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چکیده

ِ
روایت سیاحان از ویژگیهای گوناگو ِن سرزمینهای میزبان است .توصیف جوامع مقصد عموم ًا از زاویه دی ِد
سفرنامهها،
سیاح و با تکیه بر پس زمینهها ،پیشینهها و  برخی کلیشههای ذهنی صورت میگیرد .توجه به قالی ایرانی در سفرنامههای
ِ
کیفیت آن همراه بوده است .تاکنون بررسی معینی دربارة این که
سیاحان غربی ،همواره با نوعی قضاوت در باره کاربردها و
ریشه چنین داوریهایی چیست  و چنین توصیفهایی چگونه باید فهمیده شوند ،صورت نگرفته است .مسئلة اصلی بررسی
ِ
شناخت این دیدگاهها در مواجهه با قالی ایرانی طی دوران صفویه و قاجار است .هدف این مقاله عالوه بر فه ِم
حاضر،
ِ
نگرش حاکم بر آنهاست.
دیدگاههای حاکم بر سفرنامهها در دو دورة صفویه و قاجاریه پیرامون قالی ایرانی ،تبیین منطق و
ِ
پژوهش حاضر با روش توصيفي-تطبيقي و رويكرد شرقشناسي ادوارد سعيد ،انجام و براي تحليل دادهها از روش كاليزي
ِ
توصیف قالی ایرانی در سفرنامههای دورة صفویه آمیخته با «حفظ منافع گیرنده»،
نتایج بررسی نشان داد که
استفاده شده است.
ِ
«حقارت شرق»« ،جدا کردن راه خود از شرق» و «معادلسازی» همراه بوده است .توصیف قالی ایران در سفرنامههای دورة قاجار
عالوه بر مولفههای ذکر شده با «برتری مغرب»« ،کلیشهسازی» ،و «حقایق فرضی» آمیخته است .بر اساس نتایج این تحقیق،
تعامل ک ِم سیاح با عامه مردم ،دلیلِ عدم وجود مؤلفة «برتری مغرب» در سفرنامههای دورة صفویه است همچنین ،برتر دانستن
سیاح عصر قاجار ،و در نتیجه برساخت نوعی معینی تاریخ ،به ترتیب منجر به
قالیهای صفویه در دورة قاجار از دیدگاه
ِ
شکلگیری مولفههای «حقایق فرضی» و «کلیشهسازی» شده است.

کلیدواژهها :شرقشناسی ،سفرنامه ،قالی ایرانی ،کالیزی ،صفویه ،قاجاریه

* .دانشیار پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعیEmail: ali298@gmail.com                                                         .
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مقدمه
نوشتن از هنر قالیبافی با توصیفهای گزنفون از
زمان حضورش در ایران آغاز شد و به تدریج در
یادداشتهای سفرنامهنویسان دور ههای پس از آن ادامه
یافت .سفرا و نمایندگان کشورهای غربی؛ مورخین،
مندان آثار
باستانشناسان؛ مجموعهداران و عالقه
ِ
باستانی؛ مجموعهای از این مسافران هستند .آنان در
اثنای مسافرت خود ،قالی ایرانی را در موقعیتهای
متفاوتی مشاهدهکرده و هرکدام توصیفهای منحصر به
خود را در یادداشتهایشان نگاشتهاند که از اوضاع
زندگی مردم عادی گرفته تا وضع دربار پادشاهان را در
بر میگیرد.
قالی ایرانی نه تنها بهعنوان یک اثر هنری ،بلکه به
عنوان عنصری همواره حاضر در اکثر رخدادهای زندگی
یک ایرانی ،نقش آفرین است :بخش جداییناپذیری از
معماری اندرونی خانههای ایرانیان؛ عنصری همیشه
حاضر در زندگی روزمرة ،بستری برای غذاخوردن ،دعا،
نیایش و خواب؛ بخشی از جهیزیه دختر ایرانی ،رواندازی
برای مقابر ،هدیهای در خور شاهان ،قالیبافی پیشهای
دیرینه با نقشی یگانه در اقتصاد سدههای متمادی .در
دورة صفویه به دلیل عالقه شاهان ،خصوصاً شاه عباس
به ایجاد روابط بینالمللی و فرا مرزی با کشورهای غربی
و اعمال برخی اصالحات در حوزة تجارت ،برقراری
امنیت راههای تجاری و همچنین عالقه متقابل پادشاهان
غربی به ایجاد روابط سیاسی با دولت ایران ،تعداد قابل
توجهی از نمایندگان ،سفرا و تجا ِر دیگر سرزمینها وارد
ایران شدند .در این دوره بافت قالیهای باشکوهی آغاز
شد که اینک زینتبخش تاال ِر موزهها در سرتاسر گیتی
هستند.
تاورنیه ( ،)578 :1336جهانگر ِد فرانسویِ عصر شاه
عباس در مورد کارگاههای شاهی مینویسد:
۱
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«کارخانه عبارت از خانه دستگاههای تولیدی است
که در آنجا قالیهای اعلی از طال و نقره یعنی
زری و ابریشم و پشم ،و پارچههای زری اعلی و
مخمل و تافته و سایر اقالم حریر بافته میشود».
در مقابل تولیدات نظاممند در دورة صفویه ،نوعی در
پراکندگی تولید آثار هنری در دورة
همریختگی و
ِ

قاجاریه وجود داشت .دالمانی مسافر هنرشناس فرانسویِ
عصر قاجار در رابطه با کارگاههای تولید قالی ،تصاویری
خالف دالواله ارائه کرده است:
در ایران هر صنعتگری به تنهایی کار میکند و
همین قوای پراکنده قوه کلی صنعتی ملی را
تشکیل میدهد ]...[ .بازار به منزله كارخانه بزرگی
است و حیات تجاری در همین جا تمرکز یافته
است .مواد خام در اطاقهای کوچک و کثیف که
غالباً در عقب دكانها واقع شدهاند بصورت اشياء
صنعتی در میآیند صنعت عمده و قابل مالحظه
ایران فقط صنعت فرشبافی و نساجی است
(دالمانی.)119 :1335 ،
تفاوتِ کیفیت قالیهای تولیدیِ دورة صفویه و
قاجاریه ناشی از تفاوت در مدیریت کارگاه ،رنگرزی و
کیفیت الیاف قالی است .برخی از این سیاحان ،بخشی از
مشاهدات خود را به توصیف قالی اختصاص دادهاند.
پژوهش حاضر تالش میکند دیدگاهها و آرای
سفرنامهنویسان غربی را در دو دورة صفویه و قاجاریه در
رابطه با قالی ایرانی ،دریابد و به بررسی شباهتها و
تفاوتهای آنان با یکدیگر بپردازد.

