
  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگينامة تاريخ اجتماعي اقتصادي پژوهش
  163 -  137، 1398 پاييز و زمستان، دوم، شمارة هشتمسال ـ ترويجي،  نامة علمي، مقالة علمي دوفصل

نويسان روس  قاجار به روايت سفرنامهحيات اجتماعي شيراز عصر 
  شناسي و فرانسه با رويكردي بر شرق

  م)1848 -1796ق /1210 - 1264(

  *صفورا طيبي
  **سيمين فصيحي

  چكيده
اقتصادي قرن نـوزدهم مـيالدي در    - يه همزمان با تحوالت بزرگ سياسيحكومت قاجار

هاي  كانون توجه قدرتدر ، و استراتژيكي جغرافيايياروپاست. ايران به دليل موقعيت مهم 
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دادنـد. ايـن    قرار عرصه گردش و تحقيق خويشايران را  خارجي، مسافران و جهانگردان
د نبه وجود آيشناس و ايران شناس پژوهان در كسوت شرق امر سبب شد گروهي از دانش
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اطالعـات   تقريبـا  و همـه آنهـا   م بـه خـود جلـب كـرد    را هـ  مسافران فرانسوي و روسي

- جـاي هايي كه از اين افراد بر همين دليل سفرنامهبه؛ ندكرده اثبت  اين شهرارزشمندي از 
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شناسـي بـه چـه     اين سوال است كه اوضاع اجتماعي شيراز در عصر قاجار از منظر شـرق 
صورت بوده است؟ درواقع هدف از نگارش اين مقاله بررسي حيات اجتماعي شـيراز تـا   

هـا، و   شناسـانه آن  هاي فرانسوي و روسـي و نگـاه شـرق    قبل از دوره ناصري در سفرنامه
ها است. برآيند تحقيق بيانگر آن است، باوجود اطالعـات   زتاب آن در سفرنامهچگونگي با

هاي متفاوتشان به دليل طبقه شغلي  شيراز، و روايت  ها درباره دقيق و ارزشمند اين سفرنامه
كشـيدن نـوعي خـودبرتربيني از فرهنـگ     تصويرآنها در پي به  و يا ماموريت مختلف، همه

طور خـاص شـيراز دوره   قي فرونشانده، در اينجا ايران و بهغربي خود و ديگري يعني شر
  اند.قاجار بوده
نويسـان روسـي و فرانسـوي،     قاجاريـه، شـيراز، حيـات اجتمـاعي، سـفرنامه      ها: كليدواژه

  شناسي شرق
  

 مقدمه .1
همزمان با تحـوالت بـزرگ   م)، 1796 – 1925ق/  1210 – 1343(دوره حكومت قاجاريه، 

م و گسترش نيروهاي استعماري در جهـان  19سياسي، اقتصادي و اجتماعي در اروپاي قرن 
اش همـواره مركـز    آن روزگار است. ايران به دليل موقعيت جغرافيايي، سياسي و اقتصـادي 

هـاي سياسـي و    هاي بزرگ اروپايي بوده است و در نتيجه گروه توجه و رقابت ميان قدرت
مي و به دنبال آن ها مسافران خارجي راه ايران در پيش گرفتند و كشور ما مورد توجه و نظا

استقبال مسافران غربي واقع شد. اين مسافران و جهانگردان ايران را عرصه گردش و تحقيق 
شناسـي،   هاي جغرافيايي، باستان خويش قرار دادند و بدين ترتيب در اين قرن زمينه بررسي

هاي اروپايي به منظور شناخت ملـل   در ايران فراهم شد. در اين دوره دولتفرهنگي و ادبي 
شرقي و از جمله ايران، به اطالعـات و دانـش بيشـتري نيـاز داشـتند، و ايـن ضـرورت را        

پژوهان به وجود آيند  شناسي برطرف مي نمود و اين امر سبب شد كه گروهي از دانش شرق
زمـين شـوند و همـين     علمي روانه كشورهاي مشـرق هاي گوناگون  تا براي مطالعه در زمينه

اند. بر همـين اسـاس تعـداد     ، ناميده شده»مستشرق«دانش پژوهانند كه به نام خاورشناس يا 
هاي كشـور شـرق بودنـد، بـه      ها كه بيانگر ويژگي ها و سفرنامه ها، فرهنگ زيادي از ترجمه

  منظور افزايش دانش اروپائيان تدوين شد. 
وان يك مركز شهرنشيني و به ويژه بـه دليـل يكـي از مراكـز فرهنگـي      شهر شيراز به عن

برجسته، تاريخي طوالني و متمايز دارد. با روي كار آمدن قاجارها، پايتخت به تهران منتقـل  
شد، اما شيراز اهميت خود را به عنوان مركز واليت فـارس و حلقـه پيونـد تجـارت ميـان      
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قع شهر شيراز به دليل قدمت تاريخي و فرهنگي فارس و داخل ايران حفظ كرد. در وا خليج
هاي مختلف بوده است؛ به ويـژه   نويسان خارجي در دوره خود همواره مورد توجه سفرنامه

در دوره قاجار كه افراد زيادي به ايران سفر كردند و تقريبا همه آن ها اطالعات ارزشمندي 
از اين افراد بر جاي مانده، به دليل  را از شيراز ثبت نمودند؛ به همين دليل سفرنامه هايي كه

محتواي اجتماعي و فرهنگي خود از اهميت بسياري برخوردار هستند. عصر قاجار يكـي از  
ها و شـرح خـاطراتي    هاست. سفرنامه هاي تاريخ ايران از نظر تعداد سفرنامه غني ترين دوره

معتبـر تـاريخ، فرهنـگ و     كه از اين سياحان بر جاي مانده، به عنوان بخشي از اسناد و منابع
ها، به خاطر احاطه آن ها بر مطالب  هاي سفرنامه تمدن ايران به شمار مي آيد. يكي از ويژگي
ها و منابع نيامده است. يكي از موارد مهـم ايـن    گوناگون و مسائلي است كه در ديگر كتاب

رهنگ عامه مصداق، مسائل اجتماعي اعم از وضعيت توده مردم، آداب و رسوم، اقتصاد و ف
هايي در ارتباط با  . اين مقاله با رويكردي نو و بديع به دنبال بررسي سفرنامهمردم ايران است

  شيراز عصر قاجار است كه تا كنون از اين منظر مورد كنكاش قرار نگرفته است.
ي خارجي كه شامل سه سفرنامه فرانسوي و دو سفرنامه  در اين پژوهش از پنج سفرنامه

استفاده شده كه سعي شده از البه الي آن ها به حيات اجتماعي شـهر شـيراز   روسي هستند 
در مورد تاريخ اجتماعي شيراز از اين منظر تـاكنون پژوهشـي   در دوره قاجار پرداخته شود. 

به طور خاص و مستقل صورت نگرفته، اما در رابطه با وضعيت كلي شـيراز آثـاري نوشـته    
نوشته حسن امداد و نيز گلشن شيراز (سيري بـر    "لشيراز در گذشته و حا"شده از جمله 

تاريخ تحوالت سياسي، اجتماعي، علمي و فرهنگي شيراز از آغاز تا انقالب مشـروطه) اثـر   
هايي را نيز از سفرنامه عليرضا گلشني كه به اوضاع اجتماعي شيراز اشاراتي داشته و روايت

لي و بدون تطبيق و تحليل بـاقي مانـده   ها در سطحي كاند، اما اين روايتنويسان ذكر كرده
هايي صورت گرفته نويسان دوره قاجار نيز پژوهشها و سفرنامهاست. در خصوص سفرنامه

نويسان در مورد ايران و ايراني ذكر شده است كـه از   هاي اين سفرنامهو به طور عام روايت
ايران و ايراني به تحقيق در "و  اثر فواد فاروقي "سيري در سفرنامه ها "آن ميان مي توان به 

- اين پژوهش بيشتراما در  ،اشاره كرداز غالمرضا انصاف پور  "صد سفرنامه دوران قاجاريه 

  .ها تمركز روي حيات اجتماعي شيراز نبوده است
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  شناسي رقشايران عصر قاجار و زمينه گسترش  .2
سـقوط صـفويه تـا روي    پيشينه روابط ايران با فرانسه بـه دوران صـفوي بـازمي گـردد. از     

كارآمدن قاجاريه، بين ايران و فرانسه رابطه چنـداني برقـرار نبـود. در دوران افشـار و زنـد      
تماس دو كشور با بي ثباتي اوضاع سياسي و داخلي ايران به حداقل خود رسـيد. در دوران  
 (قاجار بارديگر فعاليت هايي براي برقراري روابـط از هـم گسـيخته دو كشـور آغـاز شـد.      

كه با نبوغ نظامي و مهارت سازماندهي خود در مـدتي نسـبتا    ) بناپارت368: 1385ورهرام، 
كوتاه بر سرتاسر اروپا، به جز روسيه و انگلستان، تسلط يافت، براي به زانو درآوردن اين دو 
رقيب نيرومند و به ويژه وارد آوردن ضربه به امپراتوري بريتانيا، درصدد برآمد در آسيا نيز با 

براي دستيابي به اهداف خود وضربه زدن به منافع انگلسـتان   ن ها به مقابله برخيزد. ناپلئونآ
در انديشه حمله به هند بود و براي تحقق اين هدف، مصمم به اتحاد بـا دو قـدرت عمـده    

به برقـراري   آسيايي آن روزگار، يعني ايران و عثماني شد. در راستاي همين اهداف، بناپارت
پرداخـت و هيئـت هـاي سياسـي و نظـامي       فتحعلي شاه قاجاردشاه وقت ايران، رابطه با پا

  ) 7: 1378فرانسه به ايران اعزام شدند.(اميني، 
به شكل هاي مختلف آن پيشينه اي هزار ساله دارد، اما  نيز ارتباط مردمان ايران و روس

روابط رسمي دولتي آن ها به دوره صفويه در ايران برمي گردد كه عمدتا در برابر قدرتمندي 
و گسترش امپراتوري عثماني شكل گرفت. با گسترش سرزميني روسيه به سمت قفقـاز، دو  

از دوره اي از جنگ ها بـود كـه در   كشور براي نخستين بار همسايه يكديگر شده و اين آغ
 م،1917ميان دو كشـور روي داد. از آن پـس تـا انقـالب اكتبـر       ،19دهه هاي نخست قرن 

روسيه در كنار انگليس، قدرت اصلي مداخله كننده در امور ايران شد و بسياري  ق)،1335(
: 1387كرمي،  (سنايي و از تحوالت داخلي ايران به نوعي متاثر از نفوذ و حضور آن ها بود.

