
 

 

  
  سفرنامه در گفتمان فرهنگي

هاي ايراني و آلماني هاي شرق و غرب در سفرنامهصويرت
  سدة نوزدهم ميالدي

  "ستاديار گروه زبان و ادبيات آلماني دانشگاه شهيد بهشتي تهران)(ا نرجس خدايي
  

 چكيده
هاي اروپايي و ايرانـي سـدة نـوزدهم، بـه لحـاظ اهميـت تـاريخي و تكامـل فرمـي و          سفرنامه
هاي مشتركي نيز برخوردارند كه بررسـي  چشمگيري دارند، اما از ويژگي هايتفاوت، مضموني

هاي مدرن بر زندگي انسان كامل سيطرة رسانههنوز در دوراني كه  كند:تطبيقي آنها را توجيه مي
و دسـتماية   كردنـد اقـوام بيگانـه را ثبـت مـي    اطالعات گونـاگوني دربـارة    اين متونبود، نشده 

  رفتند. شمار ميبهشناسي شناسي و قومفرهنگهاي نخستين پژوهش
هـا  هـا بـر بسـتر آن   كه سفرنامه  يفرهنگهاي تاريخي و بافت بر، پس از تأملي حاضر مقالة

پرداخته است كـه   متونيهاي مضموني  گيري جهتو  هااند، به نقد ويژگيتكوين و تكامل يافته
هاي متنـوعي از شـرق و غـرب بـه مخاطبـان خـود ارائـه        تصويرها و ارزيابي سدة نوزدهمدر 
ري و بيگانه، و نيـز  نگار با ديگ. در بررسي متون منتخب، چگونگي رويارويي سفرنامهكردند مي

همچنين به ايـن   است.هاي بازتاب هويت فردي و اجتماعيِ نويسنده در متن بررسي شده شيوه
چـه  انـد يـا   هاي سرزمين ناشناخته تمايـل نشـان داده  نكته توجه شده كه سياحان به كدام سويه

اي متـون  مقايسـه  انگيخته است. نقدآنان را بر اعتماديبيهراس و هايي از فرهنگ بيگانه گستره
هاي ديگـر  نويسان در فرايند تقابل با بيگانگان و بازتاب شيوهدهد كه سفرنامهبرگزيده نشان مي

در بازپرداخـت يـا    ايويـژه نقـش  اند، هاي فرهنگي و بينافرهنگي را بارور كردهگفتمانزيستن، 
بـت هـويتي ترديـد    در الگوهـاي ثا  هي نيزو گااند، هايماگولوژيك داشت راتتصوروزآمد كردن 

  . اندافكنده
  

  بومي، هويت فردي، بيگانه، فرهنگي تبادل: سفرنامه، هاهكليدواژ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Email: khodaee04n@yahoo.de 



 ....سفرنامه در گفتمان فرهنگي     ă/û 44ادبيات تطبيقي مقاله
 

 
 

  مقدمه
نـه در   انـد، ، به ويژه متوني كه در سدة نوزدهم نوشته شدههاسفرنامهاهميت شماري از 

هـاي غريـب و ناآشـناي زنـدگي در     جلوه بازنماييكيفيت ادبي و زيباشناختي، بلكه در 
هـايي  روش هـا سـفرنامه سـنجي  در هـم هاي ديگر نهفتـه اسـت. از همـين رو،    سرزمين

گيرنـد و  را در نظـر مـي  هاي گوناگون ادبي و تاريخي مؤلفه كارآمدي بيشتري دارند كه
. بـه نظـر   زننـد پيوند مـي  »ي و بينافرهنگيطالعات فرهنگم«را با اي متون مقايسه بررسي

اي بـه گونـه  كـه   تطبيقي آلمان، براي درك آثاري نظران ادبياتوِرنر نل، يكي از صاحب
اي هـ بافـت «بايد به ، نخست اندفرهنگي پديد آمدههاي تبادل و تقابل گفتمان آشكار در

جغرافيايي رجوع كرد كـه مـتن در   محدودة خاص  يك »فرايندهاي تاريخياجتماعي و 
اي سـه هـاي مقاي كـنش «بـه محـك   مـتن،   يهـا ويژگـي آن در تكوين يافته است. سپس 

در افقـي  رسـد،  و سـنخي بـه نظـر مـي    همگـاني  آنچـه  اعتبار  تاشود گذاشته  »دوسويه
پژوهش حاضر  .)ûĀĂ "لن(بازنگري قرار گيرد  و در مقايسه با آثار ديگر موردتر گسترده

هـاي  و بافـت هـا  مايهو پس از تأملي بر دروناست  اي وام گرفتهروش مقايسهاز همين 
را در بوتة نقد تطبيقي قرار  مجموعهزبان اين فارسي متونلماني، هاي آسفرنامهفرهنگي 

  هاي آنها دست يابد.تري از ويژگيداده است تا به شناخت جامع

  و طراحي الگوهاي نوين هويتي گرايانهشرق هايبازنگري در گفتمانهاي آلماني: سفرنامه
زبان به شكل چشمگيري ها در كشورهاي آلمانيدر سدة نوزدهم ميالدي، نگارش سفرنامه

هاي غيراروپايي بـه  اي از اطالعات ناهمگون دربارة سرزمينافزايش يافت و طيف گسترده
اي هـاي پراكنـده  ها، از سدة هفدهم به بعد، دادهمخاطبان اين ژانر ارائه شد. گرچه سفرنامه

ار انـدكي از  بندي كرده بودند، فقـط شـم  آوري و طبقهگردهاي ناشناخته را دربارة فرهنگ
هـاي دور  آنها از كيفيت مطلوبي برخوردار بودند و با عرضة تصويرهاي تـازه از سـرزمين  

منـد  جانبـه و نظـام   كردنـد. تمايـل بـه شـناخت همـه     كنجكاوي مخاطبان خود را ارضا مي
هـاي تجلـي آن هسـتند ـ بـا      هـا فقـط يكـي از گسـتره    هاي بيگانه ـ كـه سـفرنامه   فرهنگ
اقتصادي و فرهنگـي، از جملـه تمايـل بـه انباشـت دانـش در پرتـو        اي از عوامل  مجموعه
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مقولة فرهنـگ، در ارتبـاط   نهضت روشنگري و نگاه مدرن برخي از روشنفكران اروپايي به
هـاي  گشايي استعماري نيز نقش بسزايي در تكوين و سـازماندهي پـژوهش  بود، اما جهان

) يادآور شـده  ûăāÿ( بت و تنبيهمراقگونه كه ميشل فوكو در كتاب فرهنگي داشت و همان
) و ûā "است، ارادة معطوف به شناخت در فرايندهاي تمركز قدرت تكـوين يافتـه (فوكـو   

جو تثبيـت شـده اسـت. نمونـة بـارز چنـين مناسـباتي، يكـي از         هاي سلطهگفتمان همپاي
است كـه در نيمـة دوم سـدة هجـدهم، در      ،، پژوهشگر آلماني#هاي كارستن نيبورسفرنامه