بیان مسئله و هدف تحقیق
پژوهشهای صورت گرفته در مورد قالی در ایران
عمدتاً درون متنی بوده و عموماً به بررسی روابط درونی
قالی نظیر تحلیل نقوش ،آرایهها و آذینهای آن
پرداختهاند ،حال آن که زمینههای بیرونی تولید قالی نیز
از اهمیت زیادی برخوردار است .از جمله این موارد
میتوان به مواجهه سیاحان با کاربردهای قالی در جامعه
ایرانی (نظیر پیچیدن مرده در قالی و یا خوابیدن بر روی
آن) اشاره کرد که در سفرنامههای مختلف مورد پرسش
و گاه حتی تحقیر قرار گرفته است .بررسی این زمینههای
بیرونی از آنجا اهمیت دارد که به تدریج مبدل به بخشی
از آگاهی ایرانی در باره قالی ایرانی شده است و یا بر
گفتمانهای متعارف دربارة ماهیت قالی ایرانی تأثیر
گذار بوده است .از جملة این موارد میتوان به انتقاد از
کیفیت قالیهای عصر قاجاریه و (در بسیاری از موارد )
مقایسه آنها با قالیهای دورة صفویه ذکر کرد .مشاهده
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چنین مواردی ،ما را با این پرسش رویارو میسازد که
چرا چنین نگاهی در میان سیاحان وجود داشته و انگیزه
بیان چنین مطالبی چه بود و گوینده آن از چه پیش
زمینهای برخوردار بوده یا با تکیه بر کدام نگرش چنین
قضاوتهایی داشته است؟
مسئلة تحقیق حاضر این است که تاکنون پیش
زمینهها و دیدگاههای سیاحان غربی دربارة مسایلی
چون کاربردهای قالی و نیز کیفیت آنها مورد بازشناسی
قرار نگرفته است .از این رو نقطة تمرک ِز مقاله حاضر،
بازشناسی همین دیدگاهها است و هدف آن فهم نقطه
ِ
نظرات موجود در سفرنامههای مختلف دو دورة صفویه و
قاجاریه پیرامون قالی ایرانی و توضیح منطق حاکم بر
آنها با تکیه بر آرای ادوارد سعید است .برای دستیابی به
این منظور ،سفرنامههای عصر صفویه و قاجاریه از جنبه
قالی ایرانی مورد بررسی قرار میدهد.
نوع مواجهه با ِ

پیشینة پژوهش
در مورد سفرنامهها ،بررسیهای زیادی انجام شده
که به جوانب متفاوتی از آنها پرداختهاند .به طور مثال
مقاله «فرهنگ و شخصیت ایرانیان در سفرنامههای
خارجی» (میرزایی و رحمانی ،)1387 ،به تحلیل فهم
سنت سفرنامههای غربی از ایران پرداخته و اینگونه
نتیجه میگیرد که اطالق و تعمیم برخی از صفات
ایرانیان ،نشات گرفته از وجود نگرش کلگرایانه
نویسان عهد صفویه و قاجار است .اسماعیلی و
سفرنامه
ِ
همکاران)1396( ،در مقاله «بررسی اخالق اجتماعی
ایرانیان در سفرنامههای اروپایی (سفرنامههای دوره
صفویه و قاجار)»  و نیز زینیوند و امیری ،)1396( ،در
مقاله «تصویرشناسی فرهنگی ایرانیان در آیینه سفرنامه
پوالک» ،و برخی دیگر محققین ۲همگی به بررسی وجوه  
مختلف زندگی ایرانیان در خالل سفرنامههای عصرصفویه
و قاجار پرداختهاند.
گروهی دیگر از بررسیها ،به تأمل در نگاه
شرقشناسانه سفرنامهنویسان پرداختهاند که از جمله
باید مقاله «ویژگیهای شرقشناسانه نگاه لرد کرزن به
ایران» (بابامیر ساطحی ،)1397،را نام برد که با تکیه بر
آرای ادوارد سعید انجام گرفته است .تائبی و

حیدری( )1394در مقالة «بررسی گفتمان پسااستعماری
و نمودهای آن در ترجمة سفرنامة یکسال در میان
ایرانیان» با تکیه بر تئوریهای منتقدین پسااستعماری
از جمله ادوارد سعید ،سفرنامة ادوارد براون را مورد
بررسی قرار داده است .زند ( )1389در مقالة «بررسی
تطبیقی پژوهشهای ایرانشناسی غربی و شرقشناسی
(با تکیه بر بازنمایی فرهنگ مردم ایران در سفرنامههای
اروپاییان در دورة قاجار)» با بررسی نقادانه سفرنامههای
قاجار به این نتیجه رسیده است که بسیاری از روشهای
گفتمان شرقشناسی در سفرنامههای دورة قاجار دیده
نمیشود .در مقالة «دوسوگرایی جامعهشناختی در
دوران ناصرالدین شاه قاجار از منظر سفرنامة «ایران و
قضیة ایران» لرد کرزن با رویکرد شرقشناسی» ،جمیلی
کهنهشهری و نادی( ،)1390با مطالعة نمونة موردی
سفرنامه لرد کرزن به نام «ایران و قضیه ایران» و با
رویکرد شرقشناسی ،مؤلفههایی که بیشتر در سفرنامه
مذکور مشاهد ه میشد را استخراج کرد ه و بیان میکنند
که شرقشناسی میتواند بهعنوان راهی برای خودشناسی
تلقی گردد.
در خصوص بررسی قالی در سفرنامهها میتوان به
کتاب فضلاهلل حشمتی با عنوان تاریخ فرش :سیر تحول
و تطور فرشبافی ایران ،اشاره کرد .در این کتاب در
بخشهایی به بیان توصیفهای سفرنامهنویسان و
ماموران کنسولی ُدول اروپایی در رابطه با قالی پرداخته
شده و به مضامینی همچون کار کودکان و زنان ،مواد
اولیه قالیبافی و ...میپردازد .ولی تاکنون با تکیه بر
نظریات شرقشناسانه هیچگونه پژوهشی در خصوص
نحوة مواجهه سفرنامهنویسان با قالی ایرانی انجام نشده
است .تمرکز پژوهش حاضر بر رویکردهای شرقشناسانه
در سفرنامههای عصر صفویه و قاجار است.

