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مقدمه
از باتوصیفهایگزنفون1 قالیبافی ازهنر نوشتن
در تدریج به و شد آغاز ایران در حضورش زمان
یادداشتهایسفرنامهنویساندورههایپسازآنادامه
مورخین، غربی؛ کشورهای نمایندگان و سفرا یافت.
آثار عالقهمنداِن و مجموعهداران باستانشناسان؛
در آنان هستند. مسافران این از مجموعهای باستانی؛
موقعیتهای در را ایرانی قالی خود، مسافرت اثنای
متفاوتیمشاهدهکردهوهرکدامتوصیفهایمنحصربه
اوضاع از که نگاشتهاند یادداشتهایشان در را خود
زندگیمردمعادیگرفتهتاوضعدربارپادشاهانرادر

برمیگیرد.
قالیایرانینهتنهابهعنوانیکاثرهنری،بلكهبه
عنوانعنصریهموارهحاضردراکثررخدادهایزندگی
یکایرانی،نقشآفریناست:بخشجداییناپذیریاز
همیشه عنصری ایرانیان؛ خانههای اندرونی معماری
حاضردرزندگیروزمرة،بستریبرایغذاخوردن،دعا،
نیایشوخواب؛بخشیازجهیزیهدخترایرانی،رواندازی
برایمقابر،هدیهایدرخورشاهان،قالیبافیپیشهای
دیرینهبانقشییگانهدراقتصادسدههایمتمادی.در
دورةصفویهبهدلیلعالقهشاهان،خصوصاًشاهعباس
بهایجادروابطبینالمللیوفرامرزیباکشورهایغربی
برقراری تجارت، حوزة در اصالحات برخی اعمال و
امنیتراههایتجاریوهمچنینعالقهمتقابلپادشاهان
غربیبهایجادروابطسیاسیبادولتایران،تعدادقابل
توجهیازنمایندگان،سفراوتجاِردیگرسرزمینهاوارد
ایرانشدند.درایندورهبافتقالیهایباشكوهیآغاز
شدکهاینکزینتبخشتاالِرموزههادرسرتاسرگیتی

هستند.
تاورنیه)۵7۸:1۳۳۶(،جهانگرِدفرانسوِیعصرشاه

عباسدرموردکارگاههایشاهیمینویسد:
»کارخانهعبارتازخانهدستگاههایتولیدیاست
یعنی نقره و ازطال اعلی قالیهای آنجا در که
ابریشموپشم،وپارچههایزریاعلیو زریو
مخملوتافتهوسایراقالمحریربافتهمیشود«.

درمقابلتولیداتنظاممنددردورةصفویه،نوعیدر
دورة در هنری آثار تولید پراکندگِی و همریختگی

قاجاریهوجودداشت.دالمانیمسافرهنرشناسفرانسوِی
عصرقاجاردررابطهباکارگاههایتولیدقالی،تصاویری

خالفدالوالهارائهکردهاست:
و کارمیکند تنهایی به ایرانهرصنعتگری در
را ملی صنعتی کلی قوه پراکنده قوای همین
تشكیلمیدهد.]...[بازاربهمنزلهکارخانهبزرگی
یافته تمرکز تجاریدرهمینجا وحیات است
است.موادخامدراطاقهایکوچکوکثیفکه
غالباًدرعقبدکانهاواقعشدهاندبصورتاشیاء
صنعتیدرمیآیندصنعتعمدهوقابلمالحظه
است نساجی و فرشبافی صنعت فقط ایران

)دالمانی،11۹:1۳۳۵(.
و صفویه دورة تولیدِی قالیهای کیفیت تفاوِت
و تفاوتدرمدیریتکارگاه،رنگرزی از ناشی قاجاریه
کیفیتالیافقالیاست.برخیازاینسیاحان،بخشیاز
دادهاند. اختصاص قالی توصیف به را خود مشاهدات
آرای و دیدگاهها میکند تالش حاضر پژوهش
سفرنامهنویسانغربیرادردودورةصفویهوقاجاریهدر
و شباهتها بررسی به و دریابد ایرانی، قالی با رابطه

تفاوتهایآنانبایكدیگربپردازد.

بیان میئله و هدف تةقیق
ایران در قالی مورد در گرفته پژوهشهایصورت
عمدتاًدرونمتنیبودهوعموماًبهبررسیروابطدرونی
آن آذینهای و آرایهها نقوش، تحلیل نظیر قالی
پرداختهاند،حالآنکهزمینههایبیرونیتولیدقالینیز
موارد این جمله از است. برخوردار زیادی اهمیت از
میتوانبهمواجههسیاحانباکاربردهایقالیدرجامعه
ایرانی)نظیرپیچیدنمردهدرقالیویاخوابیدنبرروی
آن(اشارهکردکهدرسفرنامههایمختلفموردپرسش
وگاهحتیتحقیرقرارگرفتهاست.بررسیاینزمینههای
بیرونیازآنجااهمیتداردکهبهتدریجمبدلبهبخشی
بر یا ایرانیشدهاستو قالی باره ایرانیدر ازآگاهی
تأثیر ایرانی قالی ماهیت دربارة متعارف گفتمانهای
گذاربودهاست.ازجملةاینمواردمیتوانبهانتقاداز
کیفیتقالیهایعصرقاجاریهو)دربسیاریازموارد(
مقایسهآنهاباقالیهایدورةصفویهذکرکرد.مشاهده
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چنینمواردی،مارابااینپرسشرویارومیسازدکه
چراچنیننگاهیدرمیانسیاحانوجودداشتهوانگیزه
بیانچنینمطالبیچهبودوگویندهآنازچهپیش
زمینهایبرخورداربودهیاباتكیهبرکدامنگرشچنین

قضاوتهاییداشتهاست؟
پیش تاکنون که است این حاضر تحقیق مسئلة
مسایلی دربارة غربی سیاحان دیدگاههای و زمینهها
چونکاربردهایقالیونیزکیفیتآنهاموردبازشناسی
مقالهحاضر، تمرکِز نقطة رو این از است. نگرفته قرار
بازشناسِیهمیندیدگاههااستوهدفآنفهمنقطه
نظراتموجوددرسفرنامههایمختلفدودورةصفویهو
ایرانیوتوضیحمنطقحاکمبر قاجاریهپیرامونقالی
آنهاباتكیهبرآرایادواردسعیداست.برایدستیابیبه
اینمنظور،سفرنامههایعصرصفویهوقاجاریهازجنبه

نوعمواجههباقالِیایرانیموردبررسیقرارمیدهد.

پیشینة پژوهش
درموردسفرنامهها،بررسیهایزیادیانجامشده
کهبهجوانبمتفاوتیازآنهاپرداختهاند.بهطورمثال
سفرنامههای در ایرانیان شخصیت و »فرهنگ مقاله
خارجی«)میرزاییورحمانی،1۳۸7(،بهتحلیلفهم
اینگونه و پرداخته ایران از غربی سفرنامههای سنت
صفات از برخی تعمیم و اطالق که میگیرد نتیجه
کلگرایانه نگرش وجود از گرفته نشات ایرانیان،
سفرنامهنویساِنعهدصفویهوقاجاراست.اسماعیلیو
اجتماعی اخالق »بررسی مقاله )1۳۹۶(در همكاران،
دوره )سفرنامههای اروپایی سفرنامههای در ایرانیان
صفویهوقاجار(«ونیززینیوندوامیری،)1۳۹۶(،در
مقاله»تصویرشناسیفرهنگیایرانیاندرآیینهسفرنامه
پوالک«،وبرخیدیگرمحققین۲همگیبهبررسیوجوه
مختلفزندگیایرانیاندرخاللسفرنامههایعصرصفویه

وقاجارپرداختهاند.
نگاه در تأمل به بررسیها، از دیگر گروهی
جمله از که پرداختهاند سفرنامهنویسان شرقشناسانه
بایدمقاله»ویژگیهایشرقشناسانهنگاهلردکرزنبه
ایران«)بابامیرساطحی،1۳۹7(،رانامبردکهباتكیهبر
و تائبی است. گرفته انجام سعید ادوارد آرای