ايـران و  شناسي و مساحي، به  تاي اهداف استعماري دولت دانمارك و با مأموريت قومراس
هـاي تخـت   نبشـته هاي دقيقي كه نيبور از سـنگ كشورهاي عربي اعزام شده بود. رونوشته

  شناسـان بـراي كشـف كليـد خـط ميخـي شـد        اروپا برد، دستماية زبانجمشيد با خود به 
، در نيمـة اول قـرن   $دان آلمـاني، آدام اولئـاريوس  بيعـي پـژوه و ط سفر فرهنگ .)ûý(نيبور 

هـاي   تنيدگي مقاصد سياسي و تجاري و گرايشهفدهم به ايران نيز نمونة ديگري از درهم
دربـار   نگـار يـك هيئـت بـزرگ اقتصـادي بـه       شناختي است. وي به عنوان وقـايع  فرهنگ

دالت تجـاري، كتـابي بـا    صفي سفركرد، اما به رغم ناكامي هيئت مزبـور در ايجـاد تبـا    شاه
نگارانـه و  هـاي مـردم  ) نوشت كه به سبب سويهýă đûĀýý( &سفر به مسكو و فارسعنوان 

ورزان و نظيـر انديشـه  گرايانه به شرايط سياسي و اجتماعي ايران بـا اسـتقبال بـي   نگاه واقع
ر هـاي مختلـف اروپـايي ترجمـه شـد و در كنـا      رو شد. اين اثر به زبان اديبان آلماني روبه

طبيعـت و علـوم و    ) كه او نيز نگاهي فراگير بهûĀÿû đûāûĀ( )هاي انگلبرت كمپفرسفرنامه
، كريستف مارتين *گريفيوث ئاسبخش نويسندگاني چون آندرداشت، الهام مذاهب شرقي

هـاي شـرقي   ها و موتيفمايهشد كه در آثار خود از بن ,و گوتهولد افراييم لسينگ +ويالند
گرايانـة  هـاي شـرق  گيـري ا را با تخيل خويش ورز دادند و پيشگام جهتهوام گرفتند، آن

  ادبيات آلماني شدند.  
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هاي فرهنگي در اروپاي سدة هجدهم نيز با تكوين نگاهي فراقـومي بـه   تحول پارادايم
ــه و       ــورات اروپامحوران ــته از تص ــود و آن دس ــام ب ــفي همگ ــاريخي و فلس ــث ت مباح

هـاي  كه ريشـه در رخـدادهاي تـاريخي ماننـد جنـگ     اي را به چالش كشيد جويانه برتري
كـه بـا ادبيـات و     ،"صليبي و فتوحات اعـراب در اروپـا داشـت. يوهـان گوتفريـد هـردر      

شـمول بـه شـمار    شناسـي جهـان  شناسي شرقي آشنا بود و پيشگام نوعي فرهنـگ  اسطوره
ب، هاي گوناگون، چه در شـرق و چـه در غـر   رود، اين نظريه را مطرح كرد كه فرهنگ مي

كننـد.  سير تكاملي غايتمنـدي را طـي مـي   ها هاي مشتركي دارند و همة آنعناصر و مؤلفه
، فيلسوف و پژوهشگر زبان و فرهنگ هند باستان، بر اين باور بـود كـه   #فريدريش اشلگل

توانـد مكمـل   انـد كـه مـي   وجوي حقيقت مسير متفاوتي را طـي كـرده   ها در جستشرقي
در » هـاي ابتـدايي  فرم«حضور  ، هرچند به$م فريدريش هگلخردگرايي غربي باشد. ويلهل

دانسـت و در  تفكر شرقي اذعان داشت، آنها را در سير تكـاملي روح چنـدان سـهيم نمـي    
جايگاه رفيعي براي هنر و ادبيـات شـرقي    )فلسفة مذهبو  &شناسيگفتارهاي زيباييدرس

ايـن   گيري متنوع بهو جهتها گيريمجموعة اين موضع .)Āü đĀÿ *قائل نشده بود (خدايي
تري از فرهنـگ  هاي فرهنگ و تمدن شرقي شناخت ژرفباور دامن زد كه آشنايي با جلوه

كند. در نيمة اول سدة نوزدهم، نگاه انتقادي نويسندگان رمانتيـك  زمين را ممكن مي مغرب
سـوق داد و تمـايالت   » بيگانـه «و » ديگـري «به فرهنگ بومي خـويش آنـان را بـه سـوي     

گرايانة روشنفكران اروپايي را دوباره بيدار كرد، تمايالتي كه با ترجمـة آثـاري چـون     شرق
) و نيـز ترجمـة متـون كالسـيك     ûāúþفرانسـوي (  +توسط آنتوان گـاالن  هزار و يك شب
انگليسـي،   !") توسـط سـر ويليـام جـونز    ûāĂĂ( -گيتا گويندا و ,ساكونتاالهندي، از جمله 

  اي، و گاه وحشي و خشن درآميخته بود.  اني و افسانهشكل گرفته و با تصوراتي گاه آرم
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8. Sakuntala 
9. Gita-Govinda 
10. Sir William Jones 
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هـاي فرهنگـي، و نيـز    سدة نوزدهم كه تحت تأثير گفتمانسياحان اروپايي برخي از 
و و متـون قـديمي اختصـاص داشـت، بـه       هـا  هـا بـه اسـطوره   هايي كه اكثـر آن ترجمه
رو شـدند و  اي روبـه كننـده هاي مـأيوس هاي شرقي سفر كرده بودند، با واقعيت سرزمين

و  تجربـة واقعـي  «آزمـايش بگذارنـد و    هاي رايج را بـه ها و نگارهداوريكوشيدند پيش
 )ûāĀĂđûĂĀü( تئودور هالبرگ بـرويش  تصورات و تخيالت كنند.ين زرا جايگ »روزآمد

هاي متعددي در شرح سفرهايش بـه روسـيه و قفقـاز و هنـد و ايـران و       نامه كه سياحت
ي را كه اگزوتيك يپندارهاته است، از جمله منتقداني بود كه سوريه و تونس و غيره نوش

) از ûĂýĂ( سفرنامة شـرق بازنگري قرار داد و در مورد ، با مفهوم شرق پيوند خورده بود
  زدايي كرد:تصورات آرماني نويسندگان رمانتيك افسون

العـادة  ورات خارقام، تصها را برشمردهجا مانده و آنهاي گذشته بربقاياي معدودي كه از زمان
اند واقعيتي را خلـق كننـد كـه فقـط در     گيرد. آنها كوشيدهسخره ميكساني چون المارتين را به

تركـد و محـو   وجود داشته است. توهمات رؤيايي ايشان در اينجا چون حبـاب مـي   انمخيلة آن
  .)þĂ "شود (آمانمي

هـاي  فرنامهسرخوردگي از آشفتگي و نابساماني كشورهاي شـرقي در بعضـي از سـ   
شـود و  اند، مشاهده ميشده هاي هجدهم و نوزدهم نوشتهدر سده زباني نيز كهانگليسي

