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  دهيكچ

و  هـا  شـه یه البتـه منـافع، اند  ک دهین گردیتدو مسیحی یو مبلغان مذهب یاسیموران سأتوسط م غالباً یخارجهاي  سفرنامه

و در  یاسـالم  ۀجامعـ  یط اجتمـاع یاز شرا يبردارریمتبوعشان را در تصو هاي تخاص خود و دول یمذهب ـ یاسیمقاصد س

بـا  همـراه  دارانـه،   ه جانـب کـ انـد   این جملهاز  یسین انگلامستشرقاند.  ر دخالت دادهیاخهاي  در سده یرانیا ۀس آن جامعأر

  ند.ا هدین خصوص مبادرت ورزیدر ا ییها به نگارش سفرنامه ،خود بر جهان اسالم يالیه استیو توج ،تعصب

س أو در ر یاسـالم  ۀاز جامعـ  يریچه تصو یسین انگلاه مستشرقکاست  یال اساسؤن سیپاسخ به ا درصددپژوهش این 

ـ ، بشـده  مطـرح  ۀیهش ضمن اثبات فرضپژوهاي  افتهی؟ اند کردهشان ارائه یها ران عصر قاجار در سفرنامهیا ،آن ـ انگر ای ن ی

 ياسـتثمار ــ   ينش استعماریز بیو ن ،سو یکاز  یرانیا ـ یاز مذهب و اجتماع اسالم یشناخت واقعنداشتن ه کت است یواقع

ـ ادر  میهنمـان ر نسبت به فرهنگ و اجتماع یبا تحقهمراه  یگزارشآنان  هدیموجب گرد ،گر سویاز دها  یسیانگل ن دوره و ی

 یلکبه شـ  یاست. جوامع اسالممغایر  یخیات تاریه البته با واقعکدهند اس کانعهایشان  در منابع سفرنامه گوناگونابعاد  در

زده  تکـ فال ،عبـارت  کی، دروغگو، متملق و در ییط، دو فضایجاهل، اهل افراط و تفر ،یهنه، خرافاتکمنحط، ، زیآم نیتوه

و در  یسـطح ـ  ینگـاه بخشـ   ،انین میدر ااند.  دهیگرد یمعرف یاعتقادات مذهب و ،ات، آداب و رسومیمانده در اخالق و عقب

ـ آنان را با ترد ۀطرفانه و منصفان یه نگاه بکاست  ینکاتز از ین یرانیا ۀل جامعکبه  یلت اخالقیرذ کیم یتعم ،ن حالیع د ی

ز توجـه  یـ اسالم ن يایدن يها تیجذاب ها و ییبایه به زک ،انییگر اروپایس برخالف دین انگلاسازد. مستشرق میمواجه  يجد

اف کو فرهنـگ مـردم آن اسـتن    یر وجوه مثبت زندگکو از ذکرده غ ینه تبلین زمیه را در ایسو کینگاه  اند، غالباً نشان داده
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  مقدمه

ـ  ها ه سفرنامهکدهد  می خ جهان اسالم نشانیمنابع و مآخذ تار یطالعه و بررسم ـ ترد یب منـابع  جملـه  از د ی

احان یبـه سـ  د یبا ،انین مید. در انشو می محسوب یاجتماعگوناگون هاي  نهیشناخت در ابعاد و زم یاصل

 یمبنـ شان  یاسیس ياه تیمورأم ي، محتوایشخصهاي  ه عالوه بر علقهکرد کاشاره  یین اروپااو مستشرق

ـ براي ، یرانیاـ  یاسالم ۀق از اوضاع جامعیبر شناخت دق ـ  ياقتصـاد ــ   یاسـ ین منـافع س یمأت  هـاي  تدول

 ۀجـ یباشند. نتقایل اي  ژهیت ویاهم یو فرهنگ یموضوعات اجتماع يد تا برایموجب گرد ،شان ياستعمار

 يضـرور  ،انین مین در اکیر دارد. لدر دسترس ما قرا ه امروزکاست  يمتعددهاي  ن سفرنامهیز تدویآن ن

ن یتـدو  یو مبلغـان مـذهب   یاسـ یموران سأتوسط مـ  غالباً یخارجهاي  ه سفرنامهکرو آناست گفته شود از

ـ    یمـذهب  ـ یاسـ یو مقاصـد س  هـا  شـه یده، منـافع، اند یگرد متبوعشـان را در   هـاي  تخـاص خـود و دول

  د دارد.یکأبحث ت یشناس بیبر آسخود این ه ک اند دخالت داده یط اجتماعیاز شرا يبردارریتصو

 یاسـ یموران سمأ«از اصطالح » نامستشرق«واژه  يد بهتر باشد به جایشاـ که البته  یسین انگلامستشرق

 یسـان کجملـه  از  ـ  گـذارد  مـی  ن امـر صـحه  یـ رو بر ا شیپ ۀمقال يمحتواشود؛ چراکه استفاده » انگلستان

دسـت بـه نگـارش    اسـالم،   يایـ خـود بـر دن   يالیته اسـ یبا تعصب و توجهمراه دارانه،  ه جانبکهستند 

منـافع  جهـت  در  اند، معمـوالً  شور خود بودهکوابسته به هاي  پلماتید ه غالباًک ،آناناند.  زده ییها سفرنامه

شـان همـراه   های نوشتهروي،  بدیناند.  ستهینگر یرانیاـ  یاسالم استعمارگرانه به جامعۀ ینشیبا ب ،ياستعمار

خ جهـان اسـالم و   یتـار  ین متون در بررسـ یدر استفاده از اباید  ه خودکاست اي  انهمغرض يها دگاهیبا د

  رد.یقرار گنظر  مطمحران یا

از  يریچـه تصـو   یسـ ین انگلاه مستشـرق کاست  یال اساسؤن سیپاسخ به ا درصددپژوهش حاضر 

آن اسـت  بـر  ز ین اند؟ فرض شان ارائه دادهیها ران عصر قاجار در سفرنامهیا ،س آنأو در ر یاسالم ۀجامع

آنـان از   يز منـافع اسـتعمار  یـ و ن ،سـو  کیاز  یرانیاـ  یاز مذهب و اجتماع اسالم یشناخت واقعنبود ه ک

هایشـان   در سفرنامه ایرانیان و تمسخر ریبا تحقهمراه خالف واقع و  ید تا گزارشیموجب گرد ،گر سوید

  نقد است.جد قابل به این ه البته کابد یاس کانع

 ۀه با توجه بـه ضـرورت بررسـی فرهنـگ و هویـت جامعـ      کرد کخاطرنشان باید نیز  در اهمیت بحث

ر اخیـ هاي  نویسی سده نظامی در تاریخـ  هاي سیاسی شناسی تاریخی و نیز غلبه نگرش روشاسالمی ایران با 

بوده اسـت.  تاریخ اجتماعی  رجوع فراوان پژوهشگران حوزةمحل ها  ار، سفرنامهکهاي آشو با توجه به خأل

هـاي   افانه و علمـی نگـرش  کضرورت دارد پژوهشگر تاریخ با دیدگاهی انتقـادي و نگـاهی موشـ    ،اینبنابر



   ۵۷ها  کيد بر سفرنامهستشرقان انگليسي عصر قاجار؛ با تأاز منظر م جامعه اسالمي ـ ايراني

توانـد مـا را    مـی  شناسی این منـابع  نقد و آسیبعالوه بر این، د. کنبررسی دقت  بهگونه منابع را  نغالب در ای

تـه  کبـر ایـن ن   ،سـو دیگـر  ز انیـز  این دوره و نیز ابزارهاي شناخت یاریگر باشد.  جامعۀدر شناخت صحیح 

در نتیجـه   ،ه نگاه انتقادي غرب نسبت به جوامع مسلمان و از جملـه ایـران و فرهنـگ آن   کگذارد  می صحه

  ز اثرات آن پا برجاست.ه تا به امروزه نیکل گرفته کشآنان دار از  ارائه نخستین تصاویر منفی و جهت

ـ یاــ   یاجتمـاع اسـالم   یاصـل هاي  لفهؤ، م»یلیتحلـ  یفیتوص«دارد تا با روش  یپژوهش سعاین   یران

، رزنکـ لـرد  ، الیارد، لیدي شیلن دوره (مانند یا یسیمشهور انگلهاي  عصر قاجار را با استفاده از سفرنامه

  کند. یبررسمطالعه و ) سر هارفورد جونزو  سکسرپرسی سای، راولینسون

  جهان غرب ينيرد برتربكيو رو يشناس شرق

موجـب   »اسـتعمار «بـه نـام   اي  دهیـ ظهـور پد  ،جـه یو در نت يالدیقرن شانزدهم مخ تحوالت اروپا از یتار