حیدری)1۳۹4(درمقالة»بررسیگفتمانپسااستعماری
میان در یكسال سفرنامة ترجمة در آن نمودهای و
ایرانیان«باتكیهبرتئوریهایمنتقدینپسااستعماری
مورد را براون ادوارد سفرنامة سعید، ادوارد جمله از
بررسیقراردادهاست.زند)1۳۸۹(درمقالة»بررسی
تطبیقیپژوهشهایایرانشناسیغربیوشرقشناسی
)باتكیهبربازنماییفرهنگمردمایراندرسفرنامههای
اروپاییاندردورةقاجار(«بابررسینقادانهسفرنامههای
قاجاربهایننتیجهرسیدهاستکهبسیاریازروشهای
گفتمانشرقشناسیدرسفرنامههایدورةقاجاردیده
در جامعهشناختی »دوسوگرایی مقالة در نمیشود.
دورانناصرالدینشاهقاجارازمنظرسفرنامة»ایرانو
قضیةایران«لردکرزنبارویكردشرقشناسی«،جمیلی
موردی نمونة مطالعة با نادی)1۳۹0(، و کهنهشهری
با و ایران« قضیه و »ایران نام به کرزن لرد سفرنامه
رویكردشرقشناسی،مؤلفههاییکهبیشتردرسفرنامه
مذکورمشاهدهمیشدرااستخراجکردهوبیانمیکنند
کهشرقشناسیمیتواندبهعنوانراهیبرایخودشناسی

تلقیگردد.
درخصوصبررسیقالیدرسفرنامههامیتوانبه
کتابفضلاهللحشمتیباعنوانتاریخفرش:سیرتحول
در کتاب این در کرد. اشاره ایران، فرشبافی تطور و
و سفرنامهنویسان توصیفهای بیان به بخشهایی
مامورانکنسولیُدولاروپاییدررابطهباقالیپرداخته
شدهوبهمضامینیهمچونکارکودکانوزنان،مواد
بر تكیه با تاکنون ولی میپردازد. و... قالیبافی اولیه
خصوص در پژوهشی هیچگونه شرقشناسانه نظریات
نحوةمواجههسفرنامهنویسانباقالیایرانیانجامنشده
است.تمرکزپژوهشحاضربررویكردهایشرقشناسانه

درسفرنامههایعصرصفویهوقاجاراست.

 چارچوب نظری: شر  شنایی الوارل یبید
بهباورادواردسعید،مسافر،جهانگرد،کارشناسو
یانمایندهاهلسرزمینهایغربیهنگامیکهبهشرق
قدممیگذاردهرآنچیزیکهبدانمینگردحاصلیک
داوریها پیش این است. پیشداوری و قالبی تفكر
مبتنیبروجودیکتمایزبودشناختیومعرفتشناختی
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میانشرقوغرباست)سعید،1۵:1۳۹۵-1۶(.همواره
شرق دنیای و شرق یادآور غربیان برای که عناصری
شرق، عبارتی به است. خورده پیوند افسانه با است،
دنیاییافسانهای،عجیبوپررمزورازاستکهانسان
دانستن بیگانه البته دارد. آن بهشناخت تمایل غربی
شرقبهزمانیونانیانبرمیگردداماادواردسعیدنقطة
اواخرقرونهیجده از را شروعشرقشناسیآکادمیک
را شرقشناسی وی .)1۳۹۵:1۶ )سعید، میکند ذکر
تجدید سلطة، ایجاد با رابطه در غربی سبک »نوعی
ساختار،داشتنآمریتواقتداربرشرق«تعریفمیکند.
هفتمؤلفهوعنصِرمهمدرگفتمانشرقشناسیکه
برایبررسیحاضراستخراجومورداستفادهقرارگرفتند

عبارتنداز:

1. حفظ مناهع گیرنده:
با را آن پدیدهای، هر با مواجهه هنگام در سیاح
محورقراردادننیازهایخویشارزیابیمیکند.منظور

از»گیرنده«درواقعهمانانسانغربیاست:
که داشتهاند تمایل همواره فرهنگها ]...[«
فرهنگهایوارداتیدیگررا،نهبدانصورتواقعی
بهخاطرحفظ بلكهبهصورتیکه کههستندو
منافعگیرندهبایدآنگونهباشند،متحولنمودهو

سپسواردکنند«)همان،1۲7:1۳۹۵(.

2. حقارت شر : 
عقبماندگیشرق از توصیفاتی ارائهشده، تصاویر

نسبتبهغربوتمسخروتحقیراست:
»]...[جوهرهشرقشناسیراتمایزپابرجایوقلع
ناشدنیبینبرتریمغربزمینوحقارت وقمع

شرقتشكیلمیدهد«)همان،۸1:1۳۹۵(.

3. حقایق هرضی:
سیاحمشاهداتمحدودخودرابهیککلبزرگتر

تعمیمدادهوبهنتیجهگیریمیپردازد:
»هیچمطلبکلیکهتوسطایشاناظهارمیشود
محروم شود اعالم حقیقت عنوان به اینكه از

نمیماند«)همان،۹4:1۳۹۵(.

4. کلیشه یا ی:
شرقجاییاستکهانسانغربیدرذهنخویش
بردلخواهخودخلقکردهوآنگونهکهمیخواهد بنا

شخصیتبخشیدهاست:
»آنچهکهدنیایشرقیراهویتوقابلیتدرک
میبخشیدنتیجهتالشهایخودآناننبود،بلكه
معلولیکرشتهکاملازتدابیروکارسازیهای
علمیپیچیدهایبودکهازطریقآنها،غربیهابه
شرقهویتبخشیدهبودند«)همان،7۸:1۳۹۵(.

5. رداکرلن راه  ول ا  شر :
دیگری و خود بین تمایز بیان به غربی انسان
میپردازد:»فرهنگاروپایی،ازطریقجداکردنراهخود
شرق«،بهعنواننوعی»خود«مخفیویاقائممقامی ازـ
:1۳۹۵ )همان، نمود« کسب هویت و قدرت خویش

.)17

۶. برتری مغرب:
نگاهیکمسافرشرقشناسهموارهیکنگاهازباال
بهپاییننسبتبهشرقاست.»]...[هویتانساناروپایی
افرادوفرهنگهایغیراروپاییدر باتمام درمقایسه

سطحمتعالیتریقراردارد«)همان،۲۳:1۳۹۵(.

۷. مبالل یا ی:
مسافرغربیباتكیهبرموقعیتبرترخویش،تمامی
قضاوت به برتر موقعیت همین برپایه را مشاهداتش
همواره شرقی فرد غربی، انسان منظر »در مینشیند:
:1۳۹۵ )همان، است« غرب از جنبهای به »شبیه«

.)1۲7
بادرنظرگرفتنمؤلفههایفوق،اگربارویكردسعید
بهسراغسفرنامههایغربیانبرویم،آیانگاهمسافرغربی
بهقالیایرانیحاویمالحظاتیکآدمغربیاستکه
ضمنتوصیفاینهنرایرانیدرصددبازنماییبرتری
ایرانیگفته قالی آنچهدرباره آیا فرهنگغربیاست؟
شدهبامالحظاتمنافعوعالیقغربیانهمراهبودهاست
کهتصوراتپیشینخودازشرقرابرایتوصیفبكار
بستهاند؟آیاماهیتقالیبرایجهانگردغربی،یکعامل
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بیگانهوناشناختهاست؟
نظریات صفویه دورة در شد گفته که چنان
شرقشناسیهنوزبهشكلآکادمیکساماننیافتهبود،
بااینوجودآیاچنیننگاهیدریادداشتهایسیاحان
نگاه تفاوتهای میشود؟ دیده صفویه عصر
در قالی به قاجاریه و صفویه دورة سفرنامهنویسان

چارچوبنگاهشرقشناسیچیست؟

روش تةقیق
با توصیفي-تطبیقي پژوهش این تحقیق روش
رویكردشرقشناسيادواردسعیداست.برايتحلیلو
استخراجدادههاازروشتوصیفیکالیزی)مارو،۲01۵(

بهرهگرفتهشدکهمتشكلازهفتمرحلهاست:
آشناییبادادههاومطالب)مطالعهمكررمتنهای

مربوط(
بازشناسیگزارههایاصلیومهم)گزارههایاصلِی

مرتبطباپدیدهموردبررسی،مشخصشود(
1.صورتبندیکردنمعانیدرگزارههایمستخرج

۲.دستهبندیکردنمضامینوموضوعات
۳.تدوینیهتوصیفجامعازموضوع

4تهیهساختاربنیادینموضوع
۵.جستجویاثباتساختاربنیادین

برایعملیاتیکردنمراحلیادشده،ابتداسفرنامهها
نخست(؛ )مرحله گرفتند قرار مطالعه و بررسی مورد
سفرنامههای تمامی در قالی با مرتبط مطالب سپس
در اطالعات این شد. استخراج و شناسایی منتخب
برگیرندهتوصیفهایمرتبطباقالیدرهمهزمینههابود
یک هر معنی بعدیتالششد گام در دوم(؛ )مرحله
شود مشخص قالی خصوص در مستخرج گزارههای
قالب در شده استنباط معانی سپس سوم(؛ )مرحله
اعمال از شد سعی و دستهبندی مختلف موضوعات
)مرحله شود خودداری پیشفرض و نظریه هرگونه
با چهارم(؛دراقدامبعدیمفاهیموموضوعاتمرتبط
قالیدرسفرنامههابهگونهایمرتبطبایكدیگربهطور
سپس پنجم(؛ )مرحله شد. داده بسط و شرح کامل
تمامیتوضیحاتجامعدرقالببیانیکوتاهارایهشدکه
فقطآنجنبههاییراشاملمیشدکهبرایفهمنحوه

مواجههسفرنامهباقالیضروریبهنظرمیرسید.چنین
کاریباقراردادنمفاهیم،درذیلمؤلفههایاستخراج
شدهازنظریهادواردسعیدانجامشد.)مرحلهششم(؛در
اساسی ساختار این تصریح و تأیید منظور به پایان
)مؤلفههایشرقشناسیوتوصیفهایمرتبطباقالیدر
ذیلآن(،پژوهشگرمجدداًبهبازبینیاطالعاتودادهها
پرداختتاتوصیفهاوتفسیرهابهشكلیکاماًلمنسجم
وساختارمنددرقالبمؤلفههایشرقشناسیارائهشود

)مرحلههفتم(.
برایانتخابسفرنامههایموردنظر،فراوانیانتشار
یااهمیتآنهاازنظراینبررسیموردتوجهبود.بااین
برخی به منتخب، موارد اهمیت تأیید برای وجود
تحقیقاتومنابعمراجعهشد.یكیازاینمنابعکتاب
ژانشیبانیباعنوانسفراروپاییانبهایرانبود.ویپنج
جدولازبیشترینتعدادسفرنامههاییکهدردهههای
متفاوتیازسالهای1۸00-1۶00میالدیدراروپابه
جداول این در کردهاست. منتشر رسیدهاند؛ چاپ
فراوانیانتشارسفرنامههابراساسمیزانانتشاربههمه
زبانها،میزانانتشاربهزبانفرانسوی،وهمچنینذکر
اینآماردردهههایمتفاوتیازسالهای1۶00تا1۸00

میالدیاست)شیبانی،40-۳7:1۳۸4(.
سفرنامههایاولئاریوس،پیترودالواله،ژانتاورنیهو
از ژانشاردن،درتمامیجداول،ذکرشدهودرواقع
جملهسفرنامههاییهستندکهطیسالهایمتفاوت،
مكرراانتشاریافتهاندوبیشازهمهخوانندهداشتهاند.
همچنیندرمقاله»بررسیانتقادیششسفرنامةمهم
تاورنیه، دالواله، سفرنامة صفویه«،شش دوره اروپایی
شش بهعنوان کمپفر و شاردن اولئاریوس، شرلی،
قرارگرفتهاند بررسی مورد صفویه دورة مهم سفرنامة
)رمضاننرگسی،11۹:1۳۹0-1۳۸(.ازاینروبااستناد
سفرنامة نهایت در نرگسی، و شیبانی یافتههای به
کروسینسكیوفیگوئروانیزبهاینششسفرنامه،اضافه
میان از شدند. انتخاب صفوی، دورة منابع بهعنوان و
سفرنامه در صفوی، دورة منتخِب سفرنامه هشت
است. نشده اشارهای ایرانی قالی به کروسینسكی
همچنیندرسفرنامهکمپفر،اینتوصیفهامحدودبه
ذکرکوتاهیازقالیبود.درنتیجهششسفرنامهمورد
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بررسیقرارگرفت.
درانتخابمهمترینسفرنامههایدورةقاجارنیز،در
دروویل، سفرنامه و انتخاب سفرنامه شانزده نهایت
موریه،دیوالفوا،کلودآنه،پوالک،دالمانیویادداشتهای
به نپرداختن دلیل به نیز مابقی و بررسی کرزن لرد
موضوعقالیوبیاهمیتی،گذرایاکوتاهبودناشارهبه
یادآوریمیشوددربررسی قالی،کنارگذاشتهشدند.
سفرنامهها،بهتأسیازحشمتیرضوی)حشمتیرضوی،
۵:1۳۹۳(واژة»قالی«بهعنوانزیراندازیدارایپرزو
گستردنی، و گستردن معنای به »فرش« واژة با گره،
جایگزینشدهاست.درتحلیلدادهها،ذیلهرمؤلفه،به
آن از بعد و صفویه دورة سفرنامههای ابتدا ترتیب
سفرنامههایدورةقاجارموردتحلیلقرارگرفتهاست.

یاهته های تةقیق
حفظ مناهع گیرنده

شد. مشاهده مختلفی نمونههای فوق، مؤلفه ذیل
مسافر،درمواجههباهرموضوِعمتضادباخواستههاو
نیازهایخویشدرشرق،خواهاِندراولویتقراردادن
نیازهایخویشاست.مسافربامحورقراردادنخواسته
خویش،ازقالیبرایرفعنیازوآسودناستفادهمیکند.
چنانكهفیگوئروا،سفیراسپانیادردورةصفویه،برخوردی

مشابههمچوندالمانِیمسافِرعهِدقاجاردارد:
مطلقاً سفیر ]...[ بود خراب نیمه کاروانسرا »این
از امارضایتدادکهیكی نبود بیتوتهدرآن به مایل
تا بپوشانند قالی با را راتمیزکنندوکفآن اطاقها
آورد« صبح به را شب و بخورد غذائی آن در بتواند

)فیگوئروا،1۶۵:1۳۶۳(.
صفیالدین شیخ مقبره از بازدید در اولئاریوس
همراهاِن و ایرانیان رفتار تفاوت توصیف به اردبیلی،
یا و هنجار تغییر به که است پرداخته خودش غربی

ارزشها،مطابقمیلخودتمایلداشتند:
»درگاهیجلویدرباقالیمفروشبودواینجانیز
بایستیکفشهایمانراازپاخارجمیکردیم.اگرچهدر
ابتداسفراازاینکارناراحتبودند،ولیاگرمیخواستند
تسلیم بخصوص مورد این در باید شوند مقبره وارد
خواستایرانیانمیشدند«)اولئاریوس،1۲7:1۳۶۳(.

غربی مسافر آسودن برای ابزار و وسایل تمامی
سامانمییابد:»]سفیر[ازرویاسبپیادهشدوروی
چندقالیکهباعجلهوبههمینمنظورزیردرختیپهن

کردهبودندنشست«)فیگوئروا،۲۶4:1۳۶۳(.
اینموردبیشتردرنحوةچیدمانفضاهایداخلی
به توجه بدون سیاح میشود. دیده مسكونی بناهای
تناسبطراحیوچیدمانآنفضابازندگییکایرانی،
سلیقهونحوةزندگیاورانادیدهگرفتهوبرایحفظ

منافعخویشتالشمیکند:
»فرشهایاعالوگرانبهاییکهسردارازرویعلو
همتبهعنوانهدیهمادادهبودرویزمینانداختهو
تختخواب دو بجز که زیرا دادیم زینت را خود اطاق
وجود ما اطاق در مبلی و اثاثه چمدان، دو و سفری

نداشت«)دالمانی،10۶۶:1۳۳۵(.
درجاییازیادداشتهایلردکرزننیزاینتمایلبه
تغییربرمحوریتنیازهایخویشدیدهمیشود.ویدر
توصیفیکچاپارخانهآنجارابرایخودمناسبندیده
وخواستاریکقالیبرایسروساماندادنبهآنفضا

است:
»ازاسبابولوازمزندگیمطلقاًچیزیندارد.کف
اطاقراجارووازوجودحشراتتمیزکردنوگوشهای
ازآنرابانمدیاقالیچهفرشنمودن]...[همهازعملیات
مقدماتیضروریاستوگرنهآنالنهچرکینوچرند

جایزیستننخواهدبود«)کرزن،۳۳۹:1۳4۹(.
رفع برای ابزاریست غربی، مسافر دید در قالی
نیازهایشخصیبرمحورنیازخویش،آنطورکهوی
دیگری ارزشهای مسیر این در اگر حتی میپسندد

نادیدهانگاشتهشود.

حقارت شر 
ازنظرسفرنامهنویِسغربی،ایرانی،باهرگونهاثاثیهای
کهبتوانبهعنواننشیمنازآناستفادهکرد»بیگانه«
که است ایرانی بودن« نابلد « و »نادانی« این است.
ازقالیبراینشستنبهجای باعثشدهویبهناچار

مبلیاصندلیاستفادهکند.
سیاحبهدلیلعدمآگاهیازعوامِلفرهنگیویابه
طورکلیپیشینهآدابرسومایرانیانکهدرنحوةوجاِی
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اشاره به قالی 
ایرانی

لورح تاریخی عنوان یفرنامه نویینده ردیف

* صفویه سفرنامهآداماولئاریوس آداماولئاریوس 1
* قاجاریه سفرنامهپوالک ادواردپوالک ۲
* قاجاریه سفرنامهویلسن آرنلدویلسن ۳
* قاجاریه سفرنامهبارنز آلكسبارنز 4
* صفویه سفرنامهبرادرانشرلی آنتونیورابرت

شرلی
۵

* صفویه سفرنامهکمپفر انگلبرتکمپفر ۶
* صفویه سفرنامهپیترودالواله پیترودالواله 7
* قاجاریه ایرانوقضیهایران جرجکرزن ۸
* قاجاریه سفرزمستانی جیمزبیلیفریزر ۹
* قاجاریه سفرنامهجیمزموریه جیمزموریه 10
- قاجاریه سفرنامهشمال چارلزفرانسیس

مكنزی
11

* صفویه سفرنامهدنگارسیافیگوئروا دنگارسیا
فیگوئروا

1۲

- قاجاریه هیئتعلمیفرانسهدرایران ژاکدومرگان 1۳
* صفویه سفرنامهتاورنیه ژانتاورنیه 14
* قاجاریه ایرانکلدهوشوش ژاندیوالفوا 1۵
* صفویه سفرنامهشاردن ژانشاردن 1۶
* قاجاریه سهسالدردربارایران ژوانسفووریه 17
- قاجاریه دههزارمیلدرایران سرپرسی

سایكس
1۸

* قاجاریه آدمهاوآیینهادرایران کارالسرنا 1۹
- صفویه سفرنامهکروسینسكی کروسینسكی ۲0
* قاجاریه گلهایسرخاصفهان کلودآنه ۲1
- قاجاریه سهسالدرآسیا کنتدوگوبینو ۲۲
* قاجاریه سفرنامهدروویل گاسپاردروویل ۲۳
* قاجاریه سفرنامةازخراسانتابختیاری هانریرنه

دالمانی
۲4

جدول شماره 1: سفرنامه های بررسی شده در هر دوره تاریخی
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اینگونه است، تأثیرگذار زمین روی بر آنان نشستن
قضاوتمیکند.انسانغربیآگاهبهتمامیاموروجوانب
کارهاحتیآدابخوابیدناستوبااینتصور،خوابیدن
همه مثل ایرانیها میکند:« تحقیر را قالی بر ایرانی
مشرقزمینیهاتختخوابوبسترمرتفعرانمیدانند
چیست،وقتیکهمیخواهندبخوابندیکتشکیالحاف
دوالکردهرویزمینکهباقالیمفروشاستپهنکرده
.)۳7۶ :1۳۳۶ )تاورنیه، میپیچند« آن میان را خود
چنیندیدگاهیرادرهردودورةتاریخیموردمطالعه،

شاهدیم:
»هرگاهاتاقیبهطرزشایستهایباقالیمفروششده
باشددیگربهنظرایرانیانازنظرمبلووسایلموجود
درآنکاملشمردهمیشود،زیرادرذهنایرانیمبلو
»)پوالک، ندارد اعراب از محلی آن از استفاده طرز

۵۳:1۳۶۸و۵4(.
بهعقیدهسفرنامهنویس،اینناآگاهی،دلیلعدمبه
کارگیریاسبابواثاثیهمنزلاستکهمنجربهسادگی
وگاهخلوتشدنفضایداخلیخانهمیشود.دروویل
اینسادگیراموردتمسخرقرارمیدهد؛چونویتنها

سبکزندگیخودرابرتروقابلتحسینمیداند:
طبقه هر از اعم ایران خانههای اثاثالبیت ]...[«
اجتماعیبهقدریجزئیومعدوداستکهبهزحمت
میتوانبدانناماثاثالبیتداد.درایرانازمیزوصندلی
وکاناپهوکمدوپردههاوآیینههایقدنماوتختخواب
زینت تنها )کچه( نمد و قالی نیست. خبری غیره و
منازلوتنهااثاثیاستکهدرآنبهچشممیخورد«

)دروویل،10۳:1۳۸۹(.
رنگپریدهاند و کهنه که قالیهایی به غربیها
عالقهمندند.امامسافرغربیازآنهابهعنوانارزشمند
یادنكردهوآنهارا»مستعمل«میپندارد.قالیهاییکه
دیوالفواآنهاغیرقابلاستفادهمیپنداردهماناستکه
غربیانشیفتهخریدآنهستنداماهنگامیکهتوسط

یکایرانیبهکاربردهمیشودبیارزشاست:
که افتاده اطاقها کف در کاهی حصیرهای ]...[«
جابهجاتکفرشهایکهنهایرویآنهارامیپوشانند.
فرانسه در باشند قدیمی مستعمل فرشهای این اگر

بهایزیادیدارند«)دیوالفوا،10۹:1۳71(.

پوالکنیزهمچوندیوالفواعالقهخودرابهقالیهای
کهنهکتمانکردهوباوجوداذعانبهفریبدادنایرانی،
درنهایتبابیارزشجلوهدادنکاالاوراتحقیرمیکند:
»]...[میخواستمسهفرشزیبایمستعملراازیک
نفرایرانیبخرم.چونقیمتخواستهشدهقدریبنظرم
زیادمیآمدبهرخفروشندهکشیدمکهاینفرشهادیگر

کهنهشدهاست«)پوالک،۳۸0:1۳۶۸(.
استفادهازالفاظتحقیرکنندهدرتوصیفرنگرزیو
دالمانی اینباره در میشود. دیده نیز آن اولیه مواد

مینویسد:
»]...[رنگرزانایرانیباترکیباتشیمیاییکاماًلآشنا
مواد رنگها ثبات و تعدیل برای نمیتوانند و نیستند
نمایند« استعمال میشناسند آنچه از غیر دیگری

)دالمانی،1۲۳:1۳۳۵(.

حقایق هرضی
برای که بودند هنرشناسانی گروه از سیاحان گاه
مانند بود. جذابتر پیشین دورههای هنری آثار آنها
داشت. عالقه عتیقه وسایل جمعآوری به که دالمانی
سعیدمینویسد:«]...[شرقشناسانیکهمتخصصامور
برای آنچه صورت آن در که بودند باستانی و عتیقه
و )باستانی »کالسیک« شرق داشت، اعتبار ایشان
قدیمی(بودونهشرقاسفبارمدرن«)سعید،1۳۹۵:
از برخی عالقه دلیل میتوان ترتیب بدین .)۳۶7
سفرنامهنویساِنعهدقاجاررابهقالیهایزمانصفویه
رابطه این در موریه جیمز مثال طور به دریافت.
مینویسد:»قالیهایزمانشاهعباسبسیاربزرگ،به
هنجارتروبافتآنهاازقالیهایامروزیایرانبیاندازه
بهتراست«)موریه،۲07:1۳۸۶(.پوالکنیزدرسفرنامه
از خودبههمیننكتهاشارهمیکندوقالیهایپیش
دورةقاجاریهرابرترمیشمارد:»]...[اینصنعتنیزرو
بافته بهزوالاست.فرشهاییکهدویستسالپیش
نظرشكوهوجالل از امروزی برفرشهای است شده
طراحیوزندهبودنبسیاربرتریدارد«)پوالک،1۳۶۸:

.)۳۸0
تمایزدرنحوةمدیریتکارگاههاوساختارحكومتی،
تفاوتدرتولیدآثارهنریدردورةقاجاروصفویهرادر
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پیداشت؛اماسفرنامهنویسانیکهدردورةقاجاربهایران
سفرکردهاندتنهابراساسمشاهدهنمونههایی،بهاین
سیاح دارند. تعمیمدهنده نگاهی و رسیده نتیجه
مشاهداتخودراحتیباوجودعدمقطعیت،بهعنوان
حقیقتیغیرقابلانكاربهمخاطبانتقالمیدهد.چنین
نگاهیرادالمانیازقولیكیازنویسندگانآمریكایی،

چرچیلریپلیبیانمیکند:
»بنابهعقیدهاو]ریپلی[درفرشهایایرانینقشهای
دیدهنمیشودکهاساسآنازمذهباسالماتخاذشده
باشدبلكهتمامنقشههامربوطاستبهزمانهایبسیار
دورواصولآنهامربوطبهآئینزردشتاست،اینآیین
مصنوعات در جاویدانی و نشدنی محو آثار باستانی
تزیینیایرانباقیگذاردهکهتاکنونهمباقیهستند«

)دالمانی،1۲۸-1۲۶:1۳۳۵(.
نقشپردازی و رنگرزی الیاف، در کیفیت افت
قالیهایعهدقاجاروجودداشتامابیاناینکهتمام
قالیهایتولیدشدهدرایندوره،اشكالونقصداشتند

جایتأملدارد:
فرشهای با رقابت که فرشبافی در »شتابزدگی
ارزاناروپائیراتسهیلکردهباشد،اصالتطرحوجنس
فرشایرانرادچارخطرساختهوبهتولیدفرشهای
اندازهزنندهوناگوار یکنواختمنجرشدهاست.چه
استکهموقعخریدنفرشجدیدایرانیشرطاصلی
احتیاطآنخواهدبودکهخریداربادستمالتر،رنگ
فرشراامتحانکندوانسانهیچگاهازثباترنگآن
خریداری کهنه فرش حتما آنكه مگر ندارد، اطمینان

کردهباشد«)کرزن،۶۲4:1۳4۹(.
اینبهگفتهکرزن»شتابزدگی«،درآمادهسازیمواد
اولیهقالیبافینیزوجودداردودرنوشتههایدالمانی
نیزدیدهمیشود:»درشستنوتمیزکردنپشمآنطور
کهالزماستدقتنمیکنندوبههمینعلتاستکه
به و میشود تولید فرش در حشرهای مدتی از پس
خوردنپشمهایآنمشغولمیشودوفرشراازمیان

میبرد«)دالمانی،1۲۲:1۳۳۵(.
با رابطه در هم قاجار عصر مسافر دیگر انه کلود
کیفیترنگرزیالیافقالیاظهارنظرکردهاست.ازنظر
تولید در تقلب بهکاربستن قاجار عهد سفرنامهنویسان

قالیتوسطایرانیانامریبدیهیوروشیمعمولاست:
»برایرنگکردنالیافآن]قالی[نیزازرنگهای
غیرثابتشیمیاییاستفادهکردهبودندواینبالییاست
کهبهزودیصنعتقالیبافیایرانراکهبیشترشهرتش
بهخاطرثابتبودنرنگهایاصیلگیاهیآنبودهبه
نابودیخواهدکشانید.قسمتیازرنگهادراثرتابش
نورخورشیدتغییریافتهبودوتمامسطحقالیچهازقشر
ضخیمیازگردوخاکپوشیدهشدهبود.فروشندگان
تصورمیکردندبااینتمهیدمیتوانندثابتکنندکه
قالیچهبهعلتقدمتچنینخاکآلودورنگورورفته
شدهاستواگرآنراجاروبزنندوبشویندمثلجواهری
خواهددرخشید،ولیفقطکافيبودنگاهیبهتاروپود
پشتآنبیندازیمتامعلومشودآفتابرنگآنرابرده
استواگرقطرههایآببهقالیچهبرسدتمامرنگهای

جوهریآندرهممیدود«)کلودانه،۲4۹:1۳70(.
مسافرغربیمعتقداستکههمهقالیهایکهنهنما
و میگیرد انجام بوده شاهدش او که روشی به شده
تعمیم کهنهنما قالیهای تمامی به را خود مشاهدة

میدهد:
کهنه فرشهای طالب اروپاییان اینكه به »نظر
درمدتکمی را تازه فرشهای ایرانیان هستند
کار این برای میفروشند. آنها به و کرده کهنه
و مردم تا میاندازند عمومي معابر در را فرش
حیواناتازرویآنعبورکنندولیبااینترتیب
فرشخرابمیشودوپشمآنازمیانمیرودو
ممكناستتارهایآنهمپارهشوند«)دالمانی،

.)141:1۳۳۵
مؤلفة»حقایقفرضی«درسفرنامههایدورةصفویه
قاجار دورة سفرنامههای در بیشتر و نخورد؛ بهچشم
دیدهمیشوندکهباتوجهبهتعریفاینمؤلفه،بهنظر
دوران شرق شرقشناسان، عالقه مورد شرِق میرسد
صفویهاستوسفرنامهنویس،قالیهایایندورهرابه

عنوانقالیموردنظرخودانتخابمیکند.

کلیشه یا ی
سیاحباتكیهبرایدههایخود،دربارةقالیاظهارنظر
کردهوحتیبرایخلقشرقیکهمیپسنددپیشنهاداتی
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رامطرحمیکند.اوتالشمیکندکهباتكیهبرایدههای
خودبهشرقوعناصرآنازجملهقالی،شخصیتیمورد

پسندخویشببخشد:
»گاهینقشههایاروپاییبهکارخانههامیدهندکه
نقاشانشرقیآنهارارویکانوامیآورندولیایننقشهها
بهطوریکهبایدازکارخانهبیروننمیآیندوغالباًدارای
معایبنواقصیهستند،بهترآناستکهنقشههارابه
سابق مانند تا واگذارند شرقی نقاشان ذوق و سلیقه
فرشهایمطلوبیازکارخانههابیرونآورند«)دالمانی،

1۲4:1۳۳۵و1۲۵(.

ردا کرلن راه  ول ا  شر 
تفاوتوتمایزمیانخودیودیگریدررابطهباقالی
ایرانیمشاهدهمیشود. اثاثمنازل بیشتردرتوصیِف
دیگر و نشستن آداب ایرانی، منازل متفاوت چیدمان
است. متمایز غرب با ایرانی، یک زندگی هنجارهای
خانة یک فضای صفویه عصر ایتالیایی مسافر دالواله،

ایرانیرااینگونهتوصیفمیکند:
»]...[همانطورکهمیدانیددرایرانتماماطاقهابا
قالیهایاعالمفروشاستکهدررویآنهامینشینند
وشمعوچراغرانیزرویآنمیگذارند.]...[امروزهم
درایندیارمردمبهرویقالیمینشینندوهمانجاغذا
میخورندوهمانجامیخوابندبدوناینكهازلحاظمبل
واثاثیهوتختخوابوغیرهمشكلیداشتهباشند.مادر
گرفتاریهای اثاثیه و اسباب اینهمه داشتن با اروپا
در که حالی در آوردهایم وجود به خود برای زیادی
مشرقزمینحتیدرجنگنیزسربازاناثاثیهخانهخود
رابههمراهمیبرندوهمانراحتیخانهرادارندیعنی
همینبسکهباخودقالیووسایلآشپزخانهوتشکو
لحافوامثالهمداشتهباشندتابهفوریتدرهرکجاکه
اطراقکنندمنزلتمیزوراحتیبرایخودفراهمسازند«

)دالواله،۲11:1۳4۸(.
چنینتوصیفیراازدیگرسیاحعصرصفویهیعنی

شاردننیزشاهدیم:
نمدضخیمی بایکطبقه ابتدا را اتاق »]...[کف
تاالر ازرویآنحسبوسعت آنگاه مستورمیسازند،
یکیادوقطعهقالیمیگسترند.بعضیازاینفرشها

شصتپااستودونفرنمیتواندآنراحملبكند.از
رویقالی،دورادورتاالررادرمقابلدیوارباتشکهای
پامزین پهنایسه به یامخدعهایی( کوچكی)مخده

میسازند«)شاردن،۲۲4:1۳۳۶(.
بر قالی نحوةگستردن نگاهسیاحدر از تمایز این

زمیننیزبهچشممیخورد:
من بار چندین دیگر نقاط و اصفهان در ]...[ «
بدون که قالی زیر نمدهای زیر به را دستم
است شده گسترده زمین روی به تختهپوش
خواهم رطوبتی احساس اینكه فكر به گذاردم،
کرد،ولیآنراهمیشهخشکیافتم.امااگرمابه
طرزایرانیاندراروپارویزمینفرشبیاندزیمدر
اکثرنواحیدرآخرسالپوسیدهخواهیمیافت«

)همان،۲۲۶-۲۲۵:1۳۳۶(.
مادامکارالسرنادردورةقاجارنیزتوصیفیمشابه
آنچهکهشاردندردورةصفویهازنحوةگستردنقالی

مطرحکردهبود،ارائهمیکند:
از عبارت ایرانی خانة هر عمدة اثاث و »اسباب
را آنها که است نگاری و نقش فرشهایخوش
مانند که اتاقها، کف روی انداختهاند. هم روی
سایرقسمتهایبنا،ازکاهگلاست،ابتداحصیر
ورویآننمدضخیموبعدفرشهاییدراندازهها
وبافتهایمختلفپهنمیکنند»)سرنا،1۳۶۲:

.)7۳
مسافرغربیدائماًبهمخاطبخودیادآوریمیکند

کهزندگیایرانیاناززندگی»ما«متمایزاست:
دارد، معنیدیگری ایرانیان نزد در البیت »اثاث
میان به اثاثالبیت فرانسهصحبت در که وقتی
غیره و کمد قفسه و صندلی و میز فوراً میآید
اثاثالبیت ایران کشور در ]...[ میآید بخاطره
بسیارعالیوممتازاطاقثروتمندانمرکباست
عدد چند و گرانبها قالیچه چند و قالی یک از
دیوارها میان در که طاقچههایی و نرم مخده

نمایانهستند»)دالمانی،۳۳۵:1۳۳۵و۳۳۶(.
یادآوریرسمورسوم»آنها«بهمخاطبازجمله
ویژگیهاییاستکهذیلمؤلفةجداکردنراهخوداز

شرققرارمیگیرد:
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قالیها روی بر ما و ندارند صندلی اینجا »در
زانو دو آنها طرز به نمیتوانستم من نشستیم
بنشینمچهارزانونشستمآنوقتسفیرعثمانیبه
پادشاهگفتکهرسمانگلیسهابرایناستکهبر
فورا شنید پادشاه ]...[ مینشیند صندلی روی
باطاقدیگررفتوبهغالمبچههایخوداسبابيرا
دادپیشماآوردندکهرویآنبطریهایشراب
قالیچه گذارده بنیان را آن میگذارند.خالصه
گلدوزیبررویآنانداختهوپادشاهبهمنامر
کردکهبررویآنبنشینم«)شرلی،7۲:1۳۵7(.

مسافر،گاهضمنتحسینخصایصویاهنجارهایی
کشورمیزبان،آنهارامناسببهکارگیریدرسرزمین

خودمیداند:
»همینکهگلیمکهنهوپارهشدمردههارادرآن
پیچیدهوازایرانبهکربالمنتقلمیکنندوبعداز
قالیچههای قالیو اینفرشهامخصوصا آنهم
واقع ما پسند مورد و میآیند اروپا به کهنه
تازه فرشهای عموما ایرانیان ]...[ میگردند.
با ما که کهنه فرشهای از و میکنند استعمال
اشتیاقتمامازآنهامیرباییمتنفردارند]...[من
عقیدهآنهارامیپسندموقابلتمجیدمیدانمزیرا
کهانتقالوتغییرآبوهوانمیتوانداینفرشهای
پرثروت و بزرگ مغازههای درجلو که را کثیف
بر و کند پاک شدهاند آویخته لندن و پاریس
اینهمانفرشکثیفی بیافزاید. آنها گرانبهایی
است« داده انتقال را مرده الشه که است

)دیوالفوا،۵0۹:1۳71(.
دالمانیبهتحسینجایگذاریقالیدرزیرصندلی

پرداختهاست:
»چقدرخوباستکهنمایندگانپارلمانماهمبه
هنگام در و کرده تأسی اصفهان شورای انجمن
استفاده فرشی چنین از رسمی جلسات انعقاد
نمایندزیراکهاوالباتنبلیکهخوینمایندگان
آن گستردن موقع در ثانیا و باشد مساعد است
صدایگوشخراشمرتبکردنمیزونیمكتها

شنیدهنمیشود»)دالمانی،۹۸1:1۳۳۵(.
بهنظرمیرسدکهسفرنامهنویستنهاقصدبازنمایی

روی هر به اما دارد را خود مشاهدات مختلف وجوه
میتوانتوصیفهایویراذیِلهمینمؤلفهقرارداد.
اینتوصیفاتاغلبازوجودتمایزاتدرآدابورسومو

فرهنگمیزبان،فرمابنیهسنتیو...ناشیمیشود.

برتری مغرب
دالمانیازپزشكیفرانسویمیگویدکهدرایرانبا
اتاقیبدونتختخوابمواجهشدوزمانیکهعلتآن

راپرسیددرپاسخشنیدکه:
در باید و نیست معمول جا این در »تختخواب
رویفرشبخوابید.دکترازاینپاسختعجبکرده
فرش روی انسان که است ممكن چگونه گفت
و دهد جواب میتوانست ما دکتر ]...[ بخوابد؟
برای کردهاید فراهم من برای شما  که را آنچه
عادت آنها با طفولیت از که است خوب کسانی
تختخواب اروپاییانیک ما برای اما باشند کرده
قالیچهها و قالی این از بیشتر پتو یک یا چوبی

ارزشخواهدداشت«)همان،۳۳۶:1۳۳۵(.
مردمان از را برتریجویانه،خود گونهای به مسافر
شرقوآدابورسومشرقیجداکرده؛وبهبرتربودن
دیوالفوا مادام میبالد. غربی انسان یک خواب آداب
نائبالحكومهدزفولمینویسد باهمسر دربارهمالقات
که صندلی یک بر نشستن به را او اندرونی زنان که
بود شده تعبیه غربی مسافر یک برای پیش سالها

دعوتمیکنند:
»منموقرانهبررویاینصندلینشستموبیبی
شمسجوودوستانمتعددشبهدورمنجمع
تمام و بررویفرشچمباتمهنشستند و شدند
آنهابهنوبتسهدفعهازمناحوالپرسیکردندو
منهمبهآنهاپاسخدادم«)دیوالفوا،۶۸1:1۳71

و۶۸۲(.
توصیفدیوالفواازنشستنخودبرصندلی»موقرانه«
استدرحالیکهبقیةزنانعلیرغمتعلقبهطبقةمرفه
این بر عالوه زدهاند. »چمباتمه« قالی روی بر جامعه
توصیف،حتیجایگاهنشستنویبرصندلیونگاهبه
زنانیکهبررویقالینشستهاندازلحاظفیزیكیدیدی
ازباالبهپاییناستوبهگونهایفرادستانهبودنمسافر
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که میکند.گویی تشدید را دیگران بودن فرودست و
صندلیجایگاهبزرگاناستوقالیجایگاهفرودستان.

مبالل یا ی
فیگوئروانمایندهپادشاهاسپانیابامشاهدةقالیهایی
کهدرحیاِطدفترکارشاهعباسگستردهشده،دستبه
به ذهنی، پیشزمینه با را مشاهداتش و مقایسهزده
صحنهتئأترتشبیهمیکند.برایاوتصویریکهمیبیند
آن برای بالفاصله و ندارد تئأتر صحنه جز جایگزینی
پائی دوازده ده فاصله »در میکند: ترسیم معادلی
پیراموناستخرونزدیکدفترگروهیمردبرقالیهایی
نشستهبودندوبدینترتیبتصویریکآمفیتئاترواقعی
)فیگوئروا،1۳۶۳: بود« آمده پدید تماشاگر کثیری با

.)۲۶۹
سفرنامهنویس استداللهای و قضاوتها مبنای
غربی،گذشته،خاطراتوتجربیاتیاستکهویازسر
گذراندهوبااستنادبهنفسخویشپیشامدهاراتوصیف

میکند:
بسیار قالیهای نامزدی ایام در نیز »دوشیزگان
نفیسیمیبافندوآنهارابعنوانجهیزباخودبه
حلقه منزلة به قالیها، این میبرند. شوهر خانه
باهم ازدواج موقع اروپائیاندر استکه طالیی
مبادلهمیکندوبایدهمیشهباخودداشتهباشند«

)دالمانی،1۲۵:1۳۳۵(.
دالمانیدررابطهباآدابازدواجدرایرانتوضیحاتی
با مسیحیان عقاید مقایسه به و کرده مطرح مشابه

شیعیانمیپردازد:
»]...[همانطورکهعیسویانقرونوسطیازژودا
متنفربودندشیعیانهمازعمرمتنفرهستندو
اندازهکه هر تا و لعنتمیفرستد او به پیوسته

ممكنباشدازخفتوتحقیراوکوتاهینمیکند،
قالیچهبه یا پائینقالی را او نام مثاًلفرشبافان
پای زیر در تا میدهند نمایش برجستهای طور
و 1۹۵ :1۳۳۵ )همان، شود« لگدکوب واردین

.)1۹۶
توصیففوقنشانمیدهدکهسیاحدرتوصیفقالی
باتكیهبرفرهنگخویش،برایفهمیاتفسیرآنچهدر
میزند. دست معادلسازی به میکند، مشاهده قالی
مسئلهایکهسیاحباآنروبرومیگرددتنهازمانیبرای
ویقابلباورخواهدبودکهمعادلمشابهیدردنیای

غربدرذهنشترسیمشود.

نتیجه گیری
دیدگاههای شناخت حاضر بررسی هدف
سفرنامهنویساندودورهصفویوقاجاردرموردقالی
برای بود. ایندیدگاهها نهفتهدر وفهممنطق ایرانی
توصیفی- روش از سفرنامهنویسان نظرات شناخت
تطبیقیوبرایتحلیلدادههاازروشکالیزیاستفاده
شد.تبیینمنطِقنهفتهدرسفرنامهها)ونیزتوضیح
و صفویه دورة دو در سیاحان دیدگاههای این تفاوت
قاجار(باتكیهبربرخیمؤلفههایرویكردشرقشناسی
ادواردسعیدهمچون:»حفظمنافعگیرنده«،»حقارت
شرق«،»حقایقفرضی«،»کلیشهسازی«،»جداکردن
»معادلسازی« و مغرب« »برتری شرق«، از خود راه
صورتگرفت.درسفرنامههایدورهصفویهمؤلفههای
»حفظمنافعگیرنده«،»حقارتشرق«،»جداکردنراه
خودازشرق«و»معادلسازی«ودرسفرنامههایدورة
قاجارعالوهبرمؤلفههایمشاهدهشدهدردورةصفویه
سهمؤلفهدیگریعنی»حقایقفرضی«،»کلیشهسازی«

و»برتریمغرب«نیزدیدهشد.

معادلسازی برتریمغرب جداکردنراه
خودازشرق

کلیشهسازی حقایقفرضی حقارتشرق حفظمنافع
گیرنده

دورةتاریخی

* ـ * - ـ * * صفویه

* * * * * * * قاجاریه

جدول شماره 2: مولفه های شرق شناسی در هر دورۀ تاریخی
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نتایجبررسیسفرنامههایدورةصفویهنشاندادکه
ابزاری بهمثابة قالی درمؤلفة»حفظمنافعگیرنده«،
برایپاسخگفتنبهنیازهایمسافرغربیاست.اوبرای
انتظار میزبان، خواستة به توجه بدون نیازها این رفع
او رادارد.درشاخصة»حقارتشرق« تغییرهنجارها
نوع در را ایرانی یک انتخابهای و رفته فراتر حتی
کاربریومواداولیهتحقیرمیکند.همچنیندرموارد
متعددمشاهدهشدکهسیاحمیانخودوزندگیایرانی
انتخاب در سلیقه تفاوت مییابد؛ بسیار تمایزهای
قالیهاینوبهجایقالیکهنه،نشستنوخوابیدنبر
قالیوبهطورکلیهرانتخابیکهازسویایرانیانجام
با گاه )که مینماید متمایز سیاح نظر در میگیرد،
از بخشی تمایزهایی چنین است(. همراه نیز تحسین
رونِد»جداکردنراهخودازشرق«بهشمارمیآیدو
که میافتد اتفاق زمانی »معادلسازی« باالخره
در قالی کاربرد بازنمایی جای به غربی سفرنامهنویس
عروسیها،مراسممذهبیو...مراسممشابهدرزندگی
یکغربیرامبناقراردادهوبهبازگوییآنهامیپردازد.
بر )عالوه قاجار دورة سفرنامههای بررسی در
مؤلفههایپیشین(،ایننتایجهمبهدستآمدکهدر
ایندورةسفرنامهنویسانبااهدافغیرسیاسیهموارهبه
دنبالآثارارزشمندکهنوتاریخیمتعلقبهدورةصفویه
ازاینروبرشمردننكاتمثبِتقالیهایدورة بودند؛
صفویهوباوربهغیرقابلاعتناوبیکیفیتبودنتمام
قالیهایدورهقاجاریه،ازپیشزمینه»حقایقفرضی«
سرچشمهمیگیرد.جهانگردغربیدورةصفویهرادوران
عصر قالیهای و میداند ایرانی قالی عظمت و شكوه
قاجارهیچنشانیازآنقالیهایباشكوهیکهویدر
ذهنشابداعکرده،ندارند.باچنینتصوریتالشبرای
و میشود انجام تاریخ معینی نوعی برساخت
»کلیشهسازی«شكلمیگیرد.سفرنامهنویسدرحین
مقایسهبهبرتریفرهنگغربباوردارد.شرقیهاازدید
که هستند فرودستانی قاجار، دورة سفرنامهنویسان
شایستگیداشتناثاثیهایغیرازقالیراندارندومؤلفه

»برتریمغرب«رابرمانمایانمیکند.
دیدگاههای تمایز و مؤلفهها مقایسه همچنین
سیاحاِندودورةموردمطالعهنشاندادکهمسافرانیکه

دردورةصفویهبهایرانسفرمیکردهانددربسیاریاز
مواردبهدعوتشاهعباسوبهدالیلسیاسیبهایران
واردشدند.ارتباطایشانبازندگیعامةمردم،کمرنگ
درسفرنامههاذکرکردهاند مواردیکه نتیجه در بود.
این است. خورده پیوند دربار زندگی با بیشتر
سفرنامهنویسان،تحتتأثیرشكوهکارگاههایشاهیدر
دورةصفویهقرارگرفتهوتوصیفاتشاناغلبویژگیهای
منحصربهفردقالیایندورانرابرمیشمارد.بههمین
دلیلمؤلفههای»برتریمغرب«درسفرنامههایدورة
صفویهدررابطهباقالیدیدهنمیشود.البتهبایدیادآوری
قرن آکادمیِکشرقشناسیدر نبودمطالعات کردکه
شانزدهموهفدهممیالدیدرغربکهبادورانحكومت
در سفرنامهنویسان برای مانعی است، متقارن صفویان
اِعمالمنطقشرقشناسینبودهوبرخیازاینمؤلفهها

درسفرنامههایایندورهنیزدیدهمیشود.
به غرب در شرقشناسی مطالعات قاجار، دورة در
صورتمدونشكلگرفتهاستایناولینتفاوتمیان
مسافران در تفاوت است. بحث مورد تاریخی دورة دو
دورةقاجاربادورانصفویهمنجربهتفاوتدرنوعنگاه
بهشرقوقالیمیشود.میتوانگفتکهنگاهمسافران
شرق پیشزمینهای و منطق از برخوردار قاجار عصر
شناسانهاست.اطالعاتیکهازسفرنامههایایندورهبه
دستآمده)بهدلیلافزایشخانگیبافهاونبودنظارت
دربار(بیشترحولزندگیمردمعامهاست.درایندوره
اطالعات قالیبافی، کارگاههای نبودن درباری دلیل به
قرار ما اختیار در آنها درونی اوضاع از دقیقتری
میگیرد.بامطالعةسفرنامههایایندوره،پیوندعمیق
قالیبازندگیروزمرةمردم-ازعروسیگرفتهتاعزا-را
درمییابیم.بهنظرمیرسدنزدیكیسفرنامهنویسانبه
زندگیمردمعامیدرعهدقاجاروفراهمشدنامكان
در مغرب« »برتری مؤلفة وجود فرهنگها، مقایسه
همچنین میکند؛ توجیه را قاجار دوران سفرنامههای
به ایندوره مؤلفههایاستخراجشدهدرسفرنامههای
دلیلمعاشرتوهمنشینیبامردمعامهوحضوردر
فضاهایاندرونیمنازل،نسبتبهدورةصفویهپررنگتر

دیدهمیشود.
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پی نوشت ها
1. Xenophon
روایت به ایرانی زن کتاب به میتوان مثال طور به .۲
سفرنامهنویسانفرنگینوشتهمیترامهرآبادیاشارهکردکه
درآنبهبررسیوجوهمختلفزندگیزنانایرانیپرداخته
است)مهرآبادی،1۳7۹(.همچنینکتابایرانوایرانیبه
و ،)1۳۶۳ )انصافپور، خارجی سفرنامه صد در تحقیق
همینطورمقالههای»پوشاکزنانُکردایراندرسفرنامههای
دورةصفویتاپایانپهلوی«)آقابیگی،1۳۹۲(،»نگاهیبه
قاجار« عصر سیاحان سفرنامه در زنان اندرونی لباس
)سموعی،1۳۹۳(،»تحلیلکیفیتبازنماییمقامسلطنت
درگفتمانسفرنامهنویسیعصرصفوی«)رضاییپناهو
دورة در ایرانیان ازدواج »آداب ،)1۳۹۵ مقرب، شوکتی
قاجارازمنظرسفرنامهها«)منصوربختوحسینی،1۳۹4(،
»وضعیتاجتماعیزناندردورةصفویباتكیهبردیدگاه
سفرنامهنویسان«)دنیاری،1۳۹4(،ازدیگرپژوهشهایی

هستندکهدررابطهباسفرنامههاانجامگرفتهاست.
3. Stereotype
قوامبخش »مؤلفههای مقالة در )1۳۹1( نساج حمید .4
شرقشناسیدراندیشههایادواردسعید«،مؤلفههاییرااز
خاللآثارمربوطبهشرقشناسیاستخراج؛ودرنهایت11
ادبیات در مشترک مؤلفههای بهعنوان را شاخص
پسااستعماریمعرفیوبیانمیکندکهتمامیاینعوامل
برای میگیرند. قرار شرقشناسی مؤلفههای عنوان زیر
اطالعومقایسهبهشاخصهایاستخراجشدهتوسطوی

رک:)نساج،1۳۲-1۳۶:1۳۹1(
5.For The Benefit Of The Receiver
6. Oriental Inferiority
7. Theoretical Truth
8. The East Identified By The West
9. Setting  The West Off Against The Orient
10. Western Superiority
11. Domestications Of The Exotic
12. Exotic
13. Colaizzi
14. Jeanne Chaybany
15. Adam Olearius
16. Pietro Della Valle
17. Jean- Baptiste Tavernier
18. Jean Chardin
19. Robert &Thomas Shirley
20. Engelbert Kaempfer

پله دو از باصعود راکه ۲1.کمپفرمینویسد:»کفعمارت
مرمریسفیدبهآنمیتوانرسیدباقالیهایقیمتیفرش

کردهاند«)کمپفر،1۳۶۳،ص.۲۲۳(.
22. Gaspard Drouville
23. James Justinian Morier
24. Jane Dieulafoy
25. Claude Anet
26. Jakob Eduard Polak
27. Henry Rene D›Allemagne
28. George Curzon
29. Churchill Riply

کتابنامه
اِسماعیلیمهرا،حمید؛بیگدلی،علی؛ادریسی،مهری.)1۳۹۶(،
اروپایی سفرنامههای در ایرانیان اجتماعی اخالق بررسی
)سفرنامههایدورةصفویهوقاجار(،تاریخفرهنگوتمدن

اسالمی،ش۹۲-71،۲۹.
در ایران کرد زنان »پوشاک ،)1۳۹۲( فرامرز. آقابیگی،
پهلوی«،مجلةمطالعات پایان تا سفرنامههایدورهصفوی

ایرانی،سال1۲ش1۹-1،۲۲.
اِنصافپور،غالمرضا.)1۳۶۳(،ایرانوایرانیبهتحقیقدرصد

سفرنامهخارجی،تهران:کتابفروشیزّوار.
اتومبیل، با ایران اصفهان سرخ گلهای ،)1۳70( آنه،کلود.

ترجمةفضلاهللجلوه،تهران:نشرروایت.
احمد ترجمة اولئاریوس، سفرنامه ،)1۳۶۳( آدام. اَولئاریوس،

بهپور،تهران:سازمانانتشاراتیوفرهنگیابتكار.
بارنز،الكس.)1۳7۳(،سفرنامهبارنز،ترجمةحسنسلطانیفر،

مشهد:1۳7۳.
پوالک،یاکوبادوارد.)1۳۶1(،سفرنامهپوالکایرانوایرانیان،
ترجمةکیكاووسجهانداری،تهران:شرکتسهامیانتشارات

خوارزمی.
تاورنیه،ژانباپتیست.)1۳۳۶(،سفرنامهتاورنیه.ترجمةابوتراب

نوری.تهران:انتشاراتکتابخانهسنائی.
گفتمان »بررسی .)1۳۹4( فاطمه. حیدری، زهرا؛ تائبی،
پسااستعماریونمودهایآندرترجمهسفرنامهیكسالدر

میانایرانیان«.مطالعاتزبانوترجمه،ش74-۵۳،۲0.
جمیلیکهنهشهری،فاطمه؛نادی،زینب.)1۳۹0(،»دوسوگرایی
منظر از قاجار شاه ناصرالدین دوران در جامعهشناختی
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