چارچوب نظری :شرقشناسی ادوارد سعید
به باور ادوارد سعید ،مسافر ،جهانگرد ،کارشناس و
یا نماینده اهل سرزمینهای غربی هنگامی که به شرق
قدم میگذارد هر آن چیزی که بدان مینگرد حاصل یک
تفکر قالبی و پیشداوری است .این پیش داوریها
مبتنی بر وجود یک تمایز بودشناختی و معرفتشناختی
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میان شرق و غرب است (سعید .)16-15 :1395 ،همواره
عناصری که برای غربیان یادآور شرق و دنیای شرق
است ،با افسانه پیوند خورده است .به عبارتی شرق،
دنیایی افسانهای ،عجیب و پر رمز و راز است که انسان
غربی تمایل به شناخت آن دارد .البته بیگانه دانستن
شرق به زمان یونانیان بر میگردد اما ادوارد سعید نقطة
شروع شرقشناسی آکادمیک را از اواخر قرون هیجده
ذکر میکند (سعید .)1395:۱۶ ،وی شرقشناسی را
«نوعی سبک غربی در رابطه با ایجاد سلطة ،تجدید
ساختار ،داشتن آمریت و اقتدار بر شرق» تعریف میکند.
هفت مؤلفه و عنص ِر مهم درگفتمان شرق شناسی که
برای بررسی حاضر استخراج و مورد استفاده قرار گرفتند
عبارتند از:
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 .1حفظ منافع گیرنده:
سیاح در هنگام مواجهه با هر پدیدهای ،آن را با
محور قراردادن نیازهای خویش ارزیابی میکند .منظور
از «گیرنده» در واقع همان انسان غربی است:
«[ ]...فرهنگها همواره تمایل داشتهاند که
فرهنگهای وارداتی دیگر را ،نه بدان صورت واقعی
که هستند و بلکه به صورتی که به خاطر حفظ
منافع گیرنده باید آن گونه باشند ،متحول نموده و
سپس وارد کنند» (همان.)127 :1395 ،

 .2حقارت شرق:
تصاویر ارائه شده ،توصیفاتی از عقبماندگی شرق
نسبت به غرب و تمسخر و تحقیر است:
«[ ]...جوهره شرقشناسی را تمایز پابرجای و قلع
و قمع ناشدنی بین برتری مغربزمین و حقارت
شرق تشکیل میدهد» (همان.)81 :1395 ،

 .3حقایق فرضی:
سیاح مشاهدات محدود خود را به یک کل بزرگتر
تعمیم داده و به نتیجهگیری میپردازد:
«هیچ مطلب کلی که توسط ایشان اظهار میشود
از اینکه به عنوان حقیقت اعالم شود محروم
نمیماند» (همان.)94 :1395 ،

 .4کلیشهسازی:
شرق جایی است که انسان غربی  در ذهن خویش
بنا بر دلخواه خود خلق کرده و آنگونه که میخواهد
شخصیت بخشیده است:
«آنچه که دنیای شرقی را هویت و قابلیت درک
میبخشید نتیجه تالشهای خود آنان نبود ،بلکه
معلول یک رشته کامل از تدابیر و کارسازیهای
علمی پیچیدهای بود که از طریق آنها ،غربیها به
شرق هویت بخشیده بودند» (همان.)78 :1395 ،

 .5جداکردن راه خود از شرق:
انسان غربی به بیان تمایز بین خود و دیگری
میپردازد« :فرهنگ اروپایی ،از طریق جداکردن راه خود
از ـ شرق» ،به عنوان نوعی «خود» مخفی و یا قائممقامی
خویش قدرت و هویت کسب نمود» (همان:1395 ،
.)17
 .۶برتری مغرب:
نگاه یک مسافر شرقشناس همواره یک نگاه از باال
به پایین نسبت به شرق است ]...[« .هویت انسان اروپایی
در مقایسه با تمام افراد و فرهنگهای غیر اروپایی در
سطح متعالیتری قرار دارد» (همان.)23 :1395 ،
 .۷معادلسازی:
مسافر غربی با تکیه بر موقعیت برتر خویش ،تمامی
مشاهداتش را برپایه همین موقعیت برتر به قضاوت
مینشیند« :در منظر انسان غربی ،فرد شرقی همواره
«شبیه» به جنبهای از غرب است» (همان:1395 ،
.)127
با در نظر گرفتن مؤلفههای فوق ،اگر با رویکرد سعید
به سراغ سفرنامههای غربیان برویم ،آیا نگاه مساف ر غربی
به قالی ایرانی حاوی مالحظات یک آدم غربی است که
ضمن توصیف این هنر ایرانی در صدد بازنمایی برتری
فرهنگ غربی است؟ آیا آنچه درباره قالی ایرانی گفته
شده با مالحظات منافع و عالیق غربیان همراه بوده است
که تصورات پیشین خود از شرق را برای توصیف بکار
بستهاند؟ آیا ماهیت قالی برای جهانگرد غربی ،یک عامل
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بیگانه و ناشناخته است ؟
چنان که گفته شد در دورة صفویه نظریات
شرقشناسی هنوز به شکل آکادمیک سامان نیافته بود،
با این وجود آیا چنین نگاهی در  یادداشتهای سیاحان
عصر صفویه دیده میشود؟ تفاوتهای نگاه
سفرنامهنویسان دورة صفویه و قاجاریه به قالی در
چارچوب نگاه شرقشناسی چیست؟

روش تحقیق
روش تحقيق این پژوهش توصيفي-تطبيقي با
رويكرد شرقشناسي ادوارد سعيد است .براي تحليل و
استخراج دادهها از روش توصیفی کالیزی(مارو)2015،
بهره گرفته شد که متشکل از هفت مرحله است:
آشنایی با دادهها و مطالب (مطالعه مکرر متنهای
مربوط)
بازشناسی گزارههای اصلی و مهم (گزارههای
اصلی
ِ
مرتبط با پدیده مورد بررسی ،مشخص شود)
 .۱صورتبندی کردن معانی در گزارههای مستخرج
 .۲دستهبندی کردن مضامین و موضوعات
 .۳تدوین یه توصیف جامع از موضوع
 ۴تهیه ساختار بنیادین موضوع
 .۵جستجوی اثبات ساختار بنیادین
برای عملیاتی کردن مراحل یادشده ،ابتدا سفرنامهها
مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند (مرحله نخست)؛
سپس مطالب مرتبط با قالی در تمامی سفرنامههای
منتخب شناسایی و استخراج شد .این اطالعات در
برگیرنده توصیفهای مرتبط با قالی در همه زمینهها بود
(مرحله دوم)؛ در گام بعدی تالش شد معنی هر یک
گزارههای مستخرج در خصوص قالی مشخص شود
(مرحله سوم)؛ سپس معانی استنباط شده در قالب
موضوعات مختلف دستهبندی و سعی شد از اعمال
هرگونه نظریه و پیشفرض خودداری شود (مرحله
چهارم)؛ در اقدام بعدی مفاهیم و موضوعات مرتبط با
قالی در سفرنامهها به گونهای مرتبط با یکدیگر به طور
کامل شرح و بسط داده شد( .مرحله پنجم)؛ سپس
تمامی توضیحات جامع در قالب بیانی کوتاه ارایه شد که
فقط آن جنبههایی را شامل میشد که برای فهم نحوه