از زماني كه پطركبير، كشور خويش را به صورت يك قدرت مسلط درآورد، توسعه طلبي )7
دولت هاي آسيايي و اروپايي بوده است. ايران از مناطقي است بسيار روسيه موجب نگراني 

كه پيشروي و نفوذ روسيه در آن بسيار چشمگير بوده است. نزديك به دو قرن، ويژگي هاي 
طه اين دو كشور عدم اعتماد، طرح اتهامات متقابـل و گـاه برخـورد نظـامي بـود.      اصلي راب
با آن كه ايران و روسيه همسايه اند، مسـافران و سـياحان روس كمتـر از    ) 1: 1382(اتكين، 

ايران سفر كرده اند. با اين وجـود، روس هـاي دوران تـزاري،     بهجهانگردان ديگر اروپايي 
هاي مربوط به قسمت هاي شمالي ايران نشان مي دادنـد.   توجه خاص و وسيعي به بررسي

، )Barttelot(بارتلـد دربـاره تـاريخ دوران اسـالمي تحقيقـات      از ميان خاورشناسان شوروي،
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 .... قابــل ذكــر هســتند. و )Petrashevsky (پطروشفســكي، Krachkovsky)( كراچكوفســكي
  )436- 437: 1375(لمبتون، 

  
  در عصر قاجار خارجيهاي  ها؛ سفرنامه هاي سفرنامه اهميت و ويژگي .3

سفرنامه ها از جمله مدارك ارزشمند تحقيـق مـي باشـند كـه در شـوون مختلـف زنـدگي        
اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي كشوري داراي مطالبي سودمند مي باشند و اكثريـت  

فر كرده سياحاني كه به داليل مختلف سياسي يا اقتصادي و يا به داليل شخصي به نقاطي س
اند، با وسواس خاصي تمام مسائل مورد نظر خود را مورد مطالعـه قـرار داده انـد. (متـاني،     

سفرنامه ها از مهم ترين اسناد تاريخي و مـردم شناسـي هسـتند كـه مـي      ) درواقع 1: 1388
توانند ابهامات دانش ما را درباره فرهنگ و تاريخ يك ملت روشن سازند. در ميان سـفرنامه  

(زنـد،  ه شده درباره ايران، سفرنامه هاي دوران قاجار جايگاه برجسته اي دارنـد..  هاي نوشت
سفرنامه نويسان بنا به مشاغل دولتي و پيشينه ذهني و ذوقي كـه داشـته   ) 156و 155: 1389

اند از جنبه هاي مختلف فرهنگ ايران و ايراني سخن گفته اند كه نه تنهـا داراي اهميـت و   
در عين حال تاريخ شناسي و در مجموع جامعه شـناختي معاصـر    هارزش بسيار هستند بلك

بنابراين اين موضوع كه سفرنامه ها از جنبه هاي مختلف جغرافياي تاريخي، ايران نيز است. 
اجتماعي، اقتصادي و ... ارزشمند هستند، به هيچ عنوان ترديدي در آن نيست؛ ولي آن چـه  

رخي از سفرنامه ها اگرچه ممكـن اسـت از   موجب تاسف مي باشد، اين واقعيت است كه ب
لحاظ توصيف دقيق مشاهدات داراي اهميت باشند، ولي غالبا با اظهارنظرهايي همراه هستند 

- كه منصفانه نيستند و گرايش تعصب آميز فكري، مذهبي و سياسي سياح را مـنعكس مـي  

  شود: در اين جا به ذكر اين سفرنامه نويسان و كتاب هايشان پرداخته ميكنند. 
  
  نويسان فرانسوي سفرنامه .4

، دولـت فرانسـه   Louie XIII)( لوئي سـيزدهم ق)، در زمان پادشاهي 1035م، (1626در سال 
براي نخستين بار تصميم گرفت كه يك مامور رسمي را به ايران بفرستد. اين ماموريـت بـه   

Deshayes de Coumenin(دهي دوكورمنن پيشكار پادشاه، جناب 
هدف مـورد   سپرده شد. )، 

نظر اين بود كه به بهانه استقرار مجدد مسيونرها در ايران و جلب حمايت ايـران از مـذهب   
) فرانسـوي هـا يكـي از    70: 1382كاتوليك، مناسبات تجاري با ايران برقرار شود. (تـوزر،  
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قدرت هاي استعماري آن دوره به شمار مي آمدند، اما پس از شكست نقشه حمله نـاپلئون  
ر تقسيم استعماري جهان توسط دولت هاي غربي، براي آن ها در ايران سهمي در به هند، د

نظر گرفته نشد. به همين دليل در جهت يافتن گنجينه هاي باستاني و تزئين موزه هاي وطن 
خود به تكاپو افتادند و شوق اكتشاف اسرار كهن تاريخ مشرق زمـين و راهيـابي بـه  دوره    

م، نتيجـه  19) سـفرنامه هـاي قـرن    65: 1379شـاند. (جوانبخـت،   باستان، آنان را به ايران ك
مستقيم رقابت هاي هميشگي در ميان كشورهاي بزرگ غربي، در اوايل قرن نوزدهم بود كه 
تعدادي از ماموران سياسي، خصوصا فرانسه به اميد انعقاد عهدنامـه اي بـا شـاه، بـه ايـران      

برخي در تحقيـق در جنبـه هـاي مختلـف      فرستاده شدند. در ميان اولين ماموران فرانسوي،
جغرافيايي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي، ماموريت داشتند. يافته هاي آن ها براي وطن شان 
در غرب اين بود كه، آن ها دريافتند ايران نه زياد توسـعه يافتـه اسـت و نـه پرجمعيـت و      

)، Pierre Amédée Jaubert( پير آمـده ژوبـر  ثروتمند. برخي از اين مسافران عبارت بودند از: 
  )Antoine Guyum Olivier .(  ) Nasiri- Moghaddam,2011:3( آنتوني گيوم اوليويه

مسير ورود مسافران و ماموران فرانسوي به ايران از سمت شمال غـرب و غـرب ايـران    
صورت مي گرفت؛ تا اينكه به پايتخت كشور، تهـران مقـر فرمـانروايي حكومـت قاجاريـه      

ارائه برسند. مسافران فرانسوي بسيار كمتر از انگليسي ها از شهر شيراز در اين دوره گزارش 
نموده اند؛ به اين دليل كه ديگر شيراز بر سر راه اين مسافران براي رسيدن به دربار نبود كـه  
الزاما بخواهند از اين شهر عبور كنند و بدين ترتيب گزارش هـاي فرانسـوي هـا بيشـتر در     
مورد مناطق شمال غرب و غرب و نواحي مركزي ايران است. البته برخي از فرانسوي هايي 

عنوان جهانگرد يا سياح به ايران آمده بودند، از بخش هـاي شـمالي و شـمال شـرقي     كه به 
كشور نيز مطالبي نگاشته اند. بنابراين متاسفانه بايد گفت كه بسياري از  فرانسوي ها در اين 
دوره از شهر شيراز ديدن نكرده اند، در غير اين صورت ما اينك شاهد مطالـب و گـزارش   

عيت سياسي، اقتصادي و مهم تـر از همـه حيـات اجتمـاعي و     هاي آن ها در خصوص وض
اوژن فرهنگي اين شهر مي بوديم. البته در سفرنامه هـاي برخـي از آن هـا، ماننـد سـفرنامه      

، مطالـب   )Gaspard Drouville(گاسپار دروويل ، Jean Baptiste Napoleon Flandin)( فالندن
بسيار خوبي در خصوص حيات اجتماعي شهر شيراز آمده است، اما همان طـور كـه گفتـه    
شد تعداد مسافرين فرانسوي كه در اين دوره از اين شهر ديدن كرده اند بسيار اندك هستند 

و ... به نقل از ديگران تا حدودي در خصوص  كنت دوسرسيو برخي از آن ها مانند مانند 
اقتصادي شهر شيراز مطالبي نوشته اند، نه اينكه خود شخصا به اين شهر  وضعيت سياسي و
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سفر كرده باشند. با اين وجود بايد گفت كه سفرنامه هاي فرانسويان به دليـل شـامل بـودن    
اطالعات مهمي چون مسائل سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مناطق شـمال غربـي و   

 مركزي ايران داراي اهميت ويژه هستند.

ق). 1227- 1228م، (1812- 1813ســفرنامه گاســپار دروويــل: نظــامي فرانســوي؛ 
سرهنگي فرانسوي و در خدمت نظام روسيه بـود. وي در كتـاب خـود اطالعـات      دروويل

نايـب السـلطنه    عباس ميرزاو اقدامات پسرش  فتحعلي شاه قاجارمفيدي در باب نظام عهد 
يل كه در سـازمان دادن و آمـوزش سـپاه    ) دروو 77- 78: 1382- 83داده است. ( ابراهيمي، 

سـفر در  « ايران شركتي فعال داشت، مشاهدات خود در ايـران را در كتـابي تحـت عنـوان    
براي آيندگان به يادگار گذاشت. هدف دروويـل از نوشـتن سـفرنامه اش، بررسـي      ،»ايران

ادبيـات،  وضع زندگي ايرانيان، مردم شناسي، آداب و رسوم، عقايد، عادات، رفتـار، شـعر و   
) در واقع سفرنامه دروويل منبـع بسـيار   62: 1384وضع حكومت و... بوده است. (اكبرزاده، 

خوبي براي آگاهي از مسائل تاريخي، جغرافيايي، اجتماعي و فرهنگي و .... ايران آن روزگار 
است؛ با اين وجود ارائه گزارش هاي وي در مورد شيراز بسيار اندك است؛ به عبارت ديگر 

ه هاي وي در مورد مسائل سياسي، اجتماعي، اقتصادي و.... به همه ايـران تعمـيم داده   نوشت
شده است و يكي از نواقص كار او اين است كه بـه ماننـد بيشـتر سـفرنامه نويسـان ديگـر       

  اطالعات و گزارش هايش را در مورد شهرها يا اقوام مختلف و.... دسته بندي نكرده است.
- 57م، (1839 - 1841نشمند و جهـانگرد فرانسـوي؛ سـال   سفرنامه اوژن فالندن؛ دا

 - 1258م/ 1841 - 1845در زمان محمدشـاه قاجـار در سـال هـاي(     اوژن فالندن ق).1255
به ايـران آمـده و آثـار تخـت      پاسكال كستق)، به اتفاق هنرمند هموطن خود به نام 1256

ديده و بررسي نموده  جمشيد و نقش رستم را مانند بسياري آثار تاريخي ديگر ايران به دقت
است. اين دو مسافر اليق در شـهرهاي مختلـف ايـران، همـدان، شـيراز و.... بـه مسـافرت        
پرداختند و به مطالعه و بررسي در ابنيه و آثار و مسائل اجتماعي و سياسي و فرهنگـي و....  

