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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
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2 | ایرانی ترین غیر ایرانی ها

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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مقدمه | 3

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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4 | ایرانی ترین غیر ایرانی ها

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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مقدمه | 5

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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6 | ایرانی ترین غیر ایرانی ها

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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8 | ایرانی ترین غیر ایرانی ها

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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