مواجهه سفرنامه با قالی ضروری به نظر میرسید .چنین
کاری با قراردادن مفاهیم ،در ذیل مؤلف ههای استخراج
شده از نظریه ادوارد سعید انجام شد(.مرحله ششم)؛ در
پایان به منظور تأیید و تصریح این ساختار اساسی
(مؤلفههای شرقشناسی و توصیفهای مرتبط با قالی در
ذیل آن) ،پژوهشگر مجددا ً به بازبینی اطالعات و دادهها
پرداخت تا توصیفها و تفسیرها به شکلی کام ً
ال منسجم
و ساختارمند در قالب مؤلفههای شرقشناسی ارائه شود
( مرحله هفتم).
برای انتخاب سفرنامههای مورد نظر ،فراوانی انتشار
یا اهمیت آنها از نظر این بررسی مورد توجه بود .با این
وجود برای تأیید اهمیت موارد منتخب ،به برخی
تحقیقات و منابع مراجعه شد .یکی از این منابع کتاب
ژان شیبانی با عنوان سفر اروپاییان به ایران بود .وی پنج
جدول از بیشترین تعداد سفرنامههایی که در دهههای
متفاوتی از سالهای  1600-1800میالدی در اروپا به
چاپ رسیدهاند؛ منتشر کرده است .در این جداول
فراوانی انتشار سفرنامهها بر اساس میزان انتشار به همه
زبانها ،میزان انتشار به زبان فرانسوی ،و همچنین ذکر
ی 1600تا 1800
این آمار در دهههای متفاوتی از سالها 
میالدی است (شیبانی.)40-37 :1384 ،
سفرنامههای اولئاریوس ،پیترو دالواله ،ژان تاورنیه و
ژان شاردن ،در تمامی جداول ،ذکر شده و در واقع از
جمله سفرنامههایی هستند که طی سالهای متفاوت،
مکررا انتشار یافتهاند و بیش از همه خواننده داشتهاند  .
همچنین در مقاله «بررسی انتقادی شش سفرنامة مهم
اروپایی دوره صفویه» ،شش سفرنامة دالواله ،تاورنیه،
شرلی ،اولئاریوس ،شاردن و کمپفر بهعنوان شش
سفرنامة مهم دورة صفویه مورد بررسی قرارگرفتهاند
(رمضان نرگسی .)138 -119 :1390 ،از اینرو با استناد
به یافتههای شیبانی و نرگسی ،در نهایت سفرنامة
کروسینسکی و فیگوئروا نیز به این شش سفرنامه ،اضافه
و بهعنوان منابع دورة صفوی ،انتخاب شدند .از میان
منتخب دورة صفوی ،در سفرنامه
هشت سفرنامه
ِ
کروسینسکی به قالی ایرانی اشارهای نشده است.
همچنین در سفرنامه کمپفر ،این توصیفها محدود به
ذکر کوتاهی از قالی بود .در نتیجه شش سفرنامه مورد
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بررسی قرار گرفت.
در انتخاب مهمترین سفرنامههای دورة قاجار نیز ،در
نهایت شانزده سفرنامه انتخاب و سفرنامه دروویل،
موریه ،دیوالفوا ،کلود آنه ،پوالک ،دالمانی و یادداشتهای
لرد کرزن بررسی و مابقی نیز به دلیل نپرداختن به
موضوع قالی و بیاهمیتی ،گذرا یا کوتاه بودن اشار ه به
قالی ،کنار گذاشت ه شدند .یادآوری میشود در بررسی
سفرنامهها ،به تأسی از حشمتی رضوی (حشمتیرضوی،
 )5:1393واژة «قالی» به عنوان زیراندازی دارای پرز و
گره ،با واژة «فرش» به معنای گستردن و گستردنی،
جایگزین شده است .در تحلیل دادهها ،ذیل هر مؤلفه ،به
ترتیب ابتدا سفرنامههای دورة صفویه و بعد از آن
سفرنامههای دورة قاجار مورد تحلیل قرار گرفته است.
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یافتههای تحقیق
حفظ منافع گیرنده
ذیل مؤلفه فوق ،نمونههای مختلفی مشاهده شد.
مسافر ،در مواجهه با هر موضو ِع متضاد با خواستهها و
خواهان در اولویت قرار دادن
نیازهای خویش در شرق،
ِ
نیازهای خویش است .مسافر با محور قرار دادن خواسته
خویش ،از قالی برای رفع نیاز و آسودن استفاده میکند.
چنانکه فیگوئروا ،سفیر اسپانیا در دورة صفویه ،برخوردی
دالمانی مساف ِر عه ِد قاجار دارد:
مشابه همچون
ِ
«این کاروانسرا نیمه خراب بود [ ]...سفير مطلقاً
مایل به بیتوته در آن نبود اما رضایت داد که یکی از
اطاقها را تمیز کنند و کف آن را با قالی بپوشانند تا
بتواند در آن غذائی بخورد و شب را به صبح آورد»
(فیگوئروا.)165:1363،
اولئاریوس در بازدید از مقبره شیخ صفیالدین
همراهان
اردبیلی ،به توصیف تفاوت رفتار ایرانیان و
ِ
غربی خودش پرداخته است که به تغییر هنجار و یا
ارزشها ،مطابق میل خود تمایل داشتند:
«درگاهی جلوی در با قالی مفروش بود و اینجا نیز
بایستی کفشهایمان را از پا خارج میکردیم .اگر چه در
ابتدا سفرا از این کار ناراحت بودند ،ولی اگر میخواستند
وارد مقبره شوند باید در این مورد بخصوص تسلیم
خواست ایرانیان میشدند» (اولئاریوس.)127 :1363 ،