ـ رو،  ازاینابد. یب يراهبرد و یاتیح تیاهم ،جهان غرب يبراشناسی  د تا شرقیگرد ه کـ سـت  ینسـبب   یب

 نامستشـرق  توسـط  تابک جلد هزار شصتقریب  يالدیستم میب قرن ۀمین تا نوزدهم قرن لیاوا از صرفاً

 قـرن  در هکـ هم  یمقاالت تعداد). 36- 60ص ،1371 د،یسع :كر.( است شده چاپناسی ش شرق ةحوز در

، همـان ( اسـت  بـوده عنـوان   000/75 بـر  بـالغ  دهیرسـ  چـاپ  بـه  1991 تا 1906 يها سال نیو ب ستمیب

  شد.کر یرا به تصو یرالعقولیتواند آمار و ارقام مح می ت پرشتاب امروزهکن حریا). 105ص

 هکـ نخست آن: دینما می يضرورشناسی  شرق ةحوز در تهکن فهم چند ،زیر چاز هپس ان و ین میدر ا

 یتحـول  ،»ییـ گرا ساخت« و »سمیسانتر اروپو« يرکف تبکم دو ظهور با ،بعد به يالدیشانزدهم م قرن از

محسـوب   پسـت  از نـژاد  انیشـرق  هک ن تحول آن بودیا فرض شیآمد. پ وجود  بهشناسی  شرق حوزة در

 غـرب  ،قتیونان و در حقی به متعلق شود می افتی یشرق مناطق در فرهنگ و تمدن از هشوند و هرچ می

ـ   منظـر  از .)135ص، 1374، يدار میتم(از خود ندارند  یت مستقلیان هویشرق و است  ،یمستشـرقان غرب

 و آقـا  نـژاد  هکـ  ییاروپـا  و نـژاد  انـد،  برده نژاد هک ییایو آس ییقایآفر نژاد: ندیآفر می نژاد گونه دو عتیطب

  ).همان(ند رکمتف

 ۀهمـ  در ذاتی غرب برتري بر ثابت یصورت به همواره ،خودمشی  خط تعیین برايشناسی  شرق

 ترسـیم  و زنانـه  ضـعیف  نـامعقول،  »دیگـري « همچـون  را شرق غربی،هاي  نوشته دارد. یدکتأ ابعاد

؛ 22ص، 1371 سـعید،  :كر.( دارد قـرار  مردانـه  و قدرتمنـد  معقـول،  غـرب  با تقابل در هک نندک می

  .)102ص، 1389 هلستانی، صبوري
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 يابتـدا  گرچـه در  شناسـان  مطالعات شرق .استشناسی  شرق مطالعات زهیو انگ گر در هدفید ۀتکن

ـ  عنوان به و ردک عوض رنگ ،زمان مرور به اما بود، یفرهنگ امالًک مسئله کی ،امر  در ،ارآمـد ک ابـزار  کی

 چنـد  تـوان  مـی  ،مـدعا  نیا بر ).62ص، 1385، یزمان( درآمد یستیالیاستعمارگران و اهداف امپر خدمت

 ياسـتعمار  يشـورها ک يو سـفرا  اردارانک از احانیس و پژوهشگرانبیشتر  هکنیا جمله رد: ازک ارائه لیدل

 بـا  مستشـرقان  یهمراهرو،  این از گذارد. می ن امر صحهیبر ا آنان در نوشتار حاضر یاسیس یبودند. زندگ

امـر مسـلم و    کیـ ق آنهـا  یـ تحم ،ن حـال یشـورها و در عـ  کشـتر  یپاول بچ ياستعمارگر برا سردمداران

هـا   ز اعـزام ده یو ن »مصرشناسی  انجمن شرق«س یسأتوان به ت می ،ارکآش ۀنمون کیر است. در یارناپدکان

  ).134ـ126ص ،همان(رد کاشاره  يفرانسو بناپارت ناپلئون شناس همزمان با تهاجم دانشمند شرق

 سسـات ؤم عیسـر  رشـد  بـوده،  استعمارگران خدمت درشناسی  شرق دهد می نشان هک یعللگر یداز 

اسـت.   ییاسـتعمار اروپـا   ییایـ جغراف قلمـرو  ۀتوسـع  ةدور همزمان بـا  قاًیدق آنها يمحتوا وشناسی  شرق

بـوده اسـت    یاسـ یسبه علـل  «شرق  بهها  ییاکیآمر و سپسها  ییاروپا ه عالقهکست ین يدیترد ،نیابنابر

  ).79و31ص، 1371د، یسع(

ـ  مطالعات وشناسی  شرقآنکه  جهینت ـ ا درهـا   یغرب ـ  عنـوان  بـه  ،حـوزه  نی ـ ن کی  يالیاسـت  يبـرا  ازی

شـود.   میف یتعر رانیا جمله از ،ینیزمریز منابع يدارا يشورهاکویژه  به و یشرق يشورهاکبر  جانبه همه

ه در کـ  مبـدأ،  يشـورها ک یو علم کیادمکآ زکمرا ز نهیردها نکیرو نیا یاصل كو محر مشوقدر مقابل، 

گردانـان و   يبـاز  عنـوان  بـه  ـاستعمارگرـ  يشـورها کهـاي   نسـول کو سر خارجـه  امـور  وزارت ،قتیحق

  و تحت سلطه قرار داشتند. مستعمره يشورهاک درـ  گردانان پشت پرده صحنه

 ۀنسـبت بـه جامعـ   آنـان   ر و تمسـخر یـ تحقهمراه با نش یب ،جهیو در نتجهان غرب  ینیرد برتربکیرو

بـه   ،لیـ ه در ذکـ رد یـ گ مـی  بـر را در یگوناگونهاي  ران عصر قاجار، خود عرصهیس آن اأرو در  یاسالم

  شود: آنها اشاره مین یتر مهم

  ات، آداب و رسومياخالق .۱

ه آداب و رسـوم و نـوع اخـالق و    کـ ت است ین واقعیانگر ایعصر قاجار بهاي  سفرنامه یمطالعه و بررس

هـا   یسـ یانگل ،س آنـان أو در ر یین اروپاامستشرقنظر  مطمح یاساس يمحورهاجمله از  رانیرفتار مردم ا

بـه لحـاظ   تنها  نهه کقلم در دست داشته  یسکه کباید اعتراف کرد  يبرداررین تصویبوده است. البته در ا

 ياسـت اسـتعمار  یرنـگ س پرهـاي   از دوره یکـ یه در کـ گانـه بـوده، بل  ین بین سـرزم یبا فرهنگ ا ینشیب



   ۵۹ها  کيد بر سفرنامهستشرقان انگليسي عصر قاجار؛ با تأاز منظر م جامعه اسالمي ـ ايراني

ها بـدون   ن نوع قضاوتیاعالوه بر آن، سته است. یرده و بدان نگرکان سفر ریبه ا ،متبوع خود هاي تدول

عصر قاجـار   یرانیا ۀم بر جامعکحا یت عمومیز وضعیو ن صنعتیـ  اقتصاديط خاص یدر نظر گفتن شرا

ات، آداب و رسـوم  یـ م بـر اخالق کحـا  يهـا  از تفاوت یتوجه بخش قابلآنکه  حالو  ،محقق شده است

 يهـا  از نگـاه سرشـار  آنـان  هـاي   نوشـته بنـابراین،  . اسـت  ن دو عنصریثر از همأمت یو جوامع غرب یرانیا

ـ ینسـبت بـه عنصـر ا    یغرب يها فرض شیبر پ یمبتن ،ن حالیه و در عیسو کی، یواقعغیر و آداب و  یران

  ).73ص، 1387، یو رحمان ییرزای؛ م61ص، 1388 ،ی: پناهكرسوم اوست (ر.

در  رزنکـ لردو  الیـارد ، مادام شیلچون همو بدخواهی نویسان مغرض  ه سفرنامهکهایی  گزارش

بـراي  بوده اسـت.  همراه نمایی  با اغراق و بزرگ اند، غالباً خصوص اخالق و رفتار ایرانیان ارائه داده

اقشـار متملـق دربـاري حشـر و نشـر       ،م ایرانـی و در حقیقـت  کت حاأبا هی چه آنان غالباًراگ ،مثال

توانـد بـا    نمـی  ه البتـه کـ انـد   ایرانی دانسته ۀجامعهاي  ویژگیق را از گویی و تمل دروغاما اند،  داشته

مالحظات ناصـحیح و   ،واقعیات موجود و روایت منابع دیگر همخوانی داشته باشد. در هر صورت

ایت از نگاه بخشی به مسـائل  کحتنها  نهها،  ایرانیان و بازتاب آن در سفرنامه ۀهم هبناروا هاي  تعمیم

دار ایرانـی، خـود محـل نقـد      هن و ریشـه کبا توجه به فرهنگ  ه اساساًکه دارد، بلاجتماعی این دور

  ).318-317ص، 1350: غروي، كجدي است (ر.