ي بـر  مزيتي كه سفرنامه اوژن فالنـدن فرانسـو  . ) 7: 1356اين مكان ها پرداختند. (فالندن، 
ديگر سفرنامه ها دارد، تصاويري است كه نويسنده اين سفرنامه، يا نقاش استخدامي اش از 

تقريبـا اطالعـات بسـيار خـوبي از شـيراز دوره       فالندنشهرها و مناظر ايران تهيه كرده اند. 
محمدشاه به خواننده مي دهد؛ وي بيشتر گزارش هايش در مورد آثار تاريخي، جغرافيـايي،  

جتماعي شهر شيراز است؛ به ويژه نقاشي هايي كه به همراه دوستش از مكان هاي طبيعي و ا
  مختلف از جمله شيراز كشيده اند، بسيار زيبا و جالب هستند.
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 Comt( كنت دوسرسـي  ق).1256م، (1840سفرنامه كنت دوسرسي: مامور سياسي؛ 

de Sercey ( د. او خاطرات سـفر  براي ماموريت سياسي به ايران آم محمدشاه قاجاردر دوره
منتشر كرد. كنت دوسرسي خود به انتشار كتـابش  ، »م1839- 1840ايران در «خود را با نام 

سـال   40بعـد از  ، )Loran de Sercey( »لوران دوسرسـي «موفق نشد و فوت كرد؛ نواده اش 
سفرنامه وي را منتشر ساخت. كتاب سفرنامه كنت دوسرسي، خاطرات مسافرت در آسـياي  

ران و بخش هايي از عراق و سوريه امروزي است و بخش اصلي آن به اوضاع و صغير و اي
احوال ايران اختصاص يافته است. بدون شك اين نويسنده نيز مانند ديگر مامورين سياسـي  
اروپا كه به مشرق زمين آمده اند، در برخورد با مردم دچار همان غرور و خودبيني ناشي از 

ضاوت هاي وي در مورد عقايد مـذهبي و شـيوه رفتـار    احساس غربي بودن خود شده و ق
مردم ايران با نوعي كم اطالعي و پيش داوري همراه است. دوسرسي يا از روي بي عالقگي 
و يا به علت شتابزدگي در اجراي ماموريت خود نتوانسته است به طور دقيق تـر از اوضـاع   

به دسـت آورد؛ بـا ايـن     اجتماعي شهرها و روستاهاي مسير خود اطالعات كافي و درست
) 14: 1362ه.ق دارد. (دوسرسـي،  13وجود اين سفرنامه مطالب مفيدي درباره ايـران قـرن   

نگاشته هاي وي نيز در مورد شيراز بسيار كم و بيشتر حول محور مسائل اقتصادي و تجاري 
  .است
  

  نويسان روسي سفرنامه .5
ج فارس و حتي به فكر حمله به هاي گرم درياي عمان و خلي رسيدن به آب در پيها  روس

هند نيز بودند. ماموران و سياستمداران روسي در جهت انضمام تدريجي و نهايتا كامل ايران 
روابط ايران و روسـيه در ايـن سـه    ) 65: 1379(جوانبخت،  به خاك روسيه فعاليت داشتند.

ايـن روابـط،   قرن اخير از فراز و نشيب بسياري برخوردار بـوده اسـت. بـراي درك تـاريخ     
بررسي سفرنامه ها مي تواند در روشن كردن نگاه روس ها نسبت به ايران و ايرانيان مفيد و 

روابطـي بسـيار پـر     ،به بعـد  ميالدي موثر باشد. براي روسيه روابط با ايران از قرن هجدهم
اهميت شد. روسيه پس از شكست در جنگ هاي كريمـه در برابـر دولـت عثمـاني، كـه از      

لستان و فرانسه هم برخوردار بود، ناچار به عقب نشيني از اروپا شد. پـس از آن  حمايت انگ
براي روسيه ضرورت توجه به شرق و سرزمين هاي آسيايي آشكار شد. مسافران روسي نيز 
در دوره قاجاريه به ايران رفت و آمد داشتند. سفرنامه هاي مسـافران روس بـراي شـناخت    

و روش هاي مناسب براي روسيه تزاري، مـي توانسـت   سرزمين هاي شرقي، تعيين اهداف 
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نقش مناسب را بر عهده بگيرد. براي دولت روسيه كه نمي توانست در اروپا به رقابت هاي 
خود با قدرت هاي اروپائي ادامه دهد، سرزمين هاي غرب آسيا از جاذبه بسياري برخوردار 

  )342: 1389ا، (اسدي كي شد كه ايران هم در اين قلمرو قرار گرفته بود.
هـا  اطالعات ارزشمندي را درباره جنبه هاي گوناگون زندگي ايراني ي روسيها سفرنامه

ارائه مي دهنـد. ايـن اطالعـات شـامل توصـيف       ميالدي در قرن نوزدهم و آغاز قرن بيستم
شهرها و خانه ها، زندگي روزمره و آداب و رسوم گروه هاي مختلف اجتماعي، مـذهبي و  

. مي باشد. بيشتر اين سفرنامه ها به وسـيله افسـران نظـامي و ديپلمـات هـاي      .. قبيله اي و
نكته بسيار مهم در سفرنامه هاي روسي، نگاه تحقير  )344(همان:  روسي نوشته شده است.

آميز مسافران روس نسبت به فرهنگ و آداب و رسوم ايرانيان اسـت. در ايـن سـفرنامه هـا     
اندگي هاي يك جامعه اسالمي، خود را در مقام يك روس ها مي كوشيدند با ترسيم عقب م

دولت اروپايي قرار دهند كه براي رفع دشواري ها و فالكت هاي اين مـردم داراي رسـالت   
نجات بخشي است. بيش تر مسافران روس با بيان و توصيف ابعاد مختلـف زنـدگي مـردم    

شهري و اروپـايي   ايران، ضمن خوار شمردن و تحقير آن، براي نمايش برتري ويژگي هاي
  )343(همان:  خود كوشيدند.

مناطق شمالي ايران چون به خاك روسيه نزديك تر بود، محل و نقطه ورود روس ها به 
اين سرزمين در دوره قاجاريه بود. دقيقا مانند مسافران فرانسوي كه از بخـش هـاي شـمال    

منـاطق شـمالي و   غربي و غرب كشور وارد ايران مي شدند و گزارش هاي آن ها تنهـا بـه   
گذار در مناطق شـمالي و   و مركزي ايران محدود مي شد، مسافران روسي نيز تنها به گشت

تا حدودي مركزي ايران پرداختند و نوشـته هـاي آن هـا شـامل گـزارش هـايي در مـورد        
وضعيت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اين نواحي است. بدين ترتيب روس ها نيز 

هيچ لزومي به سفر و ديدار از شهر شيراز در اين دوره نديدند، چـون آن   مانند فرانسوي ها
ها از شمال ايران وارد مي شدند، حال اين كه تا جنوب كشور راهي بس طوالني در راه بود 
و آن ها هيچ اجباري در اين امر نمي ديدند. البته همان طور كه در باال نيز ذكر شد برخي از 

ند سفرنامه هاي فرانسوي ممكن است شامل مطالبي بسـيار كـم   سفرنامه هاي روسي هم مان
درخصوص شهر شيراز در اين دوره باشند، اما همان طور كه گفته شد اين مطالب بر اساس 
مشاهدات شخص خود نويسنده و ديدار از آن شهر نيست، بلكه به نقل از ديگـران اسـت.   

ادي، اجتماعي و فرهنگي منـاطق  روسي نيز براي مطالعه اوضاع سياسي، اقتص هاي سفرنامه
  شمالي و تا حدودي مناطق مركزي ايران ارزشمند و مفيد هستند. 
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بـارون   ). ق1250- 51( م،1834- 1835 ؛جهـانگرد  سفرنامه بـارون فيودوركـوف:   
 فتحعلي شاهجهانگرد روسي همزمان با سال فوت )Baron Fedor Fedorouich، (فيودوركوف

به ايران سفر كرده است. وي در مـورد   قائم مقامو سقوط  محمد ميرزاو به سلطنت رسيدن 
  خود و سفرش به ايران مي گويد:

م از 1835و  1834با فرصتي كه دست داد توانستم طي سـال هـاي   ، خالصه كالم ......
كنم صحت كامل نقطـه نظـري را كـه از     جسارت نمي...... ايران بازديد به عمل آورم، 

سنجش و بررسي قرار داده ام، تضمين كنم؛ ولي مـي تـوانم بـه    زاويه آن ايران را مورد 
خوانندگان خود اطمينان دهم كه تمام مشاهداتي را كه در خاطراتم آورده ام، بـا قلمـي   

بايد بگويم .... بي نظر و گريزان از گزافه نگاري و از روي واقعيت رونويسي شده است.
مورد مطالعه قرار داده ام، بلكه فقط به  من ايران را نه به عنوان خاورشناس و نه دانشمند

عنوان يك اروپايي كه به آسيا آمده و هر آن چه را كه به چشمش مي افتد، به نگـارش  
  )11.12: 1372(فيودوركوف،  درمي آورد، نگريسته ام.

تنها نوشته هاي وي در مورد شيراز عصر قاجار، صحبت هاي وي از فرمانرواي فـارس  
  است. ميرزاي فرمانفرما حسينعليدر اين دوره، 
و سـياح   :Baron C. De Bode )(بارون كلمنت اگاستس دوبد (بارون دوبـد) سفرنامه 

. اين سياح روسـي در محـدوده زمـاني قتـل     ق)1256- 57م، (1840 - 1841؛ شناسشرق
، در سمت نايب اولي سفارت روسيه در تهران انجام وظيفه مـي  )Gribayedoff( گريبايدوف

به عشق سير و سفر در خطه  به نظر مي رسد كه او خانه بدوشي بوده كه كرده است. چنين
. اين سفرنامه نـويس روس بـه عنـوان معـاون سـفير      است پهناور ايران به سياحت پرداخته

: 1384(اوگاستس دوبد، روسيه در ايران بود، ولي به گردش در شهرهاي ايران مي پرداخت. 
هران را براي ايرانگردي ترك كرد و بـه اصـفهان،   ت ق)،1256( م،1840در ) بارون دوبد 2.3

شيراز، خوزستان، لرستان، سرزمين بختياري و كهگيلويه رفت و دربـاره آداب و سـوم ايـل    
سـفرنامه لرسـتان و   «بختياري و ممسني نوشته است. سفرنامه او،  هايي چون بويراحمدي،

ديده هاي خود را انجـام داده و   نام دارد. نگاه بدبينانه اي به ايران نداشته و ثبت »خوزستان
) وي در يادداشت هايش 105: 1390(نادي، تاريخ و هنر باستان ايران را بسيار ستوده است. 