تمامی وسایل و ابزار برای آسودن مسافر غربی
سامان مییابد[ « :سفیر] از روی اسب پیاده شد و روی
چند قالی که با عجله و به همین منظور زیردرختی پهن
کرده بودند نشست» (فیگوئروا.)264 :1363،
این مورد بیشتر در نحوة چیدمان فضاهای داخلی
بناهای مسکونی دیده میشود .سیاح بدون توجه به
تناسب طراحی و چیدمان آن فضا با زندگی یک ایرانی،
سلیقه و نحوة زندگی او را نادیده گرفته و برای حفظ
منافع خویش تالش میکند:
« فرشهای اعال و گرانبهایی که سردار از روی علو
همت بهعنوان هدیه ما داده بود روی زمین انداخته  و
اطاق خود را زینت دادیم زیرا که بجز دو تختخواب
سفری و دو چمدان ،اثاثه و مبلی در اطاق ما وجود
نداشت» (دالمانی.)1066:1335 ،
در جایی از یادداشتهای لرد کرزن نیز این تمایل به
تغییر بر محوریت نیازهای خویش دیده میشود .وی در
توصیف یک چاپارخانه آنجا را برای خود مناسب ندیده
و خواستار یک قالی برای سر و سامان دادن به آن فضا
است:
« از اسباب و لوازم زندگی مطلقاً چیزی ندارد .کف
اطاق را جارو و از وجود حشرات تمیز کردن و گوشهای
از آن را با نمد یا قالیچه فرش نمودن [ ]...همه از عملیات
مقدماتی ضروری است و گرنه آن النه چرکین و چرند
جای زیستن نخواهد بود» (کرزن.)339 :1349،
قالی در دید مسافر غربی ،ابزاریست برای رفع
نیازهای شخصی بر محور نیاز خویش ،آن طور که وی
میپسندد حتی اگر در این مسیر ارزشهای دیگری
نادیده انگاشته شود.

حقارت شرق
نویس غربی ،ایرانی ،با هرگونه اثاثیهای
از نظر سفرنامه ِ
که بتوان بهعنوان نشیمن از آن استفاده کرد «بیگانه»
است .این «نادانی» و « نابلد بودن» ایرانی است که  
باعث شده وی به ناچار از قالی برای نشستن به جای
مبل یا صندلی استفاده کند.
عوامل فرهنگی و یا به
سیاح به دلیل عدم آگاهی از
ِ
طور کلی پیشینه آداب رسوم ایرانیان که در نحوة و جایِ
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جدول شماره  :1سفرنامههای بررسی شده در هر دوره تاریخی

ردیف

نویسنده

عنوان سفرنامه

دورة تاریخی

اشاره به قالی
ایرانی

1

آدام اولئاریوس

سفرنامه آدام اولئاریوس

صفویه

*

2

ادوارد پوالک

سفرنامه پوالک

قاجاریه

*

3

آرنلد ویلسن

سفرنامه ویلسن

قاجاریه

*

4

آلکس بارنز

سفرنامه بارنز

قاجاریه

*

5

آنتونی و رابرت
شرلی

سفرنامه برادران شرلی

صفویه

*

6

انگلبرت کمپفر

سفرنامه کمپفر

صفویه

*

7

پیترو دالواله

سفرنامه پیترو دالواله

صفویه

*

8

جرج کرزن

ایران و قضیه ایران

قاجاریه

*

9

جیمز بیلی فریزر

سفر زمستانی

قاجاریه

*

10

جیمز موریه

سفرنامه جیمز موریه

قاجاریه

*

11

چارلز فرانسیس
مکنزی

سفرنامه شمال

قاجاریه

-

12

دن گارسیا
فیگوئروا

سفرنامه دن گارسیا فیگوئروا

صفویه

*

13

ژاک دومرگان

هیئت علمی فرانسه در ایران

قاجاریه

-

14

ژان تاورنیه

سفرنامه تاورنیه

صفویه

*

15

ژان دیوالفوا

ایران کلده و شوش

قاجاریه

*

16

ژان شاردن

سفرنامه شاردن

صفویه

*

17

ژوانس فووریه

سه سال در دربار ایران

قاجاریه

*

ده هزار میل در ایران

قاجاریه

-

قاجاریه

*
-

18

سرپرسی
سایکس

19

کارال سرنا

آدمها و آیینها در ایران

20

کروسینسکی

سفرنامه کروسینسکی

صفویه

21

کلود آنه

گلهای سرخ اصفهان

قاجاریه

*

22

کنت دو گوبینو

سه سال در آسیا

قاجاریه

-

23

گاسپار دروویل

سفرنامه دروویل

قاجاریه

*

سفرنامة از خراسان تا بختیاری

قاجاریه

*

24

هانری رنه
دالمانی
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نشستن آنان بر روی زمین تأثیرگذار است ،اینگونه
قضاوت میکند .انسان غربی آگاه به تمامی امور و جوانب
کارها حتی آداب خوابیدن است و با این تصور ،خوابیدن
ایرانی بر قالی را تحقیر میکند »:ایرانیها مثل همه
مشرق زمینیها تختخواب و بستر مرتفع را نمیدانند
چیست ،وقتی که میخواهند بخوابند يك تشك یا لحاف
دوال کرده روی زمین که با قالی مفروش است پهن کرده
خود را میان آن میپیچند» (تاورنیه.)376 :1336 ،
چنین دیدگاهی را در هر دو دورة تاریخی مورد مطالعه،
شاهدیم:
«هرگاه اتاقی به طرز شایستهای با قالی مفروش شده
باشد دیگر به نظر ایرانیان از نظر مبل و وسایل موجود
در آن کامل شمرده میشود ،زیرا در ذهن ایرانی مبل و
طرز استفاده از آن محلی از اعراب ندارد «(پوالک،
 53 :1368و.)54
به عقیده سفرنامهنویس ،این ناآگاهی ،دلیل عدم به
کارگیری اسباب و اثاثیه منزل است که منجر به سادگی
و گاه خلوت شدن فضای داخلی خانه میشود .دروویل
این سادگی را مورد تمسخر قرار میدهد؛ چون وی تنها
سبک زندگی خود را برتر و قابل تحسین میداند:
«[ ]...اثاثالبيت خانههای ایران اعم از هر طبقه
اجتماعی به قدری جزئی و معدود است که به زحمت
میتوان بدان نام اثاثالبيت داد .در ایران از میز و صندلی
و کاناپه و کمد و پردهها و آیینههای قدنما و تختخواب
و غیره خبری نیست .قالی و نمد (کچه) تنها زینت
منازل و تنها اثاثی است که در آن به چشم میخورد»
(دروویل.)103 :1389 ،
غربیها به قالیهایی که کهنه و رنگپریدهاند
عالقهمندند .اما مسافر غربی از آنها بهعنوان ارزشمند
یاد نکرده و آنها را «مستعمل» میپندارد .قالیهایی که
دیوالفوا آنها غیر قابل استفاده میپندارد همان است که
غربیان شیفته خرید آن هستند اما هنگامی که توسط
یک ایرانی به کار برده میشود بیارزش است:
«[ ]...حصيرهای کاهی در کف اطاقها افتاده که
جابهجا تک فرشهای کهنهای روی آنها را میپوشانند.
اگر این فرشهای مستعمل قدیمی باشند در فرانسه
بهای زیادی دارند» (دیوالفوا .)109 :1371،

