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سان ينو ان از نگاه سفرنامهيرانيا يو ارتباطات اجتماع يفرهنگ عموم

  ياروپايي در دوران قاجاريه و پهلو
 

  ðیر عبدالرضا سپنجیام
  چکيده

 يکـه رفتارهـا  ، انیـ رانیا یو ارتباطات اجتماع ین مقاله کوشش بر آن است که فرهنگ عمومیدر ا
قاجار  يها که در دوره ییسان اروپاینو از نگاه سفرنامه، را در خود دارد یبر فرهنگ عموم یمبتن یفراوان

  .شود یبررس، اند   ران سفر کردهیبه ا يو پهلو
 یکوتاه ۀخچیسپس به تار، شود یران پرداخته میخ معاصر این دو دوره در تاریت ایبه اهم، در ابتدا

 ةدور ییسان اروپـا ینو ها و سفرنامه ز به سفرنامهین يبخش بعد. شود یران اشاره میاحت در ایروسیس از
در  یات فارسـ یـ و ادب زبان یبا توجه به نقش اساس ضمناً. نظرات آنان اختصاص دارد یقاجار و بررس
  .پردازد ین موضوع میمستقل به ا یان بخشیرانیا یفرهنگ عموم

 دربـارة سـان  ینو ها و نظرات سـفرنامه  دگاهید، يعصر پهلو یاجمال یبررس با ،زین بخش نیدر واپس
مباحـث طـرح    يبند  و جمع يریگ جهینت. شود یم یان بررسیرانیا یو ارتباطات اجتماع یفرهنگ عموم

  .مقاله آمده است يشده هم در انتها
  

  ها  کلید واژه
  ها سفرنامه، يپهلو، قاجار، یارتباطات اجتماع، یفرهنگ عموم

                                                
ð هنر و ارتباطاتپژوهشگاه فرهنگ هاي جدید گروه مطالعات ارتباطی و رسانهمدیر ، 
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  مقدمه 
و  یهاي گوناگون مرتبط با فرهنگ عمـوم  ها براي شناخت پدیده یکی از بهترین راه

هـا را   ست که به مثابه نـاظر خـارجی پدیـده    ، بررسی دیدگاه افراديیارتباطات اجتماع
، یو ارتباطـات اجتمـاع   یاز نظر نگارنده، از آنجـا کـه فرهنـگ عمـوم    . کنند ارزیابی می

است، بررسی وضـعیت فرهنـگ و    یو اجتماع يوناگون فردگ ياز رفتارها يا مجموعه
مقصد از دید ناظران خـارجی کـه در مقـام سـفیر،      يمرتبط با آن در کشورها يرفتارها

اند و زمانی را، هر چند اندك، رحـل اقامـت    مسافر یا گردشگر به آن سرزمین وارد شده
لگـران و متخصصـان   را براي تحلییز. اند، موضوعی جالب و اثربخش خواهد بود افکنده

خاص هستند موضوعات فرهنگـی و ارتبـاطی، بـه عنـوان      ياین حوزه که ساکن کشور
هاي درونی خود را نسبت به ایـن   ها مشاهدات و تحلیل افرادي ذینفع مطرح است و آن

هاي افراد خـارجی، اگرچـه ممکـن اسـت بـا       موضوعات دارند، اما مشاهدات و تحلیل
 .اهی بیرونی و کمابیش خالی از تعصب خواهد بودورزي همراه باشد، اما نگ غرض

سـازنده   ي، و رفتارهـا یدر این مقاله سعی بر آن است که ارتباطـات، فرهنـگ عمـوم   
نویســان خــارجی کــه در دورة معاصــر و  آن در ایــران و میــان ایرانیــان از دیــد ســفرنامه

ن بزرگـان و  اگرچه بـه اذعـا  . اند بررسی شود خصوص عهد قاجاریه به ایران سفر کرده به
دورانت، ایرانیان مؤسس واقعی تمدن اروپـا و آمریکـا هسـتند،     اندیشمندان، از جمله ویل

هـاي اخیـر ایـران و     ماندگی دوره هایی زوایاي تاریک عقب اما شاید بتوان با چنین بررسی
ایرانیان را که دغدغۀ بزرگ اندیشمندان و حکمرانان دیروز و امـروز اسـت روشـن کـرد     

  ).5: 1379س، یاو(
نـویس   اي کـه بـه ژوبـر، سیاسـتمدار و سـفرنامه      عباس میرزا، شاهزادة قجر، در نامه

اي اجنبی، به من بگـو چگونـه کشـورم را بـه ترقـی و پیشـرفت       «: نویسد فرانسوي، می
تابد، قبـل از آن سـرزمین    برسانم و مردمم را آگاه کنم؟ مگر آفتابی که بر کشور شما می

کشور شما آباد و پیشرفته است و سرزمین من با این همه کند؟ پس چرا  مرا روشن نمی
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  ). همان(» امکانات عقب افتاده و مردمش ناآگاهند؟ به من بگو که چه کنم؟
  : از آن رو در تاریخ معاصر ایران اهمیت دارد که يعصر قاجاریه و دورة پهلو

پـیش تـا   بنا به شواهد گوناگون الگوي فرهنگ و ارتباطات ایرانیان از هزار سال  .1
؛ اما از عهد قاجار تا دوران حاضـر  )14: همان(دورة قاجار چندان تفاوتی نداشته است 

: دلیل آن عوامل فراوان خارجی و داخلی اسـت، از جملـه  . تغییرات فراوانی کرده است
اي که سفر با کاروان به  کوتاه، تا اندازه يا حرکت پرشتاب قافلۀ دانش در جهان در دوره

اي رخ داد که ایرانیان، به دلیـل   ها در همان دوره این پیشرفت. منتهی شد سفر با هواپیما
هاي دوگانه از روسیۀ تزاري، ناامید و دلزده کـنج عزلـت را برگزیـده     شکست در جنگ

  .دانستند چه باید کرد بودند و نمی
نویس قـدم در خـاك    جهانگرد اروپایی و سفرنامه 108در عهد قاجار نزدیک به  .2

چرا . پیش و پس از آن این تعداد سفرنامه دربارة ایران نگاشته نشده بود. دایران گذاشتن
هاي بعد، مثل دوران پهلوي و حتی انقالب اسالمی، به دلیل رواج استفاده از  که در دوره

هاي ارتباطی مثل مطبوعات، تلفن، رادیـو، تلویزیـون دیگـر ایـن تعـداد سـفرنامه        پدیده
  . دربارة ایران نوشته نشده است

هاي سیاسـی افـراد    البته الزم به ذکر است که در دورة پهلوي بیشتر نظرات و تحلیل
مـرداد، ملـی    28متنفذ و سفراي کشورهاي غربی و آمریکا به موضوعاتی چون کودتاي 

انـد و چنـدان بـه مسـائل مربـوط بـه        شدن صنعت نفت و انقالب اسالمی توجه داشته
به نظرات برخی سیاحان دورة پهلوي در بخش  .اند فرهنگ، ارتباطات و توسعه نپرداخته

  . پایانی مقاله اشاره خواهد شد
به دوران انحطاط ایران  یو خارج ین داخلیاز مورخ ياریدورة قاجار به نظر بس .3

هـاي کنـونی مـردم ایـران در      مانـدگی  شاید بتوان دلیل بسـیاري از عقـب  . مشهور است
همچنـین مقولـۀ تهـاجم    . کاوش کرد يهاي گوناگون را در آن دوره و دورة پهلو حوزه

فرهنگی کشورهاي مغرب زمین به مشـرق و کشـورهاي سـنتی و متمـدن جهـان از آن      
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   1.ها شکل گرفته است دوره
تاریخچۀ کوتاهی از سیروسیاحت خارجیـان در ایـران بـه     ۀدر این مقاله پس از ارائ

در بخش . پردازیم یم هاي دورة قاجار و اهمیت این دوره در تاریخ معاصر ایران سفرنامه
نویسان اروپـایی، کـه در دورة قاجـار بـه ایـران سـفر        ترین سفرنامه بعدي برخی از مهم

