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  هاي كاربست رويكرد تاريخ فرهنگي حوزه
  در تحليل تاريخ قاجاريه

  اي) (مطالعه و ارزيابي منابع سفرنامه 
  

  محمد امير احمدزاده
 

 )05/03/95، تاريخ پذيرش28/06/94(تاريخ دريافت 
 

پردازد كه با كاربست رويكرد تاريخ فرهنگي چه نوشتار حاضر به طرح اين مساله مي: چكيده
  نويسي دوره قاجاريه، امكانِ طرح ي موضوعي و معرفتي در بررسي منابع سفرنامههاحوزه
  يابد؟ آثار اين خوانش بر خلق معاني جديد در پژوهش تاريخي چيست؟ در ارزيابي مي

ي ها، دربردارندهرغم برخي خالءي متون سفرنامه خارجي مشخص است كه علينقّادانه
ي فرهنگي به جامعه، فرهنگ و تاريخ ايران از يك سو، و شناسشناختي، انسانرويكرد مردم

نگرانه اجتماعي از سوي ديگر، هستند كه هر دو منظر طرح اين مسائل با رويكردي جزئي
تواند در كشف و ارايه شناختي مذكور در چارچوب رويكرد تاريخ فرهنگي ميمعرفتي و روش

هاي جديد و موثر در تحليل به خوانششناسي پژوهش اثرگذار و هاي موضوعي و مساله حوزه
شناسي تاريخ قاجاريه انجامد. دستاورد نوشتار حاضر نشان داده است كه سياحان در مساله

خود، عمدتاً به وضعيت و تغييرات اجتماعي، تحليل فرهنگي از گذشته در پرتو حال، توجه به 
هاي كمي متمركز دن روش، عملياتي كري صبورانه مسائلكار ميداني در پژوهش يا مشاهده

گيري نگر اجتماعي به فراهم شدن زمينه شكلبوده و با طرح معاني و مفاهيم با روشِ جزئي
  اند.هاي چندگانه از مسائل تاريخ اجتماعي و فرهنگي دوره قاجار كمك كردهتبيين

  

يسي، نونگر اجتماعي، سفرنامهتاريخ قاجاريه، تاريخ فرهنگي، روش جزئي كليدي: مفاهيم
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  مقدمه
نويسي (سياست و جنگ) و تغيير جهت آن به سوي مطالعه فاصله گرفتن از موضوعات سنّتي تاريخ

روستايي از رخدادهاي  - تاريخ اجتماعي اعم از ادبيات، قانون، باورهاي فرهنگي، رسوم و آداب شهري
ا و قلمرو وسيعي از مسائل همهمي بود كه سرفصل جديدي را در خلق معاني تازه و تعريف حوزه

پژوهشي ايجاد كرد. اين رويكرد جديد از تاريخ به منظور ابزاري جهت افزايش وحدت ملّي و تعليم و 
كرد. طرح تاريخ اجتماعي و جامعه به دليل دربرداشتن موضوعات تربيت شهروند استفاده مي

هنگ تفسير نمايند و رويكرد تاريخ گوناگون، جايگزيني مناسب بود تا رخدادها را از منظر جامعه و فر
نگر و توسعه سياسي به مثابه پارادايم غالب و الگوي تفسير رخدادها در نتيجه رواج اين رويكرد جزئي

نگرش اجتماعي به تحوالت، تقليل يافت. رويكرد فرهنگي عمدتاً توليد دانش از نظرگاه هاي فراموش 
اي را نشانه رفته است اهاي دوردست يا حاشيهشده و زيردست فرهنگ عمومي و گوش سپردن به آو

شناسان در تفسير خود ). جامعه100 - 101: 1391. حضرتي و برومند اعلم،5- 6: 1392(ميرزايي، 
تر شدن موضوعات مورد بحث هاي زيست اجتماعي، كاربردي كردن و عموميبه بررسي امور و رخداد

پرداختند و روش آنان در اين عرصه، كاربست  در تواريخ، و طرد گذشته به مثابه ابژه مطالعاتي
اي با هدف كشف و شناخت تحوالت بشري بود. مالينوفسكي به شدت رويكرد ميداني و مشاهده

شناسي است و بر اين باور بود كه انسان تاكيد داشت كه كار ميداني به تمام معني روش انسان
وان اماكن مذهبي، دستگاه دولتي يا خانه هاي داخل ايشناس بايد موقعيت راحت خود را از نيمكت

هاي تحقيق امكان درك نظر مردم و ها و ميدانمستعمره نشين ترك كند و فقط با رفتن به دهكده
). اين رويكرد به روش مشاهده صبورانه براي 113- 1392:114افزايش شناخت وجود دارد (فكوهي،

شناسانه بود در تغيير جهت و رويكرد ردمهاي اجتماعي مشهور شد. اين روش كه مبنا كردن تحليل
از گذشته  1هاي يكّهبه تاريخ جهش مهمي تلقي مي شد زيرا تفسيرهاي چندگانه را جايگزين روايت

  گيري تاريخ را از مطالعه گذشته به مطالعه عصر حاضر ارتقاء بخشيد. كرد و جهتتاريخي مي
اجزائي از تاريخ مورد بررسي فرهنگي به مثابه ها، رفتار اجتماعي، آداب و رسوم ترتيب، كنشبدين
شناختي قرار گرفت. حاصل ترويج و توسعه اين نگرش به نوعي كاربردي سازي شناخت و تاريخ  مردم

  (ظهور فونكسيوناليسم) بود. 
  

 هاي دوره قاجارشناختي و رويكردي در سفرنامههاي روشويژگي )1
  ياحان به جامعه ايرانهاي گوناگون از فرهنگ در رويكرد سطرح تلّقي )1-1

 
1. Unique 
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اي از چند منظر به طرح مسائل و موضوعات در مورد جامعه ايران پرداخته شده در منابع سفرنامه
در جامعه ايران به تحليل و  "تعريف تاريخي از فرهنگ"است؛ برخي از سياحان با در نظر گرفتنِ

ها انتقال يافته است اند كه در طول زمان از طريق نسلتفسير آن همچون ميراثي پرداخته
). در اين رويكرد، فرهنگ به مثابه ميراث 159: 1369. بلوشر،42: 1369. جكسن،30: 1337(واتسن،

دهي آن تلقي شده كه بنا به سرشت نژادي و حيات تاريخي جامعه ايران، معناي اجتماعي و سازمان
هاي جامعه ها از ويژگيشاجتماعي يافته است. اولويت دادن به مفهوم فرهنگ در برابر ساير نگر

  اي بود. شناختي مطرح در منابع سفرنامه
تلقّي ديگري كه در رويكرد سياحان از فرهنگ به عنوان مبنايي جهت تحليل رخدادها قرار 
گرفته است تلقي از فرهنگ به مثابه امري هنجاري در جامعه ايران است. در اين خوانش هم از 

اي رفتار و شيوه معيشت مردم سخن به ميان آمده است و هم به قواعد و راه و رسم زندگي، الگوه
هاي جزئي و تفسير فرهنگ مردمان هاي مادي و اجتماعي جامعه ايران در قالب روايتطرح ارزش

  ). 69: 1369. گوبينو، 748- 745: 1343سخن آمده است (فيلد،
جار براي تحليل جامعه ايران هاي دوره قارويكرد توصيفي به فرهنگ سومين تلقي مطرح در سفرنامه

بوده كه محور بررسي را باور، دانش، قوانين، اخالقيات، رسوم و هر گونه قابليت و عادات ديگر كه انسان را 
ها (هنر، ي مهم شامل ايدهدر جامعه ايران به مثابه عضوي از جامعه فراگرفته، قرار داده و دو حوزه

هاي (رسوم و عادات) اجتماعي ايران دوره قاجار از و فعاليتها اخالقيات و قوانين) از يك سو و كنش
  ).  304:  1362. سرنا،200: 1337اند (دروويل،سوي ديگر، از مسائل اصلي بحث اين حوزه

  
  ايدر منابع سفرنامه "تاريخ از پايين"ترويجِ  )1-2
رويكردي هاي موضوعي بود كه با روش و هاي طبقاتي از حوزهها و فرهنگمطالعه خرده فرهنگ

  هاي زيست سازي نقش و جايگاه شيوهنگاري از سوي سياحان صورت گرفته و به برجستهقوم
اند. توجه به تاريخ و نقش زنان در جامعه ايران از سوي اي متمركز شدههاي متنوع حاشيهگروه

را هاي محول به زنان در هر دوره خاص ها و نقشسياحان مستلزم رهيافتي بوده كه مسئوليت
بند بفهمند. بررسي اين كه زنان طبقات و نژادهاي مختلف تا چه حدي عمالً به حدود و تمايزات پاي

اند. سوم اين كه، آنان دقيقاً فرايند دگرگوني و تعاريف متغير جايگاه مناسب زنان را در طولِ بوده
. (اين توجه و تمركز هاي متعدد را منظور كنندزمان بررسي و ميزان اطاعت واقعي زنان از مقوله

سياحان رخ داد و نقش آنان را از  1جهانِبرايند تغييراتي بود كه متاثر از جنبش زنان در زيست
ها مند كردن تاريخ زنان به معناي تقويت دادهها به متن ارتقاء داد. تمركز موضوعي و مسالهحاشيه

 
1. World Life 
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است كه منابع  "تاريخ از پايين"جهت ارزيابي از وضعيت زنان به عنوان بخشي از جامعه و توسعة
اند. مسالة عدم انعكاس نقش زنان در اي در ارزيابي خود از جامعه ايران به آن توجه كردهسفرنامه

اي كه از زنان به مثابه تمثيلي از رخدادها حتي در تواريخ اروپاي عصر پيشامدرن مطرح بوده به گونه
از طريق زبان مردان مسلط بيان كنند، توصيف شده يك گروه خاموش كه تنها قادرند عقايد خود را 

  هاي تاريخي قابل توجه در منابع ). مطالعه وضعيت زنان و ارايه داده67: 1381است (برك، 
هاي اجتماعي زنان و فرايند ساخت يابي اجتماعي و فرهنگي جنسيت اي با تاكيد بر نقشسفرنامه

شناختي در طرح داده هاي جزئي نگر موثر بوده شمورد بررسي قرار گرفته است كه اين رويكرد رو
هاي اجتماعي زنان، بحث هايي همچون نقش زنان در است. در راستاي تاكيد سياحان به مساله نقش

خانواده، ساختار خانواده پدرساالر، خانواده گسترده، بررسي رابطه اجتماعي شهري،روستايي يا ايلي 
جتماعي و تاثير آن بر نقش زنان و تحرك اجتماعي در پايگاه در هويت زنانه دوره قاجار، قشربندي ا
  آنان مورد اشاره قرار گرفته است.     