پوالک نیز همچون دیوالفوا عالقه خود را به قالیهای
کهنه کتمان کرده و با وجود اذعان به فریب دادن ایرانی،
در نهایت با بیارزش جلوه دادن کاال  او را تحقیر میکند:
«[ ]...میخواستم سه فرش زیبای مستعمل را از يك 
نفر ایرانی بخرم .چون قیمت خواسته شده قدری بنظرم
زیاد میآمد به رخ فروشنده کشیدم که این فرشها دیگر
کهنه شده است» (پوالک.)380 :1368 ،
استفاده از الفاظ تحقیر کننده در توصیف رنگرزی و
مواد اولیه آن نیز دیده میشود .در اینباره دالمانی
مینویسد:
«[ ]...رنگرزان ایرانی با ترکیبات شیمیایی کام ً
ال آشنا
نیستند و نمیتوانند برای تعدیل و ثبات رنگها مواد
دیگری غیر از آنچه میشناسند استعمال نمایند»
(دالمانی.)123 :1335 ،

حقایق فرضی
گاه سیاحان از گروه هنرشناسانی بودند که برای
آنها آثار هنری دورههای پیشین جذابتر بود .مانند
دالمانی که به جمعآوری وسایل عتیقه عالقه داشت.
سعید مینویسد ]...[ »:شرقشناسانی که متخصص امور
عتیقه و باستانی بودند که در آن صورت آنچه برای
ایشان اعتبار داشت ،شرق «کالسیک» (باستانی و
قدیمی) بود و نه شرق اسفبار مدرن» (سعید:1395 ،
 .)367بدین ترتیب میتوان دلیل عالقه برخی از
نویسان عهد قاجار را به قالیهای زمان صفویه
سفرنامه
ِ
دریافت .به طور مثال جیمز موریه در این رابطه
مینویسد « :قالیهای زمان شاه عباس بسیار بزرگ ،به
هنجارتر و بافت آنها از قالیهای امروزی ایران بیاندازه
بهتر است» (موریه .)207 :1386 ،پوالک نیز در سفرنامه
خود به همین نکته اشاره میکند و قالیهای پیش از
دورة قاجاریه را برتر میشمارد ]...[« :این صنعت نیز رو
به زوال است .فرشهایی که دویست سال پیش بافته
شده است بر فرشهای امروزی از نظر شکوه و جالل
طراحی و زنده بودن بسیار برتری دارد» (پوالک:1368 ،
.)380
تمایز در نحوة مدیریت کارگاهها و ساختار حکومتی،
تفاوت در تولید آثار هنری در دورة قاجار و صفویه را در
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پیداشت؛ اما سفرنامهنویسانی که در دورة قاجار به ایران
سفر کردهاند تنها بر اساس مشاهده نمونههایی ،به این
نتیجه رسیده و نگاهی تعمیمدهنده دارند .سیاح
مشاهدات خود را حتی با وجود عدم قطعیت ،به عنوان
حقیقتی غیر قابل انکار به مخاطب انتقال میدهد .چنین
نگاهی را دالمانی از قول یکی از نویسندگان آمریکایی،
چرچیل ریپلی بیان میکند:
«بنا به عقیده او [ریپلی] در فرشهای ایرانی نقشهای
دیده نمیشود که اساس آن از مذهب اسالم اتخاذ شده
باشد بلکه تمام نقشهها مربوط است به زمانهای بسیار
دور و اصول آنها مربوط به آئین زردشت است ،این آیین
باستانی آثار محو نشدنی و جاویدانی در مصنوعات
تزیینی ایران باقی گذارده که تاکنون هم باقی هستند»
(دالمانی.)128 -126 :1335 ،
افت کیفیت در الیاف ،رنگرزی و نقشپردازی
قالیهای عهد قاجار وجود داشت اما بیان این که تمام
قالیهای تولید شده در این دوره ،اشکال و نقص داشتند
جای تأمل دارد:
«شتابزدگی در فرشبافی که رقابت با فرشهای
ارزان اروپائی را تسهیل کرده باشد ،اصالت طرح و جنس
فرش ایران را دچار خطر ساخته و به تولید فرشهای
یک نواخت منجر شده است .چه اندازه زننده و ناگوار
است که موقع خریدن فرش جدید ایرانی شرط اصلی
احتیاط آن خواهد بود که خریدار با دستمال تر ،رنگ
فرش را امتحان کند و انسان هیچ گاه از ثبات رنگ آن
اطمینان ندارد ،مگر آنکه حتما فرش کهنه خریداری
کرده باشد» (کرزن.)624 :1349 ،
این به گفته کرزن «شتابزدگی» ،در آمادهسازی مواد
اولیه قالیبافی نیز وجود دارد و در نوشتههای دالمانی
نیز دیده میشود« :در شستن و تمیز کردن پشم آنطور
که الزم است دقت نمیکنند و ب ه همین علت است که
پس از مدتی حشرهای در فرش تولید میشود و به
خوردن پشمهای آن مشغول میشود و فرش را از میان
میبرد» (دالمانی.)122 :1335 ،
کلود انه دیگر مسافر عصر قاجار هم در رابطه با
کیفیت رنگرزی الیاف قالی اظهار نظر کرده است .از نظر  
سفرنامهنویسان عهد قاجار بهکاربستن تقلب در تولید

قالی توسط ایرانیان امری بدیهی و روشی معمول است:
« برای رنگکردن الیاف آن [قالی] نیز از رنگهای
غیر ثابت شیمیایی استفاده کرده بودند و این بالیی است
که به زودی صنعت قالیبافی ایران را که بیشتر شهرتش
به خاطر ثابت بودن رنگهای اصیل گیاهی آن بوده به
نابودی خواهد کشانید .قسمتی از رنگها در اثر تابش
نور خورشید تغییر یافته بود و تمام سطح قالیچه از قشر
ضخیمی از گرد و خاك پوشیده شده بود .فروشندگان
تصور می کردند با این تمهيد میتوانند ثابت کنند که
قالیچه به علت قدمت چنين خاكآلود و رنگ و رو رفته
شده است و اگر آن را جارو بزنند و بشویند مثل جواهری
خواهد درخشید ،ولی فقط کافي بود نگاهی به تار و پود
پشت آن بیندازیم تا معلوم شود آفتاب رنگ آن را برده
است و اگر قطرههای آب به قالیچه برسد تمام رنگهای
جوهری آن در هم میدود» (کلود انه.)249:1370 ،
مسافر غربی معتقد است که همه قالیهای کهنهنما
شده به روشی که او شاهدش بوده انجام میگیرد و
مشاهدة خود را به تمامی قالیهای کهنهنما تعمیم
میدهد:
«نظر به اینکه اروپاییان طالب فرشهای کهنه
هستند ایرانیان فرشهای تازه را در مدت کمی
کهنه کرده و به آنها میفروشند .برای این کار
فرش را در معابر عمومي میاندازند تا مردم و
حیوانات از روی آن عبور کنند ولی با این ترتیب
فرش خراب میشود و پشم آن از میان میرود و
ن هم پاره شوند» (دالمانی،
ممکن است تارهای آ 
.)141 :1335
مؤلفة «حقایق فرضی» در سفرنامههای دورة صفویه
به چش م نخورد؛ و بیشتر در سفرنامههای دورة قاجار
دیده میشوند که با توجه به تعریف این مؤلفه ،به نظر
شرق مورد عالقه شرقشناسان ،شرق دوران
میرسد
ِ
صفویه است و سفرنامهنویس ،قالیهای این دوره را به
عنوان قالی مورد نظر خود انتخاب میکند.