گفتنی است که این افراد بـه دلیـل سـوابق علمـی، شـغلی و      . شوند اند، معرفی می کرده
انـد، اگرچـه در مـواردي نظـر سـایر       تـري داشـته   فرهنگی خویش اظهارنظرهاي دقیـق 

  .یز خواهد آمدنویسان ن سفرنامه
با توجه به اینکه بررسی فرهنگ و ارتباطات هر جامعه بدون در نظر گـرفتن مقولـۀ   
مهم و اساسی زبان و ادبیات ناقص خواهد بود، بخش چهارم مقاله به بررسـی زبـان و   

در بخـش پـنجم، بـه بررسـی     . پردازد نویسان اروپایی می ادبیات فارسی از دید سفرنامه
هـاي دورة   هاي فرهنگی و ارتباطی ایرانیـان کـه در سـفرنامه    وزهموارد مطرح شده در ح

در بخش ششم، به بررسی اجمالی وضعیت . شود قاجار منعکس شده است، پرداخته می
نویسـان اروپـایی آن دوره دربـارة     دورة پهلوي در تاریخ معاصر ایران و نظرات سفرنامه

بنـدي و   قالـه نیـز، بـه جمـع    بخـش پایـانی م  . پـردازیم  ان مـی یفرهنگ و ارتباطات ایران
  .گیري اختصاص خواهد داشت نتیجه
  

  تاريخچة سير و سياحت در ايران
بسیاري از موارد مطرح شده دربارة ایران و ایرانیان در طول تاریخ، دیدگاه سـیاحان  

ها و تجـارب خـود را    ها، شنیده اند و دیده و مسافرانی است که به ایران زمین سفر کرده
ترین اشارة معتبر دربارة پیـامبر باسـتانی    قدیمی. اند و مردمانش نگاشته دربارة این کشور

همچنـین اسـکندر   . آمـده اسـت  » آلکبیـاس «و » افالطون«، در رسالۀ »زرتشت«ایرانیان، 
                                                

 غربزدگی داریوش آشوري و ما و مدرنیتاز جمله  ،است شدهیید أها ت نگاري این مقوله در بسیاري از منابع و سایر تاریخ .1
  .جالل آل احمد
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شـناخت و   اي بر ایرانیان حکمرانی کرد، از راه ارسطو ایـران را مـی   مقدونی که در دوره
ارسـطو در  . بسـت  حکومت بر ایرانیان به کار مـی اندرزهاي آن فیلسوف فرزانه را براي 

اگر تـو اندیشـۀ کشـتن مردمـان ایـران را      ! اي اسکندر«: نویسد اي براي اسکندر می نامه
توانی کشور ایران  ، اما بدان که نمیيداري، این کاري است که در انجام دادن آن مختار

هـواي   و تـوانی آب  پـرورد بکشـی و هرگـز نمـی     را که چنین مردمانی در دامان خود می
آورد، دگرگون سازي؛ پس چاره جـز ایـن    سرزمین ایران را که چنان مردمانی به بار می

نیست که به مهربانی و نیکوکاري بر مردم ایران فرمانروایی کنـی، و اگـر چنـین کـردي     
اي و پادشاهی  دست آورده و آن مردمان را دوستدار خود ساخته هاي مردم ایران را به دل

  ). 15: 1379جوانبخت، (»تر خواهد بود کشور پاینده تو بر آن
پس از آن نیز آثار آیین و اعتقـادات ایرانیـان را در روم، کـه وارث قلمـرو یونانیـان      

هنـر هخامنشـی و اشـکانی در آن دوران گسـترش یافـت،      . توان مشاهده کرد است، می
ـ    اگرچه نمی ا آن همـه اصـالت،   توان آثار هنر غربی و رومی را نیز در هنـر ساسـانیان، ب
نه تنها هنر، بلکه فلسفه، موسیقی، ریاضیات و نجوم در عصر انوشـیروان از  . کتمان کرد

توان با صراحت و شجاعت از تأثیر سفر  در نتیجه می. دهد سفر یونانیان به ایران خبر می
  .و مسافر در تمدن و پیشرفت سخن گفت

دینی جهان اسالم شد و تا چند  از قرن هفتم م شام و پس از آن بغداد مرکز علمی و
قرن پس از آن دانشمندان مسلمان و حتی غیرمسلمان از اقصی نقاط جهان بـه آن دیـار   

در این میان نقش ایرانیان را، که . سفر کردند و به انتقال دانش و فرهنگ همت گماشتند
  . توان نادیده گرفت اند، نمی اندوزي در جهان اسالم بوده همیشه سرآمد دانش

شد سیاحان و دانشمندان مسلمان، شمال   و هاي صلیبی نیز حوزة آمد ر دوران جنگد
اي کـه اروپـاي قـرون وسـطی اسـیر       اروپا را فرا گرفت و تمدن مشرق زمـین، در دوره 

البتـه  . جهالت و ظلمت ناشی از حکومت مطلقۀ کلیسا بود، به سوي غـرب سـفر کـرد   
انـد و افـرادي مثـل     وریان به شرق سفر کردهها و تیم اروپاییان نیز در دورة تاریک مغول
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م  اند، اما از قرن پانزدهم رسانی بوده آمد و پیام و برادران پولو و مارکوپولو تا چین در رفت
به بعـد سـفر و چنـین مراوداتـی بـراي اروپاییـان اهمیتـی بـیش از پـیش یافـت و بـا            

جدید، به دورترین هاي دریایی و صنعتی خود، براي تجارت و کشف بازارهاي  پیشرفت
  .نقاط عالم سفر کردند

ها و بازارهاي اروپا، آمادة پذیرایی از سیاحان شرقی بودنـد و   ، جادهق در قرن پنجم
هاي ایرانی منتسکیو  نامه کتاب(شد  در آنجا، عرب، ایرانی، هندي و چینی فراوان دیده می

به ندرت جهانگرد یا ، در حالی که در مشرق زمین و ایران )نیز شاهدي بر این مدعاست
دیگـر رقـم مـی     يا اما پنج قرن بعد وضع به گونـه . است  تاجري از غرب حضور یافته

آورنـد و دیگـر    خورد و انبوهی از سیاحان و تجار اروپا به شـرق و ایـران هجـوم مـی    
نویسـی کـار    کـه سـفر و سـفرنامه    یشوند، تـا جـای   سیاحان مسلمان در غرب دیده نمی

راً دیگر مسلمانان تمایلی به دیدن غرب و نگارش تجارب خـود  شود و ظاه ها می غربی
  . ندارند

اي که یک اروپـایی دربـارة ایـران نوشـته اسـت سـفرنامۀ بنیـامین         نخستین سفرنامه
  ). 20: همان( دوتودل است که در قرن دوازدهم م به ایران آمده است 

ها بر ملـل   فتوحات آنتاز مغوالن و اثري که  و گونه که اشاره شد، بعد از تاخت همان
از آن . ها به کشورهاي مسـلمان افـزایش یافـت    مشرق زمین گذاشت، مسافرت اروپایی

پس مبلغان مسیحیت، موسوم به میسیونرها، در مسافرت خود به چـین و شـرق دور از   
از جملـه ایـن   . ها بر جاي مانده اسـت  اند و آثاري از مشاهدات آن ایران نیز دیدن کرده

ـاري کـه    . و اسقف پکن را نام بـرد » اودوریس دوپرتن«توان  میسیونرها می از میـان تُج
کردنـد،   فـارس و دریـاي هنـد حمـل مـی      التجارة خود را از دریاي سـیاه تـا خلـیج    مال

  ). همان(هستند » ابن بطوطه«تبار  و جهانگرد اسپانیایی» مارکوپولو«تر از همه  معروف
، کـه در عیسـویان در   )آلمـان کنـونی  ( م، سربازي از مردم باواریا15در اواسط قرن 