در خصوص شيراز، درباره موقعيت طبيعـي و جغرافيـايي شـيراز، حكومـت شـاهزادگان و      
  وضع حكومت و ماليات اين شهر، سخن گفته است.
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خارجي درباره حيات اجتمـاعي شـيراز عصـر    نويسان  هاي سفرنامه روايت .6
  قاجاريه

هاي مختلف تاريخي، بـه خصـوص دوره باسـتان داراي فرهنـگ و      شهر شيراز كه در دوره
هـاي ديگـر    تمدني با شكوه و هميشه مورد توجه مردم خود اين سرزمين و همچنين دولت

كه مشاهدات خود را بوده است، در عصر قاجار نيز مورد توجه مسافران اروپايي قرار گرفته 
هـا و   انـد. در ايـن بخـش بـه گـزارش      هايي به عنـوان سـفرنامه نگاشـته    در قالب يادداشت

هاي سفرنامه هاي فرانسوي و روسـي در خصـوص حيـات اجتمـاعي شـيراز دوره       روايت
  پردازيم. قاجار مي

  
  ديدار با نوابموقعيت طبيعي و جغرافيايي؛  1.6

تـرين اسـتان ايـران اسـت و زيبـاترين و       ا فارس بـزرگ گويد فارستان ي مي گاسپار دروويل
فرسـنگ  250هاست. حدود اين استان از سمت جنوب خليج فـارس اسـت    زرخيزترين آن

 كلمنت اوگاستس بـارون دوبـد  ) 10: 1370باشد؛ يعني از خوزستان تا كرمان. (دروويل،  مي
ه، از طبيعـت دلنـواز   ، يكي از اهالي شـيراز داشـت  محمدعلي خان نوابنيز در مالقاتي كه با 

  نويسد: شيراز، بسيار احساس خشنودي كرده و با لحن ادبي زيبا در اين باره مي
هنگام غروب آفتاب به شيراز وارد شديم. نواب مرا با دوستانه ترين شيوه پذيرا شد، او 
مرا به اندرون آراسته با ميزي از اطعمه و اشربه باب طبع اروپائيان راهنمايي كرد. شـبي  

هاي  ار دلچسب را به يادآوري رخدادهاي گوناگون گذرانديم. روز بعد به ديدار باغبسي
ها مشهور اسـت. در ايـن موقـع زمسـتان بـا       مختلف سپري شد كه شيراز به داشتن آن

ها به كام نبود، تنهـا بـا انـدك تخيلـي      وجودي كه هوا عالي بود، اما ايام براي ديدن باغ
نويسندگان محل در تمجيد اين جايگاه دل انگيز بلبالن توانستم مطمئن باشم، آن چه  مي

ها در بهار  ها حس كردم اين باغ اند، مصداق دارد. در واقع از همان نخستين لحظه نوشته
چقدر نزهت دارند. درخشندگي خالص آسمان در اين بخش از ايران، فروغ و شفافيت 

اش بـه   ي پـر از گـل ميـوه   ها هاي آن، عطر دالويزي كه از وزش نسيم در باغستان سبزه
بايسـتي   رسد و صداي چين و شكن آب بلورين در آبشـارهاي كوچـك، مـي    مشام مي

هاي طبيعت انـد،   ها را به وجد آورد و قلب همه كساني را كه مستعد درك زيبايي حس
تـري   پذيري اين واحه هاي كوچك سرسبز وقتـي صـفاي بـيش    ناخودآگاه بربايد. دل
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ها را در احاطه دارد، مقايسـه شـود.    هايي كه آن ها و دشت كوهها  يابد، كه با خشكي مي
  )116.117: 1384(اوگاستس دوبد، 

  
  هاي حكومتگر اوضاع سياسي و خاندان 2.6

 فتحعلـي شـاه قاجـار   هايش از حكومـت ايـران و شـاه وقـت      در يادداشت گاسپار دروويل
  گويد: نويسد. وي مي مي

اسـت. عمـوي وي بـه     آقامحمدخان قاجـار اده فتحعلي شاه پادشاه كنوني ايران، برادرز
به قتـل رسـيد.    اهللا وردي خانهاي خود در گرجستان به نام  دست يكي از پيشخدمت

بـود،   »باباخـان «فتحعلي شاه پيش از سلطنت، حاكم فارس و شيراز و خود معروف به 
 اش مـورد دلخـواه   كند و شـيوه فرمـانروايي   وي اينك باشكوه تمام بر ايران سلطنت مي

ملت است و صفات نيكش وي را محبوب رعاياي خود نموده است. انسانيت و خلـق  
و خوي ماليم و مهربانش موجب شده كه تمام نقاط ضعفش را ببخشند و قلب نيكش 

گويد كه در اين دوره چنـان چـه شـهر زيبـاي      همچنين ميدروويل را ستايش بنمايند. 
ني كنيم، سراسر ايران ويران شـده  شيراز و چند شهر ديگر فارس و عراق عجم را مستث

  )27و24: 1370يا رو به نابودي است. (دروويل، 

دهـد.   گزارش مي محمدشاهدر عصر  حسنعلي ميرزااز خلع سلطنت  بارون فيودوركوف
گويد كه نيروي ارتش دولت در جنگي با شاهزاده فـارس، حسـنعلي ميـرزا، وي را     وي مي

نويسد كه محمدشاه،  مي فيودوركوفاند.  منتقل كردهشكست و نابينا كرده و به زندان تهران 
شاه وقت ايران به دليل تمرد حسنعلي ميرزا از حكومت، او را ايـن چنـين مجـازات كـرده     

دانم اين شاهزاده(حسنعلي ميرزا)، در حق مردم چه  گويد كه نمي است. نويسنده همچنين مي
ين اتفاق بسـيار غمگـين هسـتند؟    خدمتي كرده، كه مردم اين قدر او را دوست داشته و از ا

  گويد: ) وي در توصيف اين حادثه مي72: 1372(فيودوركوف، 
اند. هـيچ   در آستانه ورود حسنعلي ميرزا به تهران، در شهر شايع شد كه او را كور كرده

خواست اين خبر را باور كند. صبحگاهان تمام برج و باروهاي شهر مملـو از   كس نمي
اي زنداني كردن شاهزادگان شيرازي تعيين كرده بودند، بـرج  جمعيت بود. محلي كه بر

نوش بود كه درست در كنار شهر قرار داشت. چشمان همه مردم متوجه جـاده شـيراز   
سـوار بـر اسـب     حسينعلي ميـرزا بود. سرانجام گارد محافظ نمايان شد. در وسط گارد 

د. صف اسرا با گارد كشيدن آمد و از پشت سر او تخت رواني دربسته را دو استر مي مي
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به پاي برج رسيد. حسينعلي ميرزا از اسب پياده شد. تخت روان را گشودند و از درون 
آن مردي كه دو فراش بازوانش را گرفته بودند تا نيفتد، بيرون آمد. پيشـاني و چشـمان   
اين مرد با شالي خون آلود پيچيده شده بود. اين مرد همان حسـنعلي ميـرزاي نافرمـان    

هايي كه از جمعيت پر بود،  ها و رده مه او را شناختند. در عرض چند دقيقه صفبود! ه
بار بدون سروصدا متفرق شد  خالي شد. انبوه جمعيت پس از آگاهي از اين واقعه اندوه

و هر كس به خانه خود رفت. اين يـك جفـت چشـم از حدقـه درآورده شـده، بـاب       
اي  واقع در پايتخت خويش برده ولي او درفرمانروايي محمدشاه بر تمام ايران را گشود، 

گرفت و كشـور را دقيقـه بـه     بيش نبود. كارهاي مربوط به او هيچ وجه سروسامان نمي
  )245و243.(همان: گرفت اي فرا مي هاي تازه ساماني دقيقه نا به

فرهـاد ميـرزا در   «نويسد:  حاكم فارس و اطرافيان او مي فرهاد ميرزادرباره  اوژن فالندن
كشيد تا اين كـه   سالگي با بي صبري در دربار برادرش محمدشاه انتظار حكومت مي20سن 

تب ساليانه در شيراز شيوع يافته و حاكم شيراز هم در اثر اين تب وفات كرد، سپس وي را 
كم رسـمي گشـته بـود، شـاهزاده از     نامزد حكومت فارس نمود. از يك ماه پيش تقريباً حـا 

». اش  بسـيار خوبسـت   اطالع و به ويژه معلومات شرقي فرانسه و اوضاع جغرافيايي اروپا با
  نويسد: در خصوص شاهزاده و اطرافيان وي مي فالندن) 329: 1356(فالندن، 

پنداشتيم كه شـاهزاده در قصـر ارگ يعنـي محـل      در وقتي كه به شيراز وارد شديم، مي
بيگي سكونت گرفته، ولي حدسـمان ناصـحيح درآمـد، چـه وي از دروازه شـهر      بيگلر

اي مطبـوع و قشـنگ اقامـت     چندان دور نشده و در آستانه متمركز شده است. در خانه
تـر اوقـات بـا     گرفته كه تا دروازه نيم ساعت راهست. نوكران دزد حاكم هم كـه بـيش  

از ورود بـه شـهر منصـرفش    دهنـد و   سازند دورش را گرفته، فـريبش مـي   دشمنان مي
لوحانـه گـوش    هاي پوچ و خرافت آميز اين اشـخاص سـاده   دارند، آن هم به حرف مي
ي بزرگ مانند پزشك، شاعر و مسـخره چـي، يـك نفـر مـنجم هـم        دهد. هر خانه مي
 ها كه روي هر چهار دارد. كليتا اين اشخاص بي سواد و جاهلند، متملقين و چاپلوس مي

تر كرده، او را بـه خودسـتايي    اند، دائماً كبر و نخوت آقايشان را بيش طبقه باال را گرفته
وامي دارند. بايد گفت اشخاصـي متملـق و حقـه بازنـد كـه پيوسـته بـر اراده و عقـل         

كنند و طفيل هائي هستند كـه جـز ريشـه كـن كـردن و بـي        اشخاص، حكمفرمائي مي
  . (همان)ان ساختن اشخاص كار ديگري ندارندخانم

هاي زياد واليان و حكمرانان شيراز، و بدهي  نويسد كه فارس از تعويض مي دبارون دوب
ماليات به دولت، بسيار آسيب ديده است. خاكش غني و محصوالتش متنـوع اسـت و تنهـا    
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الزم است تا به خوبي اداره شود و اموال مردم قدري امنيـت داشـته باشـد تـا ايـن واليـت       
همچنين از  دوبده آن در آينده نزديك ممكن نيست. شكوفا شود. اما متأسفانه دست يافتن ب