هـا  بار ايرانـي  از زندگي مشقت $) و جرج فورسترûăĂă( #سياحاني نظير جوناس هانوي
در  »ومـرج و خرافـات  هـرج «اند و از حضور شكوه كرده مستبدهاي زير فشار حكومت
خـود را از  » دوسـت  مردان بزرگ و انسانهاست مدت«اند كه دهزده شسرزميني شگفت

  ).ûĀüدست داده است (جوادي 
) دربـارة  ûăĂă( هاي شرقيآينهبر اساس آماري كه لودويگ آمان در پژوهشي با عنوان 

هــايي كــه گرايانــة ســدة نــوزدهم ارائــه داده اســت، ســفرنامهچــاپ و نشــر متــون شــرق
كردنـد،  هاي ديگر را بازتوليد نمـي دربارة اقوام و سرزمين هاي رايجها و نگاره داوري پيش

اي كه نيـاز  كنندهپسند و سرگرمهاي عامهجزو كتب پرفروش سدة نوزدهم نبودند. سفرنامه
هـا بـه   هاي اگزوتيك و ايماگولوژيـك را دريافتـه بودنـد و شـمار آن    مخاطبان به پرداخته
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1. Ammann 
2. Jonas Hanway 
3. George Forster 
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در بـازار كتـاب از اقبـال بيشـتري     يافـت،  موازات گسترش پديدة گردشگري فزونـي مـي  
درك و شـناخت  ). نويسـندگان ايـن گـروه تمايـل چنـداني بـه      ýبرخوردار بودنـد (آمـان   

جسـتند يـا   هاي جذاب و جنجالي را مـي هاي ديگر نداشتند، بلكه پديده جانبة فرهنگ همه
وان كردنـد. بـراي نمونـه، برخـي از بـان     هاي دور را بازنمايي ميزواياي ناشناختة سرزمين

هاي شمال افريقا سـفر كردنـد   كشورهايي نظير تركيه، ايران يا سرزمينبه  آلماني و اتريشي
مطالــب » حــرم پادشــاه عثمــاني«يــا » جهــان بســته و رمزآميــز زنــان شــرقي«تــا دربــارة 

اي از زنـدگي روزمـره گـام    اي تهيه كنند؛ آنان به فضـاي انـدروني و محـدوده    العاده خارق
هاي تـازه بـه   ن براي سياحان مرد ممنوع بود. زنان در تكوين ديدگاهگذاشتند كه اكتشاف آ

 پرداختنـد كـه بـراي   هاي بيگانه سهم چنداني نداشـتند، و اغلـب بـه مسـائلي مـي     فرهنگ

اما در جزئيات زندگي روزمره، مناسبات جنسـيتي و   اي داشت،مخاطب بومي كشش ويژه
دادنـد و احساسـات و عواطـف و    شرقي موشكافي بيشتري به خرج ميشيوة زندگي زنان 

باخراخـت، نويسـنده   كردند. ترزه فُنتري بيان ميهاي خود را نيز به شيوة سادهداوري پيش
مخلوقـات  «نگار آلماني در نيمه اول سدة نوزدهم، همدردي خالصانة خود را بـا  و روزنامه

ننـد در بـازار   ماهـايي قفـس   ابراز كرده است كه در غل و زنجير يا در گـودال » بختي نگون
» مثل اسب«فروشان شهر قسطنطنيه به معرض فروش گذاشته شده بودند و خريداران برده

آنچـه در  «كردند تا سالمتي و كارآمـدي آنـان را بسـنجند:    دهان و پيكرشان را وارسي مي
رود. اشـك بـه چشـمانم    بازار بردگان ديده بودم، چنان متأثرم كرد كه هرگز از يـادم نمـي  

بينم انساني كه خداوند او را همتاي خود آفريده بـه چـه بربريتـي    رِِِد وقتي ميآوهجوم مي
اي كـه بـه شـيوه   ، #هـان ). نويسندة ديگر، خانم گراف ايدا هانāĀ "(ديكن »درغلتيده است

كـرد و شـم   اشرافي سوار بر كالسكه و در معيت چندين مرد به كشورهاي شرقي سفر مـي 
، حـس  رهنگي داشت، در مواجهه با تبعـيض و نـابرابري  هاي فاي براي شكار تفاوتويژه

) با لحني ûĂþý( هاي شرقينامهگذاشته است. وي در كتاب  جويي خود را به تماشابرتري
ها آشنا شـده بـود و   گستاخ و متكبر از زناني ياد كرده است كه در مسجدي در تركيه با آن

  كردند:   يهاي مشبك تماشا مرا از پشت ميله رقص سماع دراويش
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كننـد.  به همين اكتفا ميآيي؟ از فرنگستان؟ از كجا مي. سطحيي به شدت هاپرسشمدام همان 
اي كنجكـاوي دربـارة   هـاي مرتفـع. دريـغ از ذره   منظورشان اروپاست، از مالت گرفتـه تـا كـوه   

دو پرسش ديگر دربارة لباس و تعداد فرزندان و ديگر هـيچ. چـه   سرزمين دور و ناشناخته. يكي
ها خـوب  ام را سر بردند. خوشگل هم كه نبودند. از پشت ميلهباري. حوصلهموجودات كسالت

 )71هان  ديدم. (هاننمي

 نشـريات چـاپ  رسـيد، در  مـي  وطن به هاي اين بانوي نويسندهنامه كهمحض آنه ب
هـاي ذهنـي و   گونـه و مانند بسياري از متون ديگر اين مجموعه بـر توليـد قالـب   شد مي

  تأثير نبود. هاي ايماگولوژيك بيتصوير
هـا يـا زائـران زن امـري متعـارف محسـوب       در سدة نوزدهم، سفر همسران ديپلمات 
تـن  كه جامة مردانه به "شد، اما بانوان جهانگرد، و به ويژه معدود افرادي چون ايدا فايفر مي

دنـد، الگوهـاي   هاي دور سـفر كـرده بو  سرزمين، تك و تنها، بهايكرده و با اندك اندوخته
طلبيدند. اين بانوي ميانسال كـه از  ميچالش اجتماعي و تصورات جنسيتي زمانة خود را به

مرز كردستان به ايران نيز سفر كرده بود، جرئت آن را داشت كه با زهـد و تقـواي راهبانـه    
سـفر يـك   با بوميان زير يك سقف زندگي كند و سر سفرة آنان بنشيند. كتاب او با عنوان 

جـزو   ،هـاي نگارشـي  رغم سادگي زبـان و نارسـايي  )، بهûĂĀý( نوي اتريشي به دور دنيابا
)، شـايد از  ûāرود (آمـان  زبان سدة نوزدهم به شمار ميهاي آلمانيترين سفرنامهپرفروش

رهانـد و، بـه   تنگ زندگي سـنتي مـي   پروا خود را از چارچوبآن رو كه زني جسور و بي
  كند.   اي براي خود طراحي ميدور، هويت تازه هايموازات سفر به سرزمين

هاي دور فقط مختص بـانوان  اين گونه تحول هويت فردي در حين سفر به سرزمين
 سـرزمين محمـدعلي   سـفر بـه  در كتـاب  ) ûāĂÿđûĂÿû( #موسـكائو  هرمان پـوكلر نبود. 