ها در به حركت نويسي با محوريت بخشيدن به جايگاه و نقش نيروي مردم و تودهمنابع سفرنامه
موثر  "پايين تاريخ از"درآوردن تاريخ از آداب و روحيات مردمان به عنوان الگويي جهت ترويج و رشد

سويي و هماهنگي دارد. اين نگرش به نوعي نقيض  هم 1بودند. اين روش با رويكرد خُردنگري تاريخي
اي بر تاريخ قهرمانان و پادشاهان به مثابه رويكرد تاريخنگاري رسمي بود كه بنا به سنّت شاهنامه

ن متون امكان انتقال و گذار پردازي از گذشته متمركز بودند. با توليد ايوجه اصلي تاريخ و روايت
محوري به درجات پايينِ اجتماعي و عمومي شدن يا اجتماعي باوري و قهرمانتاريخ از زنجير شخص

نويسي در طرح مسائل درباره موضوعات خُرد زندگي شدن تاريخ فراهم گرديد. مباحث منابع سفرنامه
  اجتماعي مردم و جامعه ايران موثر است.

  
 تاريخنگاري) (ترديد در تعميمات مطرح در متون ها معنايي در سفرنامههاي انعكاس گسست )3- 1

تاريخ قاجار در مطالعه و ارزيابي منابع تاريخ اجتماعي دربردارنده عصري است كه به تغييرگرايي در 
هاي مختلف منجر گرديد. برخي از منابع سفرنامه نويسي اين دوره از نقش مردم عادي در  عرصه

هاي فعال  هاي اجتماعي و مواضع گروهنخبگان، رشد دولت قاجار و سياست چارچوب چالش هاي
اند كه اين امر به معناي نوعي گسست معنايي در مناسبات اجتماعي، فرهنگي اجتماعي سخن آورده

آفريني مردمان در و سياسي است. در منابع تاريخنگاري رسمي معموالً طرح بحث از وضعيت و نقش
ده است اما در رويكرد سياحان شاهد انعكاس اين مساله هستيم كه مردم از رخدادهاي مختلف نش

  راه هاي گوناگوني براي دفاع از منافع و طرح خواسته هاي خود در مقابل ساختار قدرت بهره 

 
1.Micro history 
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اند تا با اعمال فشار بر دولت و گاه در تشريك مساعي با ساختار قدرت به اند بلكه آنان توانستهگرفته
خارجي هاي اند و گاه از اختالفات قدرتي در مناسبات دولت با خارجيان نيز توفيق يافتهتاثيرگذار

اند. نگرش مردم بوشهر در جنگ هرات نسبت به برداري كردهدر امور ايران به نفع خود بهره
ا تجاري به حضور آنان نياز داشته ام - ها دوپهلو بوده يعني به منظور ارتقاء وضعيت اقتصاديانگليسي

ها در ). بازتاب اين سنخ از روايت65: 1389از دخالت آنان در امور داخلي ناراضي بودند (مارتين، 
اي نوعي گسست در خوانش مورخان رسمي در مسائل مختلف اجتماعي و سياسي منابع سفرنامه

جامعه دولت قاجار نيز همين گسست  - اي در مساله رابطه دولتايجاد مي كند. منابع سفرنامه
اي كه نشان ها ايجاد مي كنند به گونهنگاري و اندرزنامه نويسي عنايي نسبت به روايت منابع تاريخم

مي دهند كه اگرچه قدرت سياسي ايران در شاه تجلي يافته بود اما حدي از توانايي براي حفظ نظم 
جغرافيايي و  عمومي و اعمال سلطه بر جامعه وجود داشته است و حضور دول قدرتمند خارجي، فواصل

مسافت، تنوع و تكثر فرهنگي جامعه، و مساله الگوي اداري حكومت به نوعي قدرت مطلقه  بعد
  حكمرانان قاجار را در بين اهالي شكننده كرده بود. قوانين عرفي و موضوعات اداري به دست 

شان ي قضاوتشده كه شاه به منظور قوت بخشيدن به اجرامنصباني در هر رده و مقام اجرا ميصاحب
ناگزير از احاله قدرت به آنان بود كه اين امر نوعي توزيع سنتي قدرت و شكننده بودن سلطه شاه را در 

مردم در  -هاي جزئي نگر از مناسبات حكمراناياالت  واليات به دنبال داشته است. در واقع، اين روايت
ضعف وسايل حمل و نقل و بوروكراسي  دوره قاجار بيانگر آن است كه در ممالك محروسه ايران بنا به

ناپذير بوده است. اتكاي بيش از اندازه عريض و طويل نوعي واگذاري قدرت به متنفذان محلي اجتناب
ها و تفاوت مقادير آن در هر سال نيز از نكات مهمي دولت به ماليات زمين و نامنظم بودن اخذ ماليات

  شده است.قدرت مركزي منجر مي بوده كه به تكثر قدرت در اياالت و شكنندگي
اي انعكاس يافته و نوعي گسست معنايي در الگوي اعمال مساله مهم ديگري كه در منابع سفرنامه

شود كنند، تلقي ميقدرت مطلقه در دوره قاجار آن گونه كه متون غير اندرزنامه و تواريخ روايت مي
هاي جمعي عليه دولت و يا حكمرانان تهاي فعال اجتماعي در حركاعتراض عمومي و حضور گروه

هايي كه حاكم ها بيانگر آن است كه شيوهمحلي است كه مباحث و موضوعات مربوطه به اين حوزه
گرفت متفاوت و گوناگون و مبتني بر نوعي براي رفتار و پرداختن به امور عامه مردم در پيش مي

ين مساله مخصوصاً اگر ايفاي تدريجي نقش پذيري نسبت به زيردستان (رعايا) بوده است. اانعطاف
ها در رويه مناسبات عمومي در مسائل جامعه از سوي زنان اضافه گردد نوعي امكان استخراج گسست

هايي همچون زنان را در منابع سفرنامه نويسي در قياس با متون غير اجتماعي و نقش مردم و گروه
  بخشد.آن، عينيت مي
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 فرهنگي ايران -اي در ارزيابي شرايط اجتماعييسهگيري از رويكرد مقابهره )1-4
سياحان بنا به گذر از ممالك مختلف شرقي از يك سو و نيز بنا به ذهنيت اجتماعي خود كه برآمده 

اي جهت ارزيابي شرايط ايران بهره از تحوالت اروپاي قرن نوزدهم بوده است از رويكردي مقايسه
وليويه كه سفرنامه خود در باب تاريخ اجتماعي و اقتصادي ايران گرفته اند. در اين ميان مي توان از ا

در دوره اول قاجاريه نوشته، ياد كرد كه بنا به اهميت آن از سوي مترجم پركار دوره ناصري 
ها را از همان ابتدا محمدطاهر ميرزا ترجمه شد. اوليويه ضمن عبور از عثماني با ورود به ايران تفاوت

اي ايرانيان را شناسي اوضاع پرداخته است. او در بررسي مقايسهحليل و آسيبمشاهده كرده و به ت
ها به عنوان مردمي اي از عثمانيداند و در رويكردي مقايسهالطبع و با تربيت ميمردماني ماليم

اي در روايت پردازي سياحان از مشاهدات متكبر و تحقيركننده برشمرده است. رويكرد مقايسه
وناگون شكل گرفته و سه جهان ايراني، عثماني و فرنگي را در راستاي هم مقايسه هاي گسرزمين

هاي  كند. اوليويه متاثر از اين نگاه به بررسي وضعيت صنايع و رشد آگاهي در بين ايرانيان و ترك مي
هاي عثماني با فرنگستان همسايه بودند و اگر بازار ايران و  اگر مانند ترك"عثماني پرداخته كه

توانست با فرنگستان مراوده كند و اگر افراد ملت سهولت مي يتخت آن و شهرهاي اين مملكت بهپا
هاي عثماني قديم ممكن بودي كه به مملكت اروپا سفر كنند حال مدتي بود كه  ايران را مانند ترك

  ). 151- 152: 1371(اوليويه، "ايران هم مانند فرنگستان شده بود
م و رفتارهاي اجتماعي مردم ايران در روايت اوليويه نيز با نگرشي ذهنيت اجتماعي، آداب، رسو