هایی از سفر وي بـاقی مانـده    هاي عثمانی شرکت داشت، به ایران آمد و یادداشت جنگ
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در راه سفر به هند از ایـران  » نیکتین«در همین ایام، یک نفر روسی هم به نام . است
  ). 25: 1356آلگار، (گذشته است 

ه راه یافتند، برادران شرلی از انگلستان، ها به دربار صفوی پس از آن است که پرتغالی
. ها به دربار ایران قدم گذاشتند ، در جنگ با عثمانی»شاه عباس«در سمت مشاور نظامی 

بـه  » پیتـر دوالوال «نـام   ، فردي ونیزي بـه 1636تا  1614هاي  در همین دوره و بین سال
ر جاي مانده است قصد سیاحت آسیا از ایران گذشت که آثار باارزشی از مشاهدات او ب

  ).30: همان(
پس از توسعۀ تجارت ایران و اروپـا، در اواسـط قـرن هفـدهم م شـاهزادة آلمـانی       

امتیاز تجارت انحصاري ابریشم ایران را بـه دسـت آورد و یکـی از    » هلستین گوتورپ«
  ).همان(، در ایران مطالعاتی انجام داد »آدام اولیاریوس«دستیاران او، 

انـد و   م بـه ایـران آمـده   1891/ق 1308ان خارجی کـه تـا سـال    نویس تعداد سفرنامه
هاي اروپایی ترجمه شده است؛ در جـدول   ها مشهور بوده و به یکی از زبان سفرنامۀ آن

  :آمده است 1
  

نویسان اروپایی که  تعداد سفرنامه  دورة زمانی  ردیف
  اند به ایران آمده

  نفر 12  م 1500تا  1300از   1
  نفر 15  م 1600تا  1500از   2
  نفر 41  م 1700تا  1600از   3
  نفر 31  م 1800تا  1700از   4
  نفر 194  م 1891تا  1800از   5

  

  )1353، یبانیش(نویسان اروپایی ـ سفرنامه 1جدول 
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م،  1891تـا   1300گونه که مشخص است طی نزدیک به شش قـرن، از سـال    همان
به یک زبان اروپایی ترجمه شده  شان حداقل سفر کردند که سفرنامه  سیاح به ایران 293

  .خصوص ایران است است و این بیانگر توجه فراوان غربیان به مشرق زمین و به
  

  هاي اروپاييان در دوران قاجار و اهميت اين دوره در تاريخ ايران  سفرنامه
بین  ترین متون براي افراد کتابخوان و واقع هاي واقعی و غیرتخیلی از جذاب سفرنامه

نویسان هـر   کند، چرا که سفرنامه فراد را، با هر ذوق و سلیقه، به خود جلب میاست و ا
کدام با انگیزه و بینشی خاص، بنا بر روحیه و جنبـه فرهنگـی و اجتمـاعی خـود و در     
حالی که فرهنگ سرزمین خود را به همراه دارند، به بررسی اوضاع طبیعی، جغرافیـایی،  

پردازند و آن را بـه نگـارش    حل بازدید خود میتاریخی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی م
اغلب جهانگردانی که مقصدشان ایران بوده است، هدفشان از سفر بازدیـد  . آورند در می

. از کشوري بوده که از نظر دانـش و فرهنـگ جایگـاه درخـور اعتنـایی در تـاریخ دارد      
فاً سـیر و  هاي گوناگون و برخی هدف خود را صر اي هدفشان را پژوهش در زمینه عده

  .اند سیاحت بیان کرده
  : توان در یکی از موارد زیر گنجانید اهداف سیاحان اروپایی را از سفر به ایران می

  تبلیغات مذهبی، .1
  کسب منافع تجاري و امتیازات سیاسی،  .2
  برداري سیاسی،  بهره .3
 .هاي مساعد براي صدور فرهنگ غربی فراهم آوردن زمینه .4

ایران کشوري است که با وجـود بـروز افکـار جدیـد،     «: نویسد فرانسوي می» فوریه«
تـوان آن را مشـابه    آداب و عادات مردم آنچنان ثابت و بدون تغییر مانده است، کـه مـی  

همان عادات و آداب اجداد ایشان دانست، بلکه شاید اوالد ایشان نیز از این آداب دست 
  ). 38: 1373کرزن، ( » برندارند
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تاریخی، دورة قاجار را دورة انحطـاط فرهنگـی ایـران     آگاهان به مسائل اجتماعی و
دانند، زیرا مصادف است با تحمیل عقاید و فرهنگ اروپاییان به کشورهاي شـرقی و   می

فـرد اسـت و    با این دیدگاه کـه فرهنـگ غـرب فرهنـگ مسـلط و منحصـربه      . گرا سنت
اي جهانی  هو با آنکه هجوم و سیطرة فرهنگ غربی مسئل. ها و جوامع بخش انسان نجات

بوده است، اما متأسفانه به دلیل ضـعف حکمرانـان قاجـار و سـایر شـرایط فرهنگـی و       
گرایـی،   زمانی، ایرانیان بیشتر به ظواهر فرهنگ غرب اکتفا کردند و نتوانسـتند از قـانون  

ترین  ترین و برجسته توجه به اصول و منطق علمی، جدیت، و کار و تالش که از بنیادي
ایران همیشه قلمرویی فرهنگی بوده و . است، تبعیت و اقتباس کننداصول فرهنگ غرب 

امـا ایرانیـان در دورة قاجـار و    : تمدن و زبان ایرانی، مرزهاي آن را متمایز ساخته است
خواستند  هاي متعاقب آن، به هر قیمتی می کامی پس از شکست در جنگ با روسیه و تلخ

هـاي بـزرگ آن زمـان بـا      که قدرت یحالاز آن حالت یأس و دلزدگی رهایی یابند؛ در 
سوءاستفاده از این موقعیت و تالش کردند مسیر جریان فکري مردم را در جهت اهداف 

هاي مهم فکري و عقیدتی، فرهنگ را در  خود قرار دهند، تا از راه نفوذ و سلطه بر کانال
گ ها یکی از وظایف اصـلی خـود را تغییـر فرهنـ     جهت خاصی به حرکت درآورند؛ آن

دانـد کـه    یگونه که بلوشر در سفرنامۀ خود وظیفۀ آلمان را این مـ  همان. ایرانیان دانستند
ایرانیان را براي یافتن راهی به سوي مغرب زمین یاري دهد، اما این راه از مسیر تحـول  

حلـی پیـدا شـود کـه از میـان مقـوالت        و تکامل مرحله به مرحله بگذرد و سرانجام راه
چه را با حکمـت زنـدگی تطبیـق دارد و جانشـینی بـراي آن یافـت       اسالمی ـ ایرانی آن 

  ). 45: 1353، یبانیش(شود، همچنان نگاه داشت  نمی
خصـوص دولتمـردان و    هاي اروپاییان در دورة قاجار، به ها و نوشته از این رو، گفته

 که با چشمانی يها، براي ایرانیان اهمیتی خاص دارد و بررسی موارد نویسان آن سفرنامه
امیـد کـه بتـوان    . اند ضروري خواهـد بـود   باز به ایران و فرهنگ آن نگریسته باز یا نیمه

ارزش را به  هاي پویا و مثبت فرهنگ ایرانی را دوباره زنده کرد و امور مبتذل و بی جنبه
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  .ماندنی در تمدن و فرهنگ جهانی ایفا کند یاد فراموشی سپرد تا بار دیگر ایران نقشی به
  

  نويسان اروپايي در عهد قاجار  ين سفرنامهتر بااهميت
برخـی از  . هـاي گونـاگون اهمیـت دارد    هـاي دوران قاجـار از جنبـه    بیشتر سفرنامه

نویسان این دوره با توجه به مقام علمی، فرهنگی یا سیاسـی خـود، بـه مـردم و      سفرنامه
رادي کـه در  ویژه افـ  اند، به هاي مادي و معنوي توجه بیشتري کرده فرهنگ ایران از جنبه

هـا بـا    انـد؛ حتـی بعضـی از آن    کشور خود صاحب منصب و مقامات مهم دولتـی بـوده  
توان به  از جمله می. اي خاص، اعتباري جهانی دارند تخصص و سابقۀ پژوهش در زمینه

