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و نقد كتاب :معرفي

و و روسيه در بازي بزرگ، سفرنامه ها  شرق شناسي ايران

∗بهناز اسدي كيا

و  عضو هيئت علمي مركز تحقيقات استراتژيك مربي

)13/10/88: تاريخ تصويب–1/9/88:فتتاريخ دريا(

:چكيده

 تعيينواي شرقيه هاي مسافران روس براي شناخت سرزمين سفرنامه،از قرن هيجدهم به بعد

و روش و روسيه در بازي"كتاب. داشتند مهميهاي مناسب براي روسيه تزاري، نقش اهداف ايران

و شرق شناسي كه"بزرگ، سفرنامه ها  سفرنامة روسي را كه دربارة ايران 200 نخستين كتابي است

و اوايل قرن بيستم منتشر شده و در قرن نوزدهم مي،نوشته شده اي اين كتاب دريچه.دكن تحليل

مي) 1925-1797(منحصر به فرد را به سوي تاريخ ايران عهد قاجار نويسنده اين كتاب. كندباز

و بسياري از آنها مأموريت سفرنامه هاي نظامي داشتند، هاي مسافراني را كه از روسيه به ايران آمدند

و ديدگاه نشان دادن نگرشبي ترديد. استكرده بررسي  وييهاي روسها ها كه در قرن نوزدهم

و انعكاس اين ديدگاه در درك مسايل اين نسبت به ايران، اندهآغاز قرن بيستم به ايران سفر كرد

و عالقمندان راهگشاست .دوره براي پژوهشگران

: واژ گان كليدي

، قاجار، شرق شناسي  ايران، روسيه، بازي بزرگ، سفرنامه
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الهه:، ترجمه)گراييو شرقها سفرنامه(و روسيه در بازي بزرگ ايران النا آندري يوا،
و محمد كاظم شجاعي، تهران  1388انتشارات دانشگاه تهران،: كواليي

و نشيب بسيار سه قرن اخير از فراز و روسيه در .ك.ن( برخوردار بوده اسـتيروابط ايران

مي سفرنامه براي درك تاريخ اين روابط، بررسي.)1388 كرمي، جهانگير توانـد در روشـن كـردن ها

و موثر باشد نگاه روس  و ايرانيان مفيد به ايران براي روسيه روابـط بـا ايـران از قـرن. ها نسبت

به بعد، روابطي بسيار پر اهميت شد  هـاي كريمـه روسـيه پـس از شكـست در جنـگ. هجدهم

و فرانس) 56-1854( كه از حمايت انگلستان ه هم برخوردار بود، ناچـار در برابر دولت عثماني،

شدبه عقب و سـرزمين. نشيني از اروپا هـاي پس از آن براي روسيه ضرورت توجـه بـه شـرق

هـاي شـرقي، تعيـين هاي مـسافران روس بـراي شـناخت سـرزمين سفرنامه. آسيايي آشكار شد 

و روش  مي اهداف . را برعهـده بگيـردي مناسـب توانست نقـش هاي مناسب براي روسيه تزاري،

به رقابت راي دولت روسيه كه نميب هـاي اروپـايي ادامـه هاي خود بـا قـدرت توانست در اروپا

كه ايران هم در اين قلمـرو قـرار دهد، سرزمين  هاي غرب آسيا از جاذبه بسياري برخوردار شد

.گرفته بود

و اجرا كرد كـه هـم در به شرق، سياستي را طراحي روسيه تزاري با تمركز بر سياست نگاه

و هم در ايران پس از فروپاشي اتحاد شوروي تكرار شد ان و پس از آن در شـرايط. قالب اكتبر

كه بلشويك  ها از گسترش انقالب در اروپا مأيوس شدند، بـه سـوي شـرق پس از انقالب اكتبر

و  و پـاريس، بلكـه از كلكتـه برگشتند، آنها گفتنـد راه انقـالب جهـاني پرولتاريـايي نـه از بـن

مي  به همين ترتيب هم پس از فروپاشي اتحـاد شـوروي،.)1387 الهه كواليي،.ك.ن(ذردگ شانگهاي

و اجراي سياست غرب  نااميـد) آتالنتيـك-ارو(گرايي رهبران فدراسيون روسيه كه از گسترش

و اجراي سياست خـارجي شدند، اين بار با اجراي سياست اوراسيا  به شرق گرايي جديد، توجه

ك(روسيه را هدف قرار دادند مبتني بر ژئوپليتيك  .)1385، الهه كواليي.ن

ي مناسب بـراي توسـعه روابـط همـهيها توانست زمينه براي دولت روسيه تزاري، ايران مي

ترين بخش ايـن روابـط را تـشكيل تجاري مهم عرصه.Murriel Atkin,1980, 5)( جانبه ارائه كند

ك(داده بود  يكي.)1387،الهه كـواليي.ن و انگليس هاي رقابت از عرصهايران هاي استعماري روسيه

به  كه در قرن نوزدهم شد"بازي بزرگ"بود ايـن بـراي روديـارد كيپليـگ عنـواني كـه مشهور

و شـناخت زمينـه،در پرتو رقابت يـاد شـده، بـراي روسـيه تـزاري. گزيدبرروابط  هـاي نفـوذ

 Karl E. Meyer and Shaeen) شـد مسيرهاي پيشبرد اهداف گوناگون آن بسيار مهم بـرآورد مـي 
Balir Brysac, 1999) .هـا بـه ايـران، در پرتـو ايـن رقابـت هـاي روس بر همين اساس سفرنامه

يكي از ابعاد اين رقابت  و پيچيده، مي گسترده دست آوردن تصويري واقعيهب. كند ها را تصوير
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و اجراي سيا فرهنگي ايران،- اقتصادي-از شرايط اجتماعي ست خارجي كارآمد براي طراحي

.ساخت روسيه را ميسر مي

به فرهنگ العاده تحقير نكته بسيار مهم در اين سفرنامه، نگاه فوق آميز مسافران روس نسبت

و رسوم ايرانيان است  مي ها روس در اين سفرنامه.و آداب هـاي ماندگي كوشند با ترسيم عقب ها

و وپايي قرار دهند كه براي رفع دشـواري يك جامعه اسالمي، خود را در مقام يك دولت ار  هـا

البته ايـن نكتـه نيـز مـورد توجـه قـرار. بخشي است هاي اين مردم داراي رسالت نجات فالكت

داشت كه روسيه در اصل يك كشور اروپايي است، بدون آنكه توجه شود بـيش از نيمـي ايـن 

و داراي ويژگي  بيـشتر مـسافران.يي اسـت هاي ديگر جوامـع آسـيا سرزمين در آسيا قرار گرفته

و تحقيـر آن،  و توصيف ابعاد مختلف زندگي مردم ايـران، ضـمن خـوار شـمردن روس با بيان

و اروپايي خود كوشيدند براي نمايش برتري ويژگي  آنها در اين راه سياست خـود. هاي شهري

و فالكـت  و هدايت جامعه فقـر زده مه سـفرنا. كردنـد زده ايرانـي برجـسته مـي را براي نجات

در نويسان روس از مشكالت گوناگون جامعه خود، كـه تنهـا بخـش   كـوچكي از آن در اروپـا

و جلوه مي كرد، چشم تعامل با كشورهاي اروپايي قرار داشت پوشي هاي تمدن جديد را تجربه

به آنها نياز دارند. كردند مي را. آنها تالش داشتند وانمود كنند مردم ايران حتي تمايل مردم ايران

مي  هـاي اسـتعماري زمينه را براي اجراي سياست،كردند تا از اين راه براي سلطه روسيه مطرح

.روسيه فراهم آورند

و اداره خود داشـت، و اقتصاد كشور را در كنترل كه قاجاريه سياست ايران در قرن نوزدهم

و انگليس در سراسر كشور مواجه بود  مي. با رقابت گسترده روس در پادشاهان قاجار كوشيدند

، تا قدرت خـود را در داخـل كـشوردنبدهبرابر اين فشارها، به هر دو قدرت استعمارگر امتياز 

كه رساله دكتراي خود را در مورد شـرق. كنندحفظ و در كتاب يلنا آندري يوا شناسـي روسـي

ها نسبت بـه ايـران، بـراي پاسـخ بـه نيازهـاي گونـاگون روسـيه بـه ويـژه در رفـع نگاه روس 

هاي مسافراني را كـه از روسـيه بـه ايـران او سفرنامه،هاي هويتي خود به پايان رساند يدگيپيچ

و بسياري از آنها مأموريت  ترديد اينبي. هاي نظامي داشتند، مورد بررسي قرار داده است آمدند

يكي از كم  ب كتاب به زبان فارسي ميه نظيرترين آثار در اين زمينه وهـ آيد، هرچند تحقير شمار ا

 ولـي شـود، هاي مسافران روس در برخي موارد، از ظرفيت خواننده ايرانـي خـارج مـي توهين

ب و و ديـدگاه ويژه براي نمايش در آوردن نگـرشه مترجمين با حفظ امانت، هـا هـاي روس هـا