نوازي از جمله آدابي است كه در متن سفرنامه به اي مورد بررسي قرار گرفته است. مهمانمقايسه
... هيچ از مهرباني "اي از زيست اجتماعي جامعه سنّتي ايران مكرّراً ذكر شده است:مثابه وجه مميزه

... ايرانيان در ادب و ماليمت طبع از اتراك عثماني در حق وي(كسي) كوتاهي نكنند نوازي و غريب
(همان:  "بيشترند و كمتر سبب اغتشاش مملكت و غارت اموال و سلب زندگاني هموطنان شوند

152 -151 .(  
اوليويه در مبحثي با عنوان طبيعت و عادت اين دو ملت به طرح موضوعاتي متنوع در خصوص 

ها را با  ورها و اعتقادات مردم ايران و عثماني پرداخته و در بسياري از مواردي تفاوت آنعادات، با
هاي فرنگي مدنظر قرار داده است. اين مباحث از منظر تاريخ فرهنگي امكان تحليل روند تغيير سنّت

اين  كند. يكي از مباحث مطرح شده دردر زيست اجتماعي، عادات و رسومات اجتماعي را فراهم مي
حوزه  را هديه و پيشكش و نقش آن در مناسبات اجتماعي مردمان و حكام و نسبت آن با پايگاه 
اجتماعي اعطاكننده تشكيل مي دهد. اوليويه از هديه و پيشكش به عنوان سنتي اجتماعي ياد كرده 

دشاه نروند و گاه به حضور پا هيچ"نويسد: كه در ايران به مراتب بيشتر از عثماني متداول است. او مي
كه پيشكشي سزاوار مطلب و مقام خود تقديم  خواهشي نكنند و بخشايشي و شغلي نخواهند الّا اين
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پذيرنده هديه را الزم است ". او از اين سنت به عنوان يك رابطه متقابل سخن آورده است كه"كنند
فرد پذيرنده پيشكش و . اين مناسبات بنا بر جايگاه "كه او نيز چيزي در مقامي به مهدي عطا كند

مقام فرد هديه دهنده از يك سو و نيز به شهامت و علو نفس افراد از جهت ديگر متفاوت بوده است. 
اي طرح شده مساله تجمالت است كه ايرانيان از موضوع مهم اجتماعي ديگر كه با رويكردي مقايسه

اند. ليويه را به خود جلب كردهها توجه سفرنامه نويسان از جمله اواين حيث نيز بيش از عثماني
اوليويه تجمالت را به واسطه پيش آمدن تربيت در مملكت ايران پررونق دانسته و معتقد است كه 

- هايي كه حمل مي البيت و طعام كمترست و در البسه و زينتتجمالت در اين دو مملكت در اثاث
بنا به دوره تاريخي مدنظر نام برده است هايي از تجمالت را كنند و يا در زنان بيشتر است. او نمونه

ها و چهارپايان از جمله تجمالت باشند.  كه از جمله آنان را زيادي بندگان و چاكران و زيادي اسب
هاي ايراني و تركي مشهود است كه يك حوزه ديگر از تجمالت مطرح شده در رويكرد اوليويه به خانه

اند. او به موضوعي رست كه بر اساس سليقه طراحي شدههاي ايراني از تركي وسيعتخانه"نويسد:مي
در اين خصوص اشاره دارد كه تفاوت سبك زندگي را مبنايي براي تمايزات اجتماعي قرار داده و 

 "در تاالرهاي خانه صاحبان ثروت هميشه حوضي به جهت خنك كردن هوا هست"آورده است كه 
  ). 155(همان: 

بندي اجتماعي هاي مدنظر سياحان در تفكيك گروهاز نمونه زيور و البسه زنان و مردان يكي
جامعه ايران است. پيراهن صاحبان ثروت از پارچه ابريشمي سرخ رنگ باشد. عامه را پيراهن از پارچه 

. در مورد زيورآالت زنانه نيز از عصابه، كَرزن و اكاليلي كه زنان بر حسب شأن و شوكت "اي استپنبه
مي پوشند، سخن آمده است و اينكه كفش روستاييان از چرم شتر و رويش از  و ثروت به تفاوت

ريسمان با استحكام تمام بافته شده است. مقدسين جواهرات را در روي نقره نشانند كه استعمال 
  ). 159طال در شريعت اسالم ممنوع است (همان: 

هاي گزاف و نمايند و به قيمتيكي از تجمالت زياد در ايران اسلحه است كه در اين باب افراط 
اندازه و خارج از حد اعتدال خريداري كنند. اوليويه از مخارج ايرانيان در حرمسرا به عنوان يكي از بي

موارد تجمل ياد كرده كه به اندازه وسعت و ثروت و شأن و رتبه و مناسب شغل و عمل شخص اتفاق 
نبها و عطريات عاليه و نادرالوجود و اطعمه لذيذ هاي قيميتي و فاخر و جواهرات گرا افتد. لباس مي

بايد به وفور و كثرت در حرمسرا صرف شود. بخشي از مباحث اين سفرنامه را مصارف عمومي مردم 
اي تفاوت آن با سبك  ايران شامل قليان، قهوه، ترياك، برنج و ... در بر گرفته كه با رويكردي مقايسه

  ي تركان عثماني بررسي شده است.اجتماع - معيشت و الگوي زيست فردي
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 نويسي دوره قاجاريهشناسي اجتماعي در متون سفرنامهمساله )2

گيري هايي است كه در شكلرويكرد فرهنگي از تاريخ و تحوالت اجتماعي جامعه ايران از مولفه
اي مدههاي گوناگون از وضعيت ايران نقش عذهنيت سياحان براي ارايه خوانشي متفاوت و ارايه داده

بنا به  "هاي بوميدانش"و  "ايهاي منطقهفرهنگ"را ايفا كرده است. اين سنخ از منابع به ارزشِ
تاريخ از "ها و تنوعات اهميت بخشيد. برخي از آثار توليد شده در ترويج و شكوفايي رويكردتفاوت
تاريخ،  در "طبقات فرودست"به دليل تالش جهت پررنگ ساختن و برجسته سازي نقش "پايين

ها، فرهنگ مادي و تاريخ از پايين در هاي عادي، تاريخ ذهنيتكند. توجه به انسانكمك فراواني مي
شناسي فرهنگي از جايگاه مهمي برخوردار بوده و در اين نگرش، صفات فرهنگي و مطالعات انسان

سازي شده ههاي قومي از زبان تا نوع مسكن جهت تحليل خُرد و رويكرد جزئي نگر برجستشيوه
اي جايگزين تحليل كالن است تا بدين ترتيب، تواريخ جاي تاريخ بنشيند و امر محلي و تنوع منطقه

شناسي اجتماعي در رويكرد سياحان به دليل تاكيد آنان بر نقش و منظر تلسكوپي گردد. مساله
، شخصيت و هنگمحيط فرهنگي در رخدادها و دگرگوني اجتماعي، ارزيابي مسائل از منظر رابطه فر

  آثار آن در وضع زمانه عهد قاجار اهميت دارد. 
  

  بازنمايي مباحث مردم شناسي فرهنگي و نژادي ايرانيان در رويكرد سياحان )2-1
شناسي است كه به نقش روحيات، هاي مهم در مطالعات انسانشناسي فرهنگي يكي از حوزهمردم

كند يابي ميحوالت تاريخي را ريشههاي نژادي و باورهاي مردم در روند تفرهنگ، گونه
ها ها و مليت). اين رويكرد بر مساله تقسيمات بيولوژيك فراتر از قوميت19- 21: 1392(فكوهي،

هاي بيولوژيك آنان به مثابه نوعي ها و ويژگيمتمركز شده و با دسته بندي مراتب نژادي بر قابليت
اين رويكرد در تحليل جامعه ايران، آرتور  شناسي زيستي توجه كرده كه يكي از پيشگامانانسان

كه ديدن حداكثر  1گوبينو بوده است.در رويكردهاي مردم شناختي بر اساس روش پژوهش گسترده
توانند  تر مبنا قرار داده سياحان با آگاهي ميافراد در يك مكان و زمان مشخص را براي تفسير عميق

كنند. هاي اجتماعي را ترسيم ميد و ثغور پديدهاي جهت حدو در انتخاب قبايل و مطالعه مشاهده
  شناسي اجتماعي توان ارزيابي ريخت سه حوزه كالن در اين بررسي روش شناختي را مي

  شناسي فنّي)، فيزيولوژي اجتماعي(فنون، شناسي، جغرافياي انساني و ريخت(جمعيت
هاي ملّي و بين المللي، ان، پديدههاي عمومي (زبشناسي، اقتصاد، حقوق، دين و علوم)، پديدهزيبايي

نويسان ). سفرنامه90- 92: 1391و عادات و خصلت جمعي) را برشمرد (بنگريد به: عسكري خانقاه، 
 
1. Extensive 
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خارجي در مطالعه شرايط تاريخي ايران هر كدام با انگيزه و بينش متفاوت به قضاوت و ثبت اوضاع 
ترين منابعي هستند كه رفتي از عمدهاند. اين منابع معتاريخي، سياسي و اجتماعي پرداخته

اند. سياحاني كه با رويكرد انسان شناسي به مشاهده و ارزيابي تحوالت پرداخته "رويكرد فرهنگي"با
اند صرفا يا زيستي (تحليل نژادي) به تفسير خصوصيات و وجوه هويتي اجزاء جامعه ايران پرداخته