)ûĂþþ (شرح مناسـبات سياسـي و   با اي خود را به شيوة ماهرانه هاي فرديماجراجويي
هاي شمال افريقا درهم تنيده و با زباني طنزآميز و سبكي فـاخر يكـي   اجتماعي سرزمين

كه افزون بر  پوكلررا نگاشته است.  نوزدهم سدةزبان هاي آلمانيسفرنامه تريناز بهترين
طراحي فضاي سبز و پرورش نباتات از ذوق ادبي خـوبي نيـز برخـوردار بـود، پـس از      

هـاي  اف به مقام شاهزاده ارتقا يافت اما به سبب بلنـدپروازي ازدواج با زني از طبقة اشر
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طلبانه ورشكست شد و به قصد گريز از چنگ طلبكاران نخست به انگلستان رفت و  جاه
  بعدها به آسياي صغير و شمال افريقا سفر كرد.  

ـ  بـازآفريني قـوم   درباب خـود «در جستاري با عنوان  "جيمز كليفورد ة كنـراد و  نگاران
كه زندگي علمي يا هستي اشاره كرده است شناسان و نويسندگاني  قومبه  #»كيسفمالينو

و از همـين رو بـا    اند هاي مختلف بنا كرده ها و فرهنگ در گذرگاه زبان شاعرانة خود را
كليفـورد  (انـد   پرداخته يفرهنگنگاهي روادارانه و خالي از تعصب به ارزيابي تضادهاي 

ûăĂ( توان بـر زيسـتن خالقانـة پـوكلر نيـز      را مي »هنگاران ومبازآفريني ق خود«. اصطالح
در آن، شـود كـه   اي بدل ميصحنه بهبراي او سرزمين بيگانه اطالق كرد، به اين معنا كه 

آزمـايي  ، مـاجراجويي و خـود  ها و نگارش مشـاهدات خـود  ناشناختهبه موازات كشف 
كـه   پـوكلر  نويسـد. مـي نـو  از  ،قهرمـان يـك رمـان    ، مانندخود را ةنامكند و زندگي مي

در سفرنامة خـود تصـوير مـردي آزاده،    طلبانة او در اروپا ناكام مانده بود، هاي جاه نقشه
ادشـاه و اشـراف همنشـين    كند كه با پدوست را ترسيم مي وطن، ماجراجو و انسان جهان
شود، در مقام مشاور محمدعلي پاشا از اصالحات سياسي و اجتماعي مصر حمايـت   مي
نشـيني دارد. يكـي از ماجراهـاي    در ضمن با بوميان و عوام نيز مراودت و هم كند ومي

اي حبشي است كه وي را بـه  جذاب و جنجالي اين سفرنامه داستان عشق پوكلر به برده
ونـوسِ  «كشد، بـا تصـوير   خرد و هنگامي كه حجاب از رخش برميقصد آزاد كردن مي

)، يعني همـان تصـويري    üþþپوكلر موسكائو شود (مواجه مي »تيسين، اما در قامتي سياه
، نگارگر معروف ونيزي، آن را در سدة شانزدهم ميالدي نقاشـي كـرده بـود.    $كه تيسين

را  پوسـت پوكلر، كه تمايل آشكاري به آرماني جلوه دادن تجارب خود دارد، زن رنگـين 
ر تصـورات ژان  كند كه يادآونامد و زيبايي اصيل او را با واژگاني ستايش ميمحبوبه مي

اسـت.   &»وحشي نيـك «ژاك روسو دربارة نجابت فطري و طبيعي انسان بدوي، يا همان 
تواند او را اصالح ميه تمدن ن«به تصور پوكلر محبوبه نيازي به زينت و آرايش ندارد و 

  (همان). » ضايع كند و نه
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ود و در اش كه در وطن مانده بهايي از سفرنامة پوكلر به همت همسر فرهيختهبخش
وآمـد داشـت، بـه چـاپ رسـيده بـود و       هايي چون گوته رفتمحافل ادبي با شخصيت

 حـاجي بابـاي اصـفهاني    سرگذشتبسياري از خوانندگان ماجراهاي سفر وي را، مانند 
)ûĂüýتا آن كه پنداشتند، گويي ميهايي تخيلي و آميخته به گزافه) جيمز موريه، پرداخته

 هـاي در معيـت بـرده   ، وعربـي هاي اسب«خدم و حشم و  دبدبه وبا  ûĂýăدر سال وي 
   »شـد خـانم معرفـي مـي   ها بـود و بـه عنـوان شـاهزاده    كه محبوبه نيز در ميان آن بشيح
  گشت و تعجب همگان را برانگيخت.باز آلمانبه ) āĀü همان(

هاي متفاوت اي از ويژگيمجموعه سرزمين محمدعليسفر بهبدين ترتيب، پوكلر در 
هـا و انتظـارات   داوريپـيش رنامه را يكجـا بـه مخاطـب ارائـه كـرده اسـت: او       ژانر سف

ها به ماجراجويي و تصـويرهاي اگزوتيـك   خوانندگان اروپايي را به بازي گرفته، نياز آن
خـود را بـا عرضـة     شناسـي دورة هاي شـرق را به بهترين وجه ممكن برآورده و گفتمان

افزون بـر آن، طرحـي نـو    روزآمد كرده است؛  شمال افريقااي از تحوالت اطالعات تازه
  درافكنده و در بافت فرهنگي بيگانه هويتي سيال و مبتكرانه براي خود آفريده است.

  داري در نقد سياسي خويشتنهاي ايراني: گشودگي فرهنگي و سفرنامه
هـاي ديگـري چـون    گونـه بـا  گـاهي  و رد طـوالني دا اي پيشينهدر ايران  نويسيسفرنامه
تلفيق شده اسـت. بـه جـز معـدود آثـاري چـون        نگاريواقعهو حكايت ، ويسينخاطره
به عـراق و حجـاز   خود هاي سفر تجربهق) كه خاقاني در آن  ÿÿû( العراقينتحفةمثنوي 

و ين متـون نثـر پارسـي بودنـد     ها جزو نخستنامه، سياحتدر قالب نظم سروده است را
تـأثير نبـوده   طن و مصنوع ادبيـات فـاخر بـي   ها بر زبان مطنگرايانة آنسبك ساده و واقع

سـياحان  و دانـان  جغرافـي  متـون هـاي  عناصـر و سـنت   كـه ناصرخسرو  سفرنامةاست. 
هايي اسـت كـه بـه سـبب     يكي از اولين نمونه ،تكامل بخشيده گردآورده وزبان را  عرب
ر نامتعـارف بـه نظـ   پنجم  هاي بالغي در بافت ادبيات سدةپيرايگي و فقدان پيچيدگيبي
پس از آشنايي ايرانيان بـا  كه رگ علوي يادآور شده است ). بزûā "د (ناصرخسرورسمي