ار کـ  مـدار محافظـه   استیسـ  رزنکلرد  ،ایران ۀایران و قضیتاب معروف کگزارش صاحب  ،مثالبراي 

هندوسـتان   یران و حتیدر ا يان درازیه سالک ـایتانیدار منصب وزارت امور خارجه در بر و عهده یسیانگل

مـردم هنـوز از نعمـت    « :گوید . وي میگذارد می ن امر صحهیداشته است، بر ا کیپلماتیت مستمر دیفعال

ـ رانیدبانـه از ا مؤریسـپس غ  يو». انـد  طیمحـ  یو گرفتار تبـاه اند  مند نشده چ بهرهیت هیترب عنـوان   ان بـه ی

  ).754، ص2 ، ج1350رزن، کداند ( می میازمند تعلیرا نند و آنان ک می ریفاقد تمدن تعب يها انسان

 يت حـل اختالفـات مـرز   یمأمور ـ یا در دولت عثمانیتانیر بریسفـ  انینگکه از طرف ک ،هنري الیارد

 يگـر ید یسـ یران شده بود، انگلین بهانه وارد ایعهده داشت و به ا را بر یران و دولت عثمانین دولت ایب

و الفـاظ   هسـبقت را از هموطنـان خـود ربـود     يران، گویو آداب مردم ا اتیف اخالقیه در توصکاست 

ـ ینون در نزد اکه از هنگام ورود تا ک يزیچ« رده است:کن نثار آنان ینچنیرا ا يتند ن ام تلـو  دهیـ هـا د  یران

ـ   يها نون با آدمکتا  ،قتیه در حقکنیآنهاست... با ا ةدیر عقییمزاج و تغ  یرذل و پست محشور نشـدم، ول

م و یـ طور دا هب یرانیا کیستند... یبند نیخود پا يه به قرار و مدارهاکشود  می دهین آنها دیعادت در بن یا

ا یـ م و ینـ که با آنان غذا صـرف  کدهند  نمی دانند و اجازه می ها ما را نجس یرانید... ایگو می مستمر دروغ

۶۰      ، ۱۳۹۴ ، بهار و تابستان۳۸سال دوازدهم، شماره اول، پياپي  

ـ  ن در سـفرنامه یچنهم ي). و340- 339ص ،1376ارد، ی(ال »میآنان دست بزن يخور آب الۀیبه پ ش یاش، ب

دهـد   مـی  خبـر  يو یرانیرد ضـدا کیه خود از روک کند میخطاب » یوحش« ةان را واژیرانیاز چهارده بار ا

  ).126، 123، 109، 104، 72، 69، 48، 45، 32ص ،: همانك(ر.

  :گفت دیبا ،ن گزارشیل ایالبته در تحل

 یسنده چگونه توانسـته اسـت بـا مـدت    ینوه کرد یگ می لکشاي  ن پرسش در ذهن هر خوانندهیا ،اوالً

، سـنن و  یفرهنگـ  يهـا  يارک زهیر كمحدود با مردم آن و عدم در يران و حشر و نشریوتاه در اکاقامت 

  ؟ندکصادر  یو قاطع یلکام کن احیچن ،ات آنانیخلق

 ـ یحتـ ــ   طـرازان  ه هـم کـ د یـ گو می ان سخنیرانیان در نزد اییاز نجس بودن اروپا یدر حال يو ،اًیثان

 بـا  هکـ  اسـت  شـیل  لیـدي  افـراد  نیا ۀجمل ازاند.  هکردان اشاره یرانیا ينواز رر به مهمانکشان، م یسیانگل 

ـ رانیا بـا  هـا  یعثمـان  رفتار ۀسیمقا هنگام دارد، انیرانیا به نسبت هک یمنف دگاهید وجود ـ تعر بـه  ان،ی  از فی

 احتـرام  يادا در ،وجه هیچ به ـباشد هک یقامم هر در ـ یرانیا کی« هک دارد می انیب نیچن و پرداخته انیرانیا

 يهـا  كتـر  کـه  درحـالی  نـد، ک نمـی  درنـگ  یحیمس مهمان کی ورود هنگام در خود يجا از برخاستن و

  .).84- 83ص، 1362 ل،ی(ش »هستند تلخ گوشت و پرافاده ،باب نیا در... یعثمان

و  یاسـ یس يهـا  تیشخصـ رجـال و   یدر برخ یاخالق یمنف يردهاکین رویاز ا یرش بخشیپذ ،ثالثاً

 جامعـه،  ياز قشرها یدر برخ ی) و حت340- 339ص، 1376ارد، یآن است (ال یمدع الیارده ک ،انیدربار

ه کـ  د اعتـراف کـرد  یبا ،نیباشد. عالوه بر ا یرانیا ۀل جامعکردن کمتهم  يبرا یخوب کتواند مستمس نمی

توانـد از نگـرش    مـی  ، خودیسیانگلغیرن ساینو سه با سفرنامهیدر مقاویژه  به ،موجود يگفتار هاي تناقض

  ت داشته باشد.یاکآنان ح یرواقعیدارانه و غ جانب

ن یـ رده، از اکـ ران سـفر  یق) به ا1260- 1212( فتحعلی شاهومت که در دوران حک ،ویلیام هالینگبري

خوانـده  » ن مردم جهـان یدروغگوتر«ان را یرانینانه، ایب واقعغیرو  ینگاه افراط کیز فراتر رفته و در یحد ن

ـ کـ ن حـاالت مم یدتریگنجد، با جد نمی ه در عقلک ییها ین نادرستیتر بزرگ«: سدینو می . وياست ه ن ب

ـ ناداي  آن را بـا خنـده   ،شـرمنده شـدن   يشود به جـا  می ارکه دروغشان آشک یو هنگام ،برند می ارک ده ی

شـان  یه براکـ نیمشـروط بـر ا   ،نـدارد  یدروغ گفتن مـانع  ،ه به نظر آنانکنند ک می اقرار یو گاه ،رندیگ یم

صـرف   خود را غالبـاً  يه استعدادهاکشمارد  می یان را از زمره مردمیرانیا يو». در بر داشته باشد یمنفعت

  ).50ص، 1363، ينگبرینند (هالک می ناروا يارهاک

 ،ایرانی عصـر قاجاریـه   ۀاز جامع يتصویر ۀنیز در ارائ ،نسول انگلیس در رشتکاولین  ،نزيکم



   ۶۱ها  کيد بر سفرنامهستشرقان انگليسي عصر قاجار؛ با تأاز منظر م جامعه اسالمي ـ ايراني

آمیـز، چنـین    تـوهین  يردکـ بـا روی  ،ی دارنـد. او در ادامـه  گوی آنان عادت به دروغ :ویسدن می چنین

ـ  البته در رمزگشایی از این». نوس استن ملت با دروغ مأای«ه کند ک می قضاوت  دنگاه خصمانه، بای

 ۀارنامـ کاعتمـادي آنـان نسـبت بـه      به بی الًحتمااه خود ک  ـمردم با اونکردن ه همراهی کر شد کمتذ

ثیر نبوده است تأ اطالعات درخواستی بی ۀدر ارائ ـ  گردد میارگزاران آن در ایران بازکتعمار پیر و اس

 اي گونـه خود، بـه   ۀصفحات سفرنام دیگر ). وي همچنین در30و26، 8 ص، 1359نزي، ک: مك(ر.

را  حتی پا نزيکم). 200، 151، 15ص، د (همانشمار می» متعصب«و » احمق« را آمیز ایرانیان توهین

 یان ویبین اروپا سۀمقای«ه کگیرد  می چنین نتیجه ،غیرمنطقی سۀمقای کاز این حد فراتر نهاده و در ی

ح اضـ و طـور  بـه احمـق هسـتند و ایـن     دو رو و ذاتـاً هـا   ییه آسیاکگذارد  نمی ی باقیکیان شیآسیا

  ).151ص، مشخص است (همان

ـ یرانیه قول اکاست  یمدع ،دخو یسیز همسو با هموطنان انگلین الیارد زمینه،ن یدر هم ارزش و  یان ب

  ).31ص، 1376ارد، یاعتبار است (ال یب

از  یکـ یهمسر  عنوان بهران نداشته و یدر ا یت رسمیلئوچ مسیه هک است يگرید یسیانگل مادام شیل

ران حضـور داشـته،   یـ در ا ـ  ر انگلستانیسفـ  لنل جستین شیلک یعنی ،انگلستان یومتکمنصبان ح صاحب

تـاب او  ک يان بـوده اسـت. محتـوا   یـ رانیهموطنانش در خصوص ا دیگر یباف یرد منفکیرو رو الهن دنبکیل

نـد  ک مـی  ورزانه، بـه مخاطـب القـا    غلط و غرض یتیران را با ذهنیا رسوم و آداب و یزندگ از ییها جلوه

  ).218ص، 1362ل، ی: شك(ر.