کلیشهسازی
سیاح با تکیه بر ایدههای خود ،دربارة قالی اظهار نظر
کرده و حتی برای خلق شرقی که میپسندد پیشنهاداتی
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را مطرح میکند .او تالش میکند که با تکیه بر ایدههای
خود به شرق و عناصر آن از جمله قالی ،شخصیتی مورد
پسند خویش ببخشد:
«گاهی نقشههای اروپایی به کارخانهها میدهند که
نقاشان شرقی آنها را روی كانوا میآورند ولی این نقشهها
بهطوری که باید از کارخانه بیرون نمیآیند و غالباً دارای
معایب نواقصی هستند ،بهتر آن است که نقشهها را به
سلیقه و ذوق نقاشان شرقی واگذارند تا مانند سابق
فرشهای مطلوبی از کارخانهها بیرون آورند» (دالمانی،
 124 :1335و .)125
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جدا کردن راه خود از شرق
تفاوت و تمایز میان خودی و دیگری در رابطه با قالی
ِ
توصیف اثاث منازل ایرانی مشاهده میشود.
بیشتر در
چیدمان متفاوت منازل ایرانی ،آداب نشستن و دیگر
هنجارهای زندگی یک ایرانی ،با غرب متمایز است.
دالواله ،مسافر ایتالیایی عصر صفویه فضای یک خانة
ایرانی را اینگونه توصیف میکند:
«[ ]...همانطور که میدانید در ایران تمام اطاقها با
قالیهای اعال مفروش است که در روی آنها مینشینند
و شمع و چراغ را نیز روی آن میگذارند ]...[ .امروز هم
در این دیار مردم به روی قالی مینشینند و همانجا غذا
میخورند و همانجا میخوابند بدون اینکه از لحاظ مبل
و اثاثیه و تختخواب و غیره مشکلی داشته باشند .ما در
اروپا با داشتن این همه اسباب و اثاثیه گرفتاریهای
زیادی برای خود به وجود آوردهایم در حالی که در
مشرق زمین حتی در جنگ نیز سربازان اثاثیه خانه خود
را به همراه میبرند و همان راحتی خانه را دارند یعنی
همین بس که با خود قالی و وسایل آشپزخانه و تشك و
لحاف و امثالهم داشته باشند تا به فوریت در هر کجا که
اطراق کنند منزل تمیز و راحتی برای خود فراهم سازند»
(دالواله.)211 :1348 ،
چنین توصیفی را از دیگر سیاح عصر صفویه یعنی
شاردن نیز شاهدیم:
«[ ]...کف اتاق را ابتدا با يك طبقه نمد ضخیمی
مستور میسازند ،آنگاه از روی آن حسب وسعت تاالر
يك يا دو قطعه قالی میگسترند .بعضی از این فرشها

ن را حمل بکند .از
شصت پا است و دو نفر نمیتواند آ 
روی قالی ،دورادور تاالر را در مقابل دیوار با تشکهای
کوچکی (مخده یا مخدعهایی) به پهنای سه پا مزین
میسازند» (شاردن.)224 :1336،
این تمایز از نگاه سیاح در نحوة گستردن قالی بر
زمین نیز به چشم میخورد:
« [ ]...در اصفهان و نقاط دیگر چندین بار من
دستم را به زیر نمدهای زیر قالی که بدون
تختهپوش به روی زمین گسترده شده است
گذاردم ،به فکر اینکه احساس رطوبتی خواهم
کرد ،ولی آن را همیشه خشك یافتم .اما اگر ما به
طرز ایرانیان در اروپا روی زمین فرش بیاندزیم در
اکثر نواحی در آخر سال پوسیده خواهیم یافت»
(همان.)226-225 :1336،
مادام کارال سرنا در دورة قاجار نیز توصیفی مشابه
آنچه که شاردن در دورة صفویه از نحوة گستردن قالی
مطرح کرده بود ،ارائه میکند:
«اسباب و اثاث عمدة هر خانة ایرانی عبارت از
ش و نگاری است که آنها را
فرشهای خوش نق 
روی هم انداختهاند .روی کف اتاقها ،که مانند
سایر قسمتهای بنا ،از کاهگل است ،ابتدا حصیر
و روی آن نمد ضخیم و بعد فرشهایی در اندازهها
و بافتهای مختلف پهن میکنند « (سرنا:1362،
.)73
مسافر غربی دائماً به مخاطب خود یادآوری میکند
که زندگی ایرانیان از زندگی «ما» متمایز است:
«اثاث البیت در نزد ایرانیان معنی دیگری دارد،
وقتی که در فرانسه صحبت اثاثالبیت به میان
میآید فورا ً میز و صندلی و قفسه کمد و غيره
بخاطره میآید [ ]...در کشور ایران اثاثالبیت
بسیار عالی و ممتاز اطاق ثروتمندان مرکب است
از يك  قالی و چند قالیچه گرانبها و چند عدد
مخده نرم و طاقچههایی که در میان دیوارها
نمایان هستند «(دالمانی 335 : 1335 ،و.)336
یادآوری رسم و رسوم «آنها» به مخاطب از جمله
ویژگیهایی است که ذیل مؤلفة جدا کردن راه خود از
شرق قرار میگیرد:
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«در اینجا صندلی ندارند و ما بر روی قالیها
نشستیم من نمیتوانستم به طرز آنها دو زانو
بنشینم چهار زانو نشستم آنوقت سفیر عثمانی به
پادشاه گفت که رسم انگلیسها بر این است که بر
روی صندلی مینشیند [ ]...پادشاه شنید فورا
باطاق دیگر رفت و به غالم بچههای خود اسبابي را
داد پیش ما آوردند که روی آن بطریهای شراب
ن را بنیان گذارده قالیچه
میگذارند.خالصه آ 
گلدوزی بر روی آن انداخته و پادشاه به من امر
کرد که بر روی آن بنشینم» (شرلی.)72 :1357،
مسافر ،گاه ضمن تحسین خصایص و  یا هنجارهایی
کشور میزبان ،آنها را مناسب بهکارگیری در سرزمین
خود میداند:
«همین که گلیم کهنه و پاره شد مردهها را درآن
پیچیده و از ایران به کربال منتقل میکنند و بعد از
آن هم این فرشها مخصوصا قالی و قالیچههای
کهنه به اروپا میآیند و مورد پسند ما واقع
میگردند ]...[ .ایرانیان عموما فرشهای تازه
استعمال میکنند و از فرشهای کهنه که ما با
اشتیاق تمام از آنها میرباییم تنفر دارند [ ]...من
عقیده آنها را میپسندم و قابل تمجید میدانم زیرا
که انتقال و تغییر آب و هوا نمیتواند این فرشهای
کثیف را که درجلو مغازههای بزرگ و پرثروت
پاریس و لندن آویخته شدهاند پاك كند و بر
گرانبهایی آنها بیافزاید .این همان فرش کثیفی
است که الشه مرده را انتقال داده است»
(دیوالفوا.)509 :1371،
دالمانی به تحسین جایگذاری قالی در زیر صندلی
پرداخته است:
«چقدر خوب است که نمایندگان پارلمان ما هم به
انجمن شورای اصفهان تأسی کرده و در هنگام
انعقاد جلسات رسمی از چنین فرشی استفاده
نمایند زیرا که اوال با تنبلی که خوی نمایندگان
است مساعد باشد و ثانیا در موقع گستردن آن
صدای گوشخراش مرتب کردن میز و نیمکتها
شنیده نمیشود « (دالمانی.)981 :1335 ،
به نظر میرسد که سفرنامهنویس تنها قصد بازنمایی