» ویلیـام جکسـن  «و » دکتر فوریـه «، »ادوارد براون«، »جرج لرد کرزن«، »کنت دوگوبینو«
  .اشاره کرد

ویل «م در  1816نویس دانشمند و دوستدار ایرانیان در سال  سفرنامه: کنت دوگوبنیو
او . فرانسه متولد شد و در لوریان، یکی از شهرهاي ایاالت بوتانی، تحصیل کرد» داوري

. در جوانی در سمت دیپلمات به سوئیس منتقل شـد و از آنجـا بـه فرانکفـورت رفـت     
 1862مشغول به کار شد، اما در سال  در سفارت فرانسه در تهران 1855گوبنیو در سال 

او به . با سمت وزیر مختار به تهران آمد 1875وي بار دیگر در سال . به فرانسه برگشت
( هاي آلمان  ها، نازي برخی فرانسوي. زبان آلمانی تسلط داشت و با آراي هگل آشنا بود

وري نـژاد پـاك او   را متأثر از آراي گوبنیـو و تئـ  ) هاي پیرو هیتلر ناسیونال سوسیالیست
  ).15: 1364ناطق، (هاي انسانی اعتقاد داشت  گوبنیو به نابرابري نژاد. دانند می

در انگلـیس   1859نویس محبـوب چرچیـل در سـال     سفرنامه: ـ لرد کرزن ن  جرج
نویسـی   شـش سـال بعـد در مسـابقۀ تـاریخ     . وارد آکسفورد شد 1878متولد و در سال 

او در . ترین جایزة ادبی دانشگاه را گرفته بود نیز عالی دانشگاه جایزه گرفت، پیش از آن
کتـاب  . م به عضویت مجلس عوام درآمد و پس از آن به سفر دور دنیا رفت1886سال 

کـرزن،  (انتشار یافت  1892از دستاوردهاي سفر اوست که در سال  ایران و قضیه ایران
1373 :3.(  
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م دنیا  1862ر انگلیسی در سال مستشرق و پژوهشگر مشهو: پروفسور ادوارد براون
سالگی پس از حملۀ روسیه به ترکیه از طرفداران ترکیه شد و زبان ترکی را  16در . آمد

سالگی به قسطنطنیه سفر کرد و در همان جا به ادبیات و عرفـان ایـران    21در . آموخت
د ایـران  در حالی که کامالً به زبان فارسی مسلط بود، وار 1887مند شد و در سال  عالقه
  ).4: 1355براون، (شد 

پزشک دربار ناصرالدین شاه، پـس از دکتـر تولـوزان از طـرف وزارت     : دکتر فوریه
م هنگـامی  1889/ ق 1306خارجه فرانسه در خدمت ناصرالدین شاه درآمد و در سـال  

  ). 15: 1379س، یاو( که شاه ایران به فرانسه سفر کرد، به حضور وي رسید 
م در یکـی از  1862معرف تاریخ ایران و عظمت آن، در سـال  : دکتر ویلیام جکسن

م بـا دریافـت درجـۀ     1887هاي قدیمی شهر نیویورك به دنیـا آمـد و در سـال     خانواده
دکتري در رشتۀ تاریخ از دانشگاه کلمبیا بـه سـمت اسـتادي آن دانشـگاه انتخـاب شـد       

  ).8: 1357جکسن (
ه افـرادي چـون پرونـو، سـکویل     هاي عصر پهلوي نیز باید گفت کـ  دربارة سفرنامه

انـد و   وست، راس، هاکس، الکهارت، میلسو، گروسه و فوکو در این دوره به ایران آمده
هـایی از   اند که شاید بتوان رگـه  مطالب خود را دربارة ایران و ایرانی به طور عام نگاشته

  .ها دید را در آن یادبیات و فرهنگ عموم
نویسان دورة قاجـار   ایرانیان نسبت به سفرنامه در اینجا به صورت مختصر به دیدگاه

اند، اکثراً مأموران  نویسان اروپایی که در عهد قاجار به ایران آمده سفرنامه. شود اشاره می
مردم ایران به بعضی مثل ادوارد براون، که در . اند دولتی و افرادي بانفوذ و قدرتمند بوده

انـد و بـا    ظن داشـته  هائیت پرداخته، سوءاش به دفاع سرسختانه و مشکوك از ب سفرنامه
نویسـان   یکـی از سـفرنامه  . کردند نوازي، با احتیاط برخورد می مهمان  برخی هم، در عین

روستاییان بـه  «: نویسد کند و می ژاپنی به کنجکاوي ایرانیان در برخورد با خود اشاره می
» خواستند و و درمان میها براي بیمارانشان دار ها به چشم طبیب نگریسته، از آن خارجی

  ).18: 1379جوانبخت، (
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  نويسان اروپايي  زبان و ادبيات فارسي از ديدگاه سفرنامه
، بررسی یبا توجه به نقش مهم و اثرگذار زبان در مراودات فرهنگی و فرهنگ عموم

اروپاییان میـان  . رسد نویسان اروپایی در این باره ضروري به نظر می هاي سفرنامه نوشته
البتـه از  . کننـد  هاي اروپایی، نوعی قرابـت و نزدیکـی احسـاس مـی     فارسی و زبان زبان

هـاي زبـان    طور هم هست، چرا که زبان فارسی یکی از شاخه شناسی همین دیدگاه زبان
  . هندواروپایی است

داند و مدعی است که فارسی از نظـر   آموختن زبان فارسی را آسان می» لیدي شیل«
). 84: 1386ل، یشـ (الیایی است و تلفظ آن هم زیاد دشوار نیست یادگیري شبیه زبان ایت

هـاي   ادوارد براون بـا لهجـه  . داند ویلیام جکسن هم زبان فارسی را شیرین و جالب می
آوا  ایرانی هم آشناست و شیوة تکلم ایرانیـان را بـا هـر لهجـه بسـیار شـیرین و خـوش       

  ).65: 1355براون، (ند ک یها را شیرین توصیف م داند، از جمله تکلم یزدي می
گوبینو اعتقاد دارد هر کس کتابی دربارة ایران بنویسد و از ادبیات و شعر این کشور 

تـر از ذکـر    او مضامین شعر شاعران را مهم. مایه است سخن نگوید، کتابش ناقص و بی
شـعراي  «: وي دربارة شـعر فارسـی نظـرات خاصـی دارد    . داند ها می زندگی و مرگ آن

دارند که مشهودات و محسوسات خود را به شعر درآورنـد و آنچـه را کـه     اروپا عادت
کنند؛  اند در قالب شعر بیان کنند، ولی شعراي ایران در عالم خیال سیر می دیده و شنیده

ها دختري نیست که چشم و گوش و زلف داشته باشد، بلکه موجـودي   مثالً معشوق آن
به نظر گوبینو این موضـوعی اسـت کـه    . دکن است خیالی که در مابعدالطبیعه زیست می

  ).نویگوب(» توانند درك کنند مترجمین اروپایی در ترجمۀ اشعار فارسی نمی
گوید  داند و می ترین آثار ادبی جهان می ویلیام جکسن ادبیات فارسی را در زمرة مهم

ریخ سـپس بـه تـا   . پسـندیم  ایم که ادبیات و هنر آن را می ما از آن جهت به ایران وابسته
کند که متعلق به شش قرن پیش  هاي باستانی اشاره می نبشته تألیف اوستا و تحریر سنگ

  ).29: 1357جکسن، (از میالد مسیح و مایۀ مباهات هر ایرانی است 
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اند و  نویسان اروپایی عهد قاجار، همگی، ستایشگر ادبیات فارسی در مجموع سفرنامه
نویسان اروپـایی بـه ارزش شـعرهاي     سفرنامه. دانند زبان فارسی را شیرین و دلنشین می

فارسی از نظر اخالقی واقفند؛ تا جایی که جکسن، تهذیب واقعی را در شناخت اشـعار  
  ).همان(داند  فردوسی، حافظ و سعدي می