به ايران سفر كرده  و آغاز قرن بيستم كه در قرن نوزدهم به ايران هـا را انـد، ايـن ديـدگاه نسبت

س  و روسيه در نويسنده كتاب. انداختهمنعكس و شرق گرايي( بازي بزرگ ايران ) سفرنامه ها

و در ايـن مؤسـسه بـه تـدريس،النا آندري يوا  استاديار تاريخ در مؤسسة نظامي ويرجينياسـت

و تاريخ جهان مشغول است و نيزاو مقاله هايي. مطالعات خاورميانه  در مـورد ادبيـات فارسـي
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و مسافران روسي در ايران نوشته اسـت گرايي دري، شرق ايـن كتـاب نخـستين كتـابي. روسي

كه  و اوايـل قـرن 200است و در قرن نـوزدهم كه در بارة ايران نوشته شده  سفرنامة روسي را

و دريچه منحصر به فردي را به سوي تاريخ مورد تحليل قرار مي است،بيستم منتشر شده دهد

مي)1925-1797(ايران عهد قاجار  ها، با چند استثناي جزيـي، بيـشتر بـه اين سفرنامه. كندباز

بي شده روسي نوشته  و بسيار مورد و ايرانـي قـرار گرفتـه اند توجهي كارشناسان روسي، غربي

به عنوان منبع. بودند دريبنابراين آنها  تاريخ ايران دوران قاجار ايفاي نقـش خصوص ارزشمند

كه تا چندي. كنندمي بيدوراني و .توجهي وجود داشتپيش در مورد آن بدفهمي

در اين سفرنامه هاي گوناگون زندگي ايراني هـا در قـرن جنبه بارهها اطالعات گرانبهايي را

مي  و آغاز قرن بيستم ارائه و خانه.دندهنوزدهم ها، زندگي اين اطالعات شامل توصيف شهرها

و رسوم گروه  و قبيلـه هاي مختلف اجتماعي، مـذهب روزمرّه و جايگـاهي اي، روابـط خـانوادگي

و مناسك آن مي  و اسالم شيعي و اغلـب آنهـا شـامل داسـتان. باشدزنان و حكايـاتي زنـده هـا

و  عكس، نقاشي نيز نقشه طنزآلود و بيـشتر سـفرنامه. هـستندو هـا بـه وسـيلة افـسران نظـامي

كه بازيگران ديپلمات دريهاي روسي نوشته شده و-» بزرگ بازي« فعال  رقابـت بـين روسـيه

به منبع. اند بوده-بريتانيا براي سلطه بر شرق درياين موضوع اين مطالعه را به فرد  بـاره منحصر

كتـاب.هـا تحليـل شـده اسـت بدل ساخته كه تاكنون بيشتر از ديدگاه بريتانيايي"بازي بزرگ"

و روسيه در بازي بزرگ  و شرق(ايران ح) گراييسفرنامه ها را الي در باكه هدف اولية خود

و شرقت و أكيد تخصصي آكادميك روي استعمارگرايي، اسالم و تـاريخ ايـران، روسـيه گرايـي

و عالقة طيف   از خوانندگاني قرار خواهد گرفت گستردهيخاورميانه قرار داده است، مورد توجه

و مذهب بازيگران معاصر اين بخش عميقي درك كوشندكه مي ـ تر از تاريخ دسـته از جهان ب

.آورند

ها در همراهي جذابيت سفرنامه. اندداشته ان بسيارطرفدار در ميان مردم ديربازازهاسفرنامه

و نيز سرگرمي همچنينهاي غريب تجربهطيدر خيالي خواننده با نويسنده   ارائه اطالعات تازه

لتحمـ توانـد بـدون مـي يـك سـفرنامهة در حقيقت خواننـد. حاصل از مطالعه آنها بوده است

و دربارة قلمروها اطالعات مفيديشده، شريك ماجراهاي گوناگونةهاي سفر در تجربتمشقّ

به دسـت آورد  تخيـل خـودةهـا بـا اسـتفاده از قـو خواننـدگان سـفرنامه.سرزمينهاي ناشناخته

و دور همراه با نويسندگان سـفر اند،شان نشستهكه با آرامش در خانه، در حالي توانندمي كـرده

هـا راه سـفر را بـراي كـساني كـه قـادر بـه انجـام آن در حقيقت سفرنامه.دنيا را سياحت كنند 

 مطالـب جـذّاب هـستند، ها كه حاصل تجربيات شاهدان عينـي سفرنامه.دنگشايمي،باشندنمي

و زندگي روزمره مردم گونـاگون بارةدر بسياري در اختيـار خواننـدگان قـرار حوادث تاريخي

.دندهمي
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و مطالعاتي نويسنده كتاب دلبستگي شديد را بـهاو،كه دربارة اين كـشور داشـتهبه ايران

و اوايل قرن بيـستم بـه ايـران سـفر  كه در قرن نوزدهم و مشاهدات مسافراني بررسي تجربيات

ا كرد و ديده و نيز درك  دويـست در ايـن تحقيـق. واداشتي اين مسافران نسبت به ايرانكلّ ند

و روسيه پرارزشيكه اطالعاته استشدبررسي رنامه سف و روابط ايران و ايرانيان  دربارة ايران

و اوايل قرن بيستم عالوه بـر كـسب اطالعـاتي ارزشـمند دربـارة. دارنددر بر در قرن نوزدهم

و تـاريخ سياسـتة بـا مطالعـ بررسـي، كـه ايـن، آندري يوا متوجه شد ايران هـاي اسـتعماري

مي كند سيه نيز روشنفكري رو   ناگزير»ميزبانان«ة اصلي اين بود كه براي مطالع نكتة.ارتباط پيدا

و بررسـي روح او اين مسئله. بودهمي حاكم برخود مسافراناز شناخت نگاه كلّ به كنكاش را

و غـربو هويت روسي  دو،كه همانند جغرافياي اين كشور ميان شرق  شـده تقـسيم پـاره بـه

. واداشت،است

و دريافت وجود اين شكاف دردناك تاريخي در هويـت ملّـي روسـي بر  شـد سـبب،رسي

ازيدرك و نگاه روس نوع بهتر به رفتار ايجـاد ايران آن، جنوبي همساية ويژهبه درباره جهانها

و جالب اينجاست.شود و شناخت اين رويكردها روشـني توان بـهميها،برداشتكه با بررسي

و اظهار نظرهاي روس حليلت همة آن را در مسير او بـه عنـوان. ايران مشاهده كـرد دربارةها ها

، بـر يافـتد جماهير شوروي رشدا در دوران اتح»غرب-شرق« يك روس كه در اوج تقابل

آندبوآن كه هموطنان تا دربارة هويت روسي، ميشگونه  تحقيـق،كردند در گذشته آن را درك

 مواجهـةو شناسايي چگونگي دركرا در او ها در اين سفرنامهمنابع غني اطالعات موجود. كند

نهـاآاين مطالعـات دريافـت كـه در نتيجةاو. ياري داد،تي خودهويهاي تناقضباشهموطنان

مي»شانديگر شرقي«شان را در كنار) ظاهراً اروپايي(چگونه خود اروپايي  . دهند قرار

و اوايـل قـرن هايسفرنامهليه اين كتاب معرفي هدف او  روسي است كه در قـرن نـوزدهم

در ايـن جديد از اطالعـات دربـارة تـاريخ ايـرانيآنها منابع. اندبيستم دربارة ايران نوشته شده

. آوردهـاي مربـوط بـه بحـث فـراهم مـي موضوع دربارهي ها اطالعات اين سفرنامه. دوران است 

و بريتانيا استعماري تاريخ هايي مانند موضوع  نتيجة منطقي اين پژوهش همانـا.در ايران روسيه

و چگونه عنصر تعـصب در توضيح اين است كه چرا اين سفرنامه ها تعصب ضد ايراني دارند؟

 كند؟آنها حقايق را تحريف مي

و مقالـه دويست حاصل بررسي بيش از پژوهشاين ي اي اسـت كـه مـسافران روسـ كتاب

و اوايل قرن نوشته كه در قرن نوزدهم هـايو اكنون در كتابخانـه بيستم از ايران ديدن كردند اند

و آمريكا وجود دارد ايران،  مـسافر روسـي در ايـنو بيـست صـد بـيش از مجموعدر. روسيه

و دوران از ايران ديدن ن كردند از با ايـن توضـيح كـه. گماشتندت شتن مشاهدات خود هموبه

به جاي برخي و نقـد هـايي سفرنامه،ن تحقيقاي. مانده است از آنها بيش از يك اثر را بررسـي
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هاي اسـتعماري زماني كه انقالب بلشويكي به سياست؛اند نگاشته شده 1917 سالتاكه كندمي

بهيجز تعداد به ور،زبمهاي سفرنامه. روسيه پايان داد  به زبان اندك و هـاي روسي نگاشته شده

ش بسياري از نقل قول. اندديگر ترجمه نشده  ن هاي ذكر  ترجمـه ويسندهده در كتاب توسط خود

