،بهتفصیل
وبراساسمیزاناعتبارآنتوضیحداده ام؛امابهدلیلاهمیتمسئلهو

1. James Justinian Morier
2. Arminius Vámbéry
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نقشتعیین کننده ایکهدرقبولیاردمحتوایاینکتابدارد،به صورت
عامنیزتوضیحمی دهم.شایانذکراستکهموضوعاعتبارسفرنامهبه
تفصیلدرمجلداولکتابایرانیاندرزمانٔهپادشاهی)جوادی یگانهو

زادقناد،۱۳۹۴(آمدهاست.
و ایران در اجتماعی تاریخ دربارٔه موجود منابع اولین جمله از
ایران به استکه بیگانگانی ایرانیان،سفرنامه های رفتاری مشکالت
می شود عیان بیشتر زمانی منابع دست این اهمیت کرده اند. سفر
ایران، در اجتماعی مسائل و تاریخ با مرتبط تفاسیر و نظریهها که
اکثر۱  میان، این در اما دادهاند؛ سفرنامه ها به بی شماری ارجاع های
با بوده اند، ایرانی فرهنگ ناظر مقامکسانیکه در سفرنامه نویسان،
رفتارهای غرب، برتری پیش فرض گرفتن با و تکامل گرایانه نگاهی
از منفی توصیفی درمجموع، و مقایسه غربی باجوامع را ایرانیان
رفتارهایایرانیانارائهکرده اندوکمترتوانسته اندبافاصلهگرفتناز
نگاهوپیش فرض هایخود،همدالنهایرانیانرابررسیکنند.ایننگاه
کهعمدتًاشکلیتحقیرآمیزداشتهاست،به ویژهدرقرن هایهجدهمو
نوزدهممیالدیرواجداشتهکهاکثرسفرنامه هایترجمهشدهبهفارسی

نیزبهایندوقرنبرمی گردد.
ویژگیمثبتسفرنامههایبیگانگان،بیانجزئیاتومشاهده های
مهم ترین یا روزانه مشاهده های سیاحان اکثر است. آنان ُخرد
مشاهده هایخودرااززمانحضوردرایرانبهتفصیلبیانکردهاند
وبعدازآننتیجهگیریکردهیاگاهینتیجهرانیزبهخوانندگانواگذار
کردهاند.نکتٔهدیگر،نگاهبیرونیآنهاست.سیاحانبهایندلیلکهدر
فرهنگیمتفاوتوبیرونازجامعٔهایرانزندگیمیکرده اند،مسائلی

۱.ایننکتهراجباررحمانییادآوریکردکهنگاهمنفیبهایرانوایرانیاندرسفرنامه هاازقرن
هفدهمبهبعدشکلمی گیردوپیشازآن،سیاحاندربازدیدازشهرهایایرانچنیننگاهی

نداشته اند.
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به سختیمی دیده اند؛چراکه ایرانی رادرجامعهدیده اندکهمحققان
استکه مقوله ای همان این و است نمیشده دیده وضوح فرط از
درانسانشناسیفرهنگی،»رهیافتازبیرون«)ِاتیک(برایمشاهدٔه

رفتارهانامیدهمی شود.
دربارٔهصحتواعتبارآثاِرپژوهشگرانوسفرنامه نویسانیکهدربارٔه
ایراناظهارنظرکرده اند،بایدگفتاصواًلسفرنامه نویسانوسیاحان
به تفرج(، و تفریح برای نه )و خاصی مقاصد اساس بر خارجی
سیاحتوسفرنامه نویسیدستمی زدند.بهنظرانصاف پور)۱۳۶۳( 
نظامی- کارشناس فیلسوف، جهانگرد، خارجی سفرنامه نویسان
سیاسی،سفیر،وزیرمختار،کنسول،ژنرال،مأمورجنگی،سیاست مدار
جنگل، و دشت و کوه از نقشه برداری مأمور و جاسوس حرفه ای،
پزشِکدربار،جامعه شناس،باستان شناس،تاریخ شناس،ادب پژوهو
کاشفبوده اند.عمومًاافرادیبوده اندتشنٔهدانشوسال هادرکوه ها
را فراوان،خود باخطرهای مواجه فرزند، و زن از دور ودشت ها،
این »تعریف بهوطنخودکرده اند.ویمعتقداست: وقفخدمت
پژوهشگرانخارجی،چهآنهاییکهصرفًاعلمیوچهآنهاییکهنظری
یااینکهگزارش هایجاسوسیباشد،تمامیبهاغلباحتمالدرست
تا ننوشته اند ما برای را اینکتاب ها زیرا تقریبًابی غرضانهاست؛ و
خواستهباشنددرآنهاحقایقراوارونهجلوهدهند.اینکتاب هابه طور
کلیگزارش هایایران شناسیاستبرایدولت مردانشانتانسبتبه
ماروشن بینیبیشتریپیداکنند،برایبازرگانانوسوداگرانکشورشان
تاباروان شناسیبهتربدانندباماچگونهواردمعاملهشوند،خالصه
یا تضعیف برای را ما قوت نقاط و نقاطضعف تمامی آنکه برای
برایتحریکبشناسند.ممکناستآناندربرداشت،اشتباه هاییداشته
باشند؛امادرگزارشخودمطابقروشتحقیقنهمی توانستندگزارش

دروغجابزنندونهاعمالغرضکنند«)انصاف پور،۱۳۶۳:۱۹(.
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درست فهم غرض ورزی، از اساسی تر نکته، این دربارٔه البته
باآندست به گریبان ازمشاهده هایخارجی مسئلهاستکهبسیاری
هستند؛چراکهدرنخستیناستداللمی توانمتذکرشدکهوقتیمبانی
نهوضعیتاجتماعی،سیاسیو ایران، نقِدعملکردرفتارهایمردم
اقتصادیایرانومقتضیاتوالزام هایآن،بلکهدرمقایسهباجوامع
غربیوشرایطخاصآنباشد،دراینصورت،موضوعوشیؤهنگاه
دارای»سوگیری«خواهدبودوبدینلحاظ،بایددرآنچهدیدهشدههم

احتیاطکرد.
»گویای سفرنامه ها از بسیاری ۲۳( )۱۳۸۵: هاشمیان نظر به
نظراتسیاسیوشخصینویسندهمی باشدکهبهدورازصداقتو
اغلبباغرضوبهنفعکشورتابعآنهانوشتهشدهاست.«دربحث
سوگیرییابهعبارتبهتر،احتمالدرکنادرستبیگانگانازفرهنگ
ایرانی،توجهبهچندنکتهحائزاهمیتاست.یکیازمهم ترینمباحث،
خانوادگی و شخصی حریم به سفرنامه نویسان نداشتن دسترسی
ایرانی هاونیزرفتارمذهبیآنهاست.ایندومسئله،برنگاهآنانتأثیر
بسزاییداشتهوبه ویژهدربارٔهزنانایرانی،برداشت ها،قضاوت هاو
کج َروی هایبسیاریراایجادکردهوگاهآنانراتاسرحدقصه پردازی

نیزپیشبردهاست.
اینموضوعآنجااهمیتمی یابدکهعمدٔهسیاحاندارایمشاغل
بودهاند؛ ایرانی قدرت هرم رأس با تماس در و باال سیاسیسطوح
بنابراین،بیشازهمهبااینقشرازمردمایرانسروکارداشتهاند.حتی
ایران ازبهترینسفرنامهنویسان،دربارٔه درنقدیکهبهشاردن،یکی
میشود،معرفتاورابیشترشاملَاشرافایرانیوموضعآنهامیدانند
تاعامٔهمردم.امادربارٔهپزشکانیامبلغانمذهبیوحتیهنرمندانو
نویسندگان،بهدلیلارتباطشانباهمٔهاقشارایرانیوزوایایگوناگونی
در نظرگرفتنطیف با فهم ایرانی،رخداد زندگیوزیست جهان از
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گستردهایازجامعٔهایرانیصورتگرفتهاست.ازمنظردیگر،جنسیت
نیزدردرکبهترزوایایپنهانجامعٔهایران،نقشمهمیایفاکردهاست؛
به طوریکهزنانسیاح،بخشهاییاززندگیوزیست جهانایرانیرا
توصیفکردهاندکهعماًلازدسترسهرمردسیاحیبهدوربودهاست.
اینموضوعباعثشدهموقعیتزناندرتجربٔهفهم آنانازایران،بسیار

تعیینکنندهباشد.
بهعبارتدیگر،مختصاترخدادفهمکهحاصلمواجهٔهافقو
موقعیتهرمنوتیکیمفسر سیاحبابخشخاصیازجامعٔهایراناست،
بهترینتبیینگربسیاریازتفاوتهایفهمدرسفرنامههاست؛چراکه
فهمهایمتفاوتنهناشیازبدفهمی،بلکهناشیازتفاوتمختصات
مفسر هرمنوتیکی موقعیت توسط ایرانی متنجامعٔه در فهم رخداد
است.دراینبین،شایدبتوانازنمونه هاینادرییادکردکهباحضور
عمیقدرزندگیایرانیان، امکانورودبهحریمخصوصیآنانرایافتهو
گزارش هاینسبتًاواقع گرایانه ای،البتهنهبهدورازکژفهمی،ازآدابو

رسومایرانیارائهکرده اند.
یکیازنمونه هایاستثناییکهشایدبرایاولین باردرسفرنامه های
ترجمهشدهذکرشدهوموفقبهورودبهحریمخصوصیایرانیانشده،
»ویلیامفرانکلین«استکهدرسال های۱7۸7-۱7۸۶حدودهشت
ماهدرخانواده ایایرانیدرشیرازو»مانندفردیازآنان«زندگیکرده
استواینامرباعثشدهتاحتیخودسیاحهمبهایننتیجهبرسد
کهکتاباو»کنجکاویخوانندگانشرادربارٔهبسیاریازآدابورسوم
محترممردماینکشور«ارضامی کند؛آدابورسومیکه»هیچمسافر
اروپاییدیگریبهآنهاچنینعمیقانهدقتنکردهاست«)فرانکلین،

۱۳۵۸:۱۵(.
مسئلٔهدیگریکهدرکژفهمیودرکنادرستسفرنامه نویساننقش
داشته،میزانتسلطیاآشناییآنهابازبانفارسیاست.جباررحمانی 
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درمقالهایباعنوان»رخدادفهمدرسفرنامه ها«)۱۳۸۲(،بابررسی
چندسفرنامه،ازاولینآنهایعنیسفرنامٔهکالویخودرعهدتیموریان
)۱۴0۴م(تاکارتحلیلی»گراهامفولر«بانامقبلٔهعالم )۱۳7۳(،بر
پرداخته فهمسفرنامه ها بهمسائل فلسفیگادامر،  اساسهرمنوتیک

استودربارٔهنقشزبانبه مثابه»واسطٔهفهم«می نویسد:
یاترکی اوزبانفارسی »درسفرنامٔهکالویخوچون
نمیدانسته،دیالوگیمیاناووسنتایرانرخندادهو
متناوسرشارازمونولوگاست...اودرسفرنامهاش
توصیف به باال بسیار دقتی با چیزی هر از بیش
سفرنامهنویسان بیشتر است... پرداخته دیدههایش
بعدیمثل»دالواله«،»پوالک«،»ویلس«و»استارک«،
همگیزبانفارسیوبرخیزبانهایعربیوترکی
نتیجه امکانکنشمتقابلودر لذا رامیدانستهاند؛
ذخیرٔه به دسترسی و ایرانی زیست جهان تجربٔه
اجتماعیشناختایرانیانبرایآنهابیشتربودهاست«

)رحمانی،۱۳۸۲:۱۵(.
بهنظررحمانیدرگذرزمانبه تدریجمانعزبانبرطرفمی شود
وصدایسنتایرانیامکانحضورپیدامی کند.ازسویدیگر،نوع
۱۳7۲: )۱۳7۱و محسنیان راد است.  اهمیت حائز نیز برداشت ها
۳۱۶(در اینبارهبهدودستهازبرداشت هاییکهازفرهنگوآدابو
 رسومایرانیمی شود،ارجاعمی دهدوازدومقولٔهمهمدراعتبارمنابع
یادمی کند:یکیدربارٔه»عینیت هایی«استکه»انعکاسمشاهده های
دیگری، و است مؤثرتر آن« ادراکی »جنبٔه این رو از و است سیاح«
دربارٔه»آدابورسوماخالقوارزش هاستکهذهنیاستواحتمااًل
ازتصوراتواستنباطسیاحسرچشمهمی گیردوجنبٔهاحساسیآن

قوی تراست«.
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برخیازاینبرداشت هاگاهیکاماًلاشتباهاستوازجهلوفقداِن
تعّمقسفرنامه نویسنشئتمی گیرد،تاجاییکهبه ناگاهبرداشتاو
را ایرانیان به سادگیمی تواند ازیکپدیدهحتی وقضاوتمنفی اش
در نمونه، برای اجتماعیکند. فساد از حمایت به محکوم به ناحق
نیست؛ زیاد سفرنامٔهشاردنمی خوانیم:»دروالیاتعدهروسپی ها
ولىدراصفهانکهپایتختاست،شمارشانبسیارمىباشد.درسال
۱۶۶۶کهمقیمآنجابودم،بهمنگفتندنام۱۴هزارزنروسپىدردفاتر
مربوطبهثبترسیدهاست. اینگروهداراىسازمانىمنظمووسیع
است.مدیرکلورئیسدارندوطبققوانینموضوعههرسالمعادل
۲00هزاراکومالیاتمىدهند.بعضىازثقاتبهمنگفتندیکبار
عدٔهروسپیانآنقدرزیادشدکهدستههایىازآنانراضىنبودندنامشان
دردفاترثبتشودتاشناختهنشوندوصاحب منصبانومأموراننیز
بدینکاررضایتکاملداشتند؛زیرادرآمدشانبیشترمىشد«)شاردن،

۱۳7۲:۴۳0(.
آن قدر ایران شیعی و مذهبی جامعٔه در روسپی گری میزان این
عجیباستکه»ویلمفلور«)۲0۱0:۱۲7(درپژوهشیآنرامی کاود
ونشانمی دهدکهآنچهشاردنوبعدازاو»کمپفر«)شاردن(دربارٔه
تعدادزیادزنانروسپیدراصفهانذکرمی کنند،نقصبرداشتاست

وآنزنانصیغه ایبوده ودرقالبشرعفعالیتمی کرده اند.
جداازکژفهمی هایموجوددرمسیرادراکسفرنامه نویسان،گاه
آنانبراینقلیکمطلبوحتیقضاوتدربارٔهیکواقعه،بهآثار
سیاحانپیشازخودرویآوردهوازآنانمددگرفته اندولذایکاشتباه
»یک قولمحسنیان راد به است. تکرارشده متعدد درسفرنامه های
درچندسفرنامه مکرر به طور مذهبی، مکان مثاًلیک دربارٔه اشتباه
آمدهاست«یعنی»بخشیازسفرنامه هارونویسازسفرنامه هایدیگران

است«)محسنیان راد،۱۳7۱و۱۳7۲:۳۱۶(.
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اینمسئلهگاهابعادپیچیده تریمی یابدوبه راحتیبانقل قول های
مکررخود،توانساختنتصویریخشنومتعصبازایرانیرافراهم
می آورد؛روایت گونه هاییکهحتیواقعی بودنآنهانیزدرپرده ایازابهام
است.براینمونه،درسفرنامٔه»کرزن«می خوانیم:»به طوریکهمشهور
استودکتر»وولف«نیزتقریبًاشاهدقضیهبودهودرسال۱۸۳۸ 
میالدییکزنجهودفقیریدستشپیسیازخمدیگریداشته،برای
مداوانزدیکیازاطبایمسلمانمی رود.طبیبمسلماندستورمی دهد
سگیراکشتهودستشرادرخونگرمسگآغشتهکند.زِنبدبخِت
یهودیدستورطبیبرااجرامی نمایدوظاهرًااینپیش آمددرروز۱0 
ذی الحجه،یعنیعیدقربانمسلماناناتفاقمی افتد.شیعیاِنمتعصب
شهرمشهدقضیهرابااهانتوتحقیرعیدقربانتعبیرکردهاستو
بهفاصلٔهچنددقیقه۳۵یهودیرامی کشند.سایریهودیانمشهداز
ترسجانبهخانٔهمالهاپناهآوردهودیناسالمرامی پذیرند«)کرزن،

۱۳۲۲:۱۱۳(.
همینروایتاز»وامبری«نیزنقلشدهونشانمی دهدکهاونیز
»اینجامرایهودیصدامزن... بودهاست: تحت تأثیرروایتوولف
اینجا)درمشهد(بایدخودرامسلماننشاندهم«...ترسازشناخته
شدنبه عنوانیهودیبهحادثه ایبازمی گرددکهچندسالقبلدرمشهد
اتفاقافتاد.کشتنسگبهدستزنییهودیبرایشفادرروزعیدقربان
راتقلیدیکبی دینازمراسممذهبیمؤمنانواقعیتفسیرمی کنند...و
محلٔهیهودی هایشهرموردهجومجمعیتخشمگینواقعمی شودو
شورشمنجربهقتلوغارتدرمحلهمی شود.)باقی مانده هاهم(...به
شرطیکشتهنمی شوندکه...مسلمانشوند«)وامبری،۱۳7۲:۲77(.
وامبریازلحاظزمانیبهواقعهنزدیک تروکرزندورتربودهاست؛
ولیهردوبر اساس»شنیده«قضاوتکرده اند.مشابهاینمسئله،دو
روایتزیردربارٔهسنگساراستکههمچونواقعیتمسلمبیانمی شود
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والبتهدرانتهامی گویندکهکمترشنیدهشدهاست.
»لندر«می نویسد:

»درنظرایرانیانزنخیانتکاررااگربکشی،ارزان تر
عدالت اعمال راه بدهی. طالق تا می شود تمام
ایران در اوست. کشتن خیانتکار، زِن به نسبت
دربارٔهچاهعمیقومعروفیصحبتمی شودکهدر
زنان شوهران می گویند دارد. قرار شیراز نزدیکی
بی وفایخودرادرآنچاهسرنگونمی کنند.حتی
اگرشوهرانرنجیدهحاضربهکشتنهمسرانخود
نباشند،قاضیشهردستورانداختنآنزنرابهداخل
آنچاهمی دهد.برخیوقت هازنبی آبروزنده زنده
خبرها این از روزها این اما می شود؛ هم سنگسار
نیستوکمترمی شنویکهزنیسنگسارشدهباشد«

)لندر،۱۳۸۸:۱۵7(.
و»بروگش«همچنینمی نویسد:

همسرش به شوهرداریکه زن قوانین، اساس »بر
خیانتکردهاست،بایددرمقابلامامدرونگودالی
فرمان به و شود نشانده شده حفر زمین در که
محتسبسنگسارشود.البتهمندرطولدومسافرتم
بهایران،هرگزندیدمونشنیدمکهاینمجازاتدر

موردکسیاجراشود«)بروگش،۱۳7۴:۱۶۳(.
پژوهشیدرباِبقرابت هاواستنادهایسیاحانبهسفرنامه های
پیشازخود،ازسویبنی اقبالوحیدری)۱۳۸۸(انجامشدهاست.
آنهادراینتحقیق۶0سفرنامهرااز۶۴سیاحانگلیسیتحلیلکرده اند
کهآثارشانتاسال۱۳۸۴ترجمهشدهاست.نتایجایندومحققگواه
آناستکهبیشترینمیزانارجاعدرکرزن)۶۸0استناد(،»ادواردییت« 
استناد(، )۱۳0 »رابینو« استناد(، )۱۳7 »سایکس« استناد(، )۲۵۶
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»پیترویلی«)۱0۵استناد(،»هنریراولینسون«)۱0۱استناد(،»چارلز
مک گرگور«)۹۸استناد(،»هنریالیارد«)7۵استناد(،»فریااستارک« 

)7۲استناد(وادواردبراون)7۱استناد(است.
بر اساسبخشدیگریازتحقیقبنی اقبالوحیدریاز۶۴سیاح
نفر و۳۳ ایرانکرده اند به متعددی نفرشانسفرهای انگلیسی،۳۱
آنهافقطیکباربهایرانآمده اند.برایبررسیدیدگاهسفرنامه نویسان
دربارٔهایران،از۶۴سیاح،۳۲نفرآنهادرراستایوظایفشانبهایران
سفرکرده اندولذانظریدربارٔهایراننداشته اندیادرسفرنامٔهخود،
نظریدربارٔهمردمایرانوایراننداده اند.اماازمیاندیگران،۲۴نفر
)۳7/۵درصد(نظرشاندربارٔهایرانمثبتوفقطهشتنفر)۱۲/۵ 
درصد(نظرشانمنفیبودهاستوصراحتًااعالمکرده اندکهبهایران
وایرانیانعالقهندارند.محققاناینپژوهشچنیننتیجهمی گیرندکه
وقتیاکثرسیاحاننگاهیمنفیدربارٔهایرانندارند؛بنابراین،نقدهای

آنهانیزچندانغیرمنصفانهنیست.
درکنارمسائلونظرهایمطرحشدهکهبازتابیازنداشتندرک
قوم مداریوتعصب هایملی، ایرانیاست،  ازفرهنگ آنان صحیح
اعتبارکارسفرنامه نویسانراواردحوزٔهجدیدیمی کندکهبرتردیدها
درصحتگفتارآنانمی افزاید.رحمانیدراینخصوصمی نویسد:
»همٔهسیاحانازضعفشخصیتایرانییاشرقیدربرابرفرهنگو
اخالقبرترغربیصحبتمیکنند.برایهمٔهسیاحان،ایرانازقافلٔه
ازشکوه افولی را امروز ایراِن »جکسن«، وحتی مانده تمدنعقب
باستانیاشمیداندوامیدواراستباردیگراینسرزمینومردمش
رشدوتعالیهماننددورانباستانپیداکنند«)رحمانی،۱۳۸۲:۱۸(.
است. شده متجلی نیز سفرنامه نویسان دیگر آثار در نگرش این
»گملین«،گیاه شناسروسکهدرسال۱770بهایرانسفرکردهاست،  
می نویسد:»اینملتازباالترینسطحفرزانگیبهژرف ترینحدجهالت
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سقوطکرده است،کمترینتصوریازمأموریتمنندارد.بنابراین،
می شد؟« من مأموریت مورد در غلطشان تصورات مانع چیزی چه
)گملین،۱۳۹۳:۴۴-۴۵(یا»اوژنفالندن«درتعبیریشبیهگملین،
ایرانراچنینتوصیفمی کند:»کشورایرانیکیازبهترینممالک
شرقیاست؛اماوضعناهنجارحکومتشآنرایکیازبدبخت ترین
کشور هایآسیایینمودهاست.«)فالندن،۱۳۲۴:۸7(یا»چیک«که
باافسوسبرتمدنازدسترفتٔهایرانی، وضعیتایرانیانراسزاوار
گریستنمی داندومی گوید:»دیدنتخت جمشیدمراتحریکبهدیدن
آثاردیگرموجوددرفارسنمود.روزیراصرفدیدنآرامگاهکوروش
بایددرگوشه ای ازدیدنآنهمهعظمتشاید ونقشرستمکردم.
باخودچهکرده اند« اینمردمگریهمی کردمکه بهحال می نشستمو

)چیک،۱۳۹۳:۱۱۹(.
عاملدیگریکهدراعتبارسفرنامه هادرخوِرتأملاست، تعصب
امر در اغلب بنابراین، برتربینیمذهبشاناست. در مذهبیسیاحان
مذهبی،ایرانیانرافرودستومذهبشانرانامعتبردانستهاند.حضور
عصر از ایران جای جای در اروپایی مسیحیان و گستردٔهکشیش ها
صفویبهبعدبیانگراینمسئلهاست.ازسویدیگر،یکیازمهم ترین
دالیلتصویرخوشایندغربیانازایرانبهدلیلکمکایرانبهمسیحیان
وخوشرفتاریشاهایرانبااقلیتمسیحیاستکهاینمسئلهبیشاز

همهدرسفرنامٔهدالوالهدیدهمیشود)رحمانی،۱۳۸۲:۱۸(.
سفرنامه نویسانبه ویژهمسیحیانوبه طورمشخص ترمبلغانمذهبی
مسیحی،برایابرازبرتریخوددرمذهبوآیینشاناغلببهمفاهیمی
نظیرنجاستوممانعتازورودغیرمسلمانانبهاماکنمذهبیتمسک
غیرآزاداندیشانه تصویری تا رهگذرکوشیده اند همین از و جسته اند
ازاسالمارائهکنند؛ درصورتیکهاینمسئلهبخشیازعقایدمذهبی
مسلمانانونقطٔهقوتآنهادرپایبندیبهشرعاسالممحسوبمی شود.
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کمااینکهدرنمونه هاییمسلمانانکوشیده اندتاضمنپایبندیبهاین
اصلاسالمی، چنانرفتارکنندکهموجباترنجشغیرمسلمانیکه
از بخشی در نمونه، برای نشود. فراهم دارد، حضور آنها جمع در
گزارش های»نیلیستروم«،افسرسوئدیژاندارمریایران،می خوانیم:
»درهمینحالمردیروحانیبرخاستوویرابهرویایواندعوت
کردوپسازلحظاتیاونیزبهماپیوستوجالبآنبودکهبرایاینکه
بامنو»واسموس«دستندهد،بابقیهنیزدستنداد«)نیلیستروم،

۱۳۹۳:۱۱۹(.
نگارندهدرمقاله ایمجزا)جوادی یگانه،۱۳۹0(مسئلٔهنجاست
در به ویژه غربیان برتری به رغم دادهکه نشان و راکاویده فرنگیان
برتری در خدشه باعث فرنگیان نجاست دینی آموزٔه قاجار، دوران
مطلقفرنگیشدهوالبتهبازهمادبایرانی،»مماشات«بافرنگیاندر
عینرعایتحکمراجمعکردهاست.پوالکمی نویسد:»هرگاهیک
اروپاییموقعصرفغذاسربرسد،ایرانی هادستپاچهمی شوند؛زیرا
طردویبااصولنزاکتمطابقتندارد،پذیرفتنوینیزباگرفتاری ها
وناراحتی هاییتوأماست،زیرااروپاییمسلماننیستوهرگاهدستش

بهغذاییبخورد،آنغذانجسمی شود«)پوالک،۱۳۶۸:۹۵(.
»تانکوانی«همدریکیازنامه هایخودمی نویسد:

خود جالل و جاه ممتاز شخصیت های و »رجال
رادرضیافت هایشامکهازبدوورودمانوبهنوبه
نشان ما به کرده اند، برگزار سفیر آقای افتخار به
می دهند....دراینمهمانی هاظاهرًابهبهانٔهرعایت
آدابورسومما،امادرواقعبرایاینکهدست های
ناپاکماظرف هاوسفرٔهآنهارانجسنکند،هرجا
و می چینند فرانسوی سبک به میزی می رویم، که
رویآنبه عوِضسفره،رومیزیابریشمیزردوزی
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شدهبسیاراعالمی اندازند.سفیرپیشاپیشظروف
ما از و مهمانیمی فرستد بهمحل را نقره ایخود
بهشیؤهاروپاییپذیراییمی کنند؛اماخودایرانیان
روبه رویمارویفرشودرکنارهممی نشینندوبه
تبعیتازما،ازصرفغذایبابطبعوذائقٔهخود

چشم پوشیمی کنند«)تانکوانی،۱۳۸۳:۲0۸(.
آداب با را آن بوده، نشده مسئله این متوجه مترجمکه حتیگاه
قدیمایرانیتفسیرمی کند.مثالًدرسفر»پرنسسبیبسکو«،نویسندٔه
رومانیایی فرانسوی،درسال۱۹0۵بهایران،نویسندهمی نویسد:»قبل
ازآنکهدرسرسراییکهازچوبساختهشدهبود،پسازیکخواب
قیلولهنشستهبودیموازسردارمنصور،بهخاطرصبحانٔهبسیارمجللی
کهدرصحنباغبرایماترتیبدادهبودستایشکردیم؛ولیخوداو
درآنشرکتنکردهبودواینرسمقدیمایرانیاناستوازجملهآداب
تا نمی کند میزبان،خوددرضیافتشرکت ایشانکه وظرافت های
میهمانانآسوده تروآزادترغذابخورند.«ومترجمتوضیحمی دهد:»و
مارابهگیالنرسمی استنیکخوبکهچونمهمانرابهخوانبرند،
صاحبدعوتوکساناوازآنجابروندویکتنازدوربایستدازبهر
نانبخورند«)مصفی، بهمرادخود تاچنان کهخواهند نهادن کاسه

۱۳7۳:۱۸(.
گروته)۱۳۶۹:۱۴۴(به طعنهگفتهکه»درنظرایرانیانمتعصب،
پول،نجس استثنای به اروپاییانلمسشود، اشیائیکهتوسط تمام

گردیدهاست.«
مشابهاینمسئله،الزامفرنگیانبهتعویضلباسو
کفشخوددرهنگامباریابیبهمحضرپادشاهاست
یا است فرنگیان نجاست مسئلٔه از برگرفته یا که
قداستپادشاهدرباورهایقدیمایرانولزومآلوده
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نشدناوبهنفسمردممعمولی.به هرحال،ایرانیان
ملتزم قوانین این به دقت با هم زمانٔهشکست در

بوده اند.
»دوسرسی«،سفیرفوق العادٔهفرانسهدرایراندرسال های۱۸۴0-

۱۸۳۹میالدی،می نویسد:
»هنگاممالقاترسمیبایدرویپوتین هایمان،بنا
قرمزرنگ بلند ایران،جوراب در قدیمی رسمی بر
اصرار من به مطلب، این درمورد خیر. یا بپوشیم
هیچ »گاردان« ژنرال سفارت زمان در شد. زیاد
نماینده اینتوانستهبودازانجاماینرسمشانهخالی
کندوانگلیسی هاتاکنونآنرامعمولداشته اند؛ولی
امتناع اینکار از پیروزیاخیرشان از روس هاپس

ورزیده اند«)دوسرسی،۱۳۹0:۹0(.
کرده، سفر ایران به ۱۸۸7 سال در روسیکه ناشناس سیاح
می نویسددرسال هایآخرحکومتناصرالدین شاههمهنوزاینرسوم

مراعاتمی شدهاست:
ادب طرز تاالر مدخل ُقرب در ما آنکه »غرض
خود وگالش های آورده عمل به را خود مأخوذه
پا هایخودمانَکندیم،سابقبراینیعنی۴0  از را
تاالرحتی بودیمکهدرمدخل مامجبور قبل سال
چکمه هایخودمانرابَکنیم؛ولیازخوشبختیما
برطرفگردید« و موقوف رسم، این الحمدللهکه

)خدیوجم،۱۳۴۶:۳۱۸(.
نتیجهآناستکهآنچهفرنگیاندرنقدرفتارهایایرانیاندراین
موضوِعمشخصگفته اند،ازنظرخودایرانیانوبر اساسآموزه های
دینی،رفتاریکاماًلمثبتاست.ازقضااینموضوعیکیازُپرتکرارترین

موضوع هادرسفرنامه هایفرنگیاندرنقدایرانیاناست.
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دربحثمباحثدینی، خرافاتواحساساتهیجانیدرمراسم
مذهبی، گاهازنگاهسفرنامه نویسانبه عنوانبخشیازعناصرمذهب
اسالمدرنظرگرفتهشدهاست.مثالًدرمجلددومسفرنامٔهدالواله،
به ناگاهباهجمه ایازاطالعاتخرافیمواجهمی شویمکهسفرنامه نویس
آنهارابهایرانیانومشخصًامسلمانانربطمی دهد:»مسلمانانماهصفر
راماهینحسمی دانندوبدینلحاظدراینماهنهبهسفرمی روند،نه
کاریانجاممی دهند؛به خصوصدراینماههرگزجنگنمی کنند،ولی
آخرینچهارشنبهرانحس ترینروزمی دانند«)دالواله،۱۳۸0:۹۶۱( 
یاهیجان هایمذهبیراکهبرخیمسلماناندرمراسمعزایحسینی)ع( 
اعمالمی کنند، به مثابهحکمشرعیدیدهوتصویریخشنازاینآیین

ارائهمی کنند.
نیز دیگری نکتٔهمهم به توجه اعتبارسفرنامه ها،  میزان زمینٔه در
درکحقایق،تالش در آن،ضعفسفرنامه نویس و است ضروری
نکردنبرایاطمینانازصحتمسائلدورازذهنودریککالم،تمایل
بهقصه پردازیاست.فاحش تریننمونٔهچنینتعابیریرامی تواندر
سفرنامٔه»دومورگان«دید،آنجاکهمی نویسد: »سابقًاگیلکی هااخالق
وعاداتمخصوصیداشتند...عاداتورسومآنهاازغیرعادی ترین
عاداتبود،دخترانجوانخودبهدنبالخریداریدربازارمی گشته اند
وخویشتنرابهآنیکیکهبیشتربدهد،وامی گذاشته اند.ایناخالق
ورسوماین قدرمغایرباآدابورسوممسلمانان،به کلیازبینرفته،
امروززنانگیلکیبه مانندهمٔهزنانایرانحجابدارند،حتیبیشتراز

زنانمازندرانوطالش«)دومورگان،۱۳۳۸:۲7۲(.
مترجماینکتاب،کاظمودیعی،درتوضیحبرداشتکاماًلنادرست
برداشت این منبع که می کند ذکر پاورقی در رباعی ای دومورگان،
به کلیدور یادآورمی شود:»اینمعنا نادرستنویسندهبودهاستو
ازحقیقتاستورباعیکهذیاًلبهنظرخوانندهخواهدرسید،چنین



18 | ایرانی ترین غیر ایرانی ها

مفهومی رادربرندارد«)دخترانیکهساکنرشت اند/همچوطاووِس
دست به ُتنبان بند بازار/ هر به مشتری طالب گشت اند. در مست
می گشتند()موالناسائلگیالنی،ترجمه،ص۱۸۱،فرهنگتاریخو

جغرافیا،باربیهدومی نارد.(«
مترجمایناثراضافهمی کند:

»باتوجهبهجملٔهآخِرمؤلفبایداذعانکردکهمعلوم
نیستژاکدومورگانمنظوراصلیشاعررادرک
کردهباشد؛زیرادردهاتماهنوزهمدخترانوزنان
بندتنبانوبسیارچیزهایدیگررابه عنوانسرگرمی
می بافندوشخصًادورگشتهوبهفروشمی رسانند«

)همان(.
مدت سفرنامه ها، اعتبار تعیین در مذکور نمونه های بر عالوه
زماناقامتسیاحدرایراننیزعاملیتعیین کنندهدرمیزانصحتو
ُسقمشناختودرکاوازفرهنگایرانیاست.اینوجهبیشازهمه
وابستهبهمدتزماناقامتسیاحدرایرانبودهاست.برایبسیاری
ازسفرنامه نویسانکهمدتیکوتاهوآنهمگذرادرایرانبوده اند،ایران
سرزمینجغرافیاییجدیدیاستکهفرصتوامکاندرکوفهممردم
رابهآناننمی دهد؛امابرایکسانیچونپوالک،ویلس،»گوبینو«و
رابینوکهسالهاباایرانیانبودهاند»پیبردنبهزوایایدورونزدیک
ذخیرٔهاجتماعیشناختومشارکتومرابطهومفاهمهبازیست جهان
ایرانیوگنجینٔهمعناییبین االذهانایرانیبیشازپیشامکانپذیربوده

است«)رحمانی،۱۳۸۲:۱۶(.
درنتیجهبحثبرسرایننیستکهآنچهآنهادیده اند»صحیح«
نوشته اندیاخیر؛بلکهبحثمهم ترایناستکهآیااصواًلآنها»درست«
دیده اندوبافرضاینکهسیاحانداعیه ایبردروغ نوشتننداشته اند،

مسئلٔهمهمصحِتنگاهومشاهده هایآنهاست.
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فرنگیانبادامنٔهمتنوعیازدانشوتسلطبرفرهنگایران،بر اساس
سفرهایمتنوعیبهایرانازچندروزهتاچندسالهوبادامنٔهمتنوعی
ازروبه رو شدنبافرهنگایرانازحضوردرسفرهایرسمیتاسفر
انفرادیبهجامعٔهایرانوگاهحضورچندسالهدرایراندرکنارمردمو
حتیحضوربهشکلدرویشسنیدروغین،نظرخودرادربارٔهایرانیان
نوشته اند.برخیازآنهاپیشازحضور،زبانفارسیرابلدبوده اندو
برخیدرحینسفرفراگرفته اندوبرخیتاانتهابهمدددیلماجبامردم
ارتباطداشته اند.اندکیازآنهابهخانٔهمیزبان هایخودراهیافته اندو
اکثرشانبر اساسمصاحبهوشنیدهوگاهشایعه،دربارٔهزندگیمردمو
وضعیتزنانو...نظرداده اند.برخیپیشازحضوردرایران،منابع
کلیت از نمی توان بنابراین، بودند. خوانده هم را ایران دربارٔه مهم

واحدیبهنام»سفرنامه«ومیزاناعتبارآنسخنگفت.
البتهدرغیابداده هایمعتبردربارٔهرفتارهایاجتماعیدرایران
درتاریخ،سفرنامه هاجزومهم ترینمنابعاست؛ولیاحتیاطدرتعمیِم

یافته هاضرورتدارد.

دربارٔه کتاب
و سفرنامه ها دربارٔه است نویسنده نوشته های مجموعه اینکتاب
سیاحانیکهبهنظرشجامعٔهایرانیرادقیق تردیده اندوباایرانیانارتباط
بیشتریداشته اند.اینمتونلزومًامعروف تریننیست؛بلکهگزینش های
و نامه،گزارش ازخواندنحدود۵00سفرنامه، شخصیمناست
سندیکهفرنگیاندربارٔهایرانوایرانیاننوشته اندوبهفارسیمنتشر
شدهاست.نظرمنایناستکهکسانیکهدرایرانبرایرانیانمدیریت
رادیده اندکهدیگرانندیده اند. ایران ازجامعٔه کرده اند،بخش هایی
البتهفقطاینهانیست.وامبریدرلباسدرویشیوگداییبهایرانآمده
وگوبینوسفیربودهاست؛امابادرکفلسفیروشنبهایرانآمدهاست.
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»ترنساودانل«۱همسال هادرایرانزندگیکردهاست.
بهجز»ویلیاممورگانشوستر«۲،بقیٔهکسانیکهدراینکتاباز
آنهایادشده،سال هایطوالنیدرایرانبوده اند.شوسترهمدرهشت
عمیق ترین با بوده، ایران مالیه مسئول چون ایران، در حضور ماه
الیه هایپنهاننفع طلبیبخشیازایرانیان،مستقیمارتباطداشتهاست.
به هرحال،به شدتبهفرهنگایراننزدیکشده اند؛خواهعمیقًاعاشق
جامعٔهایرانیشدهباشند)ماننداودانلوادواردبراون(یانگاهبینابینی
بهایرانیانداشتهباشند)مانندگوبینووشوستر(یانگاهشانکاماًلمنفی

باشد)مانندوامبری،میلسپووموریه(.
برخیازآنهابهزبانفارسیتسلطبسیارداشته اند)مانندبراون،
اودانلوگوبینو(.براونواودانلهممشخصاستکهبهخلوتو
اندرونیایرانیانراهداشته اند.ازاین رو،نظرآنهادربارٔهایرانیاندرخور
مسلمًا نباشند، هم غیرایرانی ها« »ایرانی ترین اینها اگر و است تأمل

بیشترینفهم هاراازایرانیانداشته اند.
عنوانکتابهمبرگرفتهازتعبیریاستکهاودانلدربارٔهشازدهدر
کتابباغساالرجنگداردواورا»غیرایرانی ترینایرانی ای«می داند
کهدیدهاست.البتهدیگرانیهمهستندکهنظرشانصائباست؛از
جملهپوالک،شاردنهماگردقیقنیست،مهماستومعروف،و
»فوربز- دارد. ایران جامعٔه به منفی نگاه البته روسکه لومنیتسکی
لیث«همکهسال هامباشرامیراکرمدرروستاهایهمدانبودهاست؛
امادراینکتابفقطبهآنهاکهبهایرانیاننزدیکشده انداشارهکرده ام

وبقیهرابایددرفرصتیدیگرکاوید.
آزادی برداشت و سفرنامه ها و متون این »دربارٔه« بیشتر کتاب
ازآنهاستوبنانبودهکهدرآنهمٔهنظرهایآنشخصدربارٔهایران

1. O’Donnell, Terence 
2. William Morgan Shuster
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همٔه و اشخاص این نظر از دقیق اطالع برای شود. ذکر ایرانیان و
بیگانگانیکهبهایرانآمدهونظرآنهادربارٔهایرانبهفارسیمنتشرشده،
بهمجموعٔهدهجلدیایرانیاندرزمانٔهپادشاهی)جوادی یگانهوزادقناد،
۱۳۹۴(مراجعهکنیدکهگزیدٔهخلقیاتمثبتوهمٔهخلقیاتمنفی
ایرانیانرابراساسنظریٔهساختارمدورارزش هایشوارتزطبقه بندی

کردهاست.
برخیازمقاله هایاینمجموعهپیشازاینمنتشرشدهاست.مقالٔه
مربوطبهسفرنامٔهآرمینوسوامبریدرشمارٔه۵۸مجلٔه»پژوهشنامه«
مرکزتحقیقاتاستراتژیکدرسال۱۳۸۹منتشرشدهاست.درآمدی
برنگاهگوبینوبهایراندرشمارٔهدوم»جستارهاییدرجامعه شناسی
تاریخی«مؤسسٔهمطالعاتوتحقیقاتاجتماعیدانشگاهتهراندر

سال۱۳۹۱منتشرشدهاست.
آنچهدربارٔهموریهدراینکتابآمده،بخشیازطرحمشترکیاست
آن اجرای حال در موریه حاجی بابای دربارٔه زادقناد« »سعیده با که
هستیموایده هایاولیٔهآندرهمایش»خویش کاویایرانیاندردوران
مدرن«درسال۱۳۹۵درپژوهشگاهفرهنگ،هنروارتباطاتارائهشد

ودرکتابیبههمیننامازطرفپژوهشگاهمنتشرشد.
بررسی در زادقناد سعیده چندسالٔه همراهی از می دانم الزم
سفرنامه هاوُخلقیاتایرانیتشکرکنموازتشویق هایجباررحمانی 

براینگارشوچاپاینمجموعهسپاسگزارم.

محمدرضاجوادی یگانه
خرداد۱۳۹۶