  
و ارتباطات ايـران در دورة قاجاريـه از ديـد     يبررسي وضعيت فرهنگ عموم

  نويسان اروپايي  سفرنامه
ان از دیـد  یـ رانیو ارتباطـات ا  یرسـی وضـعیت فرهنـگ عمـوم    در این بخش بـه بر 

و ارتباطات فردي  یفرهنگ عموم يمواردي از نمودها. شود نویسان پرداخته می سفرنامه
کـارگیري   نویسـان و سـیاحان اروپـایی، و ظهـور و بـه      و جمعی ایرانیان از دید سفرنامه

  .هاي ارتباطی در ایران ذکر خواهد شد پدیده
ایران، . اند هاي فرهنگی، ذاتی و تاریخی ایرانیان را ستوده نویسان ریشه بیشتر سفرنامه

را عاشق و » پیتر دالواله«و » تاورنیه«، »شاردن«نویسانی چون  سرزمینی است که سفرنامه
و دیگر فالسفۀ بزرگ غرب صفحات بسـیاري را  » ولتر«، »منتسکیو«پایبند کرده است و 

شیفتۀ سعدي، » دیدرو«عاشق حافظ، » گوته«. اند دههاي خود به آن اختصاص دا در کتاب
والۀ هنر و ویلیام » پوپ«مند ادبیات،  مفتون زرتشت، براون عالقه» نیچه«و » هایدوبرون«

  . اند جکسن دلباختۀ آثار تاریخی ایران شده
داند و این موضـوع را از مبـانی اخالقـی ایرانیـان      گوبنیو ایرانیان را ملتی قدیمی می

هـا   گوید ایرانیان اگر با سایر نـژاد  او به برتري نژاد ایرانی عقیده دارد و می. تدانسته اس
  ).77: 1378نو، یگوب(نیز مخلوط شوند برتري خود را حفظ خواهند کرد 

داننـد کـه سـجایاي نیـک و      اي مـی  گونـه  نویسان سرشت ذاتی ایرانیان را به سفرنامه
لب است که این سـخنان در زمـانی   جا( هاي آنان رجحان دارد  سرشت پاکشان بر بدي

در  يشود که حکمرانانی فاسد و مستبد چون شاهان قاجار و پـس از آن پهلـو   گفته می
  ).اند صدر کار بوده
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اگر ایرانی در اثر کشیدن تریاك فاسد نشود، بسـیار بـاهوش   «: گوید می» هانري رنه«
موم ایرانیان متجسس و ع. شود ایرانی به آسانی با هر کسی جور می. است و پرتوان دارد

اند، اما اغلب رویایی و خیالباف هستند و کمتر به کارهاي  داراي افکار معنوي و فلسفی
  ).48: 1379جوانبخت، (» پردازند سودمند می

، ایرانیـان را بـا ذکـاوت و داراي نـژادي     ایران و قضـیه ایـران  جرج کرزن در کتاب 
هم مثل » فالندن«. داند ها برتر می و هنديها را از دیگر ملل آسیا  خوشایند خوانده و آن

  ). همان(بسیاري دیگر بر تیزهوشی ایرانیان تأکید دارد 
. اي متضـادند  نویسان بر آن است که ایرانیان مردمانی عجیب با روحیه اذعان سفرنامه

نویسان، در هر حالتی به ایران و ایرانـی بـه چشـم     ادوارد براون هم که در میان سفرنامه
گیـرد، بـا تعجـب در جـایی از      یها را نادیده م نگرد و در مواردي عیوب آن یتحسین م
به راستی خود را در دنیـایی دیـدم   «: گوید می یکسال در میان ایرانیاناش با نام  سفرنامه

چنان روح و فکر من قرین تعجب، تحسین و تقدیر و . که حتی تصور آن را هم نداشتم
  ). 68: 1355براون، ( » ام یرش را ندیدهشد که در تمام عمر نظ گاه نفرت می

و ارتباطـات   ینویسـان در فرهنـگ عمـوم    از جمله خصـایص مثبتـی کـه سـفرنامه    
اند، زیرکی و شجاعت، پایبنـدي بـه آداب    اند و به آن اشاره کرده اجتماعی ایرانیان دیده

زي، معاشرت، مراسم دیدوبازدید و پذیرایی جذاب، مراسم استقبال و بدرقه، مهمان نـوا 
  . گویی است و بذله ،طبعی سیروسفر و خوشگذرانی، شوخ

فردي هم بـه مـواردي اشـاره     اما دربارة صفات ناپسند در ارتباطات اجتماعی و میان
کنند که سـازمان   راحتی در کشوري زندگی می گوبینو از اینکه مردم ایران به. شده است

دیگـر شـورش و بلـوا     دولتی به معناي واقعـی در آن وجـود نـدارد، و بـرخالف ملـل     
وي علت احتمالی این موضوع را در برخورد نداشتن منـافع  . شود کنند، متعجب می ینم

دهد که ایرانی طبیعتش به نحـوي اسـت کـه هرگـز      داند و ادامه می طبقات گوناگون می
از دیگـر  ). 48: 1364نـاطق،  (خواهـد کـاري را بـه منتهـاي درجـۀ خـود برسـاند         نمی
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توان به روحیۀ غیرعلمی و عـدم   نویسان می یران از دیدگاه سفرنامهصفات ناپسند مردم ا
  . تعمق در مسائل و امعان نظر در کار جهان اشاره کرد

باشـد، یکنـواختی    یفرهنـگ عمـوم   يگـر از نمودهـا  یتواند د صفت دیگري که می
 اگر شما در«: گوید گوبنیو در این باره می. ریزي براي توسعه است برنامه  زندگی و عدم

کس در فکر اصالح نیسـت   بینید که هیچ ترین افراد هم صحبت کنید می ایران با برجسته
توان چیزي را تغییـر داد، در عـوض    کند که در آینده می و به ذهن کسی هم خطور نمی

ها و افکار معطوف به گذشـته اسـت و پیوسـته دم از بزرگـان و پهلوانـان       تمام صحبت
این یکی از مواردي اسـت کـه بـه    . زیستند باستانی میهاي دور و  زنند که در دوران می

  ).49: 1364ناطق، (» کند ارزیابی وضعیت توسعۀ ایران از نگاه سیاحان کمک می
اگرچـه در  . ورزي اسـت  گـري و طمـع   گـویی، غـارت   از جمله صفات دیگـر دروغ 

تعلـیم   دربارة تعلیم و تربیت ایرانیان آمده است که همراه بـا » گرنفون«سفرنامۀ باستانی 
شناسـی   کـرداري و وظیفـه   خواندن و نوشتن به کودکان ایرانی درس راستگویی، درست

هرودوت، مورخ یونانی که با پنج تن از پادشاهان هخامنشی معاصر بـوده  . شود داده می
ایرانیان به فرزند خود از پنج تا بیسـت  «: گوید است، دربارة تربیت فرزندان در ایران می

همین مورخ دروغگویی را » .سواري، تیراندازي و راستگویی: وزندآم سالگی سه چیز می
داند، اگرچه در طول تـاریخ ایـن موضـوع رنـگ      ترین عیب براي یک پارسی می ننگین

ترین اختالالت در  باخته و به دروغگویی در فرهنگ پارسی منجر شده است، که از مهم
هـاي   اي پایین اجتماع تـا الیـه  ه فردي ایرانیان است و ممکن است از رده ارتباطات میان

  ). 54: 1379جوانبخت، (باالي حکومتی رسوخ کند 
گـویی و   غرضـی اسـت کـه دروغ    هم که یکی از افراد تقریباً بـی » جیمز بیلی فریزر«

  ). همان(کند  داند، اما از راستگویی برخی هم تعجب می تقلب را امري شایع در ایران می
ایرانیـان، از دیـد    یو ارتباطـات اجتمـاع   یوماز دیگر صفات ناپسند در فرهنگ عمـ 

ناشناسـی را از خصوصـیات    گوبینو، وقت. ارزش بودن وقت است ، بییسیاحان خارج
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اي  کنـد در ایـران معاملـه    داند و اضافه می ها می خصوص هندیان و ایرانی ملل شرقی، به
ی بـا منطـق   جزئی یا خرید چند ذرع پارچه از صبح تا ظهر ادامه دارد که این طرز تلقـ 

چرا که بـه نظـر گوبینـو ایرانیـان     . اروپایی تطبیق ندارد، اما با روحیه ایرانی موافق است
او براي . دانند براي زندگی این دنیا اهمیتی قائل نیستند و فقط دنیاي دیگر را باارزش می

لیدي شـیل  ). 53: 1378نو، یگوب(آورد  ها را مثال می اثبات مدعایش وعدة مالقات ایرانی
بیلی فریزر . داند توجهی به وقت را شامل حال همۀ ایرانیان حتی شاه می انگلیسی هم بی

نیز، ایران را سرزمین تأخیر دانسته است، موضوعی که حتی در زندگی امروزي مـا نیـز   
  ).83: 1386ل، یش(نمودي عینی دارد 

 یعمـوم  با فرهنـگ  ياما در ادامۀ این مبحث به برخی از موارد ارتباطی، که به نحو
یکی از نخستین موارد مطرح شده دربـارة رسـوم ارتبـاطی    . شود مرتبط است، اشاره می

و » جیمز موریـه «نوشتۀ  حاجی بابا اصفهانیدورة فتحعلی شاه قاجار است که در کتاب 
موریه دربارة صداهایی که از غروب آفتاب به بعـد  . آمده است» ژوبر«همچنین سفرنامۀ 

د مطالبی نوشته است و آن صداها را که از نقـاره خانـه بلنـد    رسی در تهران به گوش می
خانه، بعد صداي طبل اذان شام؛  اولی صداي نقاره«: کند شده است چنین توصیف می می

سپس صداي طبل اول و طبل برچین؛ پس از آن صداي طبل بگیروببند و در انتها آواي 
  ).124: 1354ه، یمور( » پاسبانان به گوش رسید» حاذق و بیدارباش«

در پـاریس   1883اش در سـال   که سـفرنامه » کارال سرنا«دربارة روزنامه در ایران نیز 
منتشر شد چنین آورده که برخالف تمام دنیا که روزنامه صدایی اسـت بـراي انعکـاس    

تر از پـایین اسـت و نقـش آن     افکار و عقاید عمومی، اما روزنامه در ایران مقامش پایین
  ).554: 1384راد،  انیمحسن(هیچ 

نویسـد کـه روزنامـه     او دربارة بایدها و نبایدهاي روزنامه در ایران عهد ناصري مـی 
دربارة مسائل سیاست خارجی نباید صحبت کند، چـون ممکـن اسـت باعـث رنجـش      

دربارة مسائل داخلی هم حق صـحبت نـدارد، چـرا کـه موجـب      . سفراي خارجی شود
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تواند اخبـار تلگرافـی مـنعکس کنـد، چـون       روزنامه نمی. شود رنجش حاکمان ایران می
تواند از سفرهاي شاه در اطـراف   روزنامه فقط می. ها براي مردم مضر است آگاهی از آن

ویژه دربـارة زاییـدن شـیر     آموز شاه و به هاي شکار وي، حیوانات دست پایتخت، داستان
ه بـه وجـود   م در ایران بـود  1919تا  1909هاي  نیکتین که بین سال. شاه خبر چاپ کند

شـد   هـا منتشـر مـی    کننـدة عـوام در آن   کند که مطالب بیـدار  ها در ایران اشاره می شبنامه
  ).همان(

نویسـان   شود، برخی سـفرنامه  مذهبی تلقی می يا دربارة تعزیه در ایران نیز که رسانه
او . که در زمان محمدشاه در ایران اقامت داشـت » کوروف«اند؛ از جمله  مطالبی نگاشته

  .مطالبی را آورده است  رة نحوة عزاداري محرم که در تهران دیدهدربا
هایی که در زیر چادرهـاي   هم که در اصفهان اقامت داشته است، به تعزیه» هولستر«

خوانی در قـزوین را   نیز مراسم تعزیه» مادام دیوالفوا«. کند شد اشاره می بزرگ برگزار می
داد توصـیف   هاي عاشـورا را نمـایش مـی   شد و رویـداد  که در میدانی وسیع برگزار می

تـر از مـاه    ها را در ایام محرم، شلوغ گوبنیو به عزاداري محرم پرداخته و خیابان. کند می
  ). 610: همان(داند رمضان می

م همراه بـا همسـر    1884ها هم خانم دیوالفوا که در سال  خانه دربارة نقالی در قهوه
او مجلس نقالی را در مسیر . هایی نقل کرده است شناس خود به ایران آمد، داستان باستان

هـا بـه    و در این موضـوع، روزگـار نقـاالن و توجـه آن    . کند شیراز به بوشهر روایت می
  ). 84: 1355والفوا، ید(بازخورد مستمعان را در فرایند ارتباط منعکس کرده است 

ــدین    ــرگ مظفرال ــروطه و م ــیش از آن در دورة مش ــم، پ ــوبن ه ــه  اوژن ل ــاه، ب  ش
دانـد کـه بـه     کند و آن را از واردات هنر ترکستان مـی  بازي در ایران اشاره می شب خیمه

برخی جهانگردان، از جمله مادام دیوالفوا و ادوارد براون که . ها افتاده است دست لوطی
خانه در شهرهایی مثـل   اند، از وجود تلگراف در دورة ناصرالدین شاه به ایران سفر کرده

اند، البته  به استفادة اروپاییان  هاي کوچک هم خبر داده حتی در دهکدهجلفا و کرمان و 
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همچنـین بـراون بـه    . اند از مسیر تلگراف ایران براي مقاصد خاص خود نیز اشاره کرده
وجود پستخانه در شهر کرمان اشاره دارد که حاکی از عمومیت این پدیده در آن زمـان  

شاه، به وجـود تلگرافخانـه در شـهر کرمانشـاه      اوبن هم، در دورة مظفرالدین. بوده است
ها ریاست تلگرافخانه را یکی از مناصـب مهـم    اشاره کرده است، طرفه آنکه جملگی آن

  ). 815: 1384راد،  انیمحسن(اند  در هر شهر دانسته
  

و ارتباطـات ايـران در دورة پهلـوي از ديـد      يبررسي وضعيت فرهنگ عموم
  نويسان اروپايي سفرنامه

م  1925/ش 1304خلع سلسلۀ قاجاریه و تشکیل حکومت موقـت در سـال   پس از 
که ماه پس از آن سلطنت رضاشاه و دورة حکومت پهلوي آغاز شد، در ایران تغییـرات  

  .پیشرفتی نسبت به دورة ایلی قاجار شکل گرفت به وسیع و رو
یـت  میلیـون نفـر جمع   15حـدود  ) اواخر قاجاریـه  ( ایران که در ابتداي قرن بیستم 

ها تهیدست و گرسنه بودند، ناگهان از موهبت پول نفـت از   داشت و قریب به اتفاق آن
تر افتـاد؛ در   ها از بسیاري کشورها پیش نظر آموزش، پوشاك، مسکن و بسیاري از زمینه

اي در ایـن   هـاي توسـعه   بود و زیرسـاخت » رشد«هایی از  حالی که این موارد تنها جنبه
، تولیـدي،  یهـاي فرهنگـ   وي که جامعۀ ایرانی از نظر جنبهسرزمین نضج نگرفت، به نح

انعکـاس ایـن   . اي همچنان در معیارهاي ایلی و کشاورزي بـاقی مانـد   رفتاري و توسعه
  .چشمگیري دارد نمودهاي بیگانگان  موارد در زندگی ایرانیان، در سفرنامه

واج یافت، هاي مربوط به توسعه در دنیا ر از دورة پس از جنگ جهانی دوم که بحث
رو شـد و بـه ایـن     بـه  نویسی نیز با تحوالتی جدي رو شناسی و سفرنامه هاي شرق حوزه