گويـد. وي   هـاي مطيـع آن سـخن مـي     اختالف و درگيري بين دو نيـروي دولـت و ايالـت   
  نويسد: مي

هاي صحراگرد فارس  ايل بيگي كه برادر بزرگترش ايلخاني يا خان، تعداد زيادي از ايل
حاكم كشـوري شـهر بـه نـام     مقيم تهران است، در رأس يك گروه قرار دارد. كالنتر يا 

حاجي ميرزا علي اكبر رئيس گروه ديگر اسـت. ايـن شـخص فرزنـد حـاجي ابـراهيم       
معروف است كه به نفع آغامحمدخان قاجار به مقاصد لطفعلي خان، آخـرين زمامـدار   

رسد قدرت كالنتر در حوزه شهر بهتر از رقيب است  سلسله زند خيانت كرد. به نظر مي
: 1384. (اوگاسـتس دوبـد،   باشـد  تـر مـي   هـا بـيش   ميان ايلياتي كه نفوذش در دهات و

118.119(  

نويسـد:   نيز در ارتباط با وضعيت دولـت و شـاهزادگان ايـن گونـه مـي      كنت دوسرسي
هايي مبدل شده  قزوين، شيراز، اصفهان و غيره به سبب هوس گذراني شاهزادگان به ويرانه«

  )149: 1362(دوسرسي، ». است
  
  شهرنشينيشهر و  3.6

  دهد: در اين باره چنين گزارش مي دروويل
شيراز، مركز حكومت فارس است، شيراز در گذشته يكـي از زيبـاترين و دلپـذيرترين    
شهرهاي ايران بوده، ولي امروز چندان چيـزي از آن بـاقي نمانـده اسـت. شـيراز از آن      

در آسـيا   جهت شهرت يافته، كه زادگاه سعدي و حافظ است ... شراب شيراز بـه حـق  
شهرت دارد. شيراز چندين بار اقامتگاه شاهان بوده، از جمله كريم خان زند دربار خود 
را در آن جا مستقر نموده بود. كريم خان شيراز را به صـورت زيبـايي درآورده بـود و    
استحكامات خوبي داشت، اما آغامحمدخان بيدادگر پس از آن كه شهر را تسخير نمود، 

انـد   به طوري كه امروز وضع شهر با آن چه شعرا در وصـف آن گفتـه  آن را نابود كرد، 
  ) 352.351: 1370باشد. (دروويل،  قابل شناسايي نمي

شيراز را نتوانسته اند از بين ببرند مگر در اثر خيانت كه صنايعش  فالندن اوژنبه عقيده 
مرمت نيافته و  اند و حصارش را كه آقامحمدخان سرنگون كرد، ديگر را به كلي از بين برده

هـا بـه خـوبي     شـيرازي «گويد كه:  به حالت ويران تاكنون باقي مانده است. وي همچنين مي
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دانند كه اين شهرستان سرافكنده است و براي ايـن كـه خـود را تسـلي دهنـد بـا غـيظ         مي
(فالندن، ». شد اش هم حساب نمي گويند، در وقتي كه شيراز، شيراز بود، قاهره يك محله مي

داند كه بـه تمـام كشـور داده     شهرت اين استان را بر اساس نامش مي دروويل) 330: 1356
شده، و نيز آب و هواي خوب، آثار باستاني، شهرهايش را در زيبايي و مردان نامداري را كه 

نويسـد شـهرهاي عمـده فـارس عبارتنـد از       سـتايد. وي مـي   انـد مـي   از اين شهر برخاسـته 
تـوان آن را   هرم و در چند فرسنگي شيراز كه به راستي ميشيراز(زادگاه سعدي و حافظ)، ج
هـاي شـگفت تخـت جمشـيد (پرسـپوليس)، قـرار دارد.        بهشت روي زمين دانست، ويرانه

هزار نفر است كه در 10اهالي شهر در حدود  فالندن) همچنين به گفته 10: 1370(دروويل، 
ر وسـط شـهر، ارگ يـا قصـر     انـد. تقريبـاً د   دروازه بزرگ دارد، واقـع شـده   6محله كه  12

 باشـد و از كـريم خـان زنـد اسـت.      مستحكمي است كه حصار كنگره داري به دورش مـي 
  )  330: 1356(فالندن، 

  

  اصناف و طبقات اجتماعي 4.6
  كند: زنان و مردان را اين گونه توصيف مي دروويل

هسـتند ...  هاي دنيـا   ترين و زيباترين زن هاي ايراني بدون هيچ گفت و گو خوشگل زن
ها به ندرت  بلندقامت، صاف، باريك و بسيار خوش اندام هستند ... زيبايي بي نقص آن

اي هسـتند ...   باشـد ... عمومـاً داراي رنـگ سـفيد خيـره كننـده       مديون هنر آرايش مي
مردان ايرانـي بلنـد قـد، قـوي،      رسد. موهايشان بسيار پرپشت است و غالباً به زمين مي

    ) 48- 50: 1370(دروويل،  .رمو و سيه چرده هستندام، بسيار پخوش اند

  
  ايالت و قبايل 5.6

ها معتقد است كه  در رابطه با حكومت شيراز و ايالت و قبايل تحت سلطه آن اوژن فالندن
و مركـز ايالـت مهـم     هاي ايران بوده شيراز هميشه يكي از مهم ترين و مترقي ترين سرزمين

ها، جنگجويان و طوايف اوليه ايران است كه اين قبايل  فارس و ساكنينش از طوايف شمالي
ها شكسـت خـورده، و اسـتقالل     شامل زنديان هستند كه گاهي از قبايل عرب، تاتار يا ترك

گويـد   داند، به طوري كه مي اوضاع شيراز را، اكنون آرام مي فالندناند.  خود را از دست داده
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نمايـد.   گلربيگـي هـاي محمدشـاه اطاعـت مـي     آرامش زمان كريم خان را يافته، و تنها از بي
  دهد: همچنين ادامه مي فالندن) 330: 1356(فالندن، 

از آغاز سلطنت قاجاريه پادشاهان ايران از قدرت و قواي نظامي روساي ايالت فـارس  
بسيار هراس داشتند. از همين روست كه محمدشاه مانند اعقابش رئيسي را كه به تمـام  

كند نزد خود نگه داشته، گرچه در صورت ظاهر زندها از اين  ياين قبايل حكمفرمائي م
   )336. (همان: لي كامالً نامطيع به اوامر شاهندكنند، و شخص اطاعت مي

  
  نوع پوشش مردم 6.6

  نويسد: در اين خصوص مي دروويل
هاي اقوام ديگر مشرق زمين تفاوت دارد.  هاي مخصوصي دارند كه با لباس مردان لباس
شود  كنند كه تا كمر تنگ است و از آن جا گشاد مي اً قباهاي بلند در بر ميمردان عموم

آيد ... در زير قبا نيم تنه بسيار بلندي از چيت هنـدي پنبـه دوزي    و تا پاشنه پا پايين مي
 ي گلـي يـا سـرخ تيـره اسـت.      از تافتـه پوشند ... شلوار مردان ايراني بسيار گشاد و  مي

  ) 50: 1370(دروويل، 

  
  اوضاع اقتصادي 7.6

اش در درجـه اول و از بـين محصـوالت     صـنايع مسـتظرفه  «نويسـد:   دراين باره مي فالندن
كنـت  ) 330: 1356(فالنـدن،  ». سـازند، شـهرتي بـه سـزا دارد     هايي كه مي متعددش اسلحه

اي انگليسي موجب شده است كـه   هاي پنبه نيز معتقد است كه بازار خوب پارچه دوسرسي
دهد كـه روزي ايـن صـنايع كـه در برابـر       صنايع محلي از ميان برود و هيچ چيز نشان نمي

گويـد قـزوين، كاشـان، يـزد،      اند بتواند سر بلند كند. وي مـي  هاي خارجي خرد شده رقابت
هـاي   ها سابقاً به خاطر صنايعشان، تجارتشـان و پارچـه  كرمان و حتي شيراز، تمام اين شهر

گذراننـد و آن چـه را    ابريشميشان شهرت زياد داشـتند و امـروز دوران زوال كامـل را مـي    
هـاي جديـد    العاده كشور و سادگي لباس توانند فراهم نمايند، بسيار ناچيز است. فقر فوق مي

 بارون دوبد) 102.103: 1362سي، موجب شده است كه صنايع قديمي از ميان برود. (دوسر
تومان يـا حـدود    36ارزيابي مالياتي ساالنه فارس، .../.«گويد:  درباره ميزان ماليات فارس مي



 153   ... روس يساننو سفرنامه يتعصر قاجار به روا يرازش ياجتماع ياتح

(اوگاسـتس  ». برابر رساند توان آن را به دو ليره استرلينگ است كه با اداره صحيح مي 18.../.
  )118.119: 1384دوبد، 

  
  وضعيت فرهنگي و ادبي 8.6

معتقد است كه يكي از عناوين كه توانسته شيراز را مشهور سازد، به دليل اين كه اين  فالندن
  ) 332: 1356شهر زادگاه سعدي و حافظ است. (فالندن، 
 عيبش مكن كه خال رخ هفت شور است  شيراز و آب ركني و آن باد خوش نسـيم

  نويسد: وي در مورد سعدي مي
هاي متعـدد سـرو،    اغي بزرگ است كه از نهالمقبره رقيب سعدي يعني حافظ هم در ب

سفيد است كـه   كاج و نارنج تزئين شده. بر روي قبر حافظ هم سنگي يكپارچه و مرمر
اشعاري در آن منقوش است. محلي كه قبر حافظ در آن است هيچ با جايگـاه سـعدي   

نـد.  نام فريب و قشنگ است، اين باغ را حافظيه مي قابل مقايسه نيست و برخالف او دل
آينـد، بعضـي    هاست كه دسته دسته بدان جا مـي  حافظيه محل گشت و تفريح شيرازي

يدن خوانند و برخي در زير درختان ليمو لم داده، صبح تا شامي را به كش غزلياتش را مي
  .برند قليان و گفتگو به سر مي

ها  رازيسعدي و حافظ از شعراي بزرگ و عالي قدر ايرانند كه نه تنها شيفالندن به گفته 
نويسـد كـه اشـعار     كننـد. وي مـي   ها همگي به وجودشان افتخار مي ها بلكه آسيايي و ايراني

دارد،  دارند، چه از عشق و هوي و هـوس صـحبت مـي    تر دوست مي حافظ را ايرانيان بيش
فهمم كـه   بدين جهت هوادارانش زياد و در همه جا غزلياتش ورد زبان است. اكنون هم مي