.انـدو غربـي ناشـناخته هـا در ميـان متخصـصان روس، ايرانـي اكثـر ايـن سـفرنامه.شده است

نكت توجهيبي و ترجمـ. است اي عجيبهبه اين منابع ةالبته مشكالت موجـود بـراي دسـتيابي

. در اين زمينه استؤثريم خود عامل،متون

كـه تـا پـيش از سـال( ارزشمند دربـارة تـاريخ ايـرانياطالعات دربردارندةها اين سفرنامه

م 1935 دسـتهبـ. اسـت)1925-1797( قاجارة سلسل زمامداريدر دوران)شديپرشيا ناميده

، چرا كه تـا چنـدي پـيش.داردبسيار تاريخي اهميت دورةآوردن هرگونه اطالعاتي دربارة اين 

به اندازة . است حاصل آن نيز بدفهمي اين دوران.ه بودر نگرفت كافي مورد مطالعه قرا اين دوران

مينماو عقب ضعفاين دوران، دوران،تي قبل تا مد بـراي شدكه مسائل چندان مهم دگي تلقي

اي يادآور برداشت پژوهشگران تاريخ اروپا دربـارة قـرون چنين برداشتي تا اندازه. نداردمطالعه 

در حقيقـت.و رنـسانس، تـا همـين اواخـر اسـت وسطي، دورة ميان فروپاشي امپراطوري روم 

و مغلوب تهـاجم  و انگلـيس بودنـد قاجارها گرفتار ا آنهـا. هـاي خردكننـدة اسـتعمار روس امـ

و استقالل صوري كشور را حفظ كنند  (توانستند تماميت را. اگرچه آنها بخش هـايي از كـشور

وستنخـ در همين دوران، در اوايل قرن بيستم،).به روسيه باختند  ين نخـست ين قـانون اساسـي

. برداشـت نوسـازي در مسير را خود هايگام ايران نخستينو تاريخ ايران شكل گرفت مجلس

ميايتها، كارشناسان از اهميت دوران قاجار به عنوان دوره پس از مد اكنون ء كـه منـشا كنند ياد

و فرهنگي اجتماعي، هايدگرگوني بازشناسـي از آنجـا كـه.بسيار بوده است سياسي، اقتصادي

و اخيرةده سه، چهار در تاريخ قاجار فقط   دربارةي بسيار مجهوالتهنوز صورت گرفته است

مي.تاريخ وجود دارداز دورهاين شود تا از طريق معرفي منـابعي دسـت اول، در اين اثر تالش

و جديد در به فرد . رف شودها برط اين نادانستهتا حدودي بارة اين دوران، منحصر

دو تاكنون و انگليسي استفاده در بررسي اين دوران از ي برخـ كـهشدمي دسته منابع فارسي

، هـاي روسـي ها هـم ماننـد سـفرنامه اين سفرنامه.استها بوده از منابع انگليسي شامل سفرنامه

و مغرضانه داراي د بـه توانـ مـي بنابراين تنها بررسي منـابع گونـاگون.هستند نگاهي جانبدارانه

و موجــه از گذشــته فــراهم آوردينگــار كمــك كنــد تــا تــصويرتــاريخ  ارزش اصــلي. كامــل

كه اين منابع تصويري تازه، هـر چنـد در اينهاي روسي معرفي شده در اين اثر، سفرنامه  است

به دست مي  پيـامي،اندپيامي كه مسافران داده اما،دندهبرخي مواقع جهت دار، از تاريخ قاجار

و كساني كه در آنها نقش داشـته. ژه است وي  ثبـت،انـد چرا كه به وسيلة شاهدان عيني حوادث

هاي تـاريخي كـه بـه طـور عمـده بـه وقـايع مربـوط بـه ها برخالف كتاب سفرنامه. شده است
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و بزرگان مي  دربارة تاريخ اجتمـاعي مـردم عـاديي ارزشمنديپردازند، حاوي مطالب پادشاهان

به قول راشوم و . كند پازل ايران در دوران قاجار را كامل مي(Rashomon)وناست

، ظـاهر از نظـر هـا سـفرنامهةهمـ.اندها به وسيلة گروه تقريباً همساني نگاشته شده سفرنامه

در عـين حـال. دارنـد هـايي تفـاوت درجـه اعتبارشـان همچنـينو كننـد هدفي كه دنبال مـي

نيها در انتخاب موضوعي بسيار هايشباهت تـوان بـه بنابراين آنها را مـي.دارندز شيوه ارائهو

و رابطـة آن بـا امپراتـوري جدايييعنوان بخش  و ناپذير از اطالعات دربارة ايران هـاي بريتانيـا

،روشـن هـاي شـامل توصـيف،العـاده فـوقيها آثار برخي از اين سفرنامه.دكرروسيه ارزيابي 

و جالب، تعبيرهاي ست كـه در ميـانا اين در حالي. هستند جذابييهاهمالحظ جزئياتي دقيق

و پر از خودستايي،هاسفرنامه مي آثاري مالل آور با هدف حفظ در اين كتاب. شودنيز مشاهده

و انسجام كلّي اثر  ازيها نمونه،توازن نويـسندگان گونـاگون برگزيـده آثاروهانقل قولي گويا

در ربـع شـده بررسـي هـاي سفرنامهبيشتر.ه شود نشان داد موجود هاي گونه تا تمام استشده 

ن  و اوايل قرن بيستم هـا بـه سـفرنامه بسياري نظر دوم از جايگاه. اندشته شدهوآخر قرن نوزدهم

مي قرن هجدهم شصتو پنجاه هاي دهه ياول قـرن نـوزدهم تنهـا تعـداد در نيمـة.گيردتعلق

به رشته تحريـر در شدة بررسي هاي از گزارش اندك  قـرن در خـالل در حقيقـت.انـد آمـده ما

كه روسيه و وادار اعتبار به تدريج نوزدهم بود  اهدافشدو نفوذ خود را در اروپا از دست داد

هـاي روسـيه در شـرق، تـرين پيـروزي يكي از بـزرگ. كند شرق دنبال را در خود امپرياليستي

ازيهـاو تـصرف بخـش) 1826-1828و 1801-1813(شكست ايران در دو جنـگ  ي وسـيع

. قلمرو اين كشور بود

هاي نيمـه سالدر. گرفت انجام ميالدي 1860ةهاي اوليه ده ايجاد آرامش در قفقاز در سال

به قلمرو  شديدوم قرن نوزدهم مناطق آسياي مركزي نيز  پس از اين وقايع بـود. روسيه ملحق

و شمال اي مشخصبه گونهكه روسيه بـه دنبـال. منـد شـدن عالقـه شرقي ايرابه مناطق شمالي

كه مسكو افراد بسيارههمين عالق  دريمندي بود مق را هـاي گونـاگون دولتـي بـه موريـتأالب

دو ها نيز همگي، نويسندگان سفرنامه. كردايران اعزام  همين مستـشاران دولتـي،موردجز يكي

م بودند و با هدف موريتأكه با  از اوضاع ايـران بـهييها گزارش ارائةهاي ديپلماتيك يا نظامي

مي. شده بودند فرستاده اين كشوربه،مسكو كـه البتـه(توان به افسران نظـامي در ميان مسافران

مي  از. كشوري اشاره كردو كارمندانها، ديپلمات)دادندبيشترين مسافران را تشكيل اكثـر آنهـا

م آموختگبسياري از آنها دانش.ه يا متوسط جامعه بودند طبقات مرفّ  و سسات عـاليؤان مدارس

 خـاص دربـارة خاورميانـه يـا زبـان فارسـيي اندك از آنان اطالعاتيالبته تعداد. نظامي بودند 

و دانـشمند نيـزان متخصص چندين تن از در ميان مسافران.داشتند  خاورميانه، چنـد نويـسنده

آثار بقية، ناس استبه استثناي نويسندگان دو اثر كم ارزش، كه يكي از آنها ناش.حضور داشتند
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به. استنويسندگان مرد نگاشته شدهبه وسيلة شدكه عواملي همةبا توجه به آنها اشاره ، پيشتر

يهـا تكامـل تـدريجي ديـدگاهةكه نشان دهند همگوني از مستنداتي استةها مجموع سفرنامه

 نويـسان، رنامهدست آوردن اطالعـات دربـارة سـفهب در بيشتر موارد،. آنها مي باشد نويسندگان

كه به و يك يا دو اثر نه چندان مهم را نگاشـته بودنـدي مهم جايگاهخصوص افرادي ، نداشتند

به يكديگرة البته در برخي موارد اشار.استدشواري كار كمك خـوبي در ايـن راه، نويسندگان

.بود

ذي سفرنامه از طرفي، رّةندگي روزمزو حقايق هاي گوناگون قيمتي دربارة جنبه ها اطالعات

و اوايل قرن بيستم بيكه را ايرانيان در قرن نوزدهم هاست، سفرنامهنپرطرفدارترين موضوع در

ـ گذاردر اختيار مـي  و اغلـب داسـتان هـا سياري از سـفرنامهبـ.دن و شـامل مطالـب روشـن هـا