یـا   2مطالعـات شـرقی   يهـا  از واژه، 1شناسی ترتیب در دورة پس از جنگ به جاي شرق
                                                
1. Orientalism 
2. Oriental studies 
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  .استفاده شد 1اي مطالعات منطقه
کو نسـبت  توان به سفرنامۀ میشل فو ترین کارها دراین حوزه را می یکی از موشکافانه

طول انجامید،  ش تنها پانزده روز به 1357/م1979داد که اگرچه سفرش به ایران در سال 
دقیق و تخصصی او از ایـران و ایرانیـان مبتنـی بـر اصـول آکادمیـک اسـت          اما بررسی

  ).5،1377فوکو،(
ها به  در این دوره گرایش روزافزونی نسبت به مطالعۀ موضوعات جدید در سفرنامه

هـا، مقـاالت،    روزنامـه : هاي ارتباطی و نشـریات شـامل   ورد، از جمله پدیدهخ چشم می
متـون تـاریخی،   : هـاي نوشـتاري شـامل    ؛ پدیـده ...هـا، کاریکاتورهـا و   تصاویر و عکس

هـاي   هاي آرشیوي، اسناد و مدارك تـاریخی؛ پدیـده   هاي ادبی و اجتماعی، پدیده نوشته
  ...رفتاري، میراث هنري ایرانیان و

اي کـه در   هاي ارتباطی، فرهنگـی و توسـعه   ره، به برخی از موارد در حوزهدر این با
وسیلۀ اروپاییان نگاشته شده است، اشـاره   هاي دوران پهلوي که به ها و سفرنامه گزارش

  . شود می
نویسی انگلیسی اسـت، دربـارة فراینـد     ، که شاعر و رمان»ویتا سکویل وست«خانم 

. داند ها می ایران را کشوري آکنده از ناسازگاري يو. ددار یتوسعه در ایران دیدگاه جالب
م به ایران آمد، عقیده دارد این سرزمین از جمله کشورهاي نادري است  1926او که در 

، یعنی منزلگـاه  )گرایی و مدرنیته بین سنت(شک هرگز مرحله بینابین ترقی  که در آن بی
  .)43: 1376آشوري، (» قرن نوزدهم، شناخته نخواهد شد

دانند کـه در زنـدگی چـه     ها نمی ایرانی«: گوید خانم مریت هاوکس انگلیسی هم می
او از فرسودگی و پیري زودرس زنان و مردان ایرانـی  » .شود ها دریغ می چیزهایی از آن

در نتیجـۀ   يو. خـورد  ماندگی و توسـعه نیـافتگی اسـت، تأسـف مـی      که ناشی از عقب
هاوکس که . ت در ایران باید از باال آغاز شودمشاهداتش دریافته است که جریان پیشرف

                                                
1 . Area Studies 
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اي از ایران مطبوعات آزاد  کند در هیچ نقطه به ایران آمده است، اضافه می 1933در سال 
هایی  توانند در هیچ یک از انجمن شود، آزادي سیاسی وجود ندارد و مردم نمی دیده نمی

نگاران  باط همیشگی روزنامهاستن. که کمترین رنگ سیاسی دارد همدیگر را مالقات کنند
ایرانی چنین است که گـویی در ایـران هـیچ عیـب و نقصـی وجـود نـدارد، او اصـرار         

  ).همان(داند  نگاران را به دگرگون جلوه دادن حقایق عجیب می روزنامه
انگلیسی هم با توجه به عدم پیشرفت فکري و منطقی ایرانیـان و  » الرنس الکهارت«

هاي ذاتی آنان، سن فکري و احساساتی ایرانیان را حـدود یـازده    به کار نیفتادن استعداد
ضمن آنکه با توجه به مظاهر زندگی ایرانی و ارتباطات اجتمـاعی  . کند سال ارزیابی می

او . دانـد  تمایل به مشارکت و همکـاري مـی   گرا و بی در ایران، مردم این سرزمین را فرد
هاي ابتدایی و با تشکیالت قـرون   با شیوهاقتصاد ایرانی را اقتصادي مبتنی بر کشاورزي 

  ).103: 1356آلگار، (داند  فئودالی می وسطایی و
م به ایران سفر کرده است، حکومت 1943و  1922الکهارت که دو بار در سال هاي 
هاي جهان دانسته و وضع حکومـت را نسـبت بـه     وقت ایران را از فاسدترین حکومت

خوانـد کـه    حکومـت ایـران را حکـومتی فاسـد مـی      او. کند سفر قبلی بدتر ارزیابی می
وجـود آمـده اسـت و در ایـن سـرزمین افـراد        افراد فاسد و براي افراد فاسد به ۀوسیل به

  ).93: 1379جوانبخت (شگرف و استثنایی هستند  یهای درستکار پدیده
ثبـاتی در دولـت، مجلـس و     داند و بـی  وي وزراي ایران را ناآشنا با فن مدیریت می

الکهـارت  . کنـد  هـا بیـان مـی    ها و سازمان ها را باعث ناکارآمدي وزارتخانه ابینهضعف ک
هـاي   ، چنـان مسـئولیت  یداند که با تکیه برتمرکز سازمان کاره می دولت را در ایران همه

پیچیده صنعتی و بازرگانی را برعهده گرفته کـه هـر دولـت بـالغ و نیرومنـدي را فلـج       
شوند، تا  گوید که در ایران کارمندان درستکار اخراج می نظراتش می ۀاو در ادام. کند می

اي جز  در شرایط تورم چاره یکارمندان ایران. شدگان سیاسی باز شود فضا براي منصوب
  ). همان(دزدي یا مردن از گرسنگی ندارند 
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رسد نشاي از تحول سـاختاري   الکهارت که خاورشناسی برجسته و دقیق به نظر می
و شاه ایران را در رأس دولت و نظامیانی دانسته کـه فاسـد هسـتند و     بیند در ایران نمی

او در انتها، ایران را از بسیاري جهات مثل . آمادگی کامل براي استقرار دیکتاتوري دارند
دوران  یایـران در حـال  «: افزایـد  یدانـد و مـ   هاي یازده و دوازده م می انگلستان در سده

گذراند که از نظـر   یستم و بحبوحۀ نوگرایی میکودکی سیاسی خود را در حضور قرن ب
روانی، سیاسی و اقتصادي آمادگی آن را ندارد، مثل کودکی که ناچار شده مثـل انسـانی   

  ).همان(» بالغ زندگی کند
نویسـان وجـود دارد؛ از    نظرهاي مثبت هم از جانب سفرنامه در این بین برخی اظهار

اس، ایرانیان را بنیانگذار دولت به معناي فرانسوي، مورخ و خاورشن» رنه گروسه«جمله 
کند علم کشورداري از ایران باستان به عصر حاضر منتقل  داند و اضافه می کنونی آن می

انـد،   را، کـه در دورة هخامنشـی ابـداع شـده    » ایالـت «و » مدینه«وي مفاهیم . شده است
ـ . ها و کشورهاي کنونی دانسته است زیربناي ساخت دولت ی را نـژاد نخبـۀ   او نژاد ایران

دانـد   آسیا برشمرده و داریوش اول را مقتدرترین و خردمندترین شـهریاران جهـان مـی   
  ).75: 1376، يآشور(

نویس دورة پهلـوي، دوبـار در شـهریور و     میشل فوکو، آخرین گزارشگر و سفرنامه
روز، به تهران، قم و آبادان سفر کرده اسـت و طـی ایـن     15، جمعاً به مدت 1357آبان 
 وگـو  گفـت هاي مؤثر در انقالب اسـالمی ایـران    رها با رهبران ملی و مذهبی و گروهسف

  ).18: 1377فوکو، (کرده است 
وجوش انقالب و سقوط پهلوي به ایران آمده است، اسالم  فوکو که در دورة پرجنب

کند و انقالب ایران را  ناپذیر در برابر دولت پهلوي ارزیابی می ایرانی را نیرویی مقاومت
داند که بدون ساختارهاي مـدرن سیاسـی جهـان، بـدون ابـزار       حاصل موج عظیمی می