نوع مو و اندام مردم براي تحليل آنان اغلب بر مساله مشخصات ظاهري همچون رنگ پوست، 
متمركز شده اند كه اين نگاه به جزئي نگري در روايت از گروه ها و اقوام نيز منجر شده است. اگرچه 

نويسان اروپايي كه در دوره قاجار وارد ايران شدند، مبلّغان سياسي و دولتي همراه با برخي از سفرنامه
بررسي روحيات فكري و فرهنگي ايرانيان از منظري معناكاوانه  مقاصد سياسي و تجاري بودند اما به

اند. رويكرد آنان به جامعه و ساختار و كنشگران سياسي و فرهنگي دوره قاجار با رويكردي پرداخته
نگاري رسمي و ساير منابع  محور همراه است. اين در حالي است در منابع تاريخنگر و جامعهجزئي

اند. ره از اين منظرها به جامعه و تاريخ و فرهنگ ايران كمتر توجه داشتهمعرفتي نوشتاري اين دو
اند نگريستند و خود سياحان هم به اين مسائل اشاره كردهها با ديده ترديد مي مردم ايران به آن

هاي معنايي و مفهومي متفاوتي از فرهنگ ايراني در ). گونه163: 1365. براون، 563: 1364(فريزر، 
ها در بررسي فرهنگ ايراني  فرنامه نويسان انعكاس پيدا كرده است. برخي از آنذهنيت س

اند. اين گروه در اين خصوص به طرح نظرات خود  منظور نظر قرار داده "تاريخ و نژاد ايراني"مسالة
اند انگيز پرداختهدرباره تاريخ و اصالت قوم ايراني و ايران به عنوان سرزمين شاهان با عجايب خيال

  ).61: 1349(كرزن، 
شناسي فرهنگي و نژادي توجه نويسان در مشاهده جامعه ايران به نوعي مردمگروهي از سفرنامه

توان به ادوارد داشته اند و اين امر در بازخواني فرهنگي تاريخ ايران موثر است. در ميان اين گروه مي
ق و مردم شناختي به بررسي شاه اشاره كرد كه با نگاهي عميپوالك پزشك اتريشي ناصرالدين

اي را براي تمايزبخشي و هويت  هاي ويژهوضعيت جسماني و قيافه ايرانيان پرداخته و سنخيت
گون و ريش پرپشت و ها را مردماني با پوست گندمظاهري از مردمان ديگر قائل شده است. او ايراني

). اين توصيفات جزئي و 18- 17: 1361ساير خصوصيات خاص ايراني توصيف كرده است (پوالك،
تواند براي شناخت مشخصات ظاهري ايرانيان در عصر قبل از ورود عكاسي به ايران ظريفي از او مي

هاي فرهنگي از تاريخ در زمره مسائل مهم قرار دارد. بسيار مثمرثمر باشد و اين رويكرد در خوانش
دروويل، و ويليام جكسن نيز آمده  هاي بلوشر، ارنست اورسل،توصيف چهره ظاهري ايران در نوشته

پردازند و هم به معناكاوي در بطن مي 1است. همه اين مباحث از اين جهت كه به تاريخ خُردنگر
شناسي اند نقش پراهميتي در ايجاد گسست نسبت به مباني معرفتمسائل تاريخي ايران توجه كرده

 
1. Micro Approach 
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در تواريخ رسمي توجهي به اوضاع نوشتارهاي رسمي و مورخان ايراني ايجاد نمايد بخصوص كه 
  فرهنگي و اجتماعي به شكل مستقيم نشده است.

كه از مسير كشورهاي مختلفي عبور كرده تا به ايران برسند با  نويسان با توجه به اينسفرنامه
اند. در اغلب متون مربوط به اي به سرشت ايرانيان و اخالقيات ايرانيان توجه كردهرويكردي مقايسه

بافي و رويايي بودن ايرانيان سخن آمده است و در نظر برخي از آنان  ضوع از روحيه خيالاين مو
. ژوبر، 335: 1335ايرانيان داراي منش نجيبانه، داراي خلق و روح دقيق و موشكافانه هستند (رنه، 

ن به هاي خود از گرايش و تعلّق خاطر ايرانيا). برخي از سياحان اروپايي در نوشته242-243: 1347
اند. گوبينو، براون و جكسن در نوشتارهاي خود از عالقه شديد مردم ايران سرزمين خود سخن گفته

گرايي طوري كه، نوعي گذشته اند بهاز هر طبقه اجتماعي به شناخت تاريخ سرزمين خود سخن گفته
  هلوانان گذشته در بين اين ملّت افزوده است. به گفته گوبينو ايرانيان هر لحظه دم از بزرگان و پ

كه هيچ كس در فكر اصالح  زنند و به همين ترتيب فكر آنان معطوف به گذشته است حال آنمي
توان اين وضع را تغيير داد و كند كه در آينده ميكشور نيست و حتي در مخيله كسي خطور نمي

نويسان به طرح ). اين سفرنامه161: 1369زندگي اجتماعي و سياسي ايران بايد عوض شود (گوبينو،
هاي خود، دلبستگي به آداب و رسوم ديرينه و حفظ عالقمندي ايرانيان به ميهن و حفظ گذشته

اند و در پرتو متن به ارايه تصويري روشن از موضوعات خُرد و معنامحور در عادات نياكان پرداخته
كردهاي مردم شناختي، بررسي تاريخ ايران پرداخته اند. اين منابع نوشتاري در كشف بسياري از روي

  قوم شناسي، فرهنگ عامه كه در ذيل موضوعات تاريخ فرهنگي قرار دارند، اهميت دارند. 
  

  اجتماعي ايران در نگرش سياحان - كاركرد اجتماعي دين و مذهب بر حيات فردي )2-2
هاي عهد قاجار به ارزيابي مذهب در ايران عهد قاجار و بخش مهمي از محتواي معناكاو سفرنامه 

نقش اجتماعي آن پرداخته اند. سفرنامه ها به مثابه منابع فرهنگي عصر خود در بررسي مذهب ايران 
ها و رسوم را به عنوان ذات مذهب مورد به نگرشي فرهنگي در واقع، رفتارشناسي مذهبي، آيين

عه آن تحليل و ارزيابي قرار داده و ميزان رشد يا عدم توسعه ايران را با رسوم و عرف مذهبي جام
هاي بارز فرهنگ در شكل بخشي به ها دين و مذهب را به عنوان يكي از جلوه اند. آنعصر سنجيده

اند. گاهي برخي از آنان به تحليل و ارزيابي  مسير حركت فرهنگي و اجتماعي جامعه مدنظر قرار داده
هاي روش  ويژگياند. يكي ديگر از  هاي اجتماعي پرداختهگيري جنبشنقش مذاهب نوظهور در شكل

شناختي آنان در مطالعه دين و مذهب در ايران اين است كه نوعي تبارشناسي دين و رفتار ديني و 
كه در دوره قاجار وارد ايران  اند و با آن نقش اجتماعي دين در جامعه را وجهه همت خود قرار داده
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اند و جمله زردشت رغبت داشتهاند اما به مطالعات زيادي در باب دين و مذاهب ايران باستان از  شده
  ). 46-45: 1369كنند (جكسن،ياد مي "مصلح اجتماعي"از پيامبر آن دين به عنوان يك

هاي مذهبي و ديني در قالب زيارت، شعائر و مناسك مربوطه مورد توجه سياحان بوده كنش
اورهاي ديني و است. نقش مولفه هاي فرهنگي در تفسير حوادث عبارت بود از در نظر گرفتن نقش ب

گيري گفتمان فرهنگي، بررسي گيري رسوم اجتماعي، تاثير زبان اجتماعي در شكل مذهبي در شكل
هاي مشهود فرهنگي (فرهنگ ها، تاثير بافت اجتماعي و نقش مولفهباورها، تغيير در مناسك و سنّت

اند  اختههاي تاريخي است كه برخي از متفكران به اين مساله پردمادي) در وقوع گسست
بياني  - ها يا اعمال نمادي). در اين رويكرد، فرهنگ به مثابه امر گفتماني، كنش425: 1386(وسنو،

گردد. شرح هاي ذهني و نمادي خلق مي(فرهنگ مادي) در قالب گفتارهاي واقعي و ملموس و شيوه
تواند ن منظر ميو تفسير آداب زيارت و رسومات فرهنگي در جامعه دوره قاجار توسط سياحان از اي

  در ارايه داده ها و شناخت چند بعدي و اجتماعي ايران موثر باشد. 
  