بر. طنزآميز هستند هايحكايت ويها، نقاشـ نقشه حاويها بسياري از سفرنامه،اين عالوه هـا

و مردم عكس  هـاي لبـاس كه در ميان آنها تـصاويري از زنـان ايرانـي بـاندهستهايي از شهرها

قـوانين هـا اطالعـاتي دربـارة خواننـدگان ايـن سـفرنامه. كنـد نيز جلب توجـه مـي شانخانگي

وو رسوم، سنّت عاداتخانوادگي،   بـه دسـت باورهـاي خرافـي ايرانيـان هـا، آداب معاشـرت

و اسـترآباد، مشروحي هاي توصيف ها شامل رنامهسف. آورندمي  از شهرهايي مانند تهران، مشهد

و كلبهكاخو فقرا،ثروتمندانها، بازارها، خانه خيابان ميها .باشدها

همراه با احـساس تربيني غربي،رالبته بايد اين نكته را نيز در ذهن داشت كه احساس خودب

به حقارت منحصر به فرد روس  و ايرانيان بـهيتصوير اروپاي غربي،ها نسبت  معجوج از ايران

و، مسافران در توصيف ظاهر ايرانيان، مواردكه در اغلب به طوري.دهدخواننده ارائه مي  لباس

مي نيز ذائقه آنها با لحني تمسخر معمـوال ًبـر توان ادعا كـرد در ايـن آثـارمي. گويندآميز سخن

ني  و ت فرد ناخوشايندنكاتزصفات ناپسند اخالقي ايرانيان ايبـه گونـه؛شده است كيدأ ايراني

و و گروهسواديبيكه جهل مانـدگي عقـب، حاكمـان هاي مختلـف اجتمـاعي اعـم از اشـراف

بي ذوقي هنري ايرانيان  و نيز و معماري، همگي بهداشتي بـه عنـوان در موسيقي، رقص، نقاشي

بي.شودميارائهبر حقارت آنها مبني داليلي  درة جامعـ ها شتر اين گزارشدر و مجمـوع ايـران

به طور و غيرقابل اعتماد معرفي شده خاص،اشخاص بخـش مهـم موضوع اسالم نيز.اند فاسد

، اي غربي مقايسه كـردهه آنها قوانين اسالمي را با كليشه.شودها را شامل مي ديگري از سفرنامه 

و از سوي ديگر به تعصب نويـسان سـفرنامه.كننـد ياكاري مـتهم مـيربه ايرانيان را از يك سو

و الهيات اسالمي نشان نميايهمعموالً عالق  ، ولي نسبت بـه اسـالم، دهند خاص به مباني بينش

وو آيين آداب اسالمي،ةمردم، خانواد . هستند، يا عرفان اسالمي، كنجكاو تصوفهاي شيعيان

و مر مجذوب اينكهباآنها معموالً و تعزيـه مـي حركات عجيب دراويش  شـوند، اسم محرّم

اي گونـه ها بـه در بسياري از سفرنامه. دهندتند قرار مي هاي انتقاد هدفهاي اسالم را اين جنبه
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از حتـي برخـي از نويـسندگان بخـش. تعزيه پرداخته شده استمراسم قديمي مفصل به هـايي

و در آثار خود گنجانيده  ي. اندتعزيه را ترجمه هـايي كـي ديگـر از موضـوع جايگاه زنان ايرانـي

كه  تـوان هـا مـي سـفرنامهة بـا مطالعـ در همين حال.است انتقاد شديد نويسندگان هدفاست

و نگاه. انددريافت كه خود نويسندگان نيز در خفا يا حتي نادانسته جذب آن شده  موضوع زنان

از خـود شـرق زن شرقي نماديكه براي آنها چرا، نويسندگان به اين موضوع بسيار مهم است 

كه شرق را همانند زن مطيع،هعالق آنها نيز.است و مند هستند كه طبيعتـاً نادان بنمايانندضعيف

.د غرب قرار دارةتحت كنترل نيروي مردان

مي نويسان، سفرنامه پوشش زنان ايراني به آنها اين اجازه را نمـي. آزارد را دهـد كـه چرا كه

ها از چندهمـسري سفرنامه.و مالحظه كنند را كنترل خود شرقو به معنايي زنان ايراني بتوانند 

و اغلب مالحظه  در حجاب انزوا، سوادي،بيپروا دربارة زنان، هايي بي انتقاد كرده و زندگي آنها

مي حرمسراها مي ازدواج موقت.دهندارائه  نامحـدوديتواند بـا تعـدادكه براساس آن يك مرد

وندك ازدواج كوتاه زن براي مدتي  گـاه، به شدت از سوي نويسندگان مورد حمله قـرار گرفتـه

كه از ديد بسياري از نويسندگان، مردانا اين در حالي. با فحشا يكسان انگاشته شده است ست

و نيز پايين آوردن ارزش آنها تـا حـد سامانبنااوضاع ايراني مسئول  و حبس آنها در جهل  زنان

و يك اسباب زن. هستند راني هوس ابزاربازي ايراني در اسالم هم مورد توجه قرار گرفته جايگاه

 مـورد انتقـاد،ماندگي زنان ايراني مذهبي به عنوان يكي از عوامل اصلي عقب هايتعصب. است

. گيردشديد قرار مي

و بسياري از جهانگردان غيرنظـامي كـه بـا آنهـا همـراه بودنـد،  افسران نظامي به طور ويژه

و سيرهب ويژهيتوجه  آنهـا در كنـار مالحظـة.انـد نـشان داده ارتـش ايـران بهـسازي گسترش

و مهم هاي تمرين و رژه نيروهاي نظامي، از اسلحه و نيز اردوهاي نظامي ارتش ايران نظامي ات

در،دربارة اوضاع اسفبار ارتش شاهنشاهي، بازديد كرده و انضباط مناسـب، ضـعف  كمبود نظم

و تجهيزات و ميـزان. دادند مي گزارش آموزش برخي از آنها آمارهايي دربـارة تعـداد سـربازان

ي،مدربـارة عمليـات نظـا شـامل اطالعـات مفيـدي كـه انـد مهمات ارتـش ايـران ارائـه كـرده 

در استو نظاميان خارجيهاقلعه، نظاميان نامنظم شبه نظام،پياده نظام،ها، سواره خانهاسلحه كـه

كه در سال.اندخدمت ارتش ايران بوده  وةبه وسيل 1879گردان قزاق  افسران روس ايجاد شـد

 خواننـدگان.بوده استة نويسندگان مورد عالق هاييكي از موضوع د، تحت كنترل آنها باقي مان

و از فرايند تكامل گردان،هايي توصيفها با اين سفرنامه اسلحه،آموزش، يونيفورم، سـازماندهي

از. شوندميآشنا تعداد سربازان آن  يك،هاسفرنامهيكي شـاهد عينـي حـوادث ژوئـن گزارش

مي)گلوله باران مجلس شوراي ملي(1908  گـردان قـزاق تحـت ايـن حـوادثدر. دهدرا ارائه
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به اصالحات نقشي تعيين،فرماندهي كلنل لياخوف و پايان دادن كننده در انحالل پارلمان ايران

.قانوني ايرانيان ايفا كرد

و قومي روشن بندي اولويت دارايافران اكثر مس از.هستندهاي مذهبي آنها با همدلي بسيار

و بلوچ ردها، تركمنكُ مي ها وري، اسـتقاللا، قدرت جنگ»پدر ساالرانه«از زندگيو كنندها ياد

مي  و بزرگي اين اقوام سخن هـا سـفرنامهاز برخـي،عـالوه بـر ايـن. گويندو احساس شرافت

و نيز روابط خصمانهة تحت كنترل آنها، شيوةمنطقل،يند اين قبا رهبران قدرتم  با زمينداري شان

ي مـشابه دربـارةيهـا مالحظـه نويـسندگان. كننـد ايران را با دقّت توصيف مي حكومت مركزي 

و. دارندو حتي مسلمانان سنّي ارامنهها، شامل زرتشتي هاي مذهبي ساكن ايران، اقليت همراهي

 اسـتعماري خـاص نـوعي واكـنشةها با غيرمسلمانان نشان دهنـد سفرنامهنهمدلي نويسندگا 

 كـه اسـت روس اسـتعمارگر افسران بازگو كنندة سياست واقعيو نيز»تهديد اسالم«نسبت به

كن"كردند در راستاي تالش مي و حكومت و مـذهبي اقليت"سياست تفرقه بينداز هاي قومي

هـا در ايـران قـدرت كـافي بـراي روس خوشبختانه.نندكرا عليه اكثريت فارس شيعه تحريك 

و مذهبي برانگيختن چنين شكاف .نداشتندهاي قومي

و شـمال فرض كرده انه ساده لوحهانويسندگان سفرنامه كه مردم شـمال، شـمال غـرب اند

به دست روسهاشرق ايران، به ويژه غير فارس  . اسـتقبال خواهنـد كـرد ها از اشغال اين مناطق