 يهـا  دگاه فوکو در سالیالبته د. رسد نظامی، بدون پیشگام و بدون حزب به پیروزي می
  .است  ر کردهییبعد تغ
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  گيري بندي و نتيجه جمع
افرادي باسواد و  اند، نویسانی که دربارة ایران و ایرانی قلمفرسایی کرده بیشتر سفرنامه

اند؛ اگرچه شاعر، نقـاش و عکـاس هـم در     اهل سیاست و علم، یا مشاوران نظامی بوده
سـون و فوکـو   اولبرخی مثل ادوارد بـراون، گوبنیـو، جکسـن، ر   . شوند این بین دیده می

ها مسلماً به اوضـاع اجتمـاعی، سیاسـی و فرهنگـی      اند و همۀ آن هایی جهانی شخصیت
  .دارند اروپاي معاصر آگاهی

ها به نقش تمدن و فرهنگ در تاریخ کشور اعتقـاد دارنـد و بـه عظمـت دیرینـۀ       آن 
سـیما بـا    اند کـه ایرانیـان مردمـی خـوش     القول ها متفق آن. تاریخ و فرهنگ ایران واقفند

منش و هوش و ذکـاوتی   خطوط چهرة منظم، داراي منشی نجیبانه، طبع لطیف، فیلسوف
تاریخ گذشتۀ خود هستند که بـه آن آثـار، جنبـۀ مـذهبی و      نظیرند و چنان وابسته به بی

  ).15: 1377لسپو،یم(اند  مقدس بخشیده
نویسان نیز به دین اسالم، که یکی از ارکان مهـم فرهنـگ ایرانـی     تعدادي از سفرنامه

بـه  . دهند و بیشتر مجذوب دین و آیین کهن ایرانیان هسـتند  است، کمتر توجه نشان می
اند که با فرهنـگ و اعتقـادات قـدیم     مذهب شیعه را از آن رو پذیرفته ها ایرانیان نظر آن

ها نزدیک بوده است، چرا که اسالم اهل سنت مخصوص اقوام عرب است و مسـئلۀ   آن
در دین کهن خود، امري بسـیار  ) فره ایزدي(» سوشیانس«براي ایرانی معتقد به » والیت«

ها وقـوف دارنـد، و معتقدنـد     سایر ملت ها به تفاوت اسالم ایرانی با اسالم آن. آشناست
آورنـد   ها تعصبی در دین خود ندارند و بیشـتر بـا تظـاهر اداي مسـلمانی در مـی      ایرانی

  ). 1377نو، یو گوب 1355؛ براون، 1354ه، یمور(
ت هستند و یبابی و بهائ  ها مدافعان سرسخت فرقۀ نویسان، انگلیسی در میان سفرنامه

ها، اعتقاد دارد محمدشاه براي اینکه بتواند نفوذ روحانیون  غ آنادوارد براون، بهترین مبل
هایی را نگرفته است و دقیقاً اندکی پس  را محدود کند، عمداً جلوي گسترش چنین فرقه

دهـد، جالـب    از گسترش موفق فرقۀ وهابیت در عربستان چنین اتفاقی در ایران رخ مـی 
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  ).73: 1379س، یاو(ارد ها در هر دو کشور وجود د آنکه حمایت انگلیسی
نویسـان رفتارهـاي فـردي و     هاي فکـري ایرانیـان، سـفرنامه    عالوه بر توجه  به جنبه

  .جمعی و ارتباطات اجتماعی را نیز مدنظر دارند
دانند که گاهی چنان مغرورند که خدا را بنده نیستند  ها ایرانیان را ملتی عجیب می آن

، »پـوالك «. شجاعند، ولی مهربـان . زود باورو گاهی عاجز، متواضع و زیرك هستند اما 
هـر چـه کوشـیدم،    «: گویـد  پزشک مخصوص ناصرالدین شاه و مدرس دارالفنـون، مـی  

  ).89: همان(» نتوانستم ایرانیان را بشناسم
دلیل باهوشی و زیرکی ایرانیان را درگیري با حوادث بزرگ تاریخی، نژاد آریـایی و  

سیاحان ادب . هاست حیات ایرانیان مرهون هوش آناند و معتقدند  هوا دانسته و حتی آب
بیشـترین صـفتی کـه    . داننـد  ستایند و دلیل آن را ادبیات غنی این مردم می ایرانیان را می

اي  اند، خوشگذرانی است؛ شادي و شاد زیستن در ایران ریشـه  براي ایرانیان به کار برده
. هـا کـرد   ه آن را زینـت آسـمان  بود ک» شادي«کهن دارد، زیرا نخستین آفریدة اهورامزدا 

فشار، به حال اند که اگر مدتی در فشار باشد، با برداشتن  ها ایرانی را مانند فنر دانسته آن
  .دگرد اول خود باز می

شناسـی   گفتنی است که در دورة پهلوي و پس از جنگ دوم جهانی، مطالعات شرق
قی از ایران و جامعـۀ ایـران   تر و با اصول علمی دنبال شد و اطالعات بسیار دقی گسترده

  .آوري و تدوین شد ها جمع ها و سفرنامه در این گزارش
مند به ادبیات فارسی بـه ایـن    نویسان با ذوق و عالقه در پایان باید گفت که سفرنامه
هایی را از قهرمانان گذشتۀ خود و چهار نابغۀ بـزرگ   نکته اذعان دارند که ایرانیان نشانه

. در رفتار و کردار و اندیشۀ خود دارند) مولوي، سعدي و حافظفردوسی، (ادب فارسی 
هاسـت، و   دانند که هدفش دفـاع از نیکـی   ها انسان شاهنامه را انسان سعادتمندي می آن

دهنـدة انسـان شـهید یعنـی      هاي پهلوانی و در نهایـت پـرورش   پایبند به اصول و ارزش
م مسلمان و عارف اسـت،  حریفی است که ه فن انسان سعدي انسان همه. سیاوش است
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انسـان مولـوي انسـانی    . جانبه آرمان بلندپروازانه ندارد هم رند و صوفی؛ این انسان همه
واالست که بار زندگی بر دوشش سبک است، در حالی که انسـان فردوسـی و سـعدي    

  .تر است خاکی
روحـی و آسـودگی    اما انسان حافظ نه به روحانیت انسان مولوي است نه به سـبک 

. کند مطلوب او نیسـت  خوشگذران است، اما دنیایی که در آن زندگی می. ن سعديانسا
قـدر اسـت، در    و دورة قاجار بیشتر به انسان سعدي گرایش دارد و راضی به قضا یایران

بـه  ) عصر پهلـوي و پـس از آن   ( نزدیک به عصر حاضر  يها در دوره یحالی که ایران
آبـاد یـاد    بین است و از خراب که روشن حافظ گرایش بیشتري دارد؛ مشکلش آن است

: دانـد  زند و حکایت خـود را مـی   کند که اسم آن با خودش است؛ کسی را گول نمی می
  ».تو اهل دانش و فضلی همین گناهت بس«
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: ، ترجمـۀ عبدالرضـا هوشـنگ مهـدوي، تهـران     سه سال در ایـران .  377گوبینو،  -

  .کتابسرا
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: ، تهـران )جلـد   3(  ایران در چهار کهکشان ارتباطی. 1384راد، مهدي،  محسنیان -
  .سروش

بدالرضـا هوشـنگ   ، ترجمـۀ ع ها در ایـران  آمریکایی. 1370میلسپو، آرتور چستر،  -
  .البرز: مهدوي، تهران

ترجمـۀ میـرزا حبیـب     سرگذشت حاجی بابـاي اصـفهانی،  . 1354 موریه، جیمز، -
  . حقیقت: تبریز. اصفهانی

مجموعـه انتشـارات ادبـی و    : ، تهـران ایران از نگـاه گوبینـو  . 1364ناطق، ناصح،  -
   .)دکتر محمود افشار(تاریخی