وجوه مختلف مشاهدات خود را دارد اما به هر روی
ذیل همین مؤلفه قرار داد.
میتوان توصیفهای وی را ِ
این توصیفات اغلب از وجود تمایزات در آداب و رسوم و
فرهنگ میزبان ،فرم ابنیه سنتی و ...ناشی میشود.

برتری مغرب
دالمانی از پزشکی فرانسوی میگوید که در ایران با
اتاقی بدون تختخواب مواجه شد و زمانی که علت آن
را پرسید در پاسخ شنید که:

«تختخواب در این جا معمول نیست و باید در
روی فرش بخوابید .دکتر از این پاسخ تعجب کرده
گفت چگونه ممکن است که انسان روی فرش
بخوابد؟ [ ]...دکتر ما میتوانست جواب دهد و
آنچه را که   شما برای من فراهم کردهاید برای
کسانی خوب است که از طفولیت با آنها عادت
کرده باشند اما برای ما اروپاییان یک تختخواب
چوبی یا یک پتو بیشتر از این قالی و قالیچهها
ارزش خواهد داشت» (همان.)336 :1335 ،
مسافر به گونهای برتریجویانه ،خود را از مردمان
شرق و آداب و رسوم شرقی جدا کرده؛ و به برتر بودن
آداب خواب یک انسان غربی میبالد .مادام دیوالفوا
درباره مالقات با همسر نائبالحکومه دزفول مینویسد
که زنان اندرونی او را به نشستن بر یک صندلی که
سالها پیش برای یک مسافر غربی تعبیه شده بود
دعوت میکنند:
«من موقرانه بر روی این صندلی نشستم و بیبی
شمس جو و دوستان متعددش به دور من جمع
شدند و بر روی فرش چمباتمه نشستند و تمام
آنها به نوبت سه دفعه از من احوالپرسی کردند و
من هم به آنها پاسخ دادم» (دیوالفوا681: 1371،
و .)682
توصیف دیوالفوا از نشستن خود بر صندلی «موقرانه»
است در حالی که بقیة زنان علیرغم تعلق به طبقة مرفه
جامعه بر روی قالی «چمباتمه» زدهاند .عالوه بر این
توصیف ،حتی جایگاه نشستن وی بر صندلی و نگاه به
زنانی که بر روی قالی نشستهاند از لحاظ فیزیکی دیدی
از باال به پایین است و  به گونهای فرادستانه بودن مسافر
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جدول شماره  :2مولفههای شرقشناسی در هر دورة تاریخی

دورة تاریخی

حفظ منافع
گیرنده

حقارت شرق

حقایق فرضی

کلیشهسازی

صفویه

*

*

ـ

-

*

ـ

*

قاجاریه

*

*

*

*

*

*

*

و فرودست بودن دیگران را تشدید میکند.گویی که
صندلی جایگاه بزرگان است و قالی جایگاه فرودستان.
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جدا کردن راه برتری مغرب
خود از شرق

معادلسازی

معادلسازی
فیگوئروا نماینده پادشاه اسپانیا با مشاهدة قالیهایی
که در حیاطِ دفتر کار شاه عباس گسترده شده ،دست به
مقایسهزده و مشاهداتش را با پیشزمین ه ذهنی ،به
صحنه تئأتر تشبیه میکند .برای او تصویری که میبیند
جایگزینی جز صحنه تئأتر ندارد و بالفاصله برای آن
معادلی ترسیم میکند« :در فاصله ده دوازده پائی
پیرامون استخر و نزديك دفتر گروهی مرد بر قالیهایی
نشسته بودند و بدین ترتیب تصویر يك آمفیتئاتر واقعی
با کثیری تماشاگر پدید آمده بود» (فیگوئروا:1363،
.)269
مبنای قضاوتها و استداللهای سفرنامهنویس
غربی ،گذشته ،خاطرات و تجربیاتی است که وی از سر
گذرانده و با استناد به نفس خویش پیشامدها را توصیف
میکند:
«دوشیزگان نیز در ایام نامزدی قالیهای بسیار
نفیسی میبافند و آنها را بعنوان جهیز با خود به
یها ،به منزلة حلقه
خانه شوهر میبرند .این قال 
طالیی است که اروپائیان در موقع ازدواج با هم
مبادله میکند و باید همیشه با خود داشته باشند»
(دالمانی.)125 :1335،
دالمانی در رابطه با آداب ازدواج در ایران توضیحاتی
مشابه مطرح کرده و به مقایسه عقاید مسیحیان با
شیعیان میپردازد:
«[ ]...همانطور که عیسویان قرون وسطی از ژودا
متنفر بودند شیعیان هم از عمر متنفر هستند و
پیوسته به او لعنت میفرستد و تا هر اندازه که

ممکن باشد از خفت و تحقير او کوتاهی نمیکند،
مث ً
ال فرشبافان نام او را پائین قالی یا قالیچه به
طور برجستهای نمایش میدهند تا در زیر پای
واردین لگدