
  

  

  

  

  

  مالك آشنايي امروز ي ديروز،ها داوري

  )هاي مسافران ايران  نوشتهبرخي از مروري مختصر بر(

  

  محمد دانشگر

  )ع(هيئت علمي دانشگاه امام حسين  عضو و استاديار

  
  

  مقدمه

ي مركزي ها ويژه ايران از حدود قرن پانزدهم ميالدي آغاز شد كه دولت هتوجه اساسي به شرق و ب
ي خارج از اروپا شدند و در همين ها  متوجه سرزمين،با تثبيت و تحكيم قدرت خوداروپاي غربي 

هاي ديگر آغاز  در قاره ... راستا دورة اكتشافات جغرافيايي و دستيابي به منابع طبيعي و بازار و
، دسترسي و ويژه ايران هادبيات شرق و ب ، زبان و دشواري مسافرت و نيز ناآشنايي با فرهنگ١.شد
آنچه از خالل آثار علمي گذشته از . ساخت رو مي  را با دشواري روبهها  اين سرزمين بهنفوذ
داد  هاي دورتر باقي مانده بود، فضايي مبهم و ناشناخته در پيش روي اروپاي آن روز قرار مي دوره

 .ساخت چندان مي را دو ها بي و نفوذ به اين سرزمين دستياكه همين مسئله، لزوم و اهميت
عالقة سياسي و علمي اروپاييان مجدداً متوجه اين  ،زمان اسماعيل اول در سدة شانزدهمدر   

، فارس مستقر بودند كه در هندوستان و عربستان و خليجي استعماري ها  قدرت .... قلمرو گرديد
شدند كه مطالب گذشته را با   اما تشويق مي،...  روابطي با شاه ايران برقرار كنندبودندمجبور 
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و يكشب و  ي هزارها  داستاني گوناگونها  روايت٢.ي صحيح جديد نيز مطالعه كنندها ارشگز
بي به اين  دستيا مانند سفرنامة ماركوپولو، فقط اشتياقها گزارشهاي نقل شده از برخي  افسانه

دست آوردن مسير و راهي كه   فراوان و نيز بهدر اين ميان، جمعيت. داد  را افزايش ميها سرزمين
 .داد وردن به اين سرزمين را افزايش ميها و آهنگ روآ سيدن به مناطق ديگر را آسان سازد، انگيزهر

 پيوند زده به تنة كهنسال آيين زردشتديني را ، ]ايران[آب و درخت  در دشت پهناور بياسالم 
نظير و  گرديده و در عين حال، اين سرزمين با فرهنگ كماست كه مليت جديد ايراني از آن بارور 

 گذرا و  اگر سفر .... ، توفيق آن را داشته كه تمدن سراسر دنياي اسالم را سيراب كندوااليش
، در با فاقد آن لطف مورد انتظار باشد، در عوض مناظر زييكنواخت در ايران، گاهي از لحاظ ديدن

  بپردازد،يقعه و تحقكند تا دربارة عنصر ايراني به مطال ي ايجاد ميعالقه و كششي جد، مسافر
 آنان مساعدت كرده  در حقطور يكسان يعت و هم تاريخ به سرزميني كه هم طبدربارة مردم

ربايد كه  ر هر خوانندة اروپايي را چنان مي، ذهن و دل و فك طبيعي است اين گزارش٣.است
  . د تا با اين پديدة اسرارآميز آشنا شودده اختيار عنان از كف مي بي

اي  سابقه طور بي ة هند بهقار مستعمرات كمپاني هند شرقي در شبهم كه در اوايل قرن نوزده  
منظور بررسي و  فسران و مأموران سياسي خود را بهدولت بريتانيا تعدادي از ا ،رو به گسترش نهاد

شناس و ، خاورجهانگرد عنوان مسافر و الجيشي ممالك همجوار به شناخت موقعيت سوق
 نتيجة ،اين افسران پس از پايان مأموريت.  جمله ايران اعزام كرداز شناس به اين كشورها باستان

گونه  و اقتصادي اين اجتماعي ،تحقيقات و مطالعات و مشاهدات خود را دربارة اوضاع سياسي
اند كه از لحاظ تاريخي  منتشر كرده يا عناوين ديگر هنام تحت عنوان سفر،صورت كتاب كشورها به

ويژه كشور ما حائز اهميت  هرسوم مردم آسياي مركزي بآداب و  عادات و، و آشنايي با فرهنگ
 آشنايي براي شد به موازات آن، اشتياق تر مي  افزونها آوري اين افراد و هيئت  هرچه روي٤.است

  .يافت افزايش ميانواع سلطه هم 
 با چه هدفي  مسافران شرق و ايران واقعاً چه بوده است و هر يكةاينكه آهنگ و انگيز  

دست  هاي آنان به الي نوشته از البهتوان  ميرا ، شدند آميز و پردردسر مي هي اين سفر مخاطرهرا
ي تازه و متنوع و ها  يكي هم ارضاي حس كنجكاوي و آشنايي با سرزمين،آورد كه از آن ميان
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انساني ديگر نيز توانست با منافع انساني و غير ه سؤاالت دروني است كه در ضمن ميپاسخگويي ب
، آهنگ و انگيزه و علت اصلي تحمل خوبي ههاي آنان ب  نوشتهو ها  مطالعة گزارش٥.مراه باشده

تقريباً هر آنچه كه اروپاييان از اين  .سازد ي مسافرت آن روز را روشن ميها ختيمشكالت و س
كه  طوري ان جديد و اسرارآميز بود بهكردند برايش ي كوتاه و ساده اطالع حاصل ميها شگزار
انگيز را كه راجع به ايران نگاشته  ي شگفتها توانستند اين گزارش نميافتاد كه آنها   اتفاق مياغلب

؛ رقابل قبول بودآن همه زيبايي و ثروت و نعمت براي آنها غيباور كنند؛ چون تصور شده بود 
ز كه آنها ا دانستند در صورتي اودوريكو را دروغگو ميچنانكه ماركوپولو را فردي خيالباف و 

  ٦.آيند حساب مي ترين جهانگردان به طرف بي
ي خود را خيلي دقيق براي ها بيشتر اين جهانگردان يا مأموران سياسي موظف بودند گزارش  

انجمن پادشاهي جغرافيايي يا واحدهاي  يا مافوقان خود كه عمدتاً از مقامات باالي دولت بريتانيا
هاي مختلف   جنبه، با وسواس تمامها  اين گزارشكنندگان ، تهيه...  تهيه كنند،اطالعاتي بودند

اجتماعي و اقتصادي منطقة مورد بازديد خود را مورد تفحص و مطالعه قرار داده ، نظامي، سياسي
ن به قلمرو كه همين گزارشگرا  و هنگامياند  اين زمينه تهيه كردهو گزارش جامع و مبسوطي در

و عمدتاً روي  ... كنند هاي نظامي و اجتماعي تكيه مي ، بيشتر بر جنبهكنند ايالت و عشاير سفر مي
، تعداد تفنگچي و يا كنند و به وضوح رزمي و روح سلحشوري آنان حساب ميي ها قابليت

هاي نفت و نيز   پيدا شدن چاه٧.كنند را در گزارش خود قيد ميالجيشي قالع خوانين  موقعيت سوق
مثابة اهميت  ها به نابع نفتي را بر ساير انگيزهبه م، دسترسي جهاني اول جنگ گستردة پيش آمدن

، پيش آمدن براي ماندن بود نه صرفاً ، ديگر مسئله، در واقعحياتي براي آنان افزود و اين بار
ا حتّي به نوعي اقتصادي تلقي اي فرهنگي و يا اجتماعي و ي توان آن را جاذبه آنچه ميآشنايي با 

ندي مسافران و ارضاي حس كنجكاوي آنان م ياق و عالقه از اشتها اي گزارش گرچه پاره. كرد
 نكته اذعان دارند كه هنگام هاي خود به اين  عين حال همين افراد هم در نوشتهكند در حكايت مي
كنند يا تكّه توانستند آنها را با خود حمل  هاي عتيقه كه مي نبشته  يا سنگهاي خطي و ديدن نسخه

ها و ساير آثار گرانسنگ  ، سكّهها ويژه لباس هشد و ب مند قلمداد مييي كه از نظر آنان ارزشها كاشي
 خود شدند كه حاضر بودند به هر قيمتي آن را تصاحب و به وطن قديمي، چنان از خود بيخود مي
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و  ممل،هاي شخصي و دولتي كشورهاي اروپايي ها و موزه اي كه امروزه گنجينه گونه ارسال كنند؛ به
، ها ر اكثريت قريب به اتفاق سفرنامهتوان گفت د  مي.ستها  اقدامات و فعاليتو پيامد آناز نتيجه 

، و  دوراي بسيار  عظمت و شكوه گذشته.خورد چشم مي  يا تلويحي بهچنين اشاراتي آشكارا و
 اعم از -اي است كه ذوق ذاتي و ظرافت طبع را در مسافران نظير حال، انگيزه جذبه و لطف كم
قرن هفدهم  كه از -شناسان ي مذهبي، بازرگانان يا باستانها ترتش، مأموران هيئديپلمات، افسران ا

 در هر حال توجه به سطور ٨.اند، شديداً برانگيخته است يكي پس از ديگري راهي اين ديار شده
 اعزامي را  انگيزة عامالن و كارگزارانهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حتي معنوي ذيل، جنبه

  :كند  ميكامالً مشخص
ة منزل  رديم كه هر يك مأموريت خود را بهك جهاني اول ما با كساني خدمت ميقبل از جنگ   

حدي به آنها ايمان   ما بهوقدري در ما نفوذ داشتند   ما نيز بهو رهبران نمودند دعوت غيبي تلقي مي
كساني مانند  .نيمعالقه داشتيم كه حاضر بوديم در راه انجام وظيفه تا پاي مرگ هم ايستادگي ك و

شده تشويق را در انجام وظايف محول   خطيب و ناطق معروف و اشخاصي نظير كپلينك ما،كرزن
 رويگردان گونه زحمتام تكليف و خدمتگزاري از قبول هرما نيز در انج. نمودند و تحريض مي

جبار بلكه با ه و ااكرامباني امور مثل غالم حلقه به گوش ولي نه از روي نبوده و براي استحكام 
  .داديم ، وظايف سنگين خود را انجام مي و رغبتيتكمال رضا

ورين نيروي پايان مأم گاه زحمات و مساعي بي فارس ما هيچ در دورة مأموريت خليج  
اي  ي افسانهها شباهت به قهرماني برداري سابق را كه شرح عمليات هريك بي انگليسي و نقشه

  . بوديمآنها سپاسگزار ازنيست فراموش ننموده و همواره 
خوبي  ه برده و آزاد ب، عاقل و نادان،، هر كس هر عقيده و مسلكي كه داشتفارس در خليج  

واقف بود كه كوشش و زحمت او بعدها به ثمر خواهد رسيد و اين آينده است كه نسبت به 
ام رز كار و انجافرازي فرداي هر فردي منوط به طفردي قضاوت خواهد كرد و سر هر اعمال

تدريج به رقابتي بسيار فشرده، عميق، گسترده و حتّي در  ه همين مسائل ب٩.وظيفة امروز اوست
ي ها راواني اعزامروز بر دگرگوني و ف منجر شد كه در نتيجه، روزبهپيامد خونين اي از موارد به  پاره
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، مادي و جز آن تمام ابزار و وسائل انساني و غيرانساني،  در اين ميانافزود و دولتي و شخصي مي
  . تر محقّق شد  و كامل، هرچه بيشتر به استخدام درآمدن انگيزة اصليدر

طرفدار در بين رجال و   توانست تعدادي دوست وها دولت انگليس با همين گزارش  
 همين افراد موفق شد تخم نفاق و ةوسيل  و بعدها بهدولتمردان و رؤساي ايالت دست و پا كند

دستگي آنان بر ضد منافع خود  نيم از اتحاد و دوبپاشد و براي يك قرن ودستگي بين طوايف دو
تفرقه بينداز و «نام   ديرينة خود به از آن شيوةها انگليس ،قول ريچارد كوتام جلوگيري كند و به

ي نفتي خود حفاظت ها ري و ميدانهاي تجا  و از اين رهگذر از راهكنند استفاده مي» حكومت كن
دانيم آنان دربارة ما چه  پس چرا نبايد ب، واقف هستيمها  ما به اهميت اين گزارشوقتي ١٠.كنند مي

وقتي دشمن به حريم ما تجاوز . اند  قوت ما را ارزيابي كردهاند و چگونه نقاط ضعف و نوشته
 ،كند نبايد واقف شويم چطور و از كدام نقطه ضعف يا اشتباه ما استفاده كرده است تا در مقابل مي

 ها بدون ترديد پاسخ اين پرسش. ط ضعف را برطرف و جهات مثبت را تقويت كنيمنقاما هم 
  ١١!منفي نخواهد بود

  
  ها  اهميت سفرنامه

، دستيابي به شناخت و آگاهي كامل نسبت به ه فهرستوار مورد اشاره قرار گرفتبا توجه به آنچ
هاي مختلف   در صحنهياري از مسائلي كه امروزحوادث اين دوره و نيز سابقه و زمينة بس

 و نوع برداشت آن ها يحاكم است به داور كشورهاديگر  اجتماعي و سياسي بين ما و -فرهنگي
. خوبي ترسيم شده است ههاي آن ب  تمام ابعاد و جنبهها ارشكه در خالل اين گز گردد روزها بازمي
 ما از صحت و و نوع برخوردگيري   به پيشينة مطالب، تصميميابي اهي و دستبدون اين آگ

 ي ذهنيها  افكار و برداشتگيري اهد بود؛ زيرا عموم تلقي و شكلكامل برخوردار نخودرستي 
در عين حال كه جهان .  متأثر استها ن آنها از اين گزارشاروپاييان و حتّي اهل علم و متخصصا

ده، دنيا حكم هاي گستر گيري از رسانه  در پرتو بهره، عصر اطالعات و اخبار لقب گرفته وامروز
 علمي آن ي ذهني و حتّي انعكاسها و برداشتپيدا كرده باز هم قالب تفكّر را اي كوچك  دهكده

آنچه  .ي مسافران ايران و شرق استها زارشگ و ها ناشي از همان داوري، هاي مختلف  نوشتهدر
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سي بسيار ياهاي س كند اين است كه انگيزه ت آن را دوچندان ميو اهميل دامنة اين بحث را مفص
المللي  هاي بين ت عميق و گسترده در صحنهاد تحوالانقالب اسالمي و ايجقوي پس از پيروزي 

ي اخير و نيز ها حوادث سال. به تمام آنچه، پيش از اين بوده، رنگ و فضاي ديگري بخشيده است
 اسالم، ي،، ايرانز حادثة يازدهم سپتامبر با ايرانمريكا پس اآنوع برخورد اروپاي سياسي و 

اي كامالً سياسي بر تمام مباحث فرهنگي و علمي   ادبيات فارسي، صبغه حتّي زبان ومسلمانان و
  . ي مسافران ايران، آشكارا يافتها توان در گزارش  را ميغالب كرده كه ريشة تمام اينها

 هاي مختلف  ارزيابي و برداشت آنان در زمينهدر اين نوشته كوشش بر اين است تا به نوع  
 گيري ي نادرستي، اساس شكلها شتباهات فاحش و داورياشاره شود تا معلوم گردد چه ا

 اين نكته نيز بسيار در خور توجه است كه  يادآوري.دهد  و اطالعات آنان را تشكيل ميها هيآگا
ا آنان باند بلكه   به يادداشت و نوشتن روي نياوردهها صرفاً از روي تفنّن  نويسندگان سفرنامهاوالً

در اينجا : كردند آوري مي هاي مختلف علمي، مطالب را جمع برداري منظور بهره دقت كامل و به
شود كه دربارة   يافت نمي)نقشة ايران(يچ نامي در صفحات آن توانم اضافه كنم كه ه فقط مي
 با اين حال بدون شك اشتباهاتي را دربردارد، ولي. امالي آن شخصاً نظارت نكرده باشمهويت و 

، بلكه از آن جهت است كه معلومات انگاري نبوده است دي نيست كه اين خطاها در اثر سهلتردي
لعة اطالعات و آوري و مطا  ثانياً هركدام با جمع١٢.به بسياري از نقاط هنوز ناقص استما راجع 
ها و  كه تمام راهگوش بسته نبودند بل چشم و. شدند ي پيشينيان، خود راهي سفر ميها گزارش
ام ، با نشناختند زحمت درنورديده بودند، از پيش ميهايي را كه مسافران قبلي با هزاران  كوره راه

: گذاشتند  افراد قبلي پاي در سفر ميها و شناختند و مجهزتر از گروه آنها آشنا بودند، موانع را مي
انصد سال اخير ي اروپايي راجع به ايران در عرض پها يي را كه به زبانها كتابنگارنده يكايك 

 و از چند  انده و يا به هركدام مراجعه كردهرسد را خو  جلد مي٣٠٠ تا ٢٠٠ به وشده است نوشته 
 همه گفت توان  مي جرئتهي مزبور شده است بها صد ارجاعي كه در اين دو مجلّد به كتاب

د بزنند با  پوزخننم  كه شايد به اين طرز كار و تالشانندگانبه آن دسته از خو ... استصحيح 
را در  ام تا اينكه زحمت شما راموش نكنيد كه چقدر كتاب خواندهف: دهم جواب مي» ولتر«كلمات 

ب نمايند، كه اظهار تعج  آن كسانيخواندن آنها كم كرده باشم و از اين بابت ممنون باشيد و به
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 يا فران، امكان نداشته است صحت و سقم آنچه را كه مساين كارم كه جز اكن خاطرنشان مي
شان چه  كه ايكنم شخص ميمخصوص  هاند ارزيابي كنم و ب نويسندگان سابق گفته يا كرده

 مورد توجه آنها ،در تاريخرا كه  داشتم كه نقايصي  نه ياراي آن رااند و چيزهايي را نگفته و نكرده
 است ات مهمخ معمولي كه توجهش به تأثيركه موربرطرف كنم؛ همان نقايصي  ،بوده استنواقع 

  ١٣.آورد طبعاً مد نظر نمي
 نحوة ،شناختن خلقيات واقعي، براي بازنه تنها براي كشف زواياي تاريك تاريخ يك كشور  
معتقدات و آداب و رسوم افراد واقعي در ادوار مختلف   فرهنگ و، نوع خوراك و پوشاك،زندگي

مدركي را   هيچ سند و،ي دارداي تازگ  كه طبعاً براي ديگران بيش از افراد خودي در هر دوره،نيز
  ١٤.توان يافت ها باز نمي تر از صفحات سفرنامه مهمتر و  دقيق
نامه جلد كتاب سفر متجاوز از هزار ،نمودهجلب  توجه سياحان خارجي را ،كه ايران از زماني  

 اطالع  تسلط زياد نويسنده به نوشتن ودليل ما نوشته شده است كه بعضي از آنها به دربارة كشور
  ١٥.هاي شاردن و تاورنيه ، ارزش خاصي دارد؛ مانند سفرنامهاو به جزئيات زندگاني مردم ايران

د موضوعي نيست كه نيازمند نكن ها به روشن شدن تاريخ كشورها مي خدمتي كه سفرنامه  
خصوص  هكه پاي جهانگردان بيگانه ب  از وقتي.ل باشد مخصوصاً در مورد كشور مااثبات و استدال

جا مانده كه اينك مورخان و  ق از خامه و سخنان آنها بهيز حقا بسياري ا،يان به ايران باز شداروپاي
  ١٦.گيرند شناسان از آنها بهره مي شرق

  
  ي مسافران ايرانها داوري

بندي كرد كه  توان به چند محور دسته فران ايران را در يك نگاه كلي ميهاي مسا داوري و ارزيابي
  :هايي نيز دارد؛ از جمله وعه، زيرمجمكدام، هرگاه
  ؛فتار و آداب فردي و اجتماعي ايرانيانر• 
  ؛ي عرفاني و صوفيانهها  مذهبي و گرايش،هاي دينيباور• 
  ؛داوري دربارة دانشمندان ديني و روحانيان• 
  ؛نگري و به تعبيري فرافكني، يكسوجانبه  يك،هاي كلياظهارنظر• 
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ظ به لفظ آنها و  لفةرايج در زبان مردم و ترجمعاري تعبيرات  از بار معنايي كنايي و استخبري بي• 
  .آمدن آنطبعاً نادرست در

گاهي نيز در خالل  البته گاه. شود  هر دست اقدام ميهايي از نون و در ادامه به ذكر نمونهکا  
ار  رفتخوي آنان در مقايسه با عقايد و  نويسنده از ايرانيان و منش و خلق و،ها به هر دليل نوشته

، در اين ميان. پردازد  ستايش ميكند و به مدح و ، تعريف ميشناسد يي كه ميها ملت خود يا ملت
و يا  )ويژه با صراحت از ايرانيان هب(دانستن فروشي و خود را برتر از ديگران تفاخر و تبختر و كبر

فت ر منش و خلق و خوي آنان يااي د  از زحمات خود و اينكه هيچ شائبهتمجيد و تجليل
هاي  ي در برخي از نوشته جايگاه خاص،شود و يا اثر و كتابشان اولي است كه دومي ندارد نمي

 . مسافران دارد
  

  رفتار و آداب فردي و اجتماعي ايرانيان

 بيان رفتار فردي و اجتماعي ،هاي مسافران يافت توان در خالل نوشته از جمله مطالبي كه مي
كه با آنها حشر و نشر صورت  نايي و مدت اقامت و نوع كساني آشايرانيان است كه بسته به ميزان

اي از  ر متفاوت و در پاره بسيا،گرفته و مقدار آشنايي فرد با زبان و ادبيات و فرهنگ ايراني مي
  . متناقض نيز هست،موارد
گردد كه  بازمي» تعارف ايراني « به فرهنگها بديهي و طبيعي است كه برخي از اين داوري  
 بيان برخي از مسائل نيز شايد با نيت و ،در عين حال. ع مسافران ايران ناشناخته بوده استبراي نو

 .اي از موارد نيز براي آشنا كردن ديگران باشد در پارهانگيزة تعريف صورت گرفته و ممكن است 
 ها بسيار حائز اهميت است زيرا از عموم مسافران ايران در اين زمينهنوع برداشت ، در هر حال

شناسان  خوي ايراني در دسترس اروپاييان و ايران خلق و نجا كه همين مطالب دربارة فرهنگ وآ
هايي   در زير به نمونه. داوري آنان خواهد شدها معيار و ميزان آشنايي و طبعاً ، همينگيرد قرار مي

  :شود از اين مطالب اشاره مي
، روزي چهار بار دست كس از پير و جوانهرخورند و  قدر ايرانيان نمي ك از مردم دنيا بهي  هيچ-

  ١٧.كند ، هضم غذا را آسان ميبرد و گوارايي و خوبي آب به خوردن مي
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گو است  ، متحرك و گزافهگر استاهميتي خندان و جستجو ر برابر هر چيز بيعامة مردم ايران د -
  رد موذي يا شيطانين حال كه در مو در اين بيان در ع١٨.صفت نيست  شيطان گاه موذي و اما هيچ

  .عنوان صفتي منفي قابل توجه است گو بودن به ، گزافهصفت نبودن تعريف شده
هاست كه براي وقت قائل  ها و ايراني  هندي خصوصاً، اين يكي از خصوصيات ملل مشرق زمين-

  ١٩.كنند نيستند و هرگز در كارها عجله نميبه ارزش و اهميت 
براي وقت ارزشي قائل  ايرانيان :ر نوع خود قابل توجه استداوري و ارزيابي د، از اين دست -

دهقان . گيرند ن در نظر نمياي از زما شده صورت اوقات حساب طور كلي زندگي را به نيستند و به
 كه پا روي پا انداخته در پيشخوان تاجر بازار در حالي. رود  يا ده صبح به مزرعه مي٩ساعت 

شويم   منزل ايراني با اشخاصي مواجه مي در هرنشيند و تقريباً يحالي منتظر مشتري م دكانش با بي
، در كنار و كاروانسراها ها خانه در قهوه.  بيكار نشسته است،كه با وضع آراسته و ظاهري خوش

بازي  كشند و يا ورق ، قليان ميكنند ، صحبت ميها گروه گروه از مردم لم داده  و جادهها خيابان
خوريم كه زير آفتاب  اغلب به كارگران يا كشاورزاني برميها  ا و كنار جادهروه در پياده. كنند مي

اگر كنفرانسي قرار . اي در انجام آن ندارند ، عجلهايرانيان هر كاري كه داشته باشند. اند خوابيده
 بعد از ظهر ٥/٥  كنفرانس كار خود را در ساعت، بعد از ظهر تشكيل شود٤است در ساعت 

  ٢٠.كند شروع مي
  منفي در ذهنش ايجاد شود كه طبعاًهمين يك نظر كافي است كه فردي ناآشنا اولين نكات  

عنوان رفتار غالب   آن را در ذهن خود بهتواند مواردي براي تأييد نظر خود نيز بيابد و بعدها مي
  .ايراني تثبيت كند

ازي و سضروريات بازز كند زيرا ايرانيان از جديت و پشتكار كه ا ، كمتر چيزي دوام ميدر ايران -
حث فردي كه مورد ب( رفتار اين شخص دلقك مآب ٢١.اند بهره ايجاد تشكيالت جديد است بي

دانند   همه مي٢٢.گيرند ان است كه هيچ كاري را به جد نمياي كافي از خلقيات ايراني نمونه) است
ي نازك طال كه براي ها توان با ورقه ارزش واقعي امور را مي. ، همه چيز سطحي استكه در ايران

سازي ظاهركس از اين  ، سنجيد و قطعي است كه هيچكشند ظاهرسازي بر گنبدهاي مسين مي
  ٢٣.شود ، بيمناك نميمضحك
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 نوع ،تر  سخيف،گسترده باشد و از آن تعبير تواند فراگير و ، چقدر مي»دانند همه مي«تعبير   
ر تمام ايران به عدد انگشتان يك دست بالغ  كه شايد د،استدالل است كه با طال يا مطال بودن گنبد

 دربارة ،در جايي ديگر. كند ، اثبات مي مطلب خود را كه سطحي بودن تمام امور است،شود
يج بود و امروز ديگر كسي چيزي ي خاص كه در گذشته راها  نشستن در مكانطموضوع بس

  :، چنين آمده استداند دربارة آن نمي
آن است كه در كشور ايران هركس ) بست نشستن(ضوع علت اخالقي و معنوي اين مو  
  ٢٤.ه به او مربوط نيست مداخله نمايدوج  به هيچي كهمند است تا در كار عالقه

  

  ها اللفظي كلمه  تحتةدرنيافتن اصطالحات و تعبيرات و ترجم

بيرات و آگاهي برخي از مسافران با زبان و ادبيات فارسي و تعسطح  بودن پايينآشنايي و دليل نا به
، كاربرد بسيار هگوهاي روزمرها و گفت هويژه در محاور ه ب، كه در زبان فارسي،اصطالحات مجازي

 اطالعي را   كمخوبي اين ناآگاهي و هيي ارائه شده است كه بها گزارشكمابيش  ،اي دارد گسترده
اني بسيار  زبان و فرهنگ ايركه خواندن اين مطالب براي آشنايان با سازد تا جايي آشكار مي

  :شود ر اشاره ميوا هايي فهرست ؛ ذيالً به نمونهكند دار جلوه مي خنده
پارو از اين سو به آن سو حركت  پول را با ها ميليون) خان دوستعلي( دار دولت  اين خزانه  
پولش از «شود كه تعبير   مالحظه مي٢٥.او به پول سخت عالقه داشت. كرد جا مي داد و جابه مي

  . شده استاللفظي به صورتي مضحك معنا ، چگونه با ترجمة تحت»رود يپارو باال م
اي است يعني پدر او در آتش جهنم سوخته و  ها آدم پدرسوخته قول ايراني خان به اين حاجي  

ده كه گاهي حتي  با بار معنايي عاطفي بسيار گستر»سوختهپدر« تعبير ٢٦.استيا در حال سوختن 
 با صورت دشنامي است كه نوعي مفهوم خاص د و در غالب موارد بهرو كار مي براي تحبيب هم به

ن بسيار صورت لفظي به فارسي ترجمه شده كه از معناي اصلي آ كاربرد منحصر به فرد دارد به
  .داري يافته است فاصله گرفته و صورت خنده

، اصفهان حاكم ،السلطان راي ديدار خود و دوستش را با ظلماج» كلود انه«در گزارشي ديگر   
ايران نيز مؤدبانه به او  مسافر ،در مقابل. فر به فرانسه استكند كه وي بسيار مشتاق س تعريف مي
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: گويد السلطان در جواب مي ظل. كند ، عذرخواهي ميو شدهدهد از اينكه مزاحم اوقات ا پاسخ مي
آميز   اين تعبير تعارفكلود انه. »قدم شما روي چشم«گوييم  ها مثلي داريم كه به مهمان مي ما ايراني
كند و با دوستش به اين   معنا ميمعناي ظاهري آن حمل و السلطان را به  با احترام ظلو همراه

اي  و بدل كرديم و به زحمت جلوي خندهنگاهي رد  :نويسد  در ادامه چنين ميخندد و تعارف مي
. يم انداختمها نگاهي به كفشاختيار  من بي. ، گرفتيمرا كه از شنيدن اين حرف به ما دست داده بود

 دار داشت و وزن هر لنگة كه هيبتي عظيم با تختي دوال و آجمريكايي آيك جفت پوتين سنگين 
كايي با تمام استحكام و مريي جان سخت آها اكنون همان پوتين.. .گرم بود آن بيش از يك كيلو

ود ولي تصور گذاشتن آنها السلطان قرار گرفته ب ي گران ظلها ناپذير خود روي قالي عظمت خلل
اي وقار و  اختيار به خنده وا داشت و چند لحظه شاهانه چيزي بود كه همة ما را بيروي صورت 

آميز اين جمله  ي و عدم اطالع او از مفهوم تعارفغافل از اينكه ناآشناي ٢٧.هم زد ابهت مجلس را به
ه خنده ي و آشنا به زبان فارسي را باختيار هر ايران اللفظي است كه بي صورت تحت و ترجمة آن به

  .اندازد مي
مله كند؛ از ج  دگرگون مي مفهوم را كامالً،هاي غلط و نادرست ، اين ترجمهدر مواردي  

اين مسافر ايتاليايي كه در زمان . هاي ونيزيان به ايران موجود است گزارشي كه در يكي از سفرنامه
، خصوص هاين شاه را ب: نويسد يان وي چنين مية سپاهشاه اسماعيل به ايران سفر كرده دربار

جنگند و از مردن در راه سرور خود  جوشن و زره مي پرستند و بسياري از آنان بي سپاهيانش مي
، شيخ كه در زبان شيخ: زنند روند و فرياد مي هاي برهنه به ميدان جنگ مي ، با سينهخرسندند
كه همه دانند اما همين قدر مسلم است  بر ميديگران او را پيغم. ، خداستمعناي خدا فارسي به

 ةآوردن كلم آميز سطر آخر اين گزارش، نظر از بيان شگفت  صرف٢٨.معتقدند كه او نخواهد مرد
» شياك«صورت  ، اين كلمه به مترجم در پاورقي در متن اصلية كه بنا به گفت، شيخةخدا در ترجم

  .كند حكايت مي اين مسافر اطالعي كامل ، از ناآگاهي و بينگاري شده استآوا
 يعني خطا كردن در فهم و درك نكردن مفهوم و مقصود كامل آنچه در مطاوي ئله،اين مس  

ادوارد براون در . اري از اين مسافران را گرفته است دامن بسي،زبان و ادبيات فارسي نهفته است
ران و برخي درويشان كه در مجلس قلند ، هنگامي خود در ميان ايرانيانةگزارشي از سفر يكسال
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، مقداري  گويا براي تكيف بيشتر،پردازد و آنان  و همراه آنان به كشيدن قليان ميشركت كرده
 ،آن كند و در دنبالة  و به آنان اظهار مييابد اند و اين نكته را براون درمي حشيش به قليان افزوده

نام  ها آن را به است و ايراني حشيش نامطلوب و بد  كشيدن،زيرا در ايران :گويد ميخود چنين 
خوانند و در ادامه  مي» اسرار« و يا »طوطي اسرار«و يا )  آنبه مناسبت رنگ سبز(آقاي سيد 

  :گويد  كه حافظ در يكي از اشعار خود ميافزايد مي
  ٢٩مبادا خاليت شكّر ز گفتار    اال يا طوطي گوياي اسرار

ي ها قول او طوطي اسرار از شگفتي يا بهظ و بيان طوطي گوياي اسرار اين تفسير شعر حاف  
  .ادوارد براون نيز سرايت كرده استغريبي است كه به شخصي مانند 

  ؟شما در اين مسافرت چه ديديد: سؤال يك مسيحي
ارباب انواع  نيمه خدايان و ،من يك وادي ديدم كه مانند چاهي تاريك بود و در آن: جواب مسافر
 و مقيد به يوسته صداي ضجه و ناله بلند بود و مردمي بدبختپ، از آن وادي. كردند حكومت مي

خالصه . ي خود را روي آن وادي گسترده بودها بال، كردند و مرگ زنجير در آن زندگي مي
  ٣٠.سرزميني بود سترگ اما بدون انتظام

اشت و خوبي گوياي اين واقعيت است كه برد هب، آميز نقل اين حكايت كوتاه سراسر استعاره  
آنان در غالب . رهنگ و رفتار ايرانيان چگونه است مسافران ايران نسبت به فنوع قضاوت و داوري

الي سطور آثارشان كامالَ مشهود است به تعبيرهايي   البهكه در، ي خودها  و گزارشها برداشت
ود را در  مشاهدات خ،بينانه ، با يكسونگري كامالَ غيردقيق و غيرواقعجانبه پرداخته كلي و يك

  :شود  برخي از آنها به اجمال اشاره مياند كه به بارات گوناگون كشيده و بيان كردهسلك ع
اين استعداد اما . ، سريع و مبتكرندهمواره آماده. ي بسياري برخوردارندها ايرانيان از قابليت  

كه ترين كارها  ستنادر. ترين مردم جهانندبرند و دروغگو كار مي هاي ناروا به در راهبيشتر خود را 
جاي  شود به كه دروغشان آشكار مي برند و هنگامي كار مي  ممكن بهبا جديتگنجد  در عقل نمي
 دروغ گفتن ،نظر آنان كنند كه به گيرند و گاهي اقرار مي اي ناديده مي ، آن را با خندهشرمنده شدن

كوشند معامالت خود را  ه ميپيوست. ي دربرداشته باشدمانعي ندارد مشروط به اينكه برايشان منفعت
طور كلي  ، بسيار پست و به ايرانيان،از نظر خصوصيات اخالقي... با دروغ و ريا به انجام برسانند 
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گويي در باب اخالق و رفتار ايرانيان در اين  شود كلي گونه كه مالحظه مي  همان٣١.فاقد اخالقند
  .خورد چشم مي هبزياد گزارش 
شكل بتوان كسي را يافت كه البته م. ار و اعمال خرافي فراگرفته استفكايران را دريايي از ا  
، زندگي و روش و رفتار  اما ايران كشوري است كه در آن،ئل خرافي خاصي معتقد نباشدبه مسا

  ٣٢.گونه افكار و اعمال است ثير اينهر فرد كمابيش تحت تأ
  ٣٣.بودخبري  اراي ادبيات جهل و بي د،جنگجويي  
، آگاهي فراگير و گسترده است، گرفتار نا افزون بر اينكه خود، نويسنده،ها داوريدر برخي از   

، طبعي  تمام صاحبنظران در مورد شوخ:آورد  چنين ميو كند بسياري را نيز با خود همراه مي
هاي   انديشه جذب سريع، وقار و قابليِتنوازي ، مهمان گيراييِ سخن، ادب، حسنِ رفتار،هوشيتيز

اند  اند به اين نتيجه رسيده كه با ايرانيان سروكار داشته  اتفاق نظر دارند ولي اكثر كسانينيان ايرانويِن
 اند و بهره شود بي ، صفات شريفه محسوب مياي خصايص كه در ديگر نقاط جهان كه آنها از پاره

بهره  يي عملي و بها ، فاقد قابليتمصرف رسد كه روي هم رفته قومي بي نظر مي در واقع چنين به
اين بخش از   در٣٤.يد به گفتار و كردار آنها دل بستاالمكان نبا  هستند و حتيپشتكار از انرژي و
ام صاحبنظران را با خود  تم،در آغاز براي محكم كردن تعاريف خودنويسنده چه ، گرگزارش

مله كه اكثر ا افزودن اين ج در ادامه ب،آورد كند و تعاريفي كلي از ايرانيان به قلم مي همراه مي
آنچه را در ذهن دارد و به گمان ... اند كه  اند به اين نتيجه رسيده كه با ايرانيان سروكار داشته كساني

، رديف اند بهره  جهان است و ايرانيان از آنها بيي ديگرها باطل او صفات شريفه نزد ساير ملت
را قابل اعتنا دانست؟ اين در   و آنهاهايي اعتماد كرد به چنين اظهارنظرتوان واقع مي ه آيا ب.كند مي

ي دست اول ها آگاهي  مبناي فعاليت و اساس و زمينة،ها  و گزارشها حالي است كه همين داوري
 موجودات غريبي ها چه واقعاً كه ايراني. دهد شناسان را تشكيل مي شناسان و شرق عموم ايران

ق كارهاي ي اشتباهات و حتي دقا،ها  حيله تكاپوي يافتن و پي بردن به طوري دردائماً! ... هستند
ي از كوچكترين حركت انگشت و يا گردش مختصر چشمان اند كه در اين راه حت يكديگر نشسته

حريف نيز غافل نيستند تا هر طور كه شده با استفاده از اين جزئيات به تعبير و تفسير حاالت 
اگر خودش كند  تصور مير عين حال طرف مقابل بپردازند و جالب اينجاست كه هر يك از آنها د
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كس مأذون  كار برده است و هيچ ، كمال هوش و ذكاوت خود را بهاي باشد طراح توطئه و دسيسه
ها و ناآگاهي آن قدر گسترده  گويي ة اين كلي گاهي دامن٣٥.گيري از كارهاي او نيست به خرده

  .انجامد  ديگران نيز مينظر دربارةهارگيرد بلكه به اظ ا مسائل ياد شده را دربرميشود كه نه تنه مي
ة مبدل و خلق و خوي درويش دروغيني كه سرتاسر ايران و آسياي ميانه را با جام(وامبري   

بدون : نويسد دن مزار خواجه عبداهللا انصاري مي هنگام رسيدن به هرات و دي،)منافقانه درنورديد
نظر  اين اظهار٣٦.ه همه جا فرستاده استه عربستان ب ولگرداني است كةشك خواجه عبداهللا از زمر

 يا حتي بخشي كوچك از آثار او را ، بدون اينكه كمترين شناخت از او داشته،دربارة ديگري
  . انگيز است ، بسيار غريب و شگفتمطالعه كرده باشد

 حتّي متضاد  گاه در نقطة مقابل هم و بسيار متناقض وها تر اينكه اين گزارش نكتة جالب  
اي از  نمونه. جاي اثرش ويا از سوي افراد مختلفشود؛ خواه از سوي يك نفر در جاي  يارائه م

 انتخاب او كه با. كنيم ر و نظر و بيان وامبري مشاهده مياين برخورد دوگانه را در سيره و رفتا
  و همانند حاجيانكند ميهار اسالم و اظآيد  درمي ويشدريك   ظاهرشكل و لباس مبدل به

اي پر از تزوير و   ايران و آسياي ميانه را با چهرهاز خاك  صدها كيلومترسفر مكّه،ز بازگشته ا
كه از صميم  پردازد در حالي سلمانان به خواندن دعا و نماز ميهمانند م كند و دورويي طي مي

وي و تهية  در پي رسيدن به مطامع دنيها حركتدر تمام اين  را منكر است و  تمام آنها،قلب
گونه  ، ايني اطالعاتي و جغرافيايي جامع براي كمك به سلطة بريتانيا بر اين مناطق استاه گزارش

رود و صداقت هرگز  آيد و با نقاب هم از دنيا مي  يك نفر شرقي با نقاب به دنيا مي!بلي: نويسد مي
 غير  اين اظهار نظر از زبان فردي كه در راه رسيدن به منافع و اهداف٣٧.براي او مفهومي ندارد

 بسيار شگفت است؛ به ،رود ، بارها تا سر حد مرگ پيش مياي دوگانه ، با ترسيم چهرهانساني خود
 اينكه وي هتحف.  خود را كامالً فرافكني كرده استتوان گفت كه روش و منش تر مي تعبيري جامع

ه هويت ركات و رفتار او ب كه همسفران يا ميزبانان او از روي چهره و حدر بسياري از موارد
كوشد خود را از اين مخمصه   ناچار با ترفندهاي گوناگون مي ه ب،شوند واقعي او مشكوك مي