ژه یـ و بـه  ــ  ن دورهیـ گر منابع اید ا بهکتواند با ات می پژوهشگر هوشمند مطمئناً این در حالی است که

 نـزي کما یو  هالینگبريچون هم یمداران مغرض استیدگاه سید ـ یسیانگلغیر ییاحان اروپایسهاي  نوشته

ژوزف آرتـور  شـد.  کبـه نقـد ب   ،اسـت  یرانیران و ایانه نسبت به ایناش يورز نه و غرضیکه سراسر ک ،را

ن یران و در عـ یـ رمختار دولت فرانسه در ایو وز »ينژاد ۀینظر«صاحب  )ق1300–1232( نت دوگوبینوک

ـ رانیبه ا ین اشخاصیچن يه از سوک ،ییگو صفت دروغ ة، درباريب بنام فرانسویاد ،حال ان نسـبت داده  ی

گـو و   راسـت  ذاتـاً  انیمردمـ  ـ  و اسـالم  یم زردشـت یبا توجه به تعـال  ـ  انیرانیا هکن باور است یشده، بر ا

آنـان   یتسابکه اکبل ،یز نه صفت ذاتیان را نیرانیاز ا یبرخ ییگو دروغ گاه آن يقت هستند. ویحق ةپرستند

ـ بـه ا  گونـاگون اقـوام   یخیتـار هـاي   و هجوم ياستبداد يها تیمکحا يفشارها ۀجیو در نت  نین سـرزم ی

  ).66- 65ص، تا ینو، بیداند (گوب می

قاجـار،   ران عصـر یـ ات مـردم ا یـ ف اخالقیخود و در توصـ  از سفرنامۀ يگریدر بخش د هالینگبري

۶۲      ، ۱۳۹۴ ، بهار و تابستان۳۸سال دوازدهم، شماره اول، پياپي  

س یمـردان اسـتعمار انگلـ    و دولت يو یرانیه از عمق نگاه ضداکدهد  می ان نسبتیرانیرا به ا ییها نیتوه

  :نویسد وي می .دهد می مورد اشاره خبر یزمان در برهۀ

ـ اند  دهیرس یو فساد اخالق ین سطح هرزگیتر نییبه پا ان عموماًیرانیا  ؛آور معتادنـد  ار شـرم یو به گناهان بس

ـ  یشرم یمورد تنفر و انزجار است. اما آنها با ب ،متمدن جهان يشورهاکه در تمام ک یگناهان  یار، مـانع یبس

  ).51ص، 1363، ينگبریان آورند (هالیه از آن سخن به مکنند یب نمی

ـ به عموم مردم ا ییها ن تهمتیم چنیه تعمکرد کخاطرنشان  دیبا ،مغرضانه يها ن نگرشیل ایدر تحل ران ی

ـ یا ۀاز جامعـ  یسـ یانگل يهـا  پلماتیح دیشناخت صح همه به فقدان ست و اینااز اساس غلط  ا یـ و  یران

ق یفاسـد و نـاال   طبقـۀ  يتوانـد بـرا   مـی  البته یموهن هاي فین توصیگردد. چن میآنان باز یرانینش ضدایب

 خـود آنـان در   ه اتفاقـاً کـ س بودند، صـادق باشـد   یارگزاران استعمار انگلک با حشر و نشر ره دک ،يدربار

  اند. نقش نبوده یب یرانیا مردان دولتدر  یین رفتارهایرسوخ و شدت چن

مهـري نسـبت بـه     هاي نادرست و در عین حال بی ها، قضاوت این گزارش ۀعجیب در هم تۀکن

علمـی   ةچهر عنوان بهه کنی ادل ایرانی این دوره است. حتی برخی از مستشرق عشایر مهربان و ساده

هاي  ه به زبانک ،راولینسون ،مثالً ؛اند نبوده انادرست و مغرضانه مستثنهاي  مطرح هستند، از قضاوت

ق) 1313-1264( ناصـرالدین شـاه  در عصـر   »معمار ارتـش ایـران  «فارسی و عربی مسلط بود و به 

تـوز و   ینـه کخـوار، بسـیار    رحـم، خـون   العـاده بـی   ها، آنان را فوق شهرت دارد، در وصف بختیاري

). وي همچنـین در روایتـی   150-149ص، 1363: راولینسـون،  كر.نـد ( ک مـی  ن معرفـی کشـ  پیمان

خـوانی را از میـان    رسـم فاتحـه  هـا   بختیـاري «ه کند ک می معنادار چنین ادعا ،عجیب و در عین حال

بایـد دسـت از زنـدگی بشـویند و تمـام وقـت خـود را صـرف          ،اند؛ زیرا در این صـورت  برداشته

  ).150، ص(همان» نندکخوانی  فاتحه

 ،ن حـال یف و در عـ یطرفانه، الفـاظ سـخ   یژست ب کیه البته در کاست  يگرید یسی، انگلنرزکلرد 

  رده است:کرا نثار آنان  یتیبدور از واقع

ندامت است... خشـن   یار و بکآش يارک ه توام با تبهکهم دارند  یل و محاسنیفضا ،دیالت بدون تردین ایا

ـ ن یورزنـد. گـاه   می ت و تاراج مباهاتار غارکو به اند  يطبع ستمگر يدارا یو جاهل و گاه ـ ی  یز دزدان

رت در آنـان بـه حـد جنـون     یتعصب و غ یندارند، ول یمذهب توجه ۀمسئل روند، به می شمار زبردست به

  ).326ص، 2 ، ج1350رزن،کد است (یشد

» شـوند  مـی  فرگـویی انسـان  کآسان سبب آزردگـی و  «ه آنان کگیرد  می چنین نتیجه ،وي در نهایت

یغمـاگر و  «نیـز جمیـع آنـان را     ـ  مور سیاسی دولت انگلستان در ایرانأم ـ  مکجان ملسر (همان). 



   ۶۳ها  کيد بر سفرنامهستشرقان انگليسي عصر قاجار؛ با تأاز منظر م جامعه اسالمي ـ ايراني

 ه آنان به این خصلت افتخار و مباهـات کشود  می خواند. وي حتی در ادامه چنین مدعی می »راهزن

  ).303ص، 1362م، کنند (ملک می

ـ اسـته  ه خوکـ  یسـ یاحان انگلیاز سـ  یرد مثبـت برخـ  کینجا الزم است به رویالبته در ا ا ناخواسـته  ی

نگـاه   بـا وجـود   الیـارد  ،مـثالً  شـود؛ ببندنـد، اشـاره    يریعشـا  یزنـدگ  يها تیند چشم بر واقعا هنتوانست

رغـم فقـر و    یعلـ  ـرـ یعشا ينـواز  مانند مهمان يممتاز يها از خصلت یاعم، گاه طور بهخود  یرانیضدا

همچـون   ییها به خصلت دوراندا ی) و 136و  78ص، 1376 ارد،یرده است (الکاد ی یکیبه ن ـ یبضاعت یب

  .)170ص، 1346ان آنان اشاره دارد (دوراند، یگر در مید يوکیو صفات ن یمهربان

 یسـ ین انگلامستشـرق  ۀنوشـت  يگر از محورهاید یکیان، یرانینادان جلوه دادن ا ،جهیو در نت یخرافات

معـروف بـه    ،فریـزر  ۀرنامسـف اش ( سـفرنامه  در جمیز بیلی فریـزر  ،نمونه يه است. برایدر مقطع قاجار

ق) 1260- 1212( فتحعلـی شـاه قاجـار   عصـر  هـاي   ن سـفرنامه یتـر  مهم ةه در زمرک ،)زمستانی ۀسفرنام

 ــ زیـرا    ر درخت گردو نخوابدیه شب را زک یاز اشخاص محل یکی ۀیشود، در مقابل توص می محسوب

ـ از ا یاطالعـ  بی  سبب هب ـ او خواهد شد یموجب مرگ و خفگ ـ  ،یعلمـ  نکتـۀ ن ی را خرافـات   يو ۀگفت

مـن  «ه کـ نـد  ک مـی  ز آغازیآم نیتوه ۀن جملیخود را با ا ، نوشتۀن ماجرایهنگام نقل ا فریزردانسته است. 