فرهنگ اروپايي، برخي از روشنفكراني كه بـه نثرنويسـي رو آورده بودنـد سـبك سـادة      
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1. Naser-e-Khosrou 
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، هاي ايرانـي يكي از اولين رمانها را الگوي خود قرار دادند و اتفاقي نيست كه سفرنامه
   .)ýĂ "علوي( شده است در قالب سفرنامه نوشته ،بيگ ابراهيمةنام سياحتيعني 

از  .هنجارمنـدي نداشـته اسـت   پيوسـته و  تكامـل  اي است كـه  ژانر گشوده سفرنامه
در سدة نـوزدهم،  و اجتماعي ايران تحول شرايط تاريخي  سبب كه به، هنگامي روهمين

ـ  يهـا هـا و نارسـايي  آشفتگي زدند، در اين حوزه قلمسياحان بيشتري  ادي در سـبك  زي
، »مـواد خـام  «هاي منتسب بـه ايـن مجموعـه،    نمايان شد. بعضي از نوشته نگارش متون

شـوند كـه پـس از نگـارش     پراكنده و نادقيقي محسوب مـي  »خاطرات«يا » هايادداشت«
 و شدندويراستاري بازنگري و اساسي  ايگونهبهو بعدها، در سدة بيستم،  بايگاني شدند

، از هـا سفرنامهاندكي از  تنها شمار ،نوزدهم سدةر چاپ رسيدند. دبه »سفرنامه«با عنوان 
هـايي از  فرنـگ، و نيـز قسـمت   شاه بهناصرالديناز خاطرات سفر اول  ييهابخش جمله
قـرار  ايرانـي  صورت چـاپ سـنگي در دسـترس خواننـدگان     حاجي پيرزاده، به ةسفرنام
پس از انتشار به دست مخاطـب   كه ،هاي اروپايي سدة نوزدهم. برخالف سفرنامهگرفت

شد، سياحان ايراني اميد چنداني به چـاپ و نشـر آثـار    رسيد و گاه به نقد كشيده ميمي
هاي سـاختاري را   دقتي در زبان متن و ناهنجاريخود نداشتند و همين نكته است كه بي

بـي  هـاي اد نويسان بر سـنت سفرنامهبرخي از عدم تسلط كند. البته ميتاحدودي توجيه 
ميـرزا   چـون  فرهيختگـاني  ه اسـت: غيـر از  تأثير نبودبيها كاستي بر اينكشور خود نيز 
در ايـران  نويسي فرنگ و پيشگام روزنامه آموختگان دانشكه از نخستين  ،صالح شيرازي

خود و بيگانه نداشتند و  بود، اكثر سياحان ايراني سدة نوزدهم شناخت ژرفي از فرهنگ
  .  هم نبودند اينويسندة حرفه واديب يا  شناس مردم

هاي ايراني، الزم است به انگيزة سـفر و مقـام اجتمـاعي    در سنجش انتقادي سفرنامه
مـال و منـال   در سنت زائران بـي ح كه سيااستثناي حاج بهسياحانِ فرنگ نيز اشاره شود. 

و مدت هجده سـال در كشـورهاي گونـاگوني     )āû(باستاني پاريزي توكل به خدا كرده 
در سمت ديپلمات يـا  ، نوزدهم نويسان ايراني سدةزيسته است، شمار زيادي از سفرنامه

هـاي كشـورداري و علـوم    نـد تـا بـا روش   سفر كرد اروپا فرستادة فرهنگي و تجاري به
هـاي ايـن گـروه از سـياحان اغلـب حـاوي       قتصادي و فنون صنعتي آشنا شوند. نوشتها
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هاي مدرن زندگي و رفتارهاي فرهنگي اروپاييان است. اي دربارة پديدهاطالعات فشرده
هاي كهن و اگزوتيك برخالف سياحان آلماني كه هم به تاريخ و فرهنگ، و هم به سويه

هـاي زنـدگي    اند، سياحان ايرانـي بيشـتر بـر جلـوه    هاي شرقي عالقه نشان دادهسرزمين
انـد امـا در   و از موزه و تئاتر و اپرا و نمايشگاه بازديـد كـرده   اندشهرنشيني متمركز شده

اند. گاه دست نيافتهاز فرهنگ بيگانه به درك ژرفي  وده زرا دور  هاسطح پديدهمجموع 
شـود،  سـر هـم رديـف مـي     پشـت  ،هيچ ساختار منظمـي بيهاي گوناگون، شرح ديدني

  ؛ گـاه آنچـه   باشـد هـاي خـود   تجربهارزيابي  بندي وجمعقادر بهنويس سفرنامهكه  آن بي
هاي اروپايي، در مقايسه با سفرنامه است.مشاهدات دهد، توالي زماني ساختار ميمتن  به

هـاي  ثبت اطالعات و مشـاهدات اختصـاص داده شـده و انگيـزه    بيشترين حجم متن به 
  و فرديت نويسنده در حاشيه قرار گرفته است. شخصي 

هـاي ادبـي   گيريجهت يياناروپانويسي در سفرنامه ،بعدجدهم بهسدة هنيمة دوم از 
ـ كاركرد قـوم  تدريجبهها همان نسبت كه سفرنامه شود و بهمشاهده مياي فزاينده  ةنگاران
اين دسـته از متـون   ي يباشناختز هايجلوههاي فردي و سوژه دهند،از دست مي را خود

اسـت  ، نويسندة انگليسـي ، "پيشگامان اين گستره الرنس استرنيكي از يابد. افزايش مي
هاي ديگر را با كشـف و شـهود   سرزمين وگذار درگشت) ûāĀĂ( سفر احساساتي دركه 

اي فـراخ  هگسـتر اي، مـتن  . در چنين سفرنامه)ûĂĂ #جهان دروني پيوند زده است (لينك
ذخـاير و رسـوبات   «موازات اكتشاف فضـايي نامـأنوس،   است و، به  ديتتجلي فر براي

هـاي  . گرچـه سـفرنامه  )ûýā $(كالتيـك شـوند  سياح بيدار مي» دروني انديشه و احساس
هـايي از حـاالت   نگاري دارند و گاه شمهايراني سدة نوزدهم مرزهاي نامشخصي با خاطره

دهند، در مجموع رويكرد فردگرايانـه  ب ميهاي فردي او را بازتادروني نويسنده يا ديدگاه
بـرادر   )،ûüĀú đûýúĂ( عزالدولـه گرايانه ندارند. عبدالصمد ميرزا سالور، ملقـب بـه   و درون

خـارجي تسـلط    هـاي شاه كه هم اهل كتاب و مطالعه بود و هم بـر زبـان  ناتني ناصرالدين
همراهي كـرده بـود، در   را در اولين سفر به فرنگستان » قبلة عالم«) و ûûĀسالور داشت (

كند كه در طول سـفر انـدوهگين بـوده اسـت:     هاي خود اعتراف ميبخشي از يادداشت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Laurence Sterne 
2. Link 
3. Káltik 



 ....سفرنامه در گفتمان فرهنگي     ă/û 54ادبيات تطبيقي مقاله
 

 
 