توان  شود و به بياني بهتر مي  احوال شادمان مي اين اوضاع ودر عين حال از ديدن ،رهايي بخشد
كرد   مشكوكي كه مرا احاطه ميوضعيت مبهم و: كند تفريح مي» سركار گذاشتن ديگران«گفت از 
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رك واقعي  تُ بعضي از آنها مرا.اي شده بود ا موجب حدسيات و فرضيات خوشمزهنزد همقطاره
طرفداران اين دو فرضيه حتي كارشان .  مايل بودند مرا انگليسي بخواننددانستند و بعضي ديگر مي

يلي تفريح ، خكردند م كشيد و من از اينكه طرفداران فرضية اخير داشتند غلبه ميبه نزاع علني ه
در راه بازگشت از آسياي (شديم  كردم و آن از اين جهت بود كه هرچه به مشهد نزديكتر مي مي
منشي اروپايي را ، غرور و آزادبار يك درويش گدا را رها كرده آن حالت و وضع نكبت) ميانه

مسائل كلي گوياي تمام  ه خود بها رسد اين عبارت نظر مي  به٣٨.كردم جانشين آن ميتدريج  هب
 افسوس :ديسنو  هم او در جاي ديگر مي. توضيح و تفسير ديگري نياز نداردخواهد بود و به

العاده   نيست و از اين راه دچار يأس فوقها ظاهر و باطنشان يكي فراموش كرده بودم كه شرقي
  ٣٩.تلخي شدم

 مذهبي ديني وروحانيان و آنچه به مسائل ،  دانشمندان ديني،داوري دربارة دين اسالم  
سوگي است   تعداد ايامِ سور و،ايرانيانماندگي  يكي از علل عقب« :دگوي ايرانيان مربوط است مي
ويژه مراسم مربوط به شهداي شيعه و ساير امامان  هحدود چهل آيين ب. كه ايرانيان بدانها پايبندند

  ٤٠.»انجامد طول مي جود دارد كه برشمردن همة آنها بهو
  سور ور آغاز داوري خود در ابتداي فصل مربوط به ايامين نويسنده داگر به تعبيري كه ا  

چقدر از حقيقت و گرايش به داوري علمي يابيم كه  ، درمي دقّت كنيم،سوگ آورده است
، جالب است كه اگر نگوييم همه... » كه گويند مي«.  داردايرانيان فاصلهدرخصوص باورهاي ديني 

مسلمانان ، ويژه دربارة مطالب مربوط به اسالم هايران ببه سافران ت گفت اكثريت متوان به جرئ مي
، غير مستند و متكي بر دقيق، غالباً اظهار نظرهاي غير و در كل آنچه به اين مقوله ارتباط دارد

افري در اثر كمتر اتفاق افتاده است كه مس. ها آن هم از زبان افراد عادي و معمولي دارند شنيده
واسطه و تحقيقي و شنيدن   بي،قيق د، اطالعات مستند پي يافتن در، خودصيعالقه و تمايل شخ

كنتس مادفون  نامةعنوان مثال در سفر نمونة آن چيزي كه به. ها از زبان عالمان و آگاهان باشدآن
 تا ١٣١٢كه از پاييز سال خانمي سوئيسي ( .ري به دور ايران قابل مشاهده استروزن با عنوان سف

وي داراي شوهر  .ا مردم بيشتر در ارتباط بوده است و ب،مجرد به ايران سفر كردهصورت   به١٣١٣
ان پاي نيز تأليف كتابي دربارة اير  آشنايي با فرهنگ ايران وفرزند بوده و ظاهراً بيشتر برايو سه 
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خصوص هم گفتني است فرد ديگري واسطة اين  هدر اين مورد ب.) در اين مسافرت گذاشته است
را به شنيدن آن  حتي مسافر ،گو بوده و دور از نظر نيست كه عالقه و تمايل اوتف گآشنايي و

جالب و خواندني  در اين زمينه بسيار ها نظر و داوري در هر حال اظهار ٤١.مطالب واداشته باشد
  اشتباه است و يا اصالً كامالًگاهي اوقات كه ،شود برخي از مطالب در اين قسمت سعي مي. است

، نقل يا آنچه به دين ارتباطي ندارد ولي به مسلمانان و اسالم نسبت داده شده است يست ومستند ن
 ،عنوان نمونه نظر در زمينة اين مسائل هم قابل توجه است كه بهالبته گاهي نفس اظهار . شود

حشر و نشر با : نويسد  ويلسن در سفرنامة خود مي:هد گرفتبرخي از آنها هم مورد نظر قرار خوا
، رسد زيرا اين قبيل مردم نظر نمي ، كار سهل و آساني به به مشامشان نرسيدهكه بوي تمدن نيكسا

، غرضي داشته باشند كشند و بدون اينكه قصد و فكر و سليقة خود مطلبي را پيش ميهر روز به 
گفت هر كس به  سفيدان لرستان مي ؛ چنانكه روزي يكي از ريشاندازند ديگران را به زحمت مي

ت زيرا اينها كاله لگني بر سر خالف ديانت اسالم قدم برداشته اسها كمك كند بر  انگليسياين
سجده و عبادت به خاك دار مانع از اين است كه پيشاني انسان در موقع  گذارند و كاله لبه مي

 كه بوي تمدن آيد برمية آن از جمالت اولياما است  از فردي قول نقل ، گرچه اين مطلب٤٢.برسد
ر خود را در خوانندة  طبيعتاً تأثي،سخيف به دنبال آن  مشام ايرانيان نرسيده و طرح مطلبي كامالًبه

سفانه تأثير فراواني ، كه متأدر اين ميان نقل قول ونيزيان. اطالع برجاي خواهد گذاشت ناآگاه و بي
ا نند خدرا مردم كشورش ما) شاه اسماعيل(اين صوفي : ، بسيار شگفت استنيز برجاي گذاشته

اگر كسي هنگام سواري از اسب ... خصوص سپاهيانش  هكنند ب دوست دارند و تكريم و تعظيم مي
د و نام او را بر دو گونه طلب داي ديگري را جز شيخ به ياري نميبر زمين افتد يا پياده شود هيچ خ

 ،ويند الاله االّاهللاگ ، زيرا مسلمانان مي دوم به معناي پيغمبر،نخست شيخ به مفهوم خدا: كند ياد مي
از اين گذشته همة مردم . ، اسماعيل ولي اهللاگويند الاله االّاهللا مداً رسول اهللا اما ايرانيان ميمح
 آن هم در بحبوحة ، نقل اين مطالب خالف٤٣.دانند  را جاويد ميخصوص سپاهيان اسماعيل او هب

  .، قابل توجه و اعتناستانسوزي خانمها اختالفات بسيار عميق ايران و عثماني و بروز جنگ
  بخشي با عنوان خرافات،در فصل بيست و يكم كتاب زنان ايراني و راه و رسم زندگي آنان  

فته  باورهاي ديني نيز به نوعي در همين رديف قرار گر،لهآمده كه عموماً پس از طرح كلي مسئ
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ته مشكل بتوان كسي را يافت كه الب. كار و اعمال خرافي فرا گرفته استايران را دريايي از اف: است
تار هر به مسائل خرافي خاصي معتقد نباشد اما ايران كشوري است كه در آن زندگي و روش و رف

، و اسالم ميان دست راست و چپ... گونه افكار و اعمال است  فردي كمابيش تحت تأثير اين
خطرناك و شرير  مسائل خرافي و بسياري از. گذارد چپ و راست بدن تفاوت بسياري مي

كنند زيرا   خوردن استفاده نميشود؛ هرگز از دست چپ براي غذا سمت چپ تن نسبت داده مي به
، همواره آب دهان خود شخص مسلمان. خورده است ، شيطان با دست چپ غذا ميبنا به روايات

: هده كردرخي از ديگر آثار نيز مشاتوان در ب  همين گونه داوري را مي٤٤.ريزد  چپ ميسمت را به
شود و حتي آن را از  ، ناپاك تلقي ميگيرد  دست چپ كه هنگام طهارت مورد استفاده قرار مي...