اين فرضيه براسـاس.شدو سعادت آنها خواهدء صلح ها منشا ند حاكميت روس بود معتقد آنها

و شـمال غـرب، در مناطق قبيلـه ايران ضعف حكومت مركزي مشاهدة فـساد اي شـمال شـرق

و نيز احترام فارس حكّام محلّي و غير فارسشديد .ها نسبت به مسافران شكل گرفتها

كه تقريباًييك كـه تمـامي ه، ايـن اسـتشدكيدأتبر آنهاها در تمام سفرنامه از نكات ديگر

به گذشته  و شكوه ايران مي افتخارات بزرگ به واسـط. گرددهاي كهن باز ة در حال حاضر ايران

و ناكارآمدي دولت مذهبي، هايتعصب و آمـوزش، سـطح پـايين عقـب مانـده ارتـشو فساد

و فرهنگ و عقب بهداشت  هـا، ايـران را بـه كفـايتي ايـن بـي.اسـت ماندگي شـده دچار ضعف

 كـه ايرانيـان از آنجـايي.بينـي روسـيه درآورد طلبـي قابـل پـيش اي آسـان بـراي توسـعه طعمه

و توسع كنند ادارهاي بايسته كشور خود را به گونه ستندتواننمي آنهـا تنهـا از طريـقة، پيشرفت

رسـالت«اين تحليـل. بود پذيرخيرانديش مانند روسيه، امكانو كمك يك امپراطوري پيشرفته 

مي» تمدن بخشي  هـاي سياسـت كننـدة در حقيقـت توجيـهوساخت در ايران را كامالً مشروع

و استعماري روسيه در ايران بود . امپرياليستي

شي ها از ايران به اين دليل مهم است كه روسيه از زمان پتر كبير نق بررسي چشم انداز روس

 اين كوشيديا،به خاك خود ضميمه كردرامناطقي از ايران روسيه. اساسي را در ايران ايفا كرد

و شـمال هاي حاشـية دريـاي قفقاز، استاناين مناطق.درا انجام ده كار و منـاطق شـمال خـزر
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ـ 1801 گرجستان هـم در سـال.دشومي را شاملشرقي ايران و پ از بـه روسـيه پيوسـت دوس

به تسليم، نوزدهماول قرن جنگ نيمة به ايران  با در نظرگرفتن.شد وادارروسيه مناطق قفقازي

دركه توان گفت پيشروي روسيه در مناطقيجنگ فعلي روسيه در چچن، مي  كنتـرل در گذشته

هاي ديگري از آسياي بخش نوزدهم دوم قرنةدر نيم.دارند ساله دويستيقدمت، اندبوده ايران

ا  به شد يران جدا مركزي از  1917تنها وقوع انقـالب بلـشويكي در سـال.ه شد روسيه پيوستو

راو شـمال اشغال مناطق شـمالو هاي استعماري روسيه در ايرانكه سياست بود شـرقي ايـران

، داشـته هـا برنامـه هـاي اسـتعماري روسدر نويسان نيز حـضور فعـالي سفرنامه.پايان بخشيد 

مي در اين زمينه با خوانندگانشاناراطالعات خودو مشاهدات . گذارنددر ميان

و فعاليت كه هاي استعماري روسيه در ايران شكل دهنده بخشي از طرح ها بازي" آنچه بود

و بريتانيا براي استيال بر شرق-"بزرگ مي- رقابت روسيه  عنـوان"بـازي بـزرگ". شـد ناميده

 نـوزدهم دوم قـرنةو در نيمـ شـد نـوزدهم مهم از تاريخ استعمارگري در اوايل قـرنيمقطع

و قفقاز، زنگ خطر را براي بريتانيـاي تشديد شد هنگامي كه پيشروي روسيه در آسياي مركزي

به صدا درآورد با،نوزدهمدوم قرن در نيمة.كبير هـاي قـدرت روسيه آرام آرام توانايي رقابت

مياروپايي را از دست داد   تـالش، بنابراين اروپايي رقابت كند،هايتوانست در سياستو كمتر

هـاي رقابـت يكـي از اهـداف عمـده ايران بـه در اين راستا. در آسيا با رقبايش مقابله كند كرد

و دخالت. تبديل شد امپرياليستي روسيه  و بريتانيا هـاي هاي آنها در حـوزه فشار همزمان روسيه

م-سياسي و در حقيقت غير قابل  عميـق آثـار بنـابراين.قاومت بـود اقتصادي ايران بسيار سخت

. قاجار بر جاي گذاشتدورانخود را بر ايران

و انگلـستان هنگامي شكل گرفت كـه1907 در سال"بازي بزرگ"عطف نقطة  بـا روسـيه

به مناطق نفوذ خود تقسيم كردند و.قراردادي ايران را  مركـز براساس اين قرارداد، مناطق شمال

و منطقه مياني منطقه ايران حوزة شرقي مناطق جنوبو نفوذ روسيهةايران حوز نفوذ انگلستان

بندي بـه صـورت اين تقسيمكه مي دهد هاي روسي نشان سفرنامه بررسي.دش اعالمطرف بي

و بـا معاهـدة   تنهـا مـورد 1907عملي در حوزة نفوذ روسيه در قرن نوزدهم به وجود آمده بود

م.تأييد قرار گرفت كه مي حتي مسيرهايي گزيدند منـاطقي سافران روس براي مسافرت خود بر

به عنوان حوزةميرا شامل  كه بنا بود .)هاك ضميمه، نقشه.ر(نفوذ روسيه تعيين شوند شد

 هـاي سـفرنامه.شـده اسـت هـا تحليـل تاكنون بازي بزرگ همواره از زاويه ديد بريتانيـايي

پدينقش، دربارة ايران انگليسي  در حقيقـت.انـد تـاريخي داشـته مهـم يـدة مهم در روايت اين

، بررسـي همـين نظـراز.به شـمار آورد"بازي بزرگ" زمينة تكميلي توان نويسي را مي سفرنامه

و بررسـي نظيربييفرصت، هاي روسي سفرنامه ، از زاويـه ديـد"بـازي بـزرگ" را براي تحليل

كه بيشتر سـفرنامه.كندها، فراهم مي روس ار،نويـسان چرا  ديپلماتيـك دسـتگاه تـش يـا عـضو
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و در نتيجه وري تـ هـاي اسـتعماري امپرا سياسـت، مجري مستقيم ايبه گونه امپراطوري روسيه

و اقتـصادي آنها دربارة جنبه مشروح هايگزارش.روسيه در ايران بودند  هاي نظامي، ديپلماتيك

و تحقيقـاتي هـا بررس، نتايج روسيه در ايران هاي نظامي برنامه كه شامل ست،ا"بازي بزرگ"

و شمال غرب، گزارش نظامي در مناطق شمال، در هاي سرّي از ديپلماسـي روسـيه شمال شرق

و برخـي كاالهـاي توسعة تجارت روسيه شاملو نيز ايران  ويـژه بـر اسـاس مسيرهاي تجاري

.است هاي آماريداده

و عشايري مناطق قبيله مسافران، عالوه بر اين و شمال اي روستايي  شرق ايران را نيز شمال

ايـران، بيـشتر ايـن حكومـت مركـزي.انـد كرده بررسي،نفوذ روسيه قرار داشتندكه در حوزة

يه كـه هـاي نظـامي روسـ هـاي گـروهو شناساييهابررسينتايج. كردمناطق را ظاهراً كنترل مي 

د بردارندةدر،كردندطلبانه براي منطقه ترسيم مي هايي توسعه نقشه و هاي منحصر اده اطالعات

و نيز منابع آبي منطقه است،هابه فردي دربارة راه  در همـة. خصوصيات جمعيتي ايـن مطالـب

و هاي روسيه يافته موارددر اغلبوگيردمي قرار"بازي بزرگ"چارچوب  تـضاد بـا در تقابـل

ا"بـازي بـزرگ" بـازيگران روسـي. شـود سـنجيده مـي هـا هاي بريتانيـايي فعاليت ز بـا افتخـار

راو رقباي بريتانيايي خود كردهروسيه در شرق ياد» رسالت تمدن بخشي«آفريني خود در نقش

كه. كردندتقبيح مي  عليـه موريت آنهـا در ايـران، مبـارزهأممهم هاي بخشيكي از در اصل چرا

. بريتانيا بودامپراتوري

 بـه،روسـيه وريتـ وهـاي امپرا نويسان بـه نير بسياري از سفرنامهو روشن وابستگي مستقيم

مي روسي گراييملّيو امپراتوري آنها از پرقدرتحمايت هـاييكه در نظر آنها نشانهشد منجر

 بـه وري روسـيه تـ دن بخـشي امپرا اسـت كـه رسـالت تمـ جالب ايـن نكتة.دپرستي بو از وطن 

به طور ويژه، مادونهاي شرقي و در برابر ايرانيان هـا چنـان مهـم جلـوهنآدر نظر به طور كلّي

به تحوالت داخلي روسيه را تحتكه كردمي  آن دسـتهي حتّ.دادتأثير قرار مي نگاه سياسي آنها

وو از افراد نظامي هو غيرنظامي  در خـواه مـشروطهو مردمـساالر هـاي گروهدارامتخصصان كه