سياحت فرنگستان را خوب كردم لكن همه جا ملول بودم و كمال دلتنگي را داشتم بـه  «
هـاي  جاي آن كه حاالت درونـي و ريشـه  ). او بهüûú(همان » دانمآن جهت كه خود مي
كند كـه  بر اين نكته تأكيد مي» دانمخود مي«ود را بشكافد، با عبارت دلتنگي و ماللت خ

ـ دارنـد.  گويي و صراحت كالم بـازمي ها و قيدوبندهايي او را از ركمحدوديت ه عزالدول
دهـد  هاي ادبي را نشان مي، هم تسلط نسبي خود بر سنتا نقل يك بيت شعردر ادامه، ب

در مجلس خود راه مده همچـو  «گذارد: مي فشناگهاني عواطبروز و هم نقطة پاياني بر 
گويي معمول بدين ترتيب، هم لفافه ؛)همان( »دل افسرده كند انجمني رامني را / افسرده

بيـان   هم هنجارهاي فرهنگي هموارهتابد و هاي ادبي فرديت نويسنده را برنميسنتدر 
. مقايسة زبان ددهيارجاع محوزة خصوصي  بهرا  فردي واسطة احساسات و عواطفبي

و  هـايي كـه سرشـار از لفـاظي    شاه بـا نامـه  هاي عزالدوله و ناصرالدين نگارش سفرنامه
اند، ها را در حين سفر به وطن ارسال كردهاند، و آننويسيول نامهاتعارفات و صنايع متد

بخش به همـراه  كم يك دستاورد رهاييبر اين نكته داللت دارد كه ثبت خاطرات، دست
  نويسي است. پيرايگي و سادهكه همانا الزام به بيداشته 

شود كه ناتواني نويسـنده  يافت مينيز هاي اين دوران عباراتي در بسياري از سفرنامه
قلم از بيان ايـن  « عزالدوله با جمالتي نظيردهد. هاي نوين را نشان ميدر بازتاب تجربه
) ûăā(سـالور   »ف افـزون اسـت  توانم بنويسم، از حـد و وصـ  نمي« يا »نكته عاجز است

از ادراكات و مشاهدات مهم خود را ثبـت   ايبارها بر اين نكته تأكيد كرده كه فقط شمه
هاي اي دربارة پديدهالعادهنويسان ايراني در مجموع كنجكاوي خارقكرده است. سفرنامه

، نشان »اركالسكة بخ«شاه قول ناصرالدينه يا ب ،»قطار«و صنعتي، از جمله  فرهنگينوين 
عزالدوله موزه اند: رو شده هگزيني روببا مشكل واژه هااند، اما در وصف برخي از آنداده
اسـتفاده   »خانهعجايب«دل اروپايي آن از واژة اسياح در ترجمة معناميده و حاج »موز« را

  كرده است. 
حـاجي   ب بهسياحان ايراني دوران قاجار، حاج محمدعلي پيرزادة نائيني، ملقدر ميان 

   از تهـران تـا لنـدن   هـاي  هدر سـفرنام اي اسـت كـه   نسـبت فرهيختـه  روايتگر به ،پيرزاده
)ûüĂÿ   ( از اصفهان تا لندنق) وûýúĀ از فرهنگ بيگانه تأمل اي هاي ويژهگسترهبر  ،)ق

زبان به تصوير كشيده است. فارسي مخاطببراي با شرح جزئيات دقيق ها را و آن كرده
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و سـاختارهاي   خـرج داده بـه پـاريس  هـاي  يـيالق  ها وباغدر توصيف ي وي دقت زياد
و حتـي چگـونگي ذبـح حيوانـات در      برسانيشهرنشيني، از جمله شيوة درختكاري و آ

پـس از   اورا توصـيف كـرده اسـت.     »)قصابخانة پـاريس «، قول پيرزادهه يا ب(كشتارگاه 
صـفحه از سـفرنامة خـود را     اي در ساختمان اپراي شهر وين، چندينمشاهدة نمايشنامه

نمـايش  موضـوعات اصـلي   و  رخـدادها و  »مجادلة علم با جهل در تياتر وينـه «شرح به
همچنين دربارة مالقـات خـود بـا افـراد سرشـناس،       ؛)ÿĂ پيرزاده( اختصاص داده است

   نيز توضيحات مبسوطي ارائه كرده است. ،ادوارد براونچون ها، و اديباني ديپلمات
رفتـار بيگانگـان و    سان ايراني سدة نوزدهم، در مجموع نگاهي بسيار باز بهنويسفرنامه

انـد امـا   پذيرفتهوبيش اند و متفاوت بودن ديگري را كمهاي ناشناختة فرهنگي داشتههنجار
انـد.  هايشـان ثبـت كـرده   را نيـز در نوشـته  » شوك فرهنگـي «زدگي يا هايي از حيرتنشانه

هجـري   ûýúĀتـا   ûüăúهـاي  جداگانه به اروپا، بـين سـال   شاه كه طي سه سفرناصرالدين
هـا  كه اروپاييقمري، بيشترين خاطرات سفر را ثبت كرده است، ناخشنودي خود را از اين

ايستند، ابراز كـرده و از رقـص پرتحـرك اشـراف     در مجالس عمومي پشت به بزرگان مي
آرتور، پسرهاي ملكه  پرنس آلفرد، پرنس«زده شده است: انگليسي در حضور جمع حيرت

جستند و صـداي  كردند، بطوري رقص رذلي كردند، بطوري برميو ديگران رقص اكوسي 
). وي در ادامـه تأكيـد   ûāü(ناصـرالدين قاجـار   » كـرد كردند كه انسان حيرت ميشغال مي

كـه حتـي در   » هاييرذالت«گفتة وي ها، يا به كرده كه شاهزادگان انگليسي به رغم رقاصي
  اند (همان).  اي نيز نبوده است، احترام خويش را حفظ كردهريم شيرهشأن ك

هاي آلماني و ايراني كنجكاوي غيرمتعـارف سـياحان   يكي از وجوه مشترك سفرنامه
همان نسبت كه عدم حضور بـانوان شـرقي در   دربارة شيوة زندگي زنان بيگانه است: به 

 حجـاب  بـي حضـور بـانوان   سـت،  برانگيز ااروپايي پرسشسياحان عمومي براي  حافلم
گردشـگران ايرانـي را    ةمردسـاالران نيز تصورات سنتي و  هادر مجالس و جشناروپايي 

شاه، در رويارويي با زنان اروپايي، اغلـب مشخصـات   چالش طلبيده است. ناصرالدينبه
 ، بـه »بدگل«و  »خوشگل«ها را سنجيده و با استفاده از معدود واژگاني، چون ظاهري آن

بسيار بـدگل اسـت،   زن بيسمارك بسيار بسيار «را توصيف كرده است:  آنانن خود، گما
گونه ارزيابي شتابزده در شماري از متون اروپـايي، از  اين .)ăā همان( »بيچاره بيسمارك
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خـورد؛ وي پـس از ديـدار از    هان، نيز بـه چشـم مـي   ايدا هان هاي شرقينامهجمله در 
» ريختـي از گوشـت  هاي بـي توده«، بانوان تُرك را به نياي زنانه در سرزمين عثماگرمابه

  ).ÿĀهان (هان» ريزندميتوانند راست راه بروند و درهمكه نمي«تشبيه كرده است 
دسـتاوردهاي علمـي و پيشـرفت     بارةشيفتگي خود را در سياحان ايراني در مجموع

تا حدود زيادي ياسي ساختارهاي سبارة اما در اندنكردهصنعتي كشورهاي اروپايي پنهان 
اي كـه در  اجي پيـرزاده در قصـيده  البتـه حـ  ند. اكردهيا محتاطانه ابراز نظر سكوت كرده 
داري از خويشـتن  اش افزوده شده است،سفرنامهو بعدها به سرودهپاريس زمان ورود به

در اواخر سـدة نـوزدهم   آرماني از ساختار سياسي فرانسه شدت بهو تصويري كف داده 
تدبير/ همه بـا علـم و دانـش و افكـار/      همه با عقل و هوش و با«[...] : است دهرسم كر

بط نـه بـا   ضـ شان پادشاه و سلطانند/ زين سبب نيست سلطنت در كار/ شهرشـان من همه
 رونـد در دربـار  سلطان/ فوجشان منتظم نه با سردار/ قومي از عاقالن و دانايان/ متفق مي

شـهر پـاريس    ]/...[س/ گشته جمهور در همـه اقطـار/   / نام اين جمع و نام اين مجل[...]
 . نكتة قابل تأمل)ýĀđýā (پيرزاده »چون بهشت گل است/ آن گلي كه نديده با خود خار

هـاي مختلـف   متوجه نبرد جناح تدريجبهدر اين شهر، طوالني از اقامت  كه وي، پسآن
ل كـرده اسـت.   شده و تاحدودي نظريات قبلي خود را تعديسياسي براي كسب قدرت 

، پـاريس را كلبـة   دلمردگيافسردگي و  البته شرايط رواني او نيز تحول يافته و، در اوج
  .)þû(همان  ناميده است» زنداني پر از مار و عقرب« و احزان

بـارة  در روشـني نـدرت امـا بـه   بهنويساني است كه ه از معدود سفرنامهاشناصرالدين
هـاي مـدرن زنـدگي و آب و    ن حال كه جلـوه و در هما كردهنظر  اظهارمسايل سياسي 

از پيامـدهاي انقـالب    را خـود  ژرفناخشـنودي  هواي معتدل اروپا را تحسـين كـرده،   
خالصـه شـهر   « اسـت:  كرده در قدرت سياسي بيان »عيتر«و » عوام«و دخالت فرانسه 

بزرگ و پادشاه اسـت. جـايي كـه پادشـاه نباشـد      رييس و بيرونق و بيپاريس حاال بي
م است چگونه وضعي دارد. از نبودن دربار، از نبودن نوكرهـاي بـزرگ و مناصـب    معلو

   .)üûûناصرالدين قاجار ( »بزرگ درباري

در  و،هاي بسياري را تجربـه  سال جهانگردي فراز و نشيبسياح كه طي هجده حاج
 پيوسته با عوام و خواص، وارستگي و اعتماد به هاي سفر و تبادل فكريِمبارزه با سختي
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ل سياسـي و اجتمـاعي   ئنفس فراواني كسب كرده، با آزادگي بيشتري بـه ارزيـابي مسـا   
هـاي  ) كه بـين سـال  ûýĀý(اح به فرنگ يس سفرنامة حاجپرداخته است. بخش زيادي از 

ûüýĂ  تاûüÿĀ   اي دربـارة سـاختار   هجري شمسي نوشته شده، حاوي اطالعـات فشـرده
دليل به  ،اهب رسمي و غيررسمي است كه گاه، مذها، مدارسها، موزهگاهشهرها، تفريح

و در ارسـد امـا   شتابزدگي و تلگرافـي بـودن سـبك نگـارش، يكنواخـت بـه نظـر مـي        
هـاي فرهنگـي   هاي خود را دربارة تضـاد هايي از خاطرات مرتبط با فرنگ ديدگاه بخش

ياح ها را ستوده (سشرق و غرب به روشني بيان كرده، نظم و ترقي و آزادي بيان اروپايي
) و در برابــر رفتــار ûĀÿبيــزاري خــود را از جنــگ و برادركشــي اعــالم كــرده ( ،)158

با اسـتناد بـه    ،العمل نشان داده است. دهباشيها عكسجويانة فرنگيتحقيرآميز و برتري
) ûÿدر وطـن (همـان    »فرار از وضع موجـود «ترين انگيزة سفر او را مهم ،منابع تاريخي

 »درويـش «با توشة مختصري پا به راه گذاشته، خود را اغلـب   سياح كهحاج داند اما مي
بـه سـير و سـلوك در     »دفع ناداني«و  »رفع جهل«نيازي معرفي كرده كه براي فقير و بي
مـĤبي،  نفسي و درويـش به رغم شكسته .)üüā هاي بيگانه رو آورده است (همانسرزمين

هرچند به طـور معمـول بـا عـوام     پنداري به دور نبوده و طلبي و خودبزرگسياح از جاه
كنجكـاوي اروپاييـان دربـارة جهـانگردان      دليـل به ، معاشرت و همنشيني داشته، اما گاه

شرقي، به محافل رجال و بزرگان نيز راه يافته است. هنگامي كه پادشاه لئوپولد اول وي 
همـه چيـز   «كنـد كـه   گو ادعـا مـي  و پذيرد و در حين گفترا در بروكسل به حضور مي

اي بر آداب معاشرت و سياح كه تسلط ويژهحاج ،)üüĀ(همان  »وروپ بهتر از آسياستي
هاي خطرناك پيشرفت علمـي، يعنـي توليـد    حاضرجوابي داشته است، به يكي از سويه

طلبانـة خـود را بـه روحيـات     هاي صلحكند و آرماناشاره مي ،هاي كشتار جمعيسالح
ما آنچه  ]...[باشند.  ضي صنايع يوروپ دلتنگ ميمردم آسيا از بع«دهد: نسبت ميشرقي 

كوشيم كه شمشير را هم از ميان برداريم كه آلت قتل نباشد در ميان برادران  توانيم ميمي
گرديـد   كردند قليلي مقتول ميشد و هر گاه سالي جنگ مي كه روزي ده يا صد كشته مي

دهنـد و اليـوم بجـايي     مي و اهالي يوروپ زحمت كشيده آالت قتالي را روز بروز ترقي
   .)üüĀ همان( »شود نفر كشته مي رسيده كه روزي صدهزار



 ....سفرنامه در گفتمان فرهنگي     ă/û 58ادبيات تطبيقي مقاله
 

 
 

هـا در تكـوين نگـاه    ، پژوهشگر ادبيـات آلمـاني، دربـارة اهميـت سـفرنامه     "پتر برنر
انتقـاد از  ياري آن به«كه  كندقلمداد مي »اسب ترويايي«انتقادي، اين مجموعه از متون را 

انتقادي در مقايسه با متون اروپايي، نگاه  .)ûĀü(برنر  »يافتراه  ييفرهنگ اروپا به دخو
گـاه  امـا  سـدة نـوزدهم بازتـاب كمتـري داشـته      هاي ايراني سفرنامهدر فرهنگ بومي به
الي  هدر البتجلي يافته است.  ،بيگانهسرزمين در تعريف و تمجيد از  ،اي تلويحيگونه به

شود كـه اشـارتي   عباراتي يافت مي شده در اين پژوهش،شماري از متون بررسيسطور 
ة دوم در مقدمـة سـفرنام  هم شاه ناصرالدينبه ركود سياسي و اقتصادي ايران دارد. حتي 

گيري وضعتكامل ناموزون شرق و غرب صنعتي مدربارة گرايانه، خود، با استداللي نسبي
انش و فناوري گيري از د، بهرهارادة الهي نسبت داده را بهرده و هرچند شرايط موجود ك

  همگان توصيه كرده است: كشورهاي اروپايي را به
خواست خداوند متعال صنعت و تربيت و ترقي ملل در مملكتي منتشر و در هر قرن و زماني به

شود چنانچه هزار سال پانصد سال قبل از اين تربيت و علوم در مشرق زمـين متـداول    شايع مي
[...] در ايام قياصره در روم، وقتي در چين و هندوستان. بود، يك وقتي در مملكت يونان، وقتي 

پس بر مردمان بينا و بصير ملل الزم است كه در هرجا سراغ ترقـي و تربيـت و صـنايع بكننـد     
عقب آن بروند و اخذ نمايند و به طرف خود جذب و جلب نمايند. امروز ايـن رشـتة ترقـي و    

   .)12ناصرالدين قاجار (شود فت مينظم بر همه كس آشكار است كه در ممالك اروپ يا

داري در بررسي داليل ركود تاريخي ايران، در بافت فرهنگي كه با  گونه خويشتناين
آور نيست. هنگـامي كـه   تفكر انتقادي و صراحت كالم بيگانه بوده است، چندان شگفت

قمري به همـت   ûüăûشاه، خاطرات وي در سال پس از نخستين سفر فرنگ ناصرالدين
خان اعتمادالسلطنه به چاپ رسيد، بسياري از مطالبي كـه در دسـتخط شـاه    مدحسنمح

تـوان فـرض را بـر آن    وهفـت)؛ و مـي  موجود بود، به شدت سانسور شد (همان، بيست
گذاشت كه حذف برخي از موضوعات با موافقت شخص اول مملكت صـورت گرفتـه   

  است. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Brenner 
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  گيري نتيجه
، هـا  ها و ناشـنيده ناديدهها و بيشمار: بيان تجربهاست گشوده بر امكانات  ژانريسفرنامه 

سـفر  و ، و بيگانه فرهنگ بومي نگاه انتقادي بهثبت وقايع تاريخي و تحوالت اجتماعي، 
نـوزدهم   هـاي آلمـاني سـدة   سفرنامه. موازات مشاهدة جهان بيروني درون خويش به به

. نويسـندة  اندبهره گرفتهژانر گوناگون اين هاي ظرفيتمحورند و در مجموع از مخاطب
هـاي  سوژهبه طرح  هاي ناشناخته و جذاب سرزمين بيگانه، ، به موازات شرح پديدهمتن

هـاي ايرانـي در فضـايي    ختـه اسـت. سـفرنامه   هـويتي پردا بازي بـا الگوهـاي    يا فردي
هـاي ادبـي و هنجارهـاي    اند و در همگرايـي بـا سـنت   پژواك رها شدهمخاطب و بي بي

در نگاران ايرانـي  اند. سفرنامهوزدهم به فرديت نويسنده مجال بروز ندادهفرهنگي سدة ن
اند اما شيفتگي خـود را  گويي و شفافيت كالم پرهيز كردهاز ركهاي انتقادي بيان ديدگاه

برخـي از  انـد.   واسـطه نشـان داده  هاي مدني و صنعتي زندگي اروپايي بيدر برابر جلوه
اند و در ي در برابر غول فرهنگ و تمدن اروپا قرار گرفتهسياحان با توشة اندكي از آگاه

از منظـر يـك   انـد، امـا   به خـرج نـداده   چندانيها و مشاهدات خود مهارت تدوين يافته
  اند.كرده تأملها دربارة سبك زندگي و رفتارها و روحيات اروپاييبيگانه، 

، ارزش تـاريخي و  يهـاي نگارشـ  نارسـايي رغم هاي ايراني سدة نوزدهم، بهسفرنامه
هـاي  سياحان بـا عبـور از مرزهـاي جغرافيـايي بـا چـالش       ، زيرااي دارندفرهنگي ويژه

هاي خويش يـك تحـول بـزرگ فرهنگـي،     اند و در نوشتهرو شده هفرهنگي و زباني روب
هـاي  آنـان گـام  انـد.  را ثبت كرده ،يعني چگونگي رويارويي ايرانيان با مدرنيسم اروپايي

اند كه دچـار ركـود تـاريخي    شودگيِ فرهنگي كشوري را نشان دادهنخست در جهت گ
شـناختي ايـن   اهميت فرهنـگ شديدي بوده و تبادل ناچيزي با ساير ملل داشته است. 

ها و ايماژهايي نهفته است كه تصـوير  ها، هم در توليد و بازپرداخت انگارهسفرنامه
ي عاداتروحيات و در بازتاب  اند، و همها رقم زدهفرنگ را در حافظة جمعي ايراني

 »ديگـري «و در تقابل با  اندها در تار و پود فرهنگ ايراني ريشه دواندهكه طي سده
نظيـر   ،رغم تكـرار برخـي از الگوهـاي رفتـار جمعـي     اند. بهيافتهي ترنمود آشكار

و شـتابزدگي در ارزيـابي    ،آميزمبالغهو نكوهش  ، خودسانسوري، ستايشگويي لفافه
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نگاريِ سفر، نـوعي تأمـل در تجربيـات و    نويسي يا خاطرهديگري، سفرنامه خود و
 .رود كه برخاسته از ذهنيتي معطـوف بـه خودآگـاهي اسـت    مشاهدات به شمار مي

تاريخ فرهنگ ايران نشانگر آن است كه گسترش كمي و كيفي اين ژانـر، ادراكـات   
فكري ترديـد افكنـده    اي از خود و ديگري را ممكن كرده و در الگوهاي ثابتتازه

   است.
هـاي گونـاگوني را بـر فضـاهاي تـازه و      نويسـان ايرانـي و آلمـاني دريچـه    سفرنامه

هـا و  هـاي متفـاوت رويـارويي بـا تفـاوت     اند و شيوههاي متفاوت زندگي گشوده سبك
ة بيگانـه بازتـاب   تصـوير خـود را در آينـ    آنـان اند؛ هاي فرهنگي را ثبت كرده ناهمزماني

  اند.به نوبة خود در تبادل بينافرهنگي شرق و غرب سهم داشتهاند و  داده
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