  ٤٥.دارند نظر پنهان مي
؛ زيرا طبق ورزيدند  اجتناب ميهاي تلخ و شور از منطقة اين درياچه) اهالي كوير(مردم   

كه در اثر عذاب وجدان ) ع(ين  قاتل امام حس،»شمر«هاي عرق  آنها از قطرهه، احاديث مذهب شيع
به احاديث شيعه  عاميانه  يا گماني كامالً باور و، نسبت دادن٤٦اند ، پديد آمده گريخته بودها به بيابان

  .كه غير مستند است
در  :نويسد من شرح احوال روزانة خود چنين ميالدين شاه در ضاصرطبيب مخصوص ن  

آيد كه چيزي  شود و مناظري پيش مي عزيه برپا مي نقاط طهران مراسم تدهة اول محرم در غالب
روز دهم محرم پايان يافت پا پس از آنكه تعزيه در   و بيسر  يك عده بي.غير از وحشيگري نيست

 و ها  خيابان،كنان شكافند و حسين حسين خود را با قمه و قداره ميريزند و سر  ها مي به كوچه
 در تمام بالد ايران ها اين قبيل نمايش. كنند ي مي، طبازارها را تا وقتي كه نفسشان بگيرد

  يك عده معتقد،دهندگان شود و اگرچه در ميان نمايش خصوص در روز عاشورا زياد ديده مي هب
با اقدام به اين  گيرند و ن پول مياني هستند كه از روحانيامتعصب وجود دارد ليكن غالب آنها كس

پذيرد به گرمي بازار آن طبقه كمك  شق پول صورت ميروي ايمان يا به ع كه از يل تظاهراتقب
   ٤٧.كنند مي

در همه جا : نويسد ديگري مي.  بدون شرح و توضيح نيز گوياستها يبسياري از اين داور  
شمار  ناچار بايد بر نحوة نگرش جوانان نسبت به دستورات بي هتأكيد بر آموزش عملي است كه ب
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 ، همين نويسنده٤٨.، تأثير بسيار داشته باشدكند دود ميي روزمره را محها اسالمي كه فعاليت
ا ايرانيان معموالً ادع: عنوان نمونه خود آورده كه بسيار قابل اعتناست؛ بهيي در نوشتة ها داوري

سامي است با  ري از احكام اسالم كه ديني تقريباًدارند كه از نژاد خالص آريايي هستند لذا بسيا
ي  پول زياد،ة لباس زنشمان عقيده و عادت ندارد براي تهيد مسلمر ٤٩.طبعشان سازگار نيست

، فردي اُسكار فن نيدر ماير ٥٠.خرج كند لذا چادر براي پوشاندن نواقص بدن بسيار مناسب است
 يي از افغانستان و آسيايها ة بخشسراسر ايران به اضاف،  از كشورشآلماني است كه با گروهي

 در محاصره و تعقيب ها كامالً ها و انگليسي ه كه از جانب روس پا گذاشتميانه را در حالي زير
 داليل مختلف از دست ي از سربازان و همراهان خود را نيز به در اين راه تعداد قابل توجهبوده و

و تجربة ي قبلي ها ه به آشنايي گيرودار در تمام طول سفر با توج وي در اينطبيعتاً. داده است
ه آيات قرآن و فحش دادن به ن بجستك تمسهاي منافقانه و حتي  هز تمام شيومسافرت خود ا

ترسد  دي كه مي از جمله در يكي از موارجويد؛ براي نجات جان خود سود مي(!) ها  آلمان
آور شدم ها و اسالم چيزها گفتم و ياد  از روس:نويسد ، چنين ميهاي او به اصطالح لو برود نقشه

 دليل مرا به اينجا به همينها همكاري دارم و اصالً  ا تركنم و بكه من در خدمت حكومت ايرا
يعني دشمن ديرينة مردم اين خطّه كه در اثر (ها  ها و تركمن اند كه ضد روس فرستاده
 جا ي من بهها از اثري كه حرف. وارد عمل بشوم) يشان اهالي سخت ناراحت بودندها ونشبيخ

براي آنكه طرف نتواند  .تر هستم بدالوهاب تردستار دروغ تراشيدن از ع فهميدم كه در ك،گذاشت
اين وضعيت  همين فرد با ٥١.كردم پچ مي  لهجة من پي ببرد به صورتي اسرارآميز نجوا و پچبه

ها از ديرباز آشنا بودم؛  با طرز تغذيه و نحوة زندگي ايراني: نويسد ، چنين مياخالقي در ادامه
خواندم و   نماز ميگرفتم و  اهالي بومي وضو مي نظر كسي بودم درست مانندكه زير هنگامي

فكر كرده بودند ) يرانيچندين نفر ا( اينها ٥٢.دادم فحش مي» ها سگ مسيحي«چون سادات به هم
مرغ پخته و سفت شده  ها چند تخم ، چرا؟ براي اينكه ديده بودند من صبحكه من گبر هستم

مغايرت دارد و حاكي از بح با اصول مذهبي  هنگام ص،مرغ اما اينكه چرا خوردن تخم... خورم  مي
اني كه آن را خالف مذهب  ايراني، چيزي است كه من هم مانند خورندة آن استگبر بودن
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؛  گفتن در ايران به نوعي ديگر استطريق راه رفتن و سخن... آورم   در نميمارند از آن سرش مي
  ٥٣.، نجس است چه دست چپ،با دست چپ نبايد غذا خورد

جويي هر چند مختصر در صفحات آثار  مقوله بسيار فراوان است و جستدر اينسخن   
ويژه دين  ه مسائل ديني بسازد كه داوري آنان در باب خوبي روشن مي ه ايران بسفركردگان به

  توسعه دهيم و سخن به واديله را اگر قدرياين مسئ. ا چه اندازه از حقيقت فاصله دارداسالم ت
 خواهد به دنبال، پيامد بسيار ناگواري هاي صوفيان كشيده شود يش و فرقه، دراو تصوف،عرفان

يي از مركز ايران را با قدم سفر ها  كه بسيار مشتاقانه بخش»ژان كلود انه«عنوان نمونه  داشت؛ به
: نويسد ، تحت تأثير پيشينيان خود چنين ميگذرد كه از كنار قلعة الموت مي ، هنگاميپيموده است
دند و فداييان خود را به لذّات نام روضةرضوان ساخته بو عه بود كه باغ مصفايي بهدر همين قل

 اين ٥٤.يافتند ، خويشتن را در بهشت موعود مي خيالسپردند و در عالم رويايي و تصنعي افيون مي
 پرداخته ها ران نيز دربارة آن داد سخن داده و داستانايي است كه پيش از او ديگدرست همان ادع

  . اند ل كردهو نق
اني كه  اروپايي، دشوار بودن زندگي ايرانيان، فلسفي مشرب بودن گوسفندمراسم قرباني كردن  

 محيط و خودشان ،اند با ايرانياني كه منظم نيستند ، عادت كرده محيطبه نظم و انضباط و تميزي
  و لزوم، كافر و نجس دانستن مسيحيان و اهل كتاب دروغگويي و دو چهره بودن،آلوده است

اي كه برخي اين مسئله را به چيزي   و رفتارهاي مختلف داشتن به گونهپرهيز از معاشرت با آنان
 همچنين داوري ،كنند ترين موضوع قلمداد مي ، آن را مهمگيرند و گروهي از روي تعصب نمي

و بهاييان و اند دربارة فرقة بابيه  در زمان قاجار به ايران مسافرت كردهبرخي از جهانگرداني كه 
كه هر خوانندة  نمايي تا جايي  بيش از اندازه نشان دادن واقعيات آن روز و مظلومبزرگ و

ون كشيده خ هيچ دليل و مدركي به خاك و ، گروه بسياري بي ترديدكند بدون اطالعي گمان مي بي
ياسي در دنيا  س را امروزه نيز در چارچوب مسائلها اوري برخي د،اند كه بر همان اساس بتوان شده

، عدم  پيروي از دين اسالمدليل ، كامالً محدود بودن ايرانيان بهبر ضد ايران و ايراني مطرح كرد
هاي مذهبي و  انديشي عصبات و خام كوركورانه از تي و پيرويهاي اسالم امكان سازش ميان فرقه

. ...٥٥  
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 مختلف از نظر هايا تعبيرها ب الي نوشته  البهاينها بخشي از مطالب و مواردي است كه از  
از نظر : شدت و ضعف و نوع بيان قابل مالحظه است؛ از جمله توجه به يك نمونه جالب است

شمار  از اجزاي الينفك زندگي به ...)  شپش و، كك،ساس(، اين حشرات الحال  متوسطيك ايراني
يك محل راحت ر  د،كه تعداد اين حشرات در لباس وي از حد بگذرد تنها هنگامي. روند مي

جورد اما حيوانات   را يكي پس از ديگري ميها ، تكه لباست با دقنشيند و آفتابي يا سايه مي
 را با احتياط در  بلكه آنها، او مغايرت داردباني مذهبيكشد زيرا اين كار با م دستگير شده را نمي

 نويسنده از مسائلخبري و ناآگاهي  دهندة عمق بي كه نشان ٥٦كند كناري به امان خدا رها مي
  . دين اسالم استمذهبي و

  
  نتيجه

دربارة ايران هاي پيشين   و سدهها هايي كه ايرانگردان از دهه  مطالعة دقيق سفرنامهمالحظه و با
اي خود  و اظهار نظرهها شود كه آنان به داليل مختلف در برداشت ميآشكار چنين  ،اند نگاشته

خي از آنها با ذكر اند كه در اين مقاله به بر گوناگون شدههاي  فهمي دچار انواع اشتباهات و كج
  .مأخذ اشاره شد

ي امروز قرار ها  آشنايي مالك و معيار،ها گونه داوري تر اين است كه اين نكتة بسيار مهم  
طور كلي عموم  ، خاورشناسان و بهشناسان ي ايرانها ؛ زيرا مبناي اطالعات و آگاهيگرفته است

 و آثار مكتوبي است كه عمدتاً فرهنگ و ادبيات فارسي، منابع ايان با زبان ومندان و آشن عالقه
  .ي اروپايي تدوين شده استها ايران از گذشته تا امروز به زباندر وسيلة مسافران  به
  

  ها نوشت پي
  .۲۱ ص ،۱۳۷۹ ، اصفهان، نشر آموزه،ايراني از نگاه انيراني ، مهرداد، جوانبخت.۱
 ،كبير، امير ترجمة دكتر غالمرضا ورهرام،هاي اروپاييان ايران صفوي از ديدگاه سفرنامه ،يال سپ، شوستر والستر.۲

  . پيشگفتار،۱۳۶۴ ،تهران
  .۲۳ و۲۲، ص ۱۳۶۲ ، تهران، زوار،اصغر سعيدي ، ترجمه و حواشي و توضيحات از عليايران امروز ، اوژن، اوبن.۳
  .۱۰ و ۹ص ، ۱۳۷۵ ، تهران، ترجمة مهراب اميري،بيستون تا زردكوه بختياري از ، ايزابال، بيشوب.۴
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لرد  و جرج ۱۴۷  ص،۱۳۷۰ ، نشر روايت،اهللا جلوه ، ترجمة فضلي سرخ اصفهانها گل ،)كلودانه(، ژان  شوپفر.۵
 چاپ ،شركت انتشارات علمي و فرهنگيج اول،  ، ترجمة غالمعلي وحيد مازندراني،ايران و قضية ايران ،كرزن
  .۱۰ص ، ۱۳۷۳ ، تهران،چهارم

تحقيقات جغرافيايي راجع به : به. ك. نيز ر،۱۲۰ ص ،۱۳۷۰،  نشر ايرانشهر،كاروان تاريخ با ، مسعود، نوربخش.۶
  .۲۷، ص ۱ ج ،اسناد مصور اروپاييان از ايران و ،۵۷  ص،ايران
  .۱۲  صبيشوب، همان، .۷
  .۲۳وبن، همان، ص  ا.۸
  .۱۳، ص ۱۳۶۳ ، چ دوم،تشارات وحيد ان، ترجمة حسين سعادت،سفرنامه ، آرنلد، ويلسن.۹
  .۵۷، چاپ پترزبورگ، ص ناسيوناليسم در ايرانكوتام، ريچارد،  .۱۰
  .۱۱بيشوب، همان، ص  .۱۱
  .۱۱، ص ۱ج  ،همانلرد كرزن،  .۱۲
مؤسسة مشهد،  ، مترجم فرامرز نجد سميعي،عبور از صحاري ايران ، آلفونس،گابريل: به. ك. و ر۹ص همان، . ۱۳

 ص ،ي سرخ اصفهانها گل؛ نيز ۳۲۰  و۳۱۹ ،۱۰۵ ،۱۰۴ ،۶۱ص ، ۱۳۷۱ ، چ اول،رات قدس رضويچاپ و انتشا
 ص ،۱۳۷۱ ، تهران،انتشارات صفّارتهران،  ،اهللا منصوري ، ترجمة ذبيحيك سال در ميان ايرانيان ، ادوارد،و براون، ۲۴۷
۲۸۰.  
  .۱۲ -۱۳وبن، همان، ص  ا.۱۴
 ، تهران، چ دوم،انتشارات علمي و فرهنگيتهران،  ، ترجمة محسن صبا،مسافرت به ايران ، الكسيس، سولتيكف.۱۵

  .۱  ص، ديباچة مترجم،۱۳۶۵
  .۹  ص،۱۳۶۶ ، چ دوم،انتشارات علمي و فرهنگيتهران،  ،نيا ، ترجمة مسعود رجبسفرنامه ، كالويخو.۱۶
  .۴۴۴، ص هاي ونيزيان در ايران سفرنامه .۱۷
  .۵۴  ص،۱۳۶۳ ، ترجمة غالمرضا سميعي،راني ايها مردم و ديدني ، كارال، سرنا.۱۸
  .۱۴۹ ص ،سه سال در ايران ، ژوزف آرتور،بينوگو .۱۹
 ص ،۱۳۵۶ ، انتشارات پيام، ترجمة دكتر حسين ابوترابيان،در ايران ها مأموريت امريكايي ، آرتور چستر، ميلسپو.۲۰
۹۴.  
  .۷۸، ص ي ايرانها مردم و ديدني .۲۱
  .۲۸۰، ص  همان.۲۲
  .۲۴۰ص ،  همان.۲۳
  .۶۰  ص، سه سال در ايران.۲۴
 ،۱۳۸۰ ،ها نشر ثالث با همكاري مركز گفتگوي تمدنتهران،  ،پخته شود خامي تا ... سفرنامه ، منوچهر،پژوه دانش. ۲۵

  .ي ايرانها به نقل از مردم و ديدني ،۸۶۸  ص،ج اول
  .۱۲۱  صگوبينو، همان، .۲۶
  .۲۳۹  ص،ي سرخ اصفهانها گلآلفونس،  .۲۷
  .۳۲۳، ص هاي ونيزيان در ايران فرنامهس .۲۸
   .۵۶۰ ص براون، .۲۹
  .۲۴۱، ص  همان.۳۰
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 ،۱۳۶۳ ،سرا ، كتابهوشنگ اميني، مترجم اميرروزنامة سفر هيئت سرجان ملكم به دربار ايران ، ويليام، هالينگبري.۳۱
   .۵۰ص 
 ، معاونت فرهنگي آستان قدس،سداهللا آزاد مترجم دكتر ا،زنان ايراني و راه و رسم زندگي آنان رايس، كالراكاليور، .۳۲

  .۱۹۵، ص ۱۳۶۶ ،مشهد
  .، كتاب دومهاي ونيزيان در ايران سفرنامه. ۳۳
  .۳۴، ص عمليات در ايران .۳۴
 چ ،ترابيان، ترجمة حسين ابو)يس در اوائل سلطنت ناصرالدين شاهوزير مختار انگل همسر(خاطرات ،  ليدي، شيل.۳۵
  .۲۱۸، ص ۱۳۶۸ ، نشر نو،دوم
 تهران، ،نوريان ، ترجمة فتحعلي خواجهسياحت درويشي دروغين در خانات آسياي ميانه ، آرمينيوس، وامبري.۳۶

  .۳۵۶، ص ۱۳۷۴ ، چ پنجم،انتشارات علمي و فرهنگي
  .۳۶۱ص , همان. ۳۷
  .۳۶۸، ص  همان.۳۸
  .۳۵۲، ص  همان.۳۹
  .۱۸۲، ص زنان ايراني و راه و رسم زندگي آنان .۴۰
  .۳۴۷ ص ،۱۳۶۹ ، پاژنگ، ترجمة علي محمد عبادي،سفري به دور ايران ، كنتس، مادفون روزن.۴۱
  .۳۲۵، ص ويلسن سفرنامة .۴۲
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