اري روسـيه هـاي اسـتعم بـه شـدت از سياسـت خـود هاي در سفرنامه،روسيه استبدادي بودند

مي  و سـير قهقرايـي در افكـار.ندردكحمايت  شايد بتوان سانـسور را در ايجـاد ايـن چـرخش

 بـر ايـن،پرسـتي دربـارة مـيهنرا آنها احساسي اظهارات، با اين حال.نويسندگان مؤثر دانست

و توسـعهتـ امپرا"رسالت تمدن بخشي"توان توضيح داد كه اساس مي آن ضـروري طلبـي وري

و وظيفهشاهدانبراي اين  به مبـارزات داخلـي بـين تزاريـسم  در آزادي خـواهي شناس، نسبت

. داشت اهميتبيشترروسيه

و و ميـان دو فرهنـگ، بـه دليـل وجـود برخـي قـضاوت تقابـل معموالً هرگونه ارتباط هـا

و واكنش كه شكل دهندة نگرش خاص هايو نيز برخي تعصب هاداوريپيش مي ها به،شودها
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ش و روابـط ميـان.دوشـ مـي منجر نظر هر دو طرف از كل گيري تصورهاي نادرست بدفهمي

و روسيه را نيز نمي  و تناقض ايران و شـرق توان خارج از متن روابط متشنج آميز غرب مسيحي

و روسـيه ميالدي نوزدهمدر قرن. اسالمي تحليل كرد  و رويـارويي ايـران  در حقيقـت،روابط

ك نمايا د ننده نابرابرين در وطرف رابطه بود ميان جنـوبية استعماري روسيه بر همساية سلطكه

ميآن . يافت تجلّي

به ايران در. داشتندي خاصيهاداوريپيش، مسافران روس هنگام ورود آنها انتظار داشتند،

كهه روب ايران با مسائلي  در.، منطبق باشـد داشتندكه از اين كشوراي مغرضانه تفكرابرو شوند

درهاداورياين پيش.دبوارد نيز چنين اكثر مو و در منعكس شـده آنها هاينامهسفري مغرضانه

كه شاهد بودند واقعيت تغيير مي،هايي ه، هاي روسي سفرنامه. يافت بازتاب مانند تمام منابع اوليـ

را سندي موضوعكه اين از آنجا. ذهني است   بايـد،دهـدميثير قرارأت تحتبه شدتت آثار آنها

و افشاي براي.به آن توجه كرد هاي آنها دربـارةو داوريهاهكه مشاهد هايي تعصب نشان دادن

و فيلترهـاي ذهنـي را بـه دقـت داوري، بايد اين پيش استثير خود قرار دادهأتايران را تحت  ها

د  و بررسي قرار هـا بـه عنـوان منـابع در كنـار معرفـي ايـن سـفرنامه نابراينب.ادمورد شناسايي

و تعـصب بررسي پيش داوري اطالعاتي دربارة ايران، هدف ديگر اين كتاب  حـاكم بـر هـاي ها

. استدر مورد شرق مسافران روسي هايتفكر

در اختيار ما قـرار دربارة خود نويسندگان ارزشمندياطالعات،ها سفرنامهةدر حقيقت مطالع

كه آنها از خود، در برابر ايراني. دهدمي بهاتصويري  بـا انـد، دادهارائـه در ايـران هـا ريتانياييو

كه دربارة ايران ارائه مي انگيز شگفت فضاي خصمانة.به يك ميزان اهميت دارد،دهنداطالعاتي

ت خـاص روسـي نويـسنده موجود در ايران،  و بيان هويـ .هاسـت دليلي براي مستحكم ساختن

كه نويسندگان روس در آن خـود را بـين آنشـ»ديگـر«موقعيتي رقي، كـه ايرانيـان نماياننـده

و  كه بريتانيايي»خود«هستند، آن غربي ميهستند، ها نماياننده  عميـقي شكافبيانگردهند، قرار

در»هـايشرق« آنها در مقابل مغرضانه گيريموضع. وجود دارد است كه در خودآگاهي ملّي آنها

.آيـد بـه چـشم مـي ها، ساير بخش، بيش از گويندهايي كه آنها دربارة خودشان سخن مي بخش

ــوانمــي ــارة خودشــان در حقيقــت واســطه ت ــان اســت، اي گفــت ســخن گفــتن آنهــا درب  مي

ميمفروضات آنهاوي مغرضانههاگيريموضع و ايرانيان ارائه كه از ايران .دهندو تصويري

و نيـز فعاليـت مـورد هـا در روس هـايو تعصب هافرضپيشمجموعه ايهـ مـردم شـرق

برابـري ميـان. ده شـده اسـت ناميـ روسـيه گرايي شرق در اين كتاب،،مستعمراتي آنها در شرق

و مفهوم تجربيات روس  و اروپـايي شرقي از نگاه غربـي»ديگر«ها در ايران ةاز اسـتفاد هـا، هـا

از براي تصوير روس انحرافية، به عنوان نقط گرايينظرية شرق اصليعناصر ، گرايـي شـرق هـا

و شيوة نمايش نظرية،گراييشرقمفهوم. مي كند حكايت  در تفكـر غربـي،»شرق« نشان دادن
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به اروپاي غربي پديده بيشتر  اروپاي شـرقيكه شيوة نگاه در حالي. شده است شناختهاي متعلق

به اين مسئله نيـز توجـه داشـت. شودمي گرفتهگيري آن ناديدهو روسيه در شكل  كـه،اما بايد

و شـرايط خـاص خـود را دارد، زمينه،ها روس گراييشرق و كـه هـاي ويـژة تـاريخي سـاخته

و به روشني آن را از تجربـة اروپـاي غربـي متمـايز پرداختة پيچيدگي هويت مل  ي روسي است

.سازدمي

كه بـا مطرح شد، فقيد سعيددبراي نخستين بار در كتاب ارزشمند ادوار گراييمفهوم شرق

و در سـال ، هـر دانـشي داراي بارهـاي نظريـه بـر اسـاس ايـن. منتـشر شـد 1979همين نـام

و سياسي است جامعه كه با هدف با قدرت در آميخته است ناپذيراجتناب به صورتو شناختي

 كنـاردر» غربـي خـود« هويـت.گيـرد قرار مـي بهره برداري تحت انقياد در آوردن شرق مورد

مي»ديگر« و.شود شرقي ديده  غربـي قـرار داده»خـود«از»رتـ پـست«در نتيجـه شرق متفاوت

به . شودمي به قولي تمد»آنها« در برابر»ما«جهان نو ك در برابر بـد، عقـلين در برابر بربريت،

و و ضـعيف شرق. تقسيم شده است....در برابر احساس  فـرو كاسـته تا حد يك موضوع ايستا

به جامعة متمدن شده كه و بررسـي غـرب پيـشرفته قـرار گيـرد مطا هدفبايد براي ورود .لعه

و،»ن بخشي تمد«، استعمارگر هايوريتوري روسيه نيز مانند ساير امپراتامپرا  پيشرفت سياسـي

و قفقاز را وظيف و مسيحي كردن مردم آسيا ميةاقتصادي . انگاشت خود

و متفـاوت روس برداشـت دليل وجـود توان گفت در نگاهي كلّي مي و هـاي گونـاگون  هـا

به هايي غربي از موضوع هاياروپايي در هويـت ملّـي خـاص موجـود وضـعيت علتيكسان،

و غربي تركيبي كه در حقيقت است روسي و هجـدهم در اواخر قرن.باشدمي از عوامل شرقي

و موقعيت جغرافيايي روسيه نوزدهمقرن شكل، تكامل تاريخي ي گيري بحراني در هويت ملّبه

ش منجر روسي كه در و غرب كاف ميان مفاهيم شرق شد ـ گرايانه  ميـاندر.يافـتي گرايانه تجلّ

 داد، تـأثير قـرار روسي را تحت)ةدوگان(گيري هويتكه شكل تاريخ روسيهالتترين تحو مهم

) هـا از سـوي روس( پذيرش مسيحيت شرقي از راهبه ويژه وري بيزانس،تتوان به تأثير امپرا مي

آن آغـاز دوبـار پيامـدهاي آن،،بـه روسـيهها، تهاجم مغول دهمدر قرن و سـيزدهم در قـرنة

پت اصالحات غربي و عناصـرهدر نتيج. اشاره كرد هجدهمكبير در ربع اول قرنرسازي  آسـيايي

و فرهنگ روسيه،غربي به را شكل داد تاريخ  بحران دردناكي در شـكل گيـري هويـت ايجادو

اونوزدهمشد كه در قرن منجر ملي روسي .ج خود رسيدبه

به يك قرن غربي در طلبـي بـراي توسـعه اسـتعمارگرايانه رويكردي سازي، پس از نزديك

،1812پيـروزي روسـيه بـر نـاپلئون در سـال. هاي خارجي در روسـيه شـكل گرفـت سرزمين

به مناطق شرقيو عثماني هاي متناوب روسيه جنگ و قفقـاز، مانند، پيشروي در آسياي مركزي

و درگيري گيري چالشل به شك مجموع و فكـري ها و نيـز وضـعيت دشـوار قابـل هاي سياسي
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يا.شد منجر در هويت فرهنگي روسي انتقادي چ شديد عالقه رنسانس شرقي كه رنگهبه هر

و توسعة شرق وبه عنوان نوزدهمگرايي در اوايل قرنو بوي شرقي داشت  يك نظام آموزشـي

تح،آكادميك . بدل شدند اين چالش ريكهمگي به عواملي براي

و انديشمندان روس در ارائه تعريفي از بـا»هـا شـرقي« يـا»آنهـا« در برابر»ما«روشنفكران

 غـرب جايگـاهي پيچيـده بـوده–ها در نظام شرق چرا كه جايگاه روس. اندمشكل مواجه بوده 

مل.است كه خود بخش هويت  شاهديه،شكل داد ها را روسفرهنگي مهم از زندگييي روس

مل در اين دوپارگي الينحل بودن بر و موقعيـت جغرافيـايي روسـيه،.سـت آنهاي هويت روابـط

و انديـشمندان روس، مناسبات  و فرهنگي نخبگـان و اقتصادي آن، ساختار آموزشي ديپلماتيك

»رسـالت تمـدن بخـشي«و نيز»شرق«استعمارمذهب مسيحيت روسي، خويشاوندي دودماني، 

كه روسيه بخـشي از اروپاسـت همگي نشان دهن سـت كـه وجـوداايـن در حـالي. دة آن است

 برخورداري نبود،بيستمو پارلمان تا اوايل قرن اساسي قانون نبودعواملي مانند سلطنت مطلقه، 

و آزادي و مردم از حقوق داري بـه خـصوص در بخـش گسترش ديرهنگام سـرمايه هاي مدني

.استدن روسيه در ميان كشورهاي شرقي كشاورزي، داليلي منطقي براي قرار دا

. اندوري روسيه بودهت ميالدي، بخشي از امپرا پانزدهمملل آسيايي گوناگوني، حداقل از قرن

ه غيـرممكن بـود هـا هاي زنـدگي روسو اروپايي در بسياري از عرصهشرقيعناصر جداسازي

يك.است هم، شرق روسبراي و هم ديگري، هـ»ما« هم خود بود و ةبـه گفتـ.»آنهـا«م بود

چون كهن،ةروسي،، نويسندة روسي قرن نوزدهم)Bestuzhef- marlinskii( مارلينسكي-بِستوژِف

و آسيا به طور يكسان ژانوسي دو چهره،  را شيوة. چشم داشت به اروپا زندگي روسي پيوندي

و رخـوت چادرنـشيني شـرقي ايجـاد كـرده بـودهسباحمميان فعاليت  اري از بـسي. شده غربي

و انديشمندان  مردانگـي روحيـة در مقابـل در توصيف كشور خـود روس، مشهور روشنفكران

در.انـد روسـيه سـخن گفتـهو تواضـع، انفعال ظرافتاروپاي غربي، از خارجيان به ويژه مردم 

به كشوري شرقي كه اين تعبير حالي مي روسيه را بيشتر معمـوالً بـا خـصوصياتكهكند، شبيه

ا  و و اقتدار، در احاطة غرب نفعاليزنانگي . است، قرار دارد شدهنمايش داده كه نماد مردانگي

كه در برخي از سفرنامها جالب اين و ها نيز،هاي بريتانيايي ست  نگاه همچنينكه دربارة روسيه

. هـستيم هـا شـاهد چنـين ابهـامي در توصـيف روس،ايرانيان به خارجيان متجاوز نگاشته شده

ا  دچـار، اروپـايي بخواننـد يـا آسـيايي بـه روشـني ها را بايد ين آثار در اينكه روس نويسندگان

.اندسردرگمي شده

كهي روسي،ت ملّ اين دوپارگي در هوي به همراه داشته هـاي آن را نشانهنتايج بسيار با خود

به ايران مشاهده كردتوان در سفرنامه مي ود وجـ اين دوگانگي،ةترين نتيجمشخص. هاي مربوط

بـه محـض اينكـه از هـاي روسـي نويسندگان سفرنامه.هاستنوعي احساس حقارت در روس 
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مي مي،شوندمرزهاي خود خارج آنهـا تـالش. احساس حقارت خود را پنهان كنند كنند تالش

به خصوص بريتانيايي هايخود را با اروپائي كنند مي و و امپراطـوريها غربي برابر جلوه دهند

و روسيه را داراي  آنهـا بـراي جبـران ايـن.اروپاي غربي نـشان دهنـد يكسان با تمدن عظمت

را بيش از حد بر اروپايي بودن خود حقارت، و خود » اروپـايي«،»روس«به جاي تأكيد داشتند

هـاي نمونـه بـا،كردنـد كه در ايران مـشاهده مـيرا رويدادهايية هم آنها. كردندخطاب مي

 اروپـايي خـود سـخن»افكـار«و»هـا گـوش«،»چشمان« از بارهاودهكر آن مقايسه»اروپايي«

 . گفتندمي

و جملگي عقيده دارنـد»....هاما اروپائي« آنهاةيكي از عبارات مورد عالق كـه انجـام است

آنةهركاري بر خالف نوع اروپايي آن، نشان دهند  همين تالش مكرر آنها. است نادرست بودن

ب  به معناي اروپايي بودن است، خود نشانة براي اثبات اينكه روس از ودن به نبودروشني  اعتماد

هما اين در حالي.نفس در آنهاست كه در آثارشـان هـيچ تأكيـدي بـر بريتانيايي آنها، تايانست

كه.نداشتنداروپايي بودن خود  بـه اعتقـادو بودبه نظرشان كامالً روشن اين مسئلهبه اين دليل

ن  به اثبـات آن احـساس نمـي،بنابراين. يز چنين بود آنها براي ديگران  در مقابـل،.كردنـد نيازي

ب،هاروس كه  بـه منظـور است،"بازي بزرگ"ريتانيا رقيب آنها در گرچه فراموش نكرده بودند

و شباهت خود،اثبات اروپايي بودن مي هاي خود با بريتانيايي بارها بر نزديكي از. كننـد ها تأكيد

كه دربـارة اسـتعمار، سياسـتايهها با تجرب يتانياييبر ها،ديد روس و هـاي اسـتعماري گسترده

»اين گونه احساس نزديكـي. حقيقي اروپايي بودند»خود« داشتند، تجلّي»دن بخشي رسالت تم

و امنيـت، ايران»ةتهديد كنند«ها در فضاي شد روس ها موجب مي با بريتانيايي  احساس آرامش

كـه بـه شـان ها براي پنهان كردن حقارت ذاتي هاي روس يكي ديگر از شيوه.بيشتر داشته باشند 

 مـسيحي.تأكيـد بـيش از انـدازه بـر مـسيحيت بـود شد،مي ايجاد آنها هويت ملّي دوپاره دليل

و مؤلفة هويت منحصر به فرد روسي انگاشته مي ارتدوكس بودن در روسيه، در واقع.شد عنصر

، به خصوص در تقابل با مـردم ين ويژگيا. بودن هم معنا بود روس بودن با مسيحي ارتدوكس 

-و نيـز كاتوليـك قفقاز، آسياي مركزي شبه جزيرة كريمه، مانند مستعمرات روسيه غير مسيحي
، بيشتر مورد ها در آمدبه اشغال روس1917و هجدهمهاي پاياني قرن سالدركه هاي لهستان

ا روس.گرفـتمي تأكيد قرار  مـسلماني كـه تحـت سـلطه هـاي قبيلـهز جانـب هـا تهديـدي

و اساساً پست ، آمدنـد تر از شهروندان روس بـه شـمار مـي امپراطوري روسيه قرار گرفته بودند

و در حالي.كردندو آنها را بدون دشمني تحمل مي كردنداحساس نمي كه در خارج از روسـيه

. ديگري بود خصوص در ايران اوضاع به گونةبه

م آنهـا.ندهـست كردند كه از سـوي اسـالم مـورد تهديـد سافران روس احساس مي در ايران

.كننـد اروپـايي بـودن خـود را اثبـات هستند، مؤمني با نشان دادن اينكه مسيحيان كوشيدندمي
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گونه كه حاميان آزاديخواهي در روسيه، در خارج از اين كـشور بـه هـواداران سرسـخت همان

بال شدند،تزاريسم تبديل مي  به شدت اسالم را مورد آنها فاصله پس از عبور از مرزهاي روسيه،

و عضو جامعة مسيحيت معرفي مـي  و خود را نمايندگان اروپا و. كردنـد حمله قرار داده تقبـيح

ازياز نظر آنها بخش انتقاد از اسالم   البتـه همـان.در ايران بـود آنها»دن بخشي رسالت تم« مهم

را طور و مسيحياني مخـالف بـا افراطـيكه آنها در ايران خود و شـرقي در ذات اروپايي گـري

مي  كردند، از طريق اين احساس پيوستگي با اروپاي غربي نوعي احـساس برتـري بودن برآورد