ـ (فر» لذت بـردم  یرانیدن خرافات خاص ایامشب از شن ن انتقـاد از  ی). همچنـ 440- 439ص، 1364زر، ی

خ آنـان  یچندهزار سـاله در تـار  اي  ابقهه خود سک ،ینیب و طالع »ساعت سعد و نحس«ران به یاعتقاد مردم ا

ه کـ اسـت   هایی نمونهگر یو استخاره با قرآن از د دیوان حافظل به أز تفی) و ن59ص، 1362ل، یداشته (ش

ـ مـردم ا  ینیخ و فرهنگ دیح از تاریشناخت صح نداشتن سبب به ـ یسیاحان انگلیس جـزو خرافـه    ـ  رانی

  ).110ص، 1364زر، ی: فرك(ر.اند  ردهک یتلق کمضح يعنوان امر هب را هاآن دانسته و

ه کـ رود  مـی  شـمار  ان در عصر قاجار بـه یرانیا یاجتماع يگر از رفتارهاید یکی ينواز خصلت مهمان

 يار آنـان دارا یبسـ  يهـا  است. البته گزارش کرده را به خود جلباحان یتعجب س ،ن حالیتوجه و در ع

 خصـوص  در ییبـدگو  نـوع  چیهـ  از هک ،ریزرفچون هم يافراد ،نمونه . براياست یفراون يها تعارض

 ۀیـ ن مردم از بقیا ییجدا« :اند هدانست ينواز مهمان ۀیرا فاقد روح یرانیا ۀ، جامعردهکن غیدر یرانیا و رانیا

، (همـان » نـداده اسـت   يرا در دلشـان جـا   ينواز مهمانۀ فیا وظی یدر زندگان يارکوکیا، مهر و نیاهل دن

بـه   ،ن خصـوص یـ ت داشته و از نوع برخورد آنـان در ا یاکشها  یرانیا يازنو ز از مهمانین الیارد). 18ص

  ).134- 133ص، 1376ارد، ی: الكراند (ر. می انتقاد سخن

 نـواز  مهمـان  چنـان را هـا   برخالف هموطنان دیپلمات خـود، ایرانـی   ،شیلچون همسیاحانی  اما

۶۴      ، ۱۳۹۴ ، بهار و تابستان۳۸سال دوازدهم، شماره اول، پياپي  

ام دینی خـود را  کنین و احنوازي، حاضرند قوا ه حتی به خاطر به جاي آوردن رسم مهمانکداند  می

  زیر پاي بگذارند:

و  يفرانسـو  يها از شراب يبطر10ـ12همراه ه باي  با سرپوش نقره یشامپان يبطر 6ز داخل چادر، یم يرو

ـ یام قرآن است و وجود چنکر احیمغا ن وضع مسلماًیه اکردم کر کبود. من با خود ف یولیاسپان  یالتیکن تش

ط مخصـوص، تعصـب   یه در شـرا کدم یجه رسین نتیبه ا ،آخر سر یدم. ولید یران به خواب هم نمیرا در ا

  ).72ص، 1362ل، یشود (ش می میتسل یاتیلیا ينواز مسلمانان در برابر حس مهمان

افتن یـ در  یالکگونـه اشـ   چیان هـ یـ خارج« :دارد می با صراحت اعالن اش هاز سفرنام يگرید يدر جا يو

  ).25- 24ص، (همان» اند هران نداشتیا ين روستاهایرتریدر حق یمحل اقامت، حت

ه مـدت مدیـدي   کن معروف انگلیسی است ااز جمله سیاحان و مستشرق پروفسور ادوارد براون

ـ بـا نـام    اش هي مردم ایران را در سفرنامنواز را در ایران بوده و شرح مفصلی از خصلت مهمان  کی

طرفانـه   نگاه بی سبب بهـ  جتماع ایرانیارائه داده است. گزارش او از تاریخ و ا سال در میان ایرانیان

مـان  کایرانی در عصـر قاجـار را حا   ۀجامع تالکترین مش و حساس ترین مهم ی ازکچنانچه وي ی(

) و در 19-16ص، تـا  (براون، بی )خورد می به حال ملت ایران تأسف روي، دانست و ازاین میفاسد 

نیست  سبب بی روي، است. بدین اش لیسیبسیار متفاوت از هموطنان انگ ، جامع و مانع اوعین حال

 بـراون علمـی ایرانـی نقـش بسـته اسـت.       ۀدوست در اذهان جامع ایراناي  چهره عنوان بهه از وي ک

تـا،   بـی قابل مقایسه با اروپاییـان دانسـته (بـراون،    غیروه و کي ایرانیان را باشنواز ها و مهمان ضیافت

  گونه سخن رانده است: اینآنان هاي  نشینی از لذت شب ،) و در ادامه115ص

شیرین است و از هر نوع صحبت از قبیل افسـانه و تـاریخ و فلسـفه و    ها  صحبت در مجالس ایرانی

گـردد و   می ف هم مبادلهیف و ظرایشود و لطا می رد و بدلها  گونه مهمانی حتی مسائل دینی در این

رسـاند و   هـم  حضور بهها  یرانینشینی و شام ا مجلس شب که انسان شبی در یکافتد  می متر اتفاقک

ه پنج یا شش ساعت به سرعت گذشت و موقع صرف کگردد  می وقت متوجه کبه او بد بگذرد و ی

  ).118ص، شام و خداحافظی رسیده است (همان

شـان   رمنصـفانه یو نگـاه نادرسـت و غ   یسـ ین انگلامستشرق یرانینش ضدایاز ب یلکل یتحل براي دریافت

ابـراز شـده    یعلتـ ه به هـر  ک ،شان یسیهموطنان انگل هاي توان به نوشته می ،اتشانیقان و اخالیرانیا دربارة

ـ آنـان ن  هاي هاي موجود در گزارش تناقض ،نیبر اعالوه رد. ک مراجعهاست،   کمـ کل یـ ن تحلیـ ز بـه ا ی

 ،فتحعلـی شـاه  ران عصـر  یـ مختار انگلستان در ارین وزیاول ،سر هار فورد جونز براي نمونه،رد. کخواهد 

فسـاد و   ،يگـر  لـه ی، حییگو ، دروغيارک ، طمعیاز خودخواه یاملکهاي  را نمونه ییمسافران اروپا اًاساس



   ۶۵ها  کيد بر سفرنامهستشرقان انگليسي عصر قاجار؛ با تأاز منظر م جامعه اسالمي ـ ايراني

ناپسند و قصورشـان دانسـته    يشه در رفتارهایان را ریبوم يها کمکدانسته و محروم شدنشان از  یهرزگ

  ن سخت تاخته است:یچن ،نهیزم نیخود در ا یسیبه هموطنان انگل يوآنکه  است. جالب

ر ین سـراز یزم آزادانه به مشرقها  یخاص از لندنۀ گرسنه و طبق يالکاز واي  عده یوقت ،ن به بعدیه از اکنیا

ـ چ اش هه اگـر دربـار  کاست  یت به چه منوال خواهد شد، موضوعیوضع ،شدند سـم و فقـط در   یننو يزی

  ).215ص، 1386تر است (جونز،  شم، بهتر و عاقالنهیندیوت به آن بکس

خوانـد   می »دب و باتربیتؤبسیار م«ایرانیان را مردمی آنکه  ضمن اش هي از نوشتوي در جاي دیگر

)، در نگرش تحقیرآمیز هموطنان مستشرق خود نسبت به آداب و رسوم و اخالقیات 57ص، (همان

 ۀآنان ریشـه در مطالعـ   ۀنادرست و غیرمنصفانهاي  ه دیدگاهکآورد  می ایرانی، چنین استدالل ۀجامع

هایی عجیب و  ربط و مزخرف و داستان ر مطالب بیکه با ذکمربوط به ایران دارد  هاي سطحی تابک

دارنـد  ننـد و بـه اعجـاب وا   کخواننده را سـرگرم   قصد دارند صرفاً ـ  و گاه سر تا پا دروغـ غریب  

  ).64ص، (همان

ـ  احتماالًتواند  می جونزرد مثبت کیالبته رو ـ ثر از دو امـر باشـد: نخسـت دانـش و ب    أمت و  ینش علمـ ی