  اي دوره قاجارانعكاس اخالق ديني بر تحول اجتماعي در منابع سفرنامه )2-3
كننده رويكرد فرهنگي در تفسير هاي تقويتاز بنيان ميالدي يكيظهور كالوينيسم قرن شانزدهم 
). 184: 1381. ويور، 93- 94: 1377. عالم،441و 211: 1382گراث، پديدارهاي گوناگون است (مگ

ترين تاليفاتي كه تاثير روح ديني و مذهبي را بر الگوي بعدها و در اوايل قرن بيستم، يكي از مهم
است. اين  "اخالق پروتستانتيزم و روح سرمايه داري"تحول و پيشرفت مورد توجه قرار داد كتاب 

هاي ديني در روند و سير حركت يخي و شرايط زماني از باورها و آموزهكتاب به نقش قرائت تار
مبتني بر تحليل متن مباحث مذهبي در اروپاي  كه روحيه نوگرايانه پردازد به طوريجامعه مي

كه  جديد منجر به قرائت و خوانشي نوين گرديد كه سنگ بناي جامعه جديد را ايجاد كرد حال آن
  يجاد دگرگوني در جامعه ناتوان بودند و ايستايي آن را بيشتر ساير مذاهب مسيحيت در ا

كه البته چندين دهه قبل از ماكس وبر و تأليف –پسنديدند. سفرنامه نويسان خارجي دوره قاجار مي
هاي فهم و معرفت شناسي متأثر از كاوينيسم در بر مبناي همين ريشه - اند مهم او به ايران آمده

اند. در اين راستا، شناسي جامعه شيعي ايران آن دوره اقدام كردها و نشانههآثارشان به ذكر خصلت
نگري بزرگان مذهب و ديدگاه آنان نسبت به بيگانه، و نويسان به ذكر خاصيت درونبرخي سفرنامه

). براي تعدادي از سفرنامه 427: 1365اند (براون، ترديد در همراهي با تغيير در امور توجه كرده
ساله نزاع و تقابل بين اعتقادات معنوي ايرانيان از جمله تربت كربال در مقابل داروهاي علم نويسان م

پزشكي جديد همچون موضوعي معناكاوانه و خُرد مورد كنكاش قرار گرفته است. در اين خصوص 
و بلوشر آلماني در نوشتار خود ذكر كرده كه چگونه در كرمانشاه پزشك آلماني كه به آنجا رفته بود 
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توانست با تربتي كه از كربال بيمارستاني درست كرده بود كه داروهاي جديد از آلمان در آن نمي
). بدين ترتيب، سفرنامه نويسان خارجي عصر 68: 1369آمد قدرت رقابت داشته باشد (بلوشر،مي

نگي قاجار بين زمينه اجتماعي تحوالت اين دوره با تطورات در نگرش مذهبي جامعه رابطه تنگات
اند. مسلّماً اين فهم اند و در قالب بازخواني تاريخ فرهنگي اين دوره آنرا انعكاس بخشيدهبرقرار كرده

متأخر سفرنامه نويسان از تاريخ فرهنگي ايران يك فهم عميق و تاريخي از دين اسالم و باورهاي 
هاي ي را متاثر از آموزهمذهبي شيعه نبود بلكه آنان در يك بازخواني فرهنگي از دين و مذهب ايران

هاي اجتماعي و يا احكام كردند و در اين خصوص رفتارهاي اعتقادي و اجتماعي گروهديني تلقي مي
كردند گرچه بعضي از آنها از جمله گوبينو درك دولتي را مصداقي از حكم ديني و مذهبي قلمداد مي

 بيشتري از احكام اسالمي مذهب تسنن داشتند.
از برخي باورهاي عمومي از جمله احاله دادن امور  به قضا و قدر و نيروي ماورايي ها در سفرنامه

پذيري و گرفتن نقش فعال در مسائل اجتماعي، فرهنگي و و شانه خالي كردن ايرانيان در مسئوليت
هاي اجتماعي  سياسي خود سخن آمده است كه مسلّما تبديل اين روند به روح جمعي جامعه و گروه

). از ميان اين نوشتارها 7: 1369ر تعيين سرنوشت آينده آنان تاثير داشته است (گوبينو، مختلف د
توان به باورهاي خاص بلوشر توجه كرد كه معتقد است طرز تلقي و نوع قرائتي كه از مسيحيت مي

در قالب مكتب كالونيسم (مذهب پروتستان كالون) ارائه گرديده در گرايش اروپاييان در گردآوري 
ال، اخالق كار و انباشت سرمايه تاثير داشته و اين امر تحرّك تاريخي جوامع اروپا به سوي تحول م

اقتصادي و كار را باعث شده است. او بر مبناي اين نوع تلقي از جامعه اروپا به مطالعه وضعيت 
ايستايي جامعه دوره قاجار و ارتباط آن با فرهنگ و باورهاي اجتماعي هم پرداخته است 

داند و اين نوع تلقي بيشتر ناظر بر ). او زهدگرايي را با دنياگرايي در تضاد مي17: 1369بلوشر،(
تر و معناكاوانه هايي از اين سفرنامه دربردارنده شناخت عميقتعليمات مسيحيت او است. بخش

  سفرنامه نويس از زواياي فكري و ديني ايرانيان است. 
  
  هاي مذهبي در ايرانها و سنّترهنگي آيينتوجه مسافران خارجي به تاريخ ف )2-4

تواند در ذيل تاريخ فرهنگي دوره قاجار مورد بررسي ها كه مييكي از مباحث مهم و جزئي سفرنامه
هاي  ها و اماكن مذهبي است. در سفرنامه قرار بگيرد تحليل و نگاه موشكافانه آنان به مراسم، آيين

حرّم و صفر و مراسم مذهبي و اجتماعي مربوط به آن از جمله اروپايي دوره قاجار اغلب از ماه هاي م
هاي  ها و رفتارهاي اجتماعي گروه آيين مذهبي سخن آمده است و در اين ارتباط به ثبت واكنش

). در موارد 73- 69: 1362ها پرداخته است (شيل، مختلف مردم و نظم مذهبي جامعه در اين ماه
ورها و رفتارهاي مذهبي انتقادي اما دربردارنده جزئيات نكته متعددي رويكرد آنان نسبت به اين با
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گرايي به عنوان ي نوعي آخرتسنجي از رابطه عقايد و رفتارهاي مذهبي مردم است كه تبيين كننده
  يكي از اصول فرهنگي اين دوره و يا فرار از مشكالت در پرتو تقويت اين گونه فرهنگ مذهبي است.

هاي اروپايي كه قابل طرح در بازخواني ت انعكاس يافته در متن سفرنامهترين موضوعايكي از مهم 
ها  ن باشد. آتاريخ قاجار با رويكرد تاريخ فرهنگي است، طرح مسائل اجتماعي درون جامعه ايران مي

گرايي كه بيانگر نوعي عدم انسجام اجتماعي از يك سو و نبود آزادي عمل است به طرح مساله فرقه
رغم وجود برخي اشكاالت . مباحث هنري راولينسون، بلوشر، ليدي شيل، و گوبينو عليپرداخته اند

در نوع رويكرد و نوع فهم از مباحث بومي ايران اما مملو از مطالعات اجتماعي و فرهنگي مرتبط با 
اين موضوع است و حتي در مواردي به مردم شناسي فرهنگي، قوم شناسي، و جمعيت شناسي 

  ات مختلف ايران هم نزديك شده اند. اياالت و والي
بررسي تضاد فرهنگي در زندگي ايرانيان دوره قاجار مساله اجتماعي پراهميت ديگري است كه  

در منابع سفرنامه هاي اروپايي منعكس شده است و به مثابه اجزاي تشكيل دهنده شناخت امروزين 
هميت هستند. از جمله اين تضادهاي دوگانه ما در ارزيابي تاريخ قاجار از منظر تاريخ فرهنگي حائز ا

 - سرسختي و تعصب") ،218(همان: "زودباوري - زيركي"مطرح شده از روحيات مردم دوره قاجار 
)، 37: 1349(كرزن، "پيچيده و غير قابل شناخت - باصفا و صميمي")،  83(همان: "بي تفاوتي

ها در طول ) مي باشند. اين دريافت95: 1362(دوسرسي،  "اي عاجز و فرومايهبنده - غرور و تكبر"
هاي متمادي زندگي با مردم  و البته با نگاه انتقادي به مسائل ايران اقامت سياحان در ايران و سال

- توان به شناخت دقيقبود. به عقيده گوبينو با وجود اين همه تضاد در روحيات فردي و جمعي نمي
  فت.  تري از جامعه مشرق زمين از جمله ايران دست يا

  
  انعكاس اخالق و باور اقتصادي ايرانيان در منابع سفرنامه نويسان خارجي )2-5

ترين روحيات بيانگر اصلي"قرض و وام گرفتن"و  "خوشگذراني"و  "سفر"عالقه عمومي ايرانيان به 
هاي خارجي دوره قاجار انعكاس يافته است. در واقع، حوزه اقتصادي ايرانيان است كه در سفرنامه

بررسي تاريخ فرهنگي اقتصاد ايران در دوره قاجار مطالعه الگوي مصرف و رفتار اقتصادي  اصلي در
هاي  آنان است و اين سه مورد از مهمترين مسائلي است كه نشان مي دهند كه مردم و گروه

اقتصادي ايران در رفتار خود تا چه ميزان عملكرد اقتصادي منجر به انباشت سرمايه و توليدگرايي 
چه كه حيات اقتصادي ايران در دوره قاجار را تشكيل مي داد مجموعه همين  اند. در نهايت، آنداشته

گيري روح سرمايه داري در اين مقطع  رفتارها و اخالق اقتصادي آنان است كه نهايتا منجر به شكل
  خصوص در دوره ناصرالدين شاه تا مشروطه شاهد تاسيس و  كه به تاريخي نگرديد حال آن

يري موسسات اقتصادي، مدارس، و طرح مفاهيم مدرن اقتصادي در جامعه هستيم. مساله گشكل
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عدم تحول اقتصادي اين دوره از منظر تاريخ فرهنگي در قالب ارزيابي كنش نيت مند اجتماعي روح 
هاي خُردنگرانه اين روحيات اقتصادي توان نمونهها مياقتصادي قابل تفسير است و عالوه بر سفرنامه

ها، خاطرات و شرح حال فعاالن اقتصادي و تجار مشاهده و  اي، رسالهردم را در منابع روزنامهم
توان الگوي مصرف، درآمد خانوار، و سبك زندگي اقتصادي و استخراج كرد. در اين خصوص مي

مل هاي كالن دولتي و نگرش آنان به اقتصاد و تاثير عواگزاريكننده سياستاجتماعي را حلقه تكميل
  خارجي دانست. به طوري كه در بررسي روح اقتصادي مردم ايران در دوره قاجار در پرتو منابع 

داري در سطح باالي توان به اين درك نائل آمد كه فارغ از موانع تاريخي عدم رشد سرمايهمي
داشت. اي براي تغيير سرنوشت وجود نهاي اجتماعي هم اراده و روحيه گزاري اساساً در گروهسياست

مسائلي همچون تنبلي و عدم گرايش به كار توليدمحور و عدم آينده نگري و خوشگذراني در حال و 
دم غنيمت شمردن از يك سو و صرفه جو نبودن، گرايش عمومي براي تبديل سرمايه به ملك و 
م اموال غيرمنقول و غيرتوليدي، وجود حس تقليد، و حفظ ساختارهاي موجود از سوي ديگر به تداو

و تحكيم اقتصاد معيشتي در جامعه و سطح كالن قدرت منجر مي شد. به گفته گوبينو سنت قرض 
كند كه در ايران كمتر كسي هاي اقتصادي مردم ايران است و او تاكيد ميترين كنشگرفتن از مهم

  ها با هدف توليدگرايي صورت را مي توان ديد كه بدهي نداشته باشد و معموال اين وام گرفتن
گرفت. او حتي به ذكر اين موضوع پرداخته است كه حتي ناصرالدين شاه به عنوان شخص اول نمي

: 1349رداخته است (گوبينو، مملكت هم در ازاي گرفتن قرضه به گروگان گذاشتن جواهر خود پ
قاعدگي ). اين روش و روح اقتصادي در ميان مردم  بيانگر بي106- 104: 1362. سرنا، ،41- 38

اقتصادي بود. خوشگذراني و سفر و عالقه عموم مردم ايران  - برنامگي در حيات اجتماعيو بي زندگي
اي منعكس شده است كه مردم ايران، معامله اقتصادي را به به اين امور هم در سفرنامه ها به گونه

و باري كنند. اين مساله نوعي بي هدفي عنوان نوعي تفريح و نه يك فعاليت جدي اقتصادي تلقي مي
دهد و در مطالعه و ارزيابي اقتصاد ايران اين به هر جهت بودن را در روح اقتصادي مردم نشان مي

هاي تاريخي معنامحور حايز توجه هستند. دوره با رويكرد تاريخ فرهنگي اين محورها به عنوان گزاره
اجتماعي   - فرديورزي از ساير عادات و روحيات ارزش بودن وقت، و طمعيكنواختي زندگي و بي

است كه در منابع متعدد دوره قاجار به عنوان مانعي بر سر راه تحول تاريخي(اجتماعي، فرهنگي و 
اقتصادي) جامعه ايران بوده و با رويكرد تاريخ فرهنگ در جهت معناكاوي داليل عدم تحول به توليد 

  فهم بهتري از گذشته تاريخي منجر خواهد گرديد. 
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  به عنوان محور مطالعه تاريخ فرهنگي در متون سفرنامه نويسي طرح تاريخ جنسيت )6- 2

مساله جنسيت هم به مثابه يك موضوع معنايي در تحليل تاريخ ايران دوره قاجار با رويكرد مبتني  
هاي پيشين و تداوم آنان بر تاريخ فرهنگي نقش مبنايي در ايجاد گسست نسبت به مشهورات و تلقي

ها توليد كرده اند مساله بررسي و ارزيابي  دد نوشتاري و معرفتي كه خارجيمتعدارد. در ميان منابع 
تواند وضعيت زنان و مردان دوره قاجار اجزاي اصلي تشكيل دهنده تاريخ جنسيت ايران است كه مي

در بررسي تاريخ فرهنگي اين دوره در توسعه تاريخ خُردنگر كمك نمايد. در اين راستا، وضعيت 
نان درباري و عوام جامعه ايران اولين مساله است كه براي تماشاگران خارجي ظاهري مردان و ز

را در  "متانت و وقار - لباس بلند "طوري كه جرج كرزن رابطه متقابل بينِ جلب توجه كرده است به
هاي ). در ميان زنان درباري پوشش97- 94: 1349بين ايرانيان مورد اشاره قرار داده است (كرزن، 

سازي جامعه مورد توجه جيمز فريزر ن به معناي تاكيد بر نقش دربار در فرايند متمدنبا رنگ روش
هاي رابطه فرهنگ سنّتي و مدرن با  قرار گرفته است. مساله پوشش و وضع ظاهري در قالب نظريه

توان رابطه بين پوشش زنان دوره  تحول در نوع پوشش مطرح شده است مثال به عنوان نمونه مي
ها با  ا ميزان نقش پذيري اجتماعي آنان و فعاليت هاي خارج از خانه  در قالب اين نظريهقاجار را ب

). در 279- 267: 1379. اويس، 225-216: 1382رويكرد تاريخ فرهنگي ارزيابي كرد (يارشاطر، 
همين ارتباط ليدي شيل به انتقاد از پوشش و نداشتن فعاليت اجتماعي زنان پرداخته است. يكي از 

تواند نوعي گسست معنايي را در دوره اول تاريخ ايران نسبت به ترين گزاره هاي تاريخي كه ميمهم
وضعيت زنان نشان بدهد در روايت كارال سرنا منعكس شده است. او در مطالعه جامعه ايران بر اين 

. طبعاً در پوشيدندهاي ابريشمي و شلوار گشاد مي باور است كه در دوره فتحعليشاه زنان ايران جامه
دادند. اما در اي بروز نمياين مقطع زماني هيچ نقش فعالي در جامعه نداشتند و از خود اراده و عقيده

هاي دوره محمدشاه سبك آرايش و پوشش آزادتري را استفاده كردند و به نوعي از ژاكت و دامن
هاي لباس رقاصه"ن شبيه بهتري استفاده كردند كه به اعتقاد كارالسرنا دامن هاي كوتاه آناكوتاه

). اين روايت از منظر رويكرد تاريخ فرهنگي در تحليل 230- 227: 1362بوده است (سرنا:  "اروپايي
تاريخ قاجاريه نشان دهنده نوعي گسست معنايي در تحليل كالن وضعيت دوره محمدشاه است چرا 

رفا يك وضعيت درهم ساله حكومت محمدشاه ص13كه در روايت تاريخ پژوهان اغلب از دورة 
آيد اما محمدشاه در دست مي شكسته و عقب مانده بادوام و فاقد هر گونه گسست در همه امور به

آستانه جنگ هرات همين اصالح در وضع پوشش را طي حكمي به سپاهيان هم داد تا در موقع رزم 
. )87: 1381ني،. ميال196- 193: 1382تر بتوانند حركت نمايند(توكلي طرقي،و جست و خيز راحت

هاي بهبود وضعيت زنان در ). بنا به روايت برخي منابع خارجي از جمله نشانه17- 5: 1390كراچي،
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تدريج در مسيري حركت  دوره ناصرالدين شاه اين بود كه شاه مستبدي چون او تسليم زنان بود و به
اجتماعي درصدد  كردند كه از قيد و بندهاي گذشته رها مي شدند و ضمن تحصيل و فعاليت مي

). برخي از سياحان خارجي در ارزيابي 90- 86: 1362بازيابي شخصيت و شأن خود نائل آمدند (شيل،
وضعيت ظاهري و پوشش مردان ايراني دوره قاجار بر اين باورند كه لباس مردان عشاير بيشتر به 

م و ثبات پوشش و هاي درصدد بيان نوعي تداو پوشش هاي دوره باستان شبيه است و با اين گزاره
كه مردان شهرهاي بزرگ و بخصوص اهل  اند حال آنعدم تاثيرپذيري آنان از تحوالت آن زمان بوده

). تغييرات در سبك زندگي به مرور 41: 1369كردند (بلوشر، دربار از پوششي متنوع استفاده مي
مانده بلكه به روايت زمان در ميان مردان و زنان جامعه شهري از نظر تماشاگران خارجي مغفول ن

  ي نشستن بر روي صندلي و تغيير در طرز نشستن آنان سخن به ميان آمده است.مساله
در خصوص حضور زنان در متن وقايع و ايفاي نقش اجتماعي از سوي آنان از دو منظر اصلي  
گاهي زادگان خود ضمن عالقمندي به كسب آ توان بحث كرد؛ از يك سو، برخي زنان دربار و شاه مي

از تحوالت دنياي جديد و علم آموزي به سطح نويسندگان دانا و آگاهي ارتقاء يافتند كه نسبت به 
اي داشتند و در وقايع سياسي و اجتماعي از جمله نهضت تنباكو در  امور رويكرد نقادانه و طرح مساله

ترين  نه از جمله آگاههاي اجتماعي جامعه پرداختند. تاج السلط اعتراضات درباري به همراهي با گروه
) و در 11- 7: 1378نويسي اقدام كرد (تاج السلطنه،افراد دربار بود كه به نگارش و توليد متن خاطره

گيري از هاي زنانه مدرني در آن زمان را به معناي فاصلهگرياين مقاله، وقوع چنين كنش
گيري گفتمان متقابل توان شكلكنيم. فراتر از اين مساله ميعملكردهاي سنتي زنان دربار تلقي مي

الرجال در برابر تاليف تاديب النساء را شاهد بود كه زنانه را در نگارش كتاب معايب - و دوسويه مردانه
پاسخي مدرن به دهن كجي دنياي مردانه نسبت به دنياي زنان بود و اين يك گسست پراهميت 

د. مساله سوم كه بيانگر گسست معرفت ديگر در نوع كنشگري زنان نسبت به دنياي پيشين آنان بو
پيشيني از دنياي زنانه بود اهميت يافتن مباحث مديريت بدن در قالب گرايش تدريجي به پزشكي 

كه قبال صرفاً يك الگوي پزشكي سنّتي بر جسم جان افراد جامعه حاكم و  مدرن اروپايي بود حال آن
ز گفتمان ديني بدن به سوي گفتمان غالب بود. اين تغييرات منجر به روند حركت و گسست ا

پزشكي، گفتمان مشروطه و گفتمان مدرنيته بدن شد كه مسلّماً در ارزيابي اين مسائل با رويكرد 
- 83: 1391ذكايي و امن پور،  به: تاريخ فرهنگي يك گسست معرفتي و ذهني بوده است (بنگريد

چگي سنتي و ماقبل مدرن در ). وقوع چنين وضعي منجر به بر هم خوردن يكدستي و يكپار102
در الگوهاي  "مدرن - سنتي"يهاي جنسيتي آن گرديد و نوعي دوگانهبافت و ذهنيت جامعه و گروه

رفتاري و معيشتي افراد جامعه شد و حتي زنان در نثر مردان انعكاس و بروز يافتند. زنان در دوره 
اسي، مبارزه مسلحانه، حمايت ها، حمايت سيمظفرالدين شاه و پس از مشروطه با تشكيل انجمن
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تر بر گسست ها و انقطاع عميق تر مالي و اقتصادي در جهت نيل به اهداف مدرن و كنشگري جدي
  از وضعيت پيشيني افزودند.

  
  توجه سياحان به فرهنگ سياسي ايران به مثابه زيرساخت تحوالت تاريخ سياسي )2-7

با رويكرد تاريخ فرهنگي ارزيابي و تحليل  شناسي اگر بخواهيم واحد تاريخ سياسي را از منظر روش
فرهنگ "هاي كنيم محور اصلي آن درك مسائل سياست از طريق مطالعه و فهم مسائل و ظرفيت

خواهد بود. بدين ترتيب، براي فهم مسائل تاريخ سياسي ايران در دوره قاجار بايد به  "سياسي
ناسي سياسي حاكمان بپردازيم. در ها و مسائل فرهنگ سياسي جامعه و رفتارش استخراج ويژگي

هاي آن در جامعه سنّتي ايران، و توان خاستگاه و ماهيت آن، ويژگيبررسي فرهنگ سياسي مي
رابطه حكومت و جامعه و ميزان اجتماعي شدن تحوالت سياسي، تاريخي و فرهنگي در درون 

- امل دوگانهاجتماع را مطرح كرد. مسائل اصلي فرهنگ سياسي ايران در دوره قاجار ش
سلطه  - عدم تساهل"، "بي تفاوتي سياسي - بيگانگي"، "سلظه پذيري و ترس - اقتدارگرايي"هاي

رعيتي را  - بودند كه شاكله تاريخ سياسي و مناسبات ارباب "رفتار عشيره اي و خويشاوندساالري
و تعهدات  اي، فرد در امور و فرايندهاي سياسي دخالتي نداشتتشكيل مي دادند. در چنين چارچوبه

هاي محلي و اطاعت از او در برابر تامين امنيت شامل پرداخت ماليات، تعهد عملي به رسوم و سنّت
هاي سياسي ريش سفيد و حاكم بود. ميزان اطالعات سياسي فرد نسبت به نظام سياسي و نقش

قوق محدود بود و فرد عمدتا در تلقي مناسبات قدرت به عنوان رعيت مطرح بود و نسبت به ح
سياسي و اجتماعي خود اطالعي نداشت و نهادهاي مدني در آن بسيار ضعيف بود. در دوره قاجار 
نظام پدرساالري در درون خانواده خود را در سطح نظام اجتماعي در قالب پيرساالري و در سپهر 

ه . سريع القلم، آذر و ديما67 - 62: 1391القلم، سريع شد (سياسي به شكل پدرشاهي تكوين مي
). بر اين اساس اگر بخواهيم با رويكرد تاريخ فرهنگي كه درصدد رصد كردن ميزان مسائل و 1377

تحوالت كالن در درون فرهنگ و ساز وكارهاي اجتماعي است به اين مساله بپردازيم مشخص 
خواهد شد كه فرهنگ عمومي و سياسي ايران دوره قاجاريه مبتني بر پذيرش آمريت پدر، رئيس 

پادشاه و لزوم اطاعت از آنان بود و يك همبستگي و ارتباط اساسي بين ساخت قدرت  قبيله و
سياسي و فرهنگ پدرساالري در سه سطح خانواده، نظام اجتماعي و ساختار سياسي بود. در عمده 

اند و بر لزوم منابع اندرزنامه نويسي اين دوره هم محور و مركز ثقل ساختار سياسي را شاه دانسته
از او تاكيد شده است. شرايط اخالقي براي شاه عبارت از عدالت گستري، ترويج امنيت و اطاعت 

نظم، و حفظ دين بود اما اين شرايط عليرغم ناكافي بودن آنان مبتني بر الزامات قانوني و حقوقي هم 
 رشد عدم امنيت جاني و مالي اغلب"نبود. غلبه فرهنگ آمريت در شرايط تداوم جامعه سنّتي باعث
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افراد جامعه و رشد ترس و تسليم پذيري از يك سو و تقديرگرايي و عافيت طلبي از سوي ديگر 
). در برخي از مقاطع تاريخ قاجاريه وقوع 33: 1391. سردارنيا،60: 1371زاده، سهراب( "گرديد

هاي تاريخي و معرفتي در روندها و فرايندهاي پيشين مي شد. از رخدادهاي بزرگ منجر به گسست
هاي توان به شكست ايران در جنگ با روسيه تزاري، گسستساز ميمله اين حوادث گسستج

برآمده از اقدامات اميركبير و عصر سپهساالر، رخداد نهضت تنباكو، و گسست منجر به انقالب 
مشروطه اشاره كرد كه هر كدام ولو براي مقطعي توانستند حضور و اهميت حوزه عمومي را مسائل 

). از نيمه حكومت ناصرالدين شاه به بعد 174- 169تا: ، بيكمالي(طه)ي منعكس نمايند (كالن تاريخ
تري بر پيكره نظام فكر سنتي و فرهنگ متاثر از آن با رشد و افزايش افكار تحول ساز صدمات جدي

ن وارد گرديد از جمله نهضت تنباكو كه برخي محققان در مطالعات ايراني خود از اين واقعه به عنوا
). ورود آموزش 289- 254: 1375اند (لمبتون، گيري افكار عمومي در ايران ياد كردهسرآغاز شكل

جديد و رشد آگاهي عمومي در ايران عصر ناصري باعث فراهم شدن برخي از بسترهاي دگرگوني در 
فرهنگ عمومي و سياسي شد و اين امر در قالب تشكيل نهادهاي جديد سياسي، فرهنگي، و حقوقي 

تر جامعه در بندهاي قانون اساسي مشروطه  هاي جدي ا مشروطيت تقويت گرديد و آمال و خواستهت
تدريج تحوالت سياسي و فكري برآمده از مشروطه،  به شكل مصوبات الزم االجراء مطرح گرديد تا به

تاسيس اجتماعي شود. از اين نظر، رخداد بزرگ مشروطه نقطه تالقي و برايند تمرين تغييرگرايي از 
اي براي اجتماعي شدن تاريخ از طريق تعميم تغييرات قاجاريه تا آن زمان از يك سو و مقدمه

  سياسي و فرهنگي از گروه نخبگان به عموم اقشار جامعه بود. 
توان در منابع دوره هاي سياسي دوره قاجار را ميها در معاني و كنشترين گسستيكي از مهم

خواهم قرار و مي"گويد: شاه در مقطعي از حيات سياسي خود ميرالدينناصناصرالدين شاه دريافت. 
اي در اين امر بدهم كه هيچ دخلي و شباهتي به سابق نداشته باشد. كارها در تحت قاعده انتظام تازه

نوشته شد  1288و بر مبناي اين خواست شاه است كه متن قانون اول در اواخر سال  "و قانون باشد
هاي اقليت ديني هم جز رعاياي ايران باشند و ترقي استوار بود كه از جمله گروهو بر ده اصل م

پادشاه نسبت به آنان مسئوليت داشته باشد و رعايا نبايد مورد آزار قرار گيرند، تفكيك در همه حوزه 
ها رخ بدهد، در خصوص اخذ ماليات و ترتيب لشكر و طرز محاكمات مردم قانون وضع شود. البته 

انون به امضاي شاه نرسيد اما قانون دومي تنظيم شد و  شاه آنرا امضاء كرد. در قانون دوم اين ق
موسوم به اليحه تشكيل دربار اعظم بود كه پادشاه كلّ امور را در ميان نه وزارت و يك صدارت 

تنظيم شد مدام در حال تغيير 1289). اين قانون كه در سال223- 218: 1351آدميت، تقسيم كرد (
د با اين حال در آن پيش بيني شده بود كه مسئول حق و حقوق رعيت با مجلس تنظيمات است بو

تا حاكم خود را مختار نداند كه به سليقه و ميل خودش كسي را تنبيه و ترجمان كند و اختالفات 
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ميان رعيت در امور ملكي و شرعي و عرفي همه به مجلس تنظيمات رجوع داده شد. ناصرالدين شاه 
نويسيم اختيار  خط كه خودمان مي خطي اعالم كرد كه به موجب اين دست طي دست 1289الدر س

و اقتدار كامل مي دهيم به وزراي منتخبين حاليه دولت و. . . در هر قسم از امور دولت از جزئي و 
كلي مختار و مجاز خواهند بود كه قرارهايي كه متضمن خير و صالح دولت و ملّت باشد بگذارند و 

هم  1305ها صالح دانسته . . . قبول فرموده و رد نخواهيم كرد. ناصرالدين شاه در سال  چه را آن آن
توانند  خواهند مي فرماني در خصوص مال و جان رعايا صادر كرد كه رعايا هر گونه تصرفي كه مي

چ كس حق بدون ترس و واهمه در اموال خود بكنند. شاه در پاسخ يكي از درباريان كه گفته بود هي
نخير پادشاه هم حق  "دخالت ندارد مگر اعليحضرت پادشاه، حرف آن را قطع كرد و گفت:

توان در پرتو منابع متعدد دوره ناصرالدين شاه شاهد رشد ). از سوي ديگر، مي217همان: ("ندارد
به  روحيه مشاركت رعايا در پيگيري مسائل جمعي و طرح مباحث نقادانه نسبت به شاه و دربار بود

ايم. اين دفعه از آن دفعات نيست تو ما به جان آمده"اي كه خطاب به ناصرالدين شاه نوشتند كهگونه
  ).3: 1360آدميت،( "را پارچه پارچه مي كنيم و نسل قاجار را از جهان بر مي اندازيم
توان در تغيير مفاهيم ذهني و زباني گسست ديگري كه در ايران عصر ناصري رخ داد را مي

هاي فعال اجتماعي دريافت به طوري كه از الفاظ متداوله مربوط به مسائل اجتماعي و سياسي  روهگ
تمدن اروپا اقتباس كردند. برخي از اين مفاهيم جديد در عناوين روزنامه ها منعكس شد كه از جمله 

ت آنان مفهوم وطن، مريخ، دانش، اطالع، و قانون بودند. در خصوص مفهوم وطن و ملت مقاال
متعددي در روزنامه ها چاپ شد كه به طرح چيستي وطن مي پرداختند كه وطن صرفا مرزها و 
خاك نيست بلكه قلمرو انسان هايي است كه داراي حقوق متنوعه هستند و داراي آبادي ملك و 
مملكت است و وظيفه ماموريت ماموران بر ملت محدود است و بايد برنامه تربيت اطفال و رجال 

). توجه و تاكيد بر مفهوم قانون و اهميت و 59، 52، 51هاي روزنامه اختر، شمارهم شود (وطن انجا
هاي فعال جامعه ايران هم  آثار آن براي ملت و دولت و انعكاس آن بر فضاي ذهني و اقدامات گروه

 آگاهي بخشآفريني مردم را به همراه داشت. در برخي آثار پذيري و نقشتداوم اين گسست در نقش
هاي نوانديشان ايراني و ترجمه منابع اروپايي و همچنين روزنامه قانون ضمن طرح از جمله كتاب

تعريف از مفهوم قانون به طرح راهكارهاي عملي جهت اجرايي كردن اين مفاهيم پرداخته شده است 
ت به طوري كه راه استخالص ايران از گرداب مذلّت در استقرار و اجراي قانون دانسته شده اس

). مجموعه اين مباحث بيانگر گسست در 287: 1389. ناطق، 138- 130: 1380زرگري نژاد، (
ت در ايران آن زمان است. در مفاهيم و معاني آنان در پرتو تغييرات با برش عرضي در مناسبات قدر

ر هاي پنهان و پيدا در شكل اعمال قدرت دهاي عمومي و سياسي بيانگر گسستواقع، تغيير در گزاره
عصر پيشامشروطه بود كه به نوبه خود ناقض اعمال قدرت بي حد و اندازه پادشاه بوده است. اين 
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مساله در دوره پيشين (دوره محمدشاه) هم مطرح گرديده بود به طوري كه محمدشاه هم براي 
تداوم و بقاي حكومت خود به اعمال محدوديت در قدرت خود پرداخته كه گزاره مقابل آن پررنگ 

جايگاه رعيت عليرغم تداوم گفتمان سنتي قدرت بود. بر اين اساس است كه محمدشاه در  شدن
هاي مخالف شد اما نظر شاه مورد اعتراض واقع لشكركشي به شيراز خواستار تبعيد رهبران گروه

اساس روايت منابع به طرح وقوع  توان برگرديد و شاه از خواسته خود كوتاه آمد. بنابراين، مي
هاي مقطعي و تدريجي در شناخت اجتماعي جامعه ايران نسبت به روابط قدرت حاكم با گسست

مردم پرداخت و در اين راستا مفاهيم جديدي شكل گرفت تا در پيوند با سبك جديد حكمراني قرار 
بگيرند و اين عناصر سبك جديد حكمراني در قالب تعريف مفاهيم قانون، حقوق مدني، تفكيك قوا، 

بندي تدريجي شدند. طرح سبك جديد به معناي مهم شدن نيروي ت، عدالتخانه صورتملّت، دول
اختيار و قبول ملّت اساس همه تدابير "منفعلي بنام رعيت بود به طوري كه به باور مستشارالدوله 

  ).51: 1385مستشارالدوله، ("حكومت است
  

  گيرينتيجه
زانديشانه به تحليل و فهم پديدارهاي تاريخي و رويكرد تاريخ فرهنگي بر مبناي نگرشي انتقادي و با

هاي معنايي در تحوالت تاريخي بر آن است كه باورمندي به پيوستگي و با تاكيد بر شناخت گسست
هاي تداوم حاكم بر امور تاريخي را مورد ترديد قرار بدهد. در رويكرد تاريخ فرهنگي توجه به جنسيت

هاي شناختي اهميت يافته و در اين راستا، سفرنامهشغيررسمي، طرح حوزه عمومي در عرصه رو
نگرانه هستند كه با هاي مهمي از تنوع موضوعي و رويكرد جزئيخارجي دوره قاجار دربردارنده حوزه

خلق معاني جديد در تقويت رويكرد تاريخ فرهنگي موثرند. سياحان بر اساس پايگاه اجتماعي و 
هاي مختلف اجتماعي به تقويت تاريخ خُرد، با طرح زمينه رويكرد فرهنگي و سياسي خود هر كدام

ها و نمادهاي هويت محلي و ملّي ديني، سمبل - تاريخ زنان، فرهنگ عامه، باورها و اخالق اجتماعي
اند. اند كه خوانش فرهنگي و شناخت بهتر از زواياي متنوع جامعه ايران را امكان پذير كردهپرداخته

رهنگي و انعكاس كردارهاي اجتماعي با رويكردي معناكاوانه به پديدارها از هاي فبازنماييِ ويژگي
اي در هاي موضوعي و روش شناختي است كه در متن سفرنامه ها به خلق مفاهيم و معاني تازهمولفه

درون متن، زبان و ذهنيت موجود منجر شده است. طرح موضوعات پراهميت در قالب جنسيت، 
شيني، خانواده، روابط اجتماعي، ميزان توجه به مديريت بدن در قالب سواد و تحصيالت، شهرن

هاي عمومي و ملّي در رويكرد سياحان گرايش به پزشكي جديد، رفتارهاي مذهبي، باورها و آگاهي
اي اهميت زيادي بخشيده كه در ذيل رويكردهاي مختلف تاريخ فرهنگي به فهم به متون سفرنامه

هاي توان برخي از گسستموثر است. در پرتو اين منابع معرفتي ميبيشتري از گذشته تاريخي 



  1394، پائيز 3انزدهم، شمارة شناسي ايران، دوره ش مجله جامعه
 

112 

فرهنگي ايرانيان دوره قاجار كه در پرتو جنگ هاي ايران و روسيه تزاري، تغييرات در نظام 
ايدئولوژيك، اثرات تغيير در نظام تكنولوژي، عوامل برونزاي و درونزاي تحول در سرشت و سرنوشت 

اي از منظر فرهنگي به گسست معنايي در همچنين، خوانش متون سفرنامهآن رخ داد، را ارايه داد. 
پردازي از روند تغيير در عرصه اجتماعي نيز موثر بوده زيرا با طرح و فهم معاني جديد و روايت

هاي سنّي، هاي و رفتارهاي ديني جامعه و گروه هاي خانوادگي، جايگاه و نقش زنان، گرايشارزش
هاي اجتماعي به تقويت تاريخ از پايين، دوري  تي، بررسي رفتارها و گرايشتعلقات ذهني و طبقا

گرايانه در تاريخ، توسعه ابعاد امور قابل بررسي در تاريخنگاري فرهنگي، و جستن از ديدگاه نخبه
  اند.نگاري كمك كرده هاي جديد تاريخطرح احساسات، عواطف و تجارب جمعي به مثابه حوزه
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