مي  به هاي خود نويسندگان روس در گزارش.كردندبراي خود ايجاد طبيعي، خـودرغيايگونه،

نه روس . كردند مسيحي توصيف مييهايكه اروپائيبل،هايي ارتدوكسرا

و بـدگويي از آنهـا ناديده انگاشتن ارزش و كوبنـدهي بخـش هـاي ايرانيـان از گـيج كننـده

 هـا، هاي زنـدگي ايرانـي جنبه همهنويسان، بسياري از سفرنامه.تشكيل داده استراها سفرنامه

 مـردم، يتيو زوايـاي شخـص آداب معاشرت،هاي اخالقي، ارزش هاتسنشامل عادات، آداب،

و مذهب، فرهنگ، به صورت حتي چشم آموزش رحمانه مـوردبيياندازهاي موجود در ايران را

مي  و تمسخر در.دردنكانتقاد قرار داده به نكتـ اندكيموارد برخي از حتي ازة كه در آن مثبتـي

مي  مي زندگي ايراني اشاره . اسـتءدهند كه اين نمونه تنهـا يـك اسـتثنا كنند، بالفاصله توضيح

كه تحقير مردم شرق و در كنترل امور خودبه عنوان افرادي فرودست، و انـده عقب ماند ناتوان

شوند، توجيه معمولي بـراي»نمتمد«ن اروپايي هستند كه به وسيله يك قدرت متمدآننيازمند

و تحت سلطه درآوردن كشورهاي شرق  و سـرزمين استعمار هـاي ايـنو به دست آوردن منابع

و دخالت در امور داخلي آنهاست مر بر روس مسافران البته. دم ، داليل خاص خود را اينعالوه

كه بايـد برتـري اروپـايي خـود را اثبـات كننـدميآنها. داشتندنيز براي تحقير ايرانيان . دانستند

 كـه مـسافران انتقادهـايي. ها تأكيـد كننـد داشتند بيش از پيش بر فرودستي شرقي نياز،بنابراين

مي موجود در ايران داشتند وضعروس از و حتّي خنده دار به نظر  چرا كـه. رسد، بسيار عجيب

به شـدت انتقـاد مـي نويسندگان سفرنامه هـا در كردنـد كـه خـود روس ها از شرايطي در ايران

 نظام رعيتـي1861 مثال در خود روسيه تا سال براي. رو بودنده ها روب كشورشان دقيقاً با همان 

و آزادي وجود نداشتل بود معمو هيچ اثري از مجلـس 1906پيش از سالتا.، حقوق اساسي

به چشم نميو انتخابي داري روسي به ويژه در حومـة تا قرن بيستم سرمايه.خورد قانون اساسي

به كشورهاي غربي عقب مانده بود  و. شهرها نسبت  مورد تنفـركهآلودگي موجود در ايران فقر

ميي از سفرنامهو انتقاد بسيار گرفت، بدون شك با اوضـاع بـسياري از روسـتاهاي نويسان قرار

به يـاد. روسيه يكسان بود  داشـت كـه جـز برخـي اسـتثناءها، نويـسندگان بايد اين موضوع را

كه در دسـترس ها زبان فارسي را نمي سفرنامه و تعابير ديگران و ناچار بودند از تفاسير دانستند

ي  عالوه بر اين، اقامت كوتاه مدت آنها. هاي خود بسنده كنندا تنها به مشاهده بود كمك بگيرند،
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ميبه طوركه–در ايران رابه آنها فرصـت كـافي-يدكش معمول بين چند ماه تا يك سال طول

در. داد نميبراي شناخت صحيح فرهنگ ايراني و مـشاهداتي كـه به همين دليل اكثـر تفـسيرها

به نظر مي رسدب،اين زمينه داشتند  و غير معقول  موجـود دوگانگي نتيجةآخرين. سيار سطحي

ويژگـي هيچ اثري از رمانتيـسم، ها، اين است كه در آثار نويسندگان روس در هويت ملّي روس

و شرق هاي بريتانيايي اصلي بسياري از سفرنامه  و ساير اروپاييان دربارة ايران . وجـود نـدارد ها

و رمانتيـك شـرق، نويسان روس به سفرنامه نـه تنهـا جاي شيفته شدن در برابر فـضاي مرمـوز

مي  ي بـا در نظـر گـرفتن اينكـه حتّ.يرندگميهمكه آن را به تمسخربل،كنندرمانتيسم را رد

 هـاي الهـام شگرتوانست نمايـ گاه نمي هيچ،چون ايران در فاصله نزديكي با روسيه قرار داشت

مي با نگاهي عميق.رمانتيك باشد كه منشاتر ميءتوان دريافت تـوان در وجـود اين مسئله را نيز

و تناقض  و عناصـر از آنجـا. يافـت هـا روس در هويت ملّي موجود همان شكاف كـه شـرق

از انـد بـوده مهمي از فرهنگ روسـيهي بخشبه عنوانشرقي  را»خـود«و شـرق بخـشي  آنهـا

.نداشتجذابيت رمانتيك، چندان دادتشكيل مي

گرايي ساير هاي بسيار با شرق شباهتبرخالف گرايي روسيه شرق توان گفت مي مجموعدر

به نسخ خود را داشت هاي خاص كشورهاي غربي، ويژگي  ازةكه آن را و اغراق آميـز  متفاوت

بنابراين در اين كتاب دو مسئله مورد توجه قـرار. ساختميليبدتهاي غربي گرايي كشور شرق

 دربارة بيستمو اوايل قرن نوزدهمهايي كه مسافران روس در قرنل بررسي سفرنامه او: گيردمي

كه اين آثار دربارة اوضاع ايران ارائـه نوشتندايران دوم اسـتفاده از ايـن. دهنـد مـيو اطالعاتي

و بررسي شرق به عنوان مبناييهاسفرنامه اين دو موضوع با يكديگر. گرايي روسي براي مطالعه

را اطالعات مستند موجود در سفرنامه. هستندطومرب  بـدون در نظـر گـرفتن تـأثير توان نمي ها

 كـه آنهـا در هايينتيجه تغييردرو هاي نويسندگان داوريپيشوهاگرايي روسيه بر تعصب شرق

و سفرنامه اين مطالعة در حقيقت. نمودكردند، بررسيميايجاد مشاهده مورد حقايق هـا بنيـان

م پايه ي كه در حقيقت موضوع كندمي گرايي روسيه فراهم تر شرق ناسب را براي مطالعه دقيق اي

.انـد هايـشان دربـارة ايـران ارائـه داده ها در سفرنامهكه روس است از بررسي مطالبيترگسترده

و مطالعات بررسيبا كه بود اميدوار توانمي  از مفهـوم كلّـييو متفـاوتتر درك دقيق بيشتر، ها

. با در برگرفتن متغير روسي آن شكل بگيردايي،گرشرق

 نتيجه
كه اين كتـاب و با جمع بندي مطالب گفته شده، مي توان چنين بيان كرد ؛ در يك نگاه كلي

و پـيش داوري هـاي در كنار همه و جانبدارانـه، تعـصبات جهت گيري ها، نگاه هاي مغرضانه

هاو طبيعي در ماهيت سفر كه البته امري ذاتي-خود كه چيزي جـز انعكـاس نظـراتستنامه
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سه جنبه به خواننده خود آگاهي ميدهد-نمي باشدنهاآنگارندگان و بـراي او مفيـد در واقع از

: افتدمي

و روند تاريخي دوران استعمار  سياست هاي شـرق گرايـي،اول، اين كتاب با ترسيم وقايع

و روس روسيه در منطقه پيراموني خود، به عنوان منبعي با ارزش براي تواندمييهو روابط ايران

به تاريخ جهان، تحليلگران روابط بين الملل، همچنين پژوهشگران عرصـه سياسـي عالقه مندان

و جهان قلمداد شود .در منطقه

و از ديد مـردم شناسـانه خـود، بـا ورود بـه زنـدگي دوم، اين كتاب با نگاه جامعه شناسانه

و  و رسوم، آيين و روش زندگي ايرانيان روزمره، آداب هبـمي تواند منبع منحصر مذهب، سنن

و مـردم آن تـاريخي از طريـق مطالعـه جوامـع رويدادهاي ريشه يابيو فردي در تحليل وقايع

. شمار رودبه خطه

سوم، اين كتاب بي ترديد منبع مهمي در مطالعه تاريخ اجتماعي ايـران، بـا بررسـي جامعـه

و حتـي ايران در دوران قاجار مي  كه درك ريشه تحوالت اجتمـاعي، فرهنگـي، سياسـي، باشد

.اقتصادي پس از آن را ممكن مي سازد

با در و تنـاقض هـاي عين حال كه اين كتاب به هويت ملـي روسـي  درونـي آن، بـه نقبي

و منطقـه در رونـد تحليـل و رفتار روس ها در جهـان و تشريح نگاه و ضرورت تبيين اهميت

ال تاريخي مي دهد نيز بهاي از.زم را  لذا مطالعه آن براي محققان در عرصه هاي مختلف خـالي

.باشدنميفايده
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