ي معدودي  رسد، عده ز سعدي است زيرا وقتي انسان به مقبره سعدي مينفوذ حافظ بيش ا
شماري هميشه هسـتند و   بينند، در صورتي كه در حافظيه به عكس عده بي را در آن جا مي

 فالنـدن ) 332.333: 1356(فالنـدن،  ». برند ساعات متوالي را به زير سايه درختان به سر مي
گويـد   كند. وي مـي  ي و آرامگاه وي نيز صحبت ميهايش از حافظيه، سعد در ادامه گزارش

قبر سعدي نزديك به يك ساعت راه تا شهر فاصله دارد و در پـايين كـوهي واقـع شـده و     
رود، همه غمگين، مشكل و صعب العبور است... وي در توصيف اين  راهي كه به آن جا مي

  نويسد: مكان اين طور مي
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مقبره نيز هميشه بسته است و وقتي در  فرماست، در در اين مكان سكوت پيوسته حكم
كند و پس از اين كه از باغ گذشتيد، باغبان اشاره كرده  كوبيده شود، باغبان در را باز مي

ي آب زالليسـت،   ي سـعدي چشـمه   گويد: اين است شيخ سعدي.... نزديك مقبـره  مي
يك  كنند كه اگر كسي دهند و ادعا مي ساكنين شيراز بدين آب خصلت بزرگ صحي مي

دانم چطور اسـت كـه بـا     شود، پس نمي العمر مريض نمي دفعه از اين آب بخورد، مادام
كنند.  اين حال از شيوع امراض ساري همه ساله كه در شيراز شايعست، جلوگيري نمي

اين آب شفادهنده در چاهي است كه براي رسيدن بدان بايد از پله كاني چند پله پايين 
شود كه در زيرش چشمه قرار دارد. در  ف آجري ظاهر ميته اين پله كان سق رفت. در

ها را محترم شـمرد،   گويند از بركت شيخ بايد آن اين آب ماهي بسيار است كه عوام مي
  )332. (همان: دارند احترام را در حقشان روا ميترين  از اين رو بزرگ

  
  توصيفي از شيراز و مردمانش 9.6

هـا   تر، انسان به زودي مجـذوب آن  گويد، اهالي شيراز از كليه اهالي ايران گيرنده مي فالندن
گويد كساني كه فارسـي يـا زبـان ايرانـي را      همچنين مي فالندندارد.  شده، و دوستشان مي

اين «گويد:  كنند. وي در ادامه مي تر خودستايي مي كنند، بيش تر صحبت مي تر و روان سليس
تـرين شـعراي    به ساير شهرهاي ايران مباهات كند، چـه دو نفـر از بـزرگ   شهر لياقت دارد 

آسيا(سعدي و حافظ) مولدشان در اين سرزمين است. شرابش مشروبات دنياست. اهـاليش  
ايرانيان تقريباً تـا آن   دروويل) به گفته 330: 1356(فالندن، ». خوش لهجه و مهمان دوستند
اند. آنان مردماني ماليم، مهربـان   ل تمدن را پذيرفتهدهد، اصو جا كه قوانين مذهبي اجازه مي

و باادبند، تجمل و خودنمايي را دوست دارند، ذاتاً تنبل هسـتند، ولـي در مواقـع ضـروري     
شوند، بسـيار خرافـاتي هسـتند، همسـران و پـدراني خـوب امـا غالبـاً          چابك و زرنگ مي

مـردان  «نويسد:  وي همچنين ميكنند.  سختگيرند و مردماني باتربيتند و با نزاكت صحبت مي
هـاي فـاخر    هايشان هميشـه لبـاس   به دليل باال بردن احترام خود عالقه عجيبي دارند كه زن

  )40: 1370(دروويل، ». بپوشند و با مقدار زيادي جواهرات آراسته باشند
  

  آداب مهماني و پذيرايي 10.6
رفته و در  فرهاد ميرزادر سفري كه به شيراز داشته، به مالقات شاهزاده فارس،  اوژن فالندن

كند كه وي بـه خـوبي از او و همراهـانش پـذيرايي نمـوده و بسـيار        هايش نقل مي گزارش
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در توصـيفش از مهمـاني و آداب پـذيرايي     عالقمند است كه از او نقاشي بكشـند. فالنـدن  
  نويسد: شيرازيان مي

در ظهر به ناهار دعوتم كرد، سفره بر روي فرشي بزرگ انداختند، هنوز در  فرهاد ميرزا
دانند كه براي ناهار ميز الزم ست، مجبورا چهار زانو به زمين نشستم، اين غذا  ايران نمي

هـا انـواع خـوراك از گوشـت،      هـا و بشـقاب   بسيار لذيذ و مطبوع من شـد، در دوري 
ر و خوب وجود داشت. شاهزاده با انگشتان هاي ناد چلوكباب، خوروش، مرباها و ميوه

دست راست مشغول صرف غذا شد، من هم مجبورا تبعيتش را نمودم؛ با دسـت چيـز   
دانستم، لذا از همان وهلـه اول شـاهزاده دريافـت و پنداشـت كـه       خوردن را هيچ نمي

ام، امـا   كرد كه از كوچكي من بسيار بد بار آمده كنم. بدون شك تصور مي مسخرگي مي
توانم با دست غذا بخورم، خواهش دارم بفرماييـد قاشـقي بـراي مـن      دو فهماندم نميب

بياورند. قاشقي چوبي كه بسيار زينت و كنده كاري داشت بـرايم آوردنـد، لـيكن ايـن     
خورد، چه توگود بـود و جهـت    قاشق با آن همه ظرافت و قشنگي به درد كار من نمي

اده بـه زودي سـير شـد و از مشـقت و     خوردن غذا فايده نداشت. خوشـبختانه شـاهز  
توانم بدين گونه غذا بخورم گويا خجل گشـت. بسـيار خوشـحال     زحمت من كه نمي

  ) 330: 1356. (فالندن، زودي ناهار خوردن به پايان رسيد شدم كه به

  
  هاي مذهبي مكان 11.6
د و بـه  گويد كه مساجد شيراز هيچ چيز قابل تـوجهي نـدار   در مورد ابنيه مذهبي مي فالندن

  نويسد: همچنين مي فالندنها را مقايسه كرد.  شود با مساجد اصفهان آن هيچ وجه نمي
تـر   اش شاه چراغ است، كه مدفن يكي از مقدسين و در چند قرن پيش مشهورترين ابنيه

در آن دفن گرديده ولي بود و نبودش در شك است. اين بنـا مامنگـاه سيدهاسـت كـه     
  )332(همان:  باشد. صدقه و عايدات مسجد مي كسب و كاسبيشان تنها از راه

همچنين مي نويسد كه در شبي، مسجد كوچكي دچار آتش سـوزي شـد، و مـا     فالندن
كرديم كه مردم براي مسائلي اين چنين جزئي، اين قـدر ناراحـت شـوند. فالنـدن      باور نمي

رسـيد.   يگذشتيم كلمات ناهنجاري به گوشمان مـ  نويسد هنگامي كه از ميان جمعيت مي مي
ها (ما) سبب آتش  گويند، فرنگي يكي از همراهانمان به من گفت در شهر پراكنده شده و مي

ها كه بسـيار   اند. با خرافات اين مردم عوام پرست ايران، به ويژه شيرازي سوزي مسجد شده
  گويد: ساده لوحند چه بايد كرد؟ وي در شرح اين حادثه مي
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هـاي بيجـا و خطراتـي كـه      خود را از شر اين حرف هيچ نگفته، بهتر دانستيم كه زودتر
ممكن است پيش آيد نجات دهيم. از شهر خارج شديم. سپس رو به بندر بوشهر كرده، 
بدان سمت رهسپار گشتيم. در راه بسيار انديشيديم كه بفهميم چه كسي مسبب اين كار 

اي شـد و گفتنـد    هشده و در نتيجه دشمني، آن را به گردن ما انداخته است. تقريباً اشار
براي اين است كه به كيش محمدي(ص) نيستند. اما از كجا ناشـي شـده و چـه كسـي     

ايم؟ در اين وقت هيچ چيزي به ذهنم نرسيد. دو ماه بعـد   گفته كه ما مسبب حريق شده
كه به شيراز برگشتم خواستم از اصل قضيه باخبر شـوم، در نتيجـه مطالعـه و بازرسـي     

مسجد مردي ست كه از موقعيت خدمتش سوءاستفاده كرده،  كامل متوجه شدم نگهبان
ها، فرش و غيـره.... را بـا پـول مبادلـه كـرده بـود. از        تكه تكه تمام اثاثيه مسجد، چراغ

تقصيرش كه چگونه روپوشي كردند اطالعي ندارم، ولي همين قدر معلوم شد براي اين 
مسـجد را بسـوزاند تـا بـه      كه خودش را از اين كار مبرا سازد، صالح را در اين ديـده 

هاي بيچاره گذاشته تا  دزديش پي نبرند. شايد نگهبان بوده كه تقصير را به گردن فرنگي
  )337- 338(همان:  بدين طريق از خود رفع شبهه نموده و ما را بدنام كند.

  
  نويسان اروپايي شناسانه در روايت سفرنامه بازتاب نگاه شرق 12.6

نويسان خارجي اعم از فرانسوي و روسـي در   شناسانه سفرنامه رقدر پايان به بررسي نگاه ش
شود. به طور كلي بايـد گفـت كـه     خصوص حيات اجتماعي شيراز عصر قاجار پرداخته مي

عالوه بر اطالعات بسيار خوبي كه اين سفرنامه ها در زمينه و موضوعات مختلف ارائه مـي  
هـا و   د با ايرانيان و همچنين مشـاهده آئـين  تر اروپائيان در سفر به ايران و برخور دهند، بيش

هاي مردم اين سرزمين، خود و فرهنگ و تمدن خود را باالتر از ايران و از جمله شهر  سنت
، و مردم اين سـرزمين بـه عنـوان    اروپاييتر موارد از خود به عنوان  شيراز يافتند، و در بيش

  اند.  ياد كرده شرقي
هاي كهن براي سنت غربي بوده است، » ديگري«از ايراني همواره يكي  تمدن و فرهنگ
 ) Hans-Georg Gadamerگـادامر(  توان آن را جستجو كرد. از نظر  هاي قديم مي كه از زمان

  فيلسوف برجسته آلماني،
ما هرگز در موقعيت بيننده يا شنونده خالص هر متن نيستيم، زيرا بـه معنـايي خـاص،    

هاي خويش درگيريم. اين مسئله در سـنت انسـان شناسـي و بـه ويـژه       هميشه با سنت
روش تطبيقي در اين علم، خود را نشان داده است. به همين سبب امروزه مسئله تطبيق، 

د است كه بيش از همه بر معيارهاي پژوهشگر بيش از هر چيز روشي نسبي و موقعيتمن
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و تعريف او از كليت فرهنگ و عناصر مقايسه پذير آن مبتني اسـت و عمـالً هـر گـاه     
بـا نـوعي روشـي     ديگـري شود، الزاماً در مسير فهم  فردي با فرهنگي ديگر روبه رو مي

لكـه  شـود، ب  هـا مقايسـه نمـي    هـاي فرهنگـي، واقعيـت    شود، زيرا در مقايسه درگير مي
شـود و ايـن هـر دو بـر مبنـاي       بـه كـار گرفتـه مـي    »خـود «هـاي   توصيفات و گفتمان

فهـم هميشـه جزئـي ناتمـام و     «نويسد كـه:   گادامر همچنين مي». هاي ماست چارچوب
تاريخي است و از اين رو، هميشه وابسته به عامل فهم و جزئي از وجود اوست. فهـم  

هـا از ريشـه داشـتن مـا در      ش داوريهاي ماست، زيرا پي هميشه متكي بر پيش داوري
  )237: 1377سنتي معين برمي خيزد. (پالمر، 

دنياي غرب، از يك تفكيك صرف جغرافيـايي نـابرابر    otherيا  »دگر«شرق به مثابه يك 
گردد. معادلـه   اي از توجهات حساب شده و معطوف تبديل مي ميان فقر و ثروت به زنجيره

گيرد كه دليـل چيرگـي، عبـارت از     ز آن جا شكل ميحقارت شرق در برابر برتري غرب، ا
دانش و معرفت كشوري نسبت به كشور ديگر است. سـياحان و سـفرنامه نويسـان، نقـش     

ها بـه   اند. اين سفرنامه نويسي ها و خاطره نگاري را ايفا كرده »ديگري فرهنگي«ميانجي فهم 
تن دنيايي است كه غرب ويژه براي تمدن غرب، مهم ترين واسطه درك ديگري و ابزار ساخ

: 1385(خليلي، ». آن، خودش را بشناسد، بسازد و بر صدر بشناسد  آن را ساخت تا در آئينه
ديـد؛   غربـي  سنت در را ديگري تصوير توان مي سويي، از شده بررسي هاي سفرنامه ) در138

ان است. ديگر با ها غربي امروز و گذشته تعامالت اصلي عوامل و داليل از بخشي كه تصويري
  ايراني را از چشم انداز غربي مشاهده كرد.  فرهنگ وجوه توان مي ديگر، سوي از

تثبيـت آقـايي و برتـري    «جوهر شرق شناسي غربيان، عبارت از  ادوارد سعيدبنا به گفته 
) و اين نكته پذيرفتني است كه شرق شناسي بـه  12و7: 1361است. (سعيد،  »غرب بر شرق

مثابه يك علم تنها وقتي پديد آمد كه غرب خود را چيره و مالك عالم دانست و با تكيه بـر  
خواست اين هژمـوني را از دسـت بدهـد.     برتري موقعيت خويش و موضع فرادستانه، نمي

ايجاد سلطه، تجديد ساختار، داشتن آمريـت و   شرق شناسي نوعي سبك غربي در رابطه با«
پذيرد كه شرق شناسـي فعـاليتي    نمي ) ادوارد سعيد16: 1371(سعيد، ». اقتدار بر شرق است

  علمي و بي طرف در مطالعه شرق است. او معتقد است:
زمان با آن  شرق شناسي در نتيجه گسترش امپرياليسم درون دنياي اسالم پديد آمد و هم

زمان بـا   ه اين انديشه فراهم شد. بر اين اساس فعاليت شرق شناسي دقيقاً همزمينه اشاع
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هـاي عظيمـي از جهـان اسـالم شـكل گرفـت.        تسلط امپرياليسم و استعمار بـر بخـش  
  )379: 1384(خسروي، 

نـامعقول،   »ديگـري «هـاي غربـي، شـرق را همچـون      نويسد كه نوشته وي همچنين مي
كنند كه در تقابل با غرب معقـول، قدرتمنـد و مردانـه قـرار دارد.      ضعيف و زنانه ترسيم مي

بين شرق و غرب دارد و  »تفاوت«گويد، ريشه در نياز به خلق  تقابلي كه او از آن سخن مي
  )65- 67و38- 41: 1377توان آن را به اصل تغييرناپذير طبيعت شرق نسبت داد. (سعيد،  مي

  
  افته هاي پژوهش. ي7

ها، نسبت بـه   شود كه در بسياري از سفرنامه هاي پژوهش اشاره مي در اين جا به برخي يافته
ها و  ها در خصوص منش حيات اجتماعي شيراز عصر قاجار، ثبت شده است. بسياري از آن

هـا و باورهـاي ملـي، تفريحـات و سـرگرمي، آداب       هاي نيك و بـد ايرانيـان، آئـين    ويژگي
هـا،   هاي موجود در سـفرنامه  اند و بر اين اساس در البه الي توصيف ها و ... نگاشته مهماني

هـا را   ها و پـيش داوري  هاي شرق شناسي را بيرون كشيد. اين نگاه هايي از نگاه توان رگه مي
  توان در قالب چند ويژگي بررسي كرد.  مي

ب و شـرق.  به اين معناست كه دو جهـان جـدا از هـم وجـود دارد؛ غـر      دگر سازي ـ
هاي جداگانه است، بيننده در همه چيـز بـه    سرزمين شرق، جايي ديگرگون با ويژگي

گردد و به ناچار يكي را برتر و فرادست و ديگري را در حاشيه و  ها مي دنبال تفاوت
در پـاره اي از  فالنـدن؛ كـه   ) ماننـد  93و88: 1377كند. (سعيد،  فرودست قلمداد مي

منفي بيش تر اشاره كرده و به نـوعي سـعي بـر ايـن     گزارش هايش، به ويژگي هاي 
داشته كه فرهنگ و تمدن كشور خود را باالتر نشان دهد، در صورتي كـه بايـد ايـن    
واقعيت را در نظر مي گرفتند كه هر جامعه اي داراي ويژگي هاي خاص خـود مـي   

  باشد و هميشه متفاوت بودن دليل برتري ير ديگري نيست.
كلي سازي است؛ به اين معنا كه فرد با ديدن چند مـورد از   يكي از خطاهاي فلسفي، ـ

دهـد.   هاي متفاوت را در آن قـانون جـا مـي    سازد و پديده يك پديده، قانون كلي مي
هاي برخي اقـوام ايرانـي و برخـي از     برخي از شرق شناسان و ايران شناسان، ويژگي

هـايي   هايشـان از واژه  وريانـد و در دا  هاي ديگر را به همه ايرانيان تعميم داده ويژگي
ايـن  دروويـل.  انـد. ماننـد    چون همه، هر، تمام، هيچ كـس و ... زيـاد اسـتفاده كـرده    
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جهانگرد فرانسوي برخالف بسياري از سفرنامه نويسان خارجي، به مسائل اجتماعي 
توجه زيادي نموده و به قول خودش سعي كرده كه مطالبش جديد و تازه، و تكراري 

هايش  توان از سفرنامه او گرفت اين است كه، وي در روايت دي كه مينباشد؛ اما ايرا
كنـد، بـه    فرهنگي،  بيش ترگزارش هايي را كه نقل مي _از مسائل مختلف اجتماعي 

كنـد كـه    تر اشاره نمـي  دهد و به طور دقيق تمام ايران و مردم اين سرزمين نسبت مي
اخالقي، لباس و ... به كدام منطقه براي مثال اين آئين يا آداب و رسوم يا اين ويژگي 

و از ايـن قبيـل    »مـردان و زنـان ايرانـي   «، »ايرانيان«يا قوم و ... تعلق دارد، و از كلمه 
  كند.  عبارات استفاده مي

هاي ناپسند  هاي ناپسند كه به معناي تكيه بر ويژگي منفي سازي يا بزرگ نمايي منش ـ
تواند معناي ديگري  فرهنگي ديگر مي و برداشت بدبينانه از برخي رفتارهاست كه در

هـاي ناپسـندي چـون چاپلوسـي و      داشته باشد. برخي از سفرنامه نويسـان از مـنش  
در ايـن   فالنـدن انـد.   دورويي، خرافات و خيال بافي، تنبلي و .... ايرانيان سخن گفته

خصوص به واقعه آتش سوزي مسجدي در شيراز اشاره مي كند كه اين واقعه را بـه  
يعني فرنگيان نسبت داده اند كه به قول وي ناشي از بدبيني، تعصـب و رفتـار   آن ها 

  خرافات آميز مردم و اين جامعه است.
، به معناي جدايي تاريخي و زماني است. در بسياري ماندگي ناهمزمان سازي و عقب ـ

انـد كـه    ها را با گذشـته اروپـا سـنجيده و انديشـيده     از موارد، سفرنامه نويسان، ملت
هـا شـايد در    اند و اين ملـت  كرده هاي پيشين، اين گونه زندگي مي ائيان در دورهاروپ

ماندگي، كوه نشـيني،   ها برسند. در اين مورد از واژهايي چون عقب آينده به امروز آن
كنند. از اين نمونه باز هم مي توان بـه   توحش، نيمه تمدن، غير تمدن و ... استفاده مي

خي روايت هايش مردم و رفتار آن ها را ناشـي از عقـب   اشاره كرد كه در برفالندن 
ماندگي و اين جوامع را غيرمتمدن و... مي داند؛ به طور مثـال در جـايي كـه وي بـه     

  طرزنشستن و آداب خوردن مردم شيراز اشاره مي كند. 
اين اصطالح به معناي مركـز دانسـتن غـرب و در     سنجش با خود و غرب محوري، ـ

هاست. در برخي جاها درستي و نادرستي، و حتي زشـتي و   حاشيه ديدن ديگر ملت
زيبايي، هنگام سنجش با غرب و فرهنگ خود غربيان سنجيده شده اسـت كـه گويـا    

باشد. فالندن نيز در اين مورد در روايـت هـايي    معيار جهان، فرهنگ برتر خودي مي
بـه الي  كه در سفرنامه اش در خصوص شيراز آورده، در تحليلي كـه از وقـايع در ال  
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يادداشت هايش ارائه مي دهد، همواره جامعه ايران و در اين جا شـيراز را بـا اروپـا    
مقايسه مي كند و در واقع به نوعي سعي دارد فرهنگ و جامعه خود و نهايتا غرب را 

  برتر و واالتر نشان دهد. 
سـتگي  داشتن نگاه كوچك شمارانه رفتار يا آئيني ويژه، يا بيان ناشايتوهين و تحقير،  ـ

باشد. در واقع زماني بـا   ها مي ماندگي آن يك ملت در برابر ناداشته ها و يا دليل عقب
بزرگ نمايي يك ويژگي ناپسند و زمـاني بـه دليـل متفـاوت بـودن ذائقـه و تربيـت        

دروويل فرهنگي، رفتاري خوب درك نشده و به ناداني يا بيهودگي تعبير شده است. 
دگي مردم و رفتارهاي آن هـا بـه ديـده تحقيـر و     از برخي ويژگي هاي زن فالندنو 

توهين مي نگرند و در ميان نوشته هاي خود به اين نكته توجه دارند. آن ها و در كل 
برخي از سفرنامه نويسان اروپايي ضرورتا گمان مي كردند كه بايد همه جوامع مانند 

ر نمي گرفتنـد يـا   آن ها باشند، يا برخي از واقعيت هاي جامعه مورد بازديد را در نظ
در تضاد با فرهنگ آن ها بوده و به همين دليل اين چنين برداشت هـايي را از خـود   

  نشان مي دادند. 
 »ديگـري «ها پنداشـته شـده اسـت.     هاي غرب، خاورزمين سرزمين شگفتي در افسانه ـ

ها در  تر جلوه خواهد كرد. برخي پديده اي تر باشد، متفاوت تر و افسانه هرچه عجيب
تر نمايانده شده اسـت. بخشـي از ايـن ويژگـي بـه       ها بزرگ نمايي و عجيب امهسفرن

تـر بـه نظـر بيايـد. بسـياري از       داستاني بودن نوع سفرنامه برمي گردد كـه خوانـدني  
هايي ماجراجويانـه، دشـواري سـفر را بـه جـان       جهانگردان با هدف نوشتن سفرنامه

وي بـه وصـف   فالندن. مانند خريدند و در پي كسب نامداري در كشور خود بودند. 
پـردازد، ولـي اطرافيـان وي را     شكوه حكومت فرهاد ميرزا، شاهزاده وقت شيراز مـي 

خواند. وي همچنين از عالقه اين شـاهزاده بـه نقاشـي     افرادي متملق و چاپلوس مي
خواهـد از او نقاشـي كنـد!     داند كـه از وي مـي   گويد و البته او را فردي بيكار مي مي

گويد و ازينكه ميـز   ها و طرز نشستن و غذا خوردن مردم مي رد مهمانيدر مو فالندن
اند، تعجب و از اين خوردن نداشتهو صندلي براي نشستن و قاشق و چنگال براي غذا

 حالت احساس ناراحتي كرده است. 
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  گيري نتيجه .8
هـاي   رقابـت م 19و آغاز قـرن   18المللي در خاور، در اواخر قرن  محور اصلي مناسبات بين

ها براي سلطه هـر چـه بيشـتر بـر ايـن       اين دولت استعماري دول اروپايي بود؛ در اين ميان،
ها داشتند، و ايران نيز از جمله كشورهايي بود كه به دليل موقعيت  جوامع نياز به شناخت آن
موضـوع شناسـايي و بررسـي از سـوي كشـورهاي      اش در منطقه  جغرافيايي و استراتژيكي

و براي اين منظور آن چه كه ضـروري بـود آن بـود كـه      در اين راستارار گرفت؛ اروپايي ق
اين شناسـايي  ؛ گرفت بايست مورد شناسايي قرار مي تاريخ، تمدن و فرهنگ كشور ايران مي

ها بـه   شناسي نام گرفت، كمك بسيار زيادي به معرفي ايران و ايراني كه در واقع همان شرق
. برخي از سزائي را ايفا نمودند نويسان در اين مورد نقش به هغرب نمود و سياحان و سفرنام

اين مسافران شيفته و مجذوب سخن و ادب فارسي گشته و به ايران قدم نهادند و از حافظ 
هاي وطن  هاي باستاني و تزئين موزه اند؛ برخي نيز به دنبال گنجينه اند و نوشته و سعدي گفته

كهن تاريخ مشـرق زمـين بـه ايـن سـرزمين روي      خود، و شور و شوق براي كشف اسرار 
آوردند؛ كه از جمله اين گروه مي توان به مسافران فرانسوي اشاره كرد. در ميان سياحتگران 

ها، چندان زياد نيست. نگرش اين گروه به اوضـاع مملكـت از    اروپايي، سهم و نقش روس
هـاي   روايـت تري برخوردار است و بـه همـين سـبب نسـبت بـه       رنگ و بوي شرقي بيش

هاي خود دچار تعصب و  تواند متفاوت باشد اما حتي اين دسته نيز در گزارش فرانسوي، مي
  هايشان كامال عادالنه و بدون ايراد نيست.  اند و نوشته غرض ورزي شده

اقتصادي، داراي نتايج  - سفر مسافران روسي و فرانسوي به ايران عالوه بر نتايج سياسي 
هـائي دربـاره    هـا و گـزارش   بوده است. اين نتايج شـامل يادداشـت   اجتماعي و فرهنگي نيز

اوضاع اجتماعي ايران عصر قاجار و از جمله شهر شيراز است كه توسـط شـماري از ايـن    
جا كه ميزان آگـاهي، دانـش شخصـي، مـدت      مسافران و سياحان برجاي مانده است. از آن

هـا در   كور به همراه اهداف سـفر آن ها، پيشينه شغلي و طبقه اجتماعي مسافران مذ اقامت آن
هاي ارائه شـده توسـط    ايران و شيراز اين دوره متفاوت بوده است، بنابراين مطالب و نوشته
سازي و تعميم  ورزي، كلي آنان نيز گوناگون است. با وجود همه معايب و كاستي ها، غرض

معتبرترين و مهمترين  هاي اين مسافران به عنوان يكي از دادن، منفي سازي و غيره، سفرنامه
هايي كه  بـا اهـداف مختلـف بـا عنـوان       منابع تاريخ دوره قاجار محسوب مي شوند. كتاب
هـا و وااليـي    اند، همان طور كـه قابليـت   سفرنامه در رابطه با شيراز دوره قاجار نگاشته شده

ايب ايـن  گوهر ذاتي شيراز و مردم اين منطقه را ستايش نموده اند، به همان نسبت نيز از مع
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فرهنگي پرداخته اند. بنابراين به طور كلي مي توان گفت  - خطه، مردم و وضعيت اجتماعي
هاي اين سياحتگران بنا به هر انگيزه و هدفي كه از شيراز دوره قاجار ديدن كـرده   كه روايت
اند، مهم و ارزشمند است و پژوهشگران را در عرصه شناخت تاريخ اجتماعي اين  و نگاشته

  ياري مي سازد. منطقه 
  
  نامه كتاب

 .)، ناپلئون و ايران، ترجمه اردشير لطفعليان، تهران، فرزان، چاپ اول1378اميني، ايرج (

سفرنامه لرستان و خوزستان، ترجمه محمد حسين آريا، )، 1384( كلمنت (بارون دوبد) ،اوگاستس دوبد
 .تهران، علمي و فرهنگي

م)، ترجمه محسن خادم، تهران، مركـز نشـر   1780 - 1828روس(روابط ايران و )، 1382( موريل ،اتكين
 .دانشگاهي تهران

سير تاريخي و ارزيابي انديشه شرق شناسي، ترجمه دكتر محمدرضا افتخارزاده، )، 1376( محمد ،السوقي
 ..بي جا، هزاران

 تهران، هرمس. كاشاني، حنايي محمدسعيد هرمنوتيك، ترجمة )، علم1377ر. ( پالمر،

  .اصفهان، آموزه ايراني از نگاه انيراني(خلق و خوي ايرانيان از نگاه سياحان)،)،  1379( مهرداد ،جوانبخت
  .، سفر در ايران ، ترجمه منوچهر اعتماد مقدم ، تهران،  نشر شباويز)1370(دروويل، گاسپار  

ــت  ــي، كن ــران در )1362(دوسرس ــت  1255- 1256- م1839- 1840، اي ــاده كن ــوق الع ــفارت ف ه. ق(س
 سي)، ترجمه دكتر احسان اشراقي، تهران، نشر دانشگاهي.دوسر

 .شيراز نگيني درخشان در فرهنگ و تمدن ايران زمين، تهران، هيرمند)، 1377( منوچهر ،دانش پژوه

 .)، شرق شناسي، ترجمه عبدالرحيم گواهي، تهران، دفتر انتشارات فرهنگ اسالمي1377سعيد، ادوارد (

سي، شرقي كه آفريده غرب است، ترجمه اصغر عسگري خانقاه و حامد )، شرق شنا1361سعيد ادوارد (
 فوالدوند، تهران، عطايي.

 .حسين نورصادقي، تهران، اشراقي ي اوژن فالندن به ايران، ترجمه، سفرنامه)1356(فالندن، اوژن 

 .روزذبيحيان، تهران، فكر  درسفرنامه بارون فيودوركوف، ترجمه اسكن ،)1372(بارون  ،فيودوركوف

ايران عصر قاجار( ترجمه و گفتاري در باب ايرانشناسي)، ترجمـه سـيمين    ) ،1375( آ. ك.س. ،لمبتون
  .فصيحي، مشهد، جاودان خرد

  .)، نظام سياسي و سازمان هاي اجتماعي ايران عصر قاجار، تهران، معين1385ورهرام، غالمرضا (
  مقاله: 

،  كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، سال نهم، "گاسپار دروويلسيري در سفرنامه ")، 1384اكبرزاده، عليرضا، (
 .، دي و بهمن 99- 100شماره 
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معرفي و نقد كتاب ايران و روسيه در بـازي بـزرگ؛ سـفرنامه هـا و شـرق      ")، 1389( بهناز، ،اسدي كيا
  .، تابستان2، شماره40، فصلنامه سياست، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، دوره "گرايي
، كتاب ماه تاريخ "سفرنامه سرهنگ گاسپار دروويل در عهد فتحعلي شاه"، ) 1382- 83(رويا،  ابراهيمي،

  ، اسفند و فروردين.77- 78و جغرافيا، شماره 
تصويري از ايران(بررسي مضموني عناوين سفرنامه هاي فرانسويان به ايـران  ")، 1382توزر، آن ماري، (
  .68 - 9ي نيا، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، شماره ، ترجمه نگين صالح"م)1600 - 1730در سال هاي 
، پژوهش نامه سياسـي، سـال   "شناسايي انگليسي ها ”ايران - ديگر“نقدي از ")، 1385خليلي، محسن، (
 ، بهار .2اول، شماره 

  ، پائيز.37، راهبرد، شماره "بابي سعيد؛ ادوارد سعيد و شرق شناسي")، 1384خسروي، عليرضا (
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