 ؛ومت قاجـار کحهاي  ن دههیاو از نخست يربرداریتصو ،دوم ، و در درجۀیرانیا ۀو جامع خیح از تاریصح

 يهـا  اسـت ید هنـوز س یه شاک یبود؛ مقطع فتحعلی شاهران عصر یس در ایمختار انگلرین وزیاول يرا ویز

  رد.ک می ایشور مهکن یخود را بر ا يالیانگلستان بسترها و مقدمات است ياستعمار

از  یناپسـند بعضـ   يه رفتارهـا یـ در توج یسـ یمـدار انگل  استین سیه اکنجاست یجالب توجه ا تۀکن

ل یـ و ظلم و ستم نسـبت بـه مـردم را دخ    ،یران مکح وةیران، شیا یاسیط سیز شراین دوره نیا يها یرانیا

نـوع   یو حتـ  یمـ یلبا توجه به تنـوع اق  ـان را  یرانیا ۀبه هم یل اخالقیم رذایتعم ،تر دانسته و از همه مهم

منصـفانه   ،ن حـال یجانبـه و در عـ   ها و نگـاه همـه   ح نگرشیخواستار تصح ،مذموم شمرده يامر ـ هیتغذ

  (همان).شده است  یرانیا ۀنسبت به جامع

خود در ایران و حضـور در   ست سالۀه با فعالیت بیک ،سکپرسی سای سرحتی  زمینه،در همین 

هاي نارواي  بسیاري از تهمت است، مشهود آثارش در ضدایرانی بینشآنکه  باسیاسی و  هاي سمت

دانـد   مـی  دور از انصـاف و عـاري از حقیقـت    را اروپاییان نسبت به ایرانیـان و آداب و رسومشـان  

آشنایی با زبان مـردم  نارا در مسئله  این شۀوي ری .)342ص، 1377 بیات، مقدمه؛ ،1363س، ک(سای

شـمارد و در   مـی  گـو و حاضـرجواب   دب، بذلهمؤ طورکلی بهایرانیان را  ،ایران دانسته و در مجموع

  شمارد: می ه مدت زیادي با آنان حشر و نشر داشته است، برترک ،با مردم هند و پنجاب مقایسه

۶۶      ، ۱۳۹۴ ، بهار و تابستان۳۸سال دوازدهم، شماره اول، پياپي  

ـ  یان آنهـا زنـدگ  ین سال میه من چندک ،پنجاب یاهال به ،ثیان از هر حیرانیا ـ ام، مز ردهک ت و رجحـان  ی

 ،عـالوه  هز بهتر فراهم است و بیو لباس آنها ن كل خورد و خورایسارا گذشته از صباحت منظر، ویز ؛دارند

  ).329- 328ص، 1363س، کیباشند(سا می باسخاوت و دست و دل باز امالًکگر یدکینسبت به 

دولـت او   ينابجـا  يها دخالتویژه  به ـ رد او و هموطنانشکه عملکاعتراف دارد  حاًیز تلوین الیارد یحت

متوجـه   ید قصـور چنـدان  یو شـا  دهیـ نسبت به آنان گرد ینیبدب جاد جویوجب ام ـ رانیا یدر امور داخل

  ).104و18، ص1376الیارد، ه نباشد (یقاجار ةدور یرانیا جامعۀ

ه بعدها با عنـوان  ک ،اري خودک هاي ه در گزارشکنیز انگلیسی دیگري است  سر آرنولد ویلسن

ـ   یا  ویلسن ۀسفرنام شـهرت یافـت، بـه تشـریح      رانتاریخ سیاسی و اقتصادي جنـوب غربـی ای

نسبت به ایران و ایرانـی بـا حسـن     ،خالف برخی از هموطنان خودان پرداخته و برخوي ایرانی خلق

هـا را بهتـر از    ایرانـی  ،اش هار انگلیسی در سـفرنام ک هنهک ةنگرد. این نمایند می رد مثبتکنیت و روی

؛ نیـز  62-61ص، 1363دانـد (ویلسـن،    مـی ها  حتی اعتقادات آنان را شبیه انگلیسی ،هندیان دانسته

  ).101-100ص، 1378منی آذر، ک: تركر.

  يمذهب ي. اعتقادات و باورها۲

ه بـود  یسـ یاحان انگلیسـ  هـاي  ر گـزارش یناپذ كاکهمواره بخش انف ،یران در بعد مذهبیاعتقادات مردم ا

ـ  با توجه به ضرورت شناخت همهمسئله  نیاست. ا ـ مـردم ا  ۀجانب و در  ـ ید مـذهب در بعـ  ویـژه  بـه  ـ رانی

ه کـ رد کـ خاطرنشان  دیبا ،مسئله نی. در اثبات ااستر یران قابل تفسیدر ا يشبرد منافع استعماریپ ،تینها

اس یاسـتعمار سـ   یاسـ یس يهـا  پلمـات یارگزاران و دکتوسط  ران، غالباًیا دربارةشده  نیتدوهاي  سفرنامه

  گذارد. می ته صحهکن نیه خود بر اکه شده است یس تهیانگل

ر اسـت  یارناپذکن حال انیو در ع ارکت آشین واقعیانگر ایران عصر قاجار بیا یاسیخ تحوالت سیارت

زنده را یژه اسـالم سـت  یـ و ران، بهیمردم ا یس، اعتقادات مذهبیر انگلیس آنان استعمار پو در رأها  یه غربک

 ییهـا  ، با جعل فرقـه یات مذهبجاد اختالفیا زمینه،ن ی. در ااند دهید می بر سر راه منافع خود یهمواره مانع

ـ بر ا يدییأمهر ت »تییبها«چون هم  یخـوب  بـه  هـم  آنـان هـاي   ت در نوشـته ین حساسـ یـ ن مدعاسـت. ا ی

  ند:ک می یومت معرفکنوع ح کیه کن، بلید کیتنها  نهن اسالم را ید رزنکلرد ه ک داست؛ چنانیهو

جوانب و  است شامل همۀ ه شریعتیک ،قابل رسوخ اسالمغیرت مذهبی با دیوارهاي سنگین أامواج مجاهدت هی

ه به وجهی بسیار ک ،ماند. اسالم می ند و از احراز هدف خویش بازک می برخورد ،الیف و اعمال زندگانی انسانکت

از گهـواره تـا    ،ه بر آنها دست یافته منطبق استکشورهایی کو با شرایط اقلیمی و اخالقی و موقع و وضع کنی



   ۶۷ها  کيد بر سفرنامهستشرقان انگليسي عصر قاجار؛ با تأاز منظر م جامعه اسالمي ـ ايراني

ومت اسـت،  که حکاو فقط دین و ایمان نیست، بل ،در نظر اهل شرق ،چنگ دارد گور، عنان پیروان خود را در

چندان دولتی است مذهبی و یـا اگـر آوردن ایـن     فلسفه است و همچنین علم و دانش است. شریعت محمد نه

  ).646، ص2 ، ج1350رزن، کعبارت روا باشد دینی است دولتی (

ـ     اهـداف   ،هـا و در نهایـت   موریـت در جهـت تحقـق مأ  ران و مطالعه و بررسی اعتقـادات مـذهبی مـردم ای

اینجاسـت   کموران سیاسی آنان در ایران قرار داشته است. البته عجیب و مضـح ار مأکاستعماري، در دستور 

 كهمـه سـر   پردازي، هدف و غایت ایـن  در نهایت وقاحت و دروغ سکپرسی سای سره افرادي همچمون ک

ننـد  ک مـی  به اصالحات در ایران عنوان کمک حوال این ملت راموذیانه در اوضاع و اهاي  اشکنکشیدن و ک

ایـن در  ). 342ص، 1377 بیـات،  مقدمه؛ ،1363، سکنه تعقیب اهداف استعماري دولت متبوع خود (سای و

مـدت و   وتـاه که منـافع  کـ به اصـالحاتی   کمکه کیابیم  میخوبی در به ،رکمی مداقه و تفکبا ه حالی است ک

  شان بوده است. ییند، هدف غاکاستعمار انگلیس را فراهم  یعنی ،بلندمدت دولت متبوعشان

رر به تعصبات و خرافـات مـذهبی   کن انگلیسی عهد قاجار همواره و مامستشرقهاي  ایرانیان در گزارش

 ،»انجمـن سـلطنتی بریتانیـا   «و عضو  »مپانی هند شرقیک« ۀرتب ی از مأموران عالیکی ،مثال ايبراند.  متهم شده

را جزو خرافـات دانسـته   » معجزه«اعتقادات ایرانیان مسلمان  ، در تمسخر و استهزايس بارنزکالستوان یعنی 

  نویسد: می کند. وي ی مستند میار این امر را به مطالعات قرآنکان ،و حتی در ادعایی عجیب

ـ  ین اسالم به معجـزات اسـتوار ن  ید یاد اصلیه بنکم یا ردهکه ما بر اساس خود قرآن ثابت گرچ  یسـت، ول

ـ عـت را در تأ یصد هزار خرق عادت طب کیاعتقاد ندارند و  ین اصلیمسلمانان به چن  ن محمـد یـی د آیی
  ).52ص، 1346شمارند (بارنز،  میبر

ـ آ :از جملـه  ؛شده اسـت  اشاره »معجزه«به مبحث  ،میرکات متعدد قرآن یه در آکاست  یدر حال نیا  اتی
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  .)237ص، 1389، ی: سبحانكه است (ر.یعل متفقٌ یان الهیاد ۀن همیمعجزه در ب

ضمن تمسخر اعتقادات مذهبی مردم ایران در خصوص احترام بـه سـادات    الیارد ،در این میان

ه کـ دارد  مـی  چنـین اظهـار   ،ت تمامبا وقاح ،، از این حد نیز فراتر رفتهاکرماوالد پیامبر  عنوان به

برخوردار است و اینان بیش از سایرین بـراي  اي  سبز بین قبایل وحشی ایران، از اعتبار ویژه عمامۀ«

خود از بینش ضدایرانی چنین  . این)293ص، 1376(الیارد، » لندغمبر احترام قایپیهاي  سید و نواده

  ایت دارد.کمستشرقانی ح

 كگذرانده است، به علـت عـدم در   ياریف لر و بختین طوایرا در ب یمانه مدت زک ،راولینسون یحت

ـ ناصـواب، مـردم ا   یران و بـا برداشـت  یـ مردم ا یمذهب يدرست باورها ن منطقـه را مـتهم بـه پرسـتش     ی

۶۸      ، ۱۳۹۴ ، بهار و تابستان۳۸سال دوازدهم، شماره اول، پياپي  

در آن واقـع اسـت و    بابا بـزرگ  ةه مقبرکست ا يا دره »نیباوال«وه ک یدر شمال شرق« :دکن می زادگان امام

 يگـر ید یچ اعتقاد مـذهب یه ،سین قدیرا لرها بجز پرستش ایلرستان است؛ ز ۀن نقطیتر مقدس ،الواقع یف

ـ ، بختیسـطح  امالًک یبا قضاوت ،در ادامه ي). و143ص، 1363نسون، ی(راول» ندارند هـا را مـتهم بـه     ياری

نمـوده   قلمـداد  »یاللهـ  یعلـ «نادرست، تمـام لرهـا را    یمیدر تعم ی) و حت149ص، رده (همانک ینید یب

ه از منظـر لرهـا، قـرآن و    کـ رد یـ گ مـی  جـه ین نتیچن ،تیدر نها راولینسونکه این ،تر از همه بی. عجتاس

  ).156- 155صندارند (همان،  یت چندانیاهم حضرت محمد

ـ ید یرا متهم به بها  یرانیا ز فراتر رفته و همۀین حد نیاز ا شیلخانم  ،انین میدر ا  او .رده اسـت کـ  ین

ـ ر... به صـورت  کن نوع طرز فی. و ا.ج است.یار رایبس يدار نیبدون د یخداپرست«ه کشود  می یمدع  کی

  ).153ص، 1362ل، ی(ش» ندک می یتجل یمذهب يدینوع الق

 هـا  را متوجـه بلـوچ   ین اتهامـات یچنـ  ،تیـ ه و بـدور از واقع یسـو  کیبرداشت  کیز در ین رزنکلرد 

ـ   یمسـلمان و سـن   ظـاهراً  آنها .ز استیانگ رتیز مانند رفتارشان حیمذهب آنان ن«سازد:  می بـه   یانـد... ول

ـ  یخـود سـاخته و اصـطالحات    يبرا یفقط عنوان .ستندیبند نیپا یمذهب درست  ،برنـد  مـی  ارکـ بـه   یعرب

تـر از   شیالبته پ ي). و316ص، 2 ، ج1350رزن، ک» (ندارند يتاب مقدس و مراسم و مسجدک که درحالی

  گونه نثار آنان ساخته است: نیرا ا یناصوابان تاخته و الفاظ یرانیا یمذهب يسخت بر باورها ،آن

ه تعصبات چرنـد  کست ین مانع از آن نیدارند، باز ا یتمدن یبا مباناي  قابل مالحظه ییان آشنایرانیه اکنیبا ا

ـ کشان به حالت ریدر نزد ا یو خرافات هم داشته باشند. مذهب گاه ـ ن یاسـت و زمـان   یود و فراموش  کی

ـ بعد به صورت اناي  زد و لحظهیانگ میز آنها را بریآم ب تعصبغضاي  ان است. لحظهیبارز و ع ار وجـود  ک

  ).37ص، 1 ، ج1350رزن، کشود ( می خدا و رسول ظاهر

مراسم عزاداري ماه  به شد، می ه در ایران عصر قاجار برگزارکمذهبی  مراسم انواع ن انگلیسی از بینامستشرق

ده و بـه توصـیف آن   کـر عیان ایرانـی، توجـه خاصـی    اهمیت و جایگاه ممتاز آن در بین شـی  سبب محرم به

ایرانی این دوره، نگاه آنان  ۀاجتماعی جامعهاي  ه مانند دیگر مقولهکرد کخاطرنشان  دبای تأسفانهماند.  پرداخته

واقعی روح این نوع مراسم در بطن جامعه ایرانی بـوده   كنسبت به این مقوله نیز سطحی و دور از فهم و در

ته که منابع دیگر نیز بر این نک است بسیاري داشته هاي روز فاصلۀ آنان با واقعیتهاي  گزارش رو، ازایناست. 

ماه محرم را براي تمام طبقات مردم ایران ماه استراحت و سـرگرمی   لیدي شیل ،مثال ايگذارند. بر می صحه

ایرانیـان   بـارة اوت دره همواره با تندي به قضک ،رزنکجرج و یا  ،)66ص، 1362: شیل، كند (ر.ک می معرفی

  ).23، ص1 ، ج1350رزن، ک: كاست (ر. گفتهپرداخته، با تنفر از این مراسم سخن 
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 ورکمـذ  یاسیس يها تیشخص هکنیا آن و رسد می نظر به يضرور خصوص نیا دراي  تهکن رکالبته ذ

ـ ا انـد  نتوانسـته  داسـت، یهو شـان یها نوشـته  يجا يجا در هک ،خود یرانیضدا نشیب وجود با  تیـ وه نی

ـ اد روانیپ با زیآم مسالمت یستیهمز و یمذهب تسامح و تساهل در را یرانیا جامعۀ یخیتار زیافتخارآم  انی

ـ ا در هک ندا کرده حیتصر ،خودهاي  سفرنامه در آنان. رندیبگ دهیناد خیتار طول در مسلمانغیر فرق و  رانی

 در نیصـابئ  چون یتیاقل یحت و ها یزرتشت ان،یهودی ان،یحیمس و داشته وجود یمذهب يآزاد ،قاجار عصر

ـ  ).374- 372، ص1 ، ج1350 رزن،کـ : ك(ر.کننـد   زندگی مـی  املک تیامن در مسلمانان نارک  شـیل  یحت

ـ ا هکـ نیا با« :است گفته سخن نیچن دوره نیا رانیا در یمذهب يآزاد بارةدر مفصل ـ  رانی ـ  لۀیوسـ ه ب  کی

ـ  و مکـ  نجایا در یول شود، می اداره ياستبداد ومتکح ... و شـود  مـی  تیـ رعا یمـذهب  يهـا  يادآز شیب

 يبـدرفتار  جهـت  دولت، استیس و يجار نیقوان ،یمذهب اصول يمبنا بر يمجوز گونه چیه ،طورکلی به

ـ  را یمـذهب  ةدیـ عق نـوع  هـر  اسـت  مجـاز  یرانیا مسلمان فرد هر و ندارد وجود گرید دیعقا روانیپ با   هب

ـ  و باشـد  خـدا  رکـ من یحت تواند می ،راه نیا در و ندک اظهار نباشد، همراه یعلن تظاهرات با هک یشرط  ای

  .»باشد ینییآ و نید نوع هر به اعتقاد بی ولی ،خداپرست یشخص

ـ بگ تمسخر و ناسزا باد به عام مأل در را یمذهب فرق روانیپ یسک اگر هک دارد اشاره نیهمچن يو  رد،ی

  ).152- 151ص، 1362 ل،ی(ش دیگرد خواهد مجازات و بیدأت ومتکح توسط

  پوشش و علم و هنر .۳

را  یسـ یاحان انگلیدارانه س جانب هاي از گزارش یان بخشیرانیشده، نوع پوشش ارکذهاي  عالوه بر مقوله

ـ یر اکـ ن تفیا رزنکبه خود اختصاص داده است.   وتـاه را دور از متانـت و وقـار   کلبـاس  «ه کـ هـا را   یران

بـدون فهـم اعتقـادات و     شـیل خـانم   ای) و 96ص، 1 ، ج1350رزن، کرد (یگ می ، به تمسخر»شمارند می

  ).64- 63ص، 1362ل، یند (شک می فی، زنان را محبوس در حجاب توصیرانیهن اکفرهنگ 

هاي آنان باز هم تحـت   ه البته گزارشکبوده  یسیاحان انگلیس نظر مطمحه یقاجار ةعلم و هنر در دور

سـر هـارفورد    ،مثـال  ايداشته است. برآنان قرار  یتیمورأگاه میا جایو  یشخصهاي  و علقهها  ر ذائقهیثتأ

ات اروپـا،  یـ سه بـا ادب یران در مقایات ایادب«ه کشود  می ین مدعیچن ،چندان مثبت دگاه نهید کیدر  جونز

ـ ادب بارةدر يه چگونه وکتعجب دارد  ي). البته جا263ص، 1386 (جونز،» گفتن ندارد! يبرا یحرف ات ی

  د.یگو می گونه سخن نیران ایا یغن

 یقضـاوت  کیـ و در  یقیموسـ ۀ ان در عرصـ یـ رانیز ایافتخـارآم  ۀنیشـ یخبر از پ یب یدي شیللن یهمچن

۷۰      ، ۱۳۹۴ ، بهار و تابستان۳۸سال دوازدهم، شماره اول، پياپي  

ندارند و عالوه بـر   ییآشنا یقین مردم با موسیا«داند:  می یقیاطالع از موس یو نادرست، آنان را ب یسطح

  ).81ص، 1362ل، ی(ش» خبرند یز بیر و بم نیاختالط اصوات مختلف ز یاز چگونگ یآن، حت كعدم در

  گيري جهينت

مـا را بـه    یسـ ین انگلار آثـار مستشـرق  دران عصر قاجار یس آن اأو در ر یاسالم ۀجامع یمطالعه و بررس

ه کـ رد کـ آنـان اشـاره    يرکف ن مقوله در منظومۀیت ایبه اهم دینخست با :شود می رهنمون يات چندکن

 از خـأل  یموجـود بخشـ  هـاي   شان را به خود اختصاص داده اسـت. داده یها از نوشته یتوجه بخش قابل

ـ اولهـاي   انیبن ،ن حالین دوره را رفع نموده و در عیا یخ اجتماعیمنابع مربوط به تار ر جوامـع  یتصـاو  ۀی

 دربـارة ه مطالـب موجـود   کرد کته توجه کن نیبه ا وم آنکه بایدد. است بوده یغرب يها در سنت یاسالم

 ین امـر بـه خاسـتگاه و وابسـتگ    یـ لـت ا است. ع يجد ی، محل نقد و اعتبارسنجیرانیاـ  یاسالم ۀجامع

ـ ا ياسـتعمار  يهـا  استیهم در اوج س و آن تانن به انگلسامستشرق یاسیس نـار عوامـل   کن دولـت، در  ی

، یتلخ شخصـ هاي  ، تجربهیبوم يها زبان اب ییآشناناشرق و غرب،  یفرهنگ يها چون تفاوتهم يگرید

ـ یاـ  یاسالم ياه ها و ارزش به سنت یتوجه ینگاه مغرضانه، بها،  یبدفهم ـ ، دانـش و ب یران  یخینش تـار ی

ـ  یلیتخ ۀجنب ۀو غلب یباف الیخاص، خ ت غلـط و  یـ و ذهن یذهنـ  يهـا  زمینـه و  يداور شی، قضـاوت و پ

ـ ا یاز اوضاع اجتماع يربرداریه بر نوع نگرششان در تصوکگردد  میآنان باز ورزانۀ غرض ن دوره یـ ران ای

همـراه بـا تعصـب و     یه، گزارشیران عصر قاجاریان از اگزارش آن ،نهاده است. در مجموع ياریر بسیثتأ

بـوده   ز و گسـتاخانه یـ رآمیتحق يردکیبا رو ،ن حالیره و تار و در عیت غالباً يریتصو ۀو ارائ يورز غرض

ط، یجاهل، اهل افراط و تفـر  ،یهنه، خرافاتکمنحط،  ،زیآم نیتوه یلکقاجار به ش دورة یرانیا است. جامعۀ

ـ مانده در اخالق زده و عقب تکفال ،عبارت کیملق و در ، دروغگو، متییدو فضا و  ،ات، آداب و رسـوم ی

 کیـ م یتعمـ  ،ن حـال یو در عـ  یسطحـ  ینگاه بخش ،انین میده است. در ایگرد یمعرف یاعتقادات مذهب

سـازد.   مـی  مواجه يد جدیآنان را با ترد ۀطرفانه و منصفان یز نگاه بین یرانیا ۀل جامعکبه  یلت اخالقیرذ

ز یـ ران نیـ ن ایسـرزم  يهـا  تیها و جـذاب  ییبایبه ز یه گاهک ،انییگر اروپایس برخالف دین انگلارقمستش

و فرهنـگ   یر وجـوه مثبـت زنـدگ   کغ و از ذینه تبلین زمیه را در ایسو کینگاه  ، غالباًاند هتوجه نشان داد

ـ یا ۀبه جامعـ  از آنان یمتفاوت بعض يها معدود نگاه ،نید بر ایمزاند.  دهیاف ورزکمردم آن استن ـ ، نیران  زی

ـ از  آنان یرانینش ضدایب یاصل ۀاز صبغ نتوانسته است  ینیاس احسـاس خـودبرترب  کـ ز انعیـ و ن ،سـو  کی

  ل دهد.یگر سو، تقلیاز د یرانیا یزندگهاي  با جنبه مقایسهان در ش یغرب
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  منابع

، فـر  یترجمه حسن سـلطان ، ترجمۀ ار)شاه قاج یران در عهد فتحعلیسفرنامه بارنز (سفر به ا، 1346، سکبارنز، استون ال

  .يآستان قدس رضومشهد، 

 انون معرفت.، کتهراني، اهللا منصور حیذبۀ ترجم، یکسال در میان ایرانیانتا،  ، بیبراون، ادوارد

 ، تهران، امیرکبیر.شناسایی منابع و مآخذ تاریخ ایران، 1377، زاهللایات، عزیب

، 133، ش کتاب مـاه تـاریخ و جغرافیـا   ، »انییاروپاهاي  ران در سفرنامهیاع ابازتاب فرهنگ و اجتم«، 1388، ، عباسیپناه

 .69- 61 ص 

 سمت.، تهران، شناسی گزیده توصیفی تاریخ ایران دوره اسالمی کتاب، 1378، نیآذر، پرو یمنکتر

  .137- 131ص ، 19، ش فرهنگ نامه، »یشناس رانیا وشناسی  شرقهاي  وهیش«، 1374داري، احمد،  تمیم

 یمـان  ترجمـۀ ، خاطرات سر هارفورد جونز (روزنامه سفر خاطرات هیئت اعزامی انگلستان به ایران)، 1386، ز، هـارفورد جون

 ثالث.، تهرانعلّامه،  یصالح

محمـد   یعل، ترجمۀ ران)یس در ایرمختار انگلیمور دوراند وزیت سر مرتیأ(سفر ه سفرنامه دوراند، 1346، ار .يدوراند، ا

  ب.آفتا، تهرانکی، سا

 ، تهـران،  بهارونـد  یاللهـ  ندر امانکاسۀ ترجم، به خوزستان) (گذر از زهاب سفرنامه راولینسون، 1363ي، نسون، هنریراول

 آگاه.

، قـم،  مستشـرقان  فعالیت گستره و مکاتب اهداف، تاریخچه، غربیان،شناسی  و شرقشناسی  اسالم، 1385، سنح، محمدیزمان

  تاب.ک بوستان

ي، ن سـعادت نـور  یحسـ ۀ ترجمـ ، سفرنامه ژنرال سرپرسی سایکس یا ده هزار میـل در ایـران  ، 1363ی، س، سرپرسیکسا

 لوحه.تهران، 

 . امام صادق، قم، مؤسسۀ مدخل مسائل جدید در علم کالم، 1389ی، جعفر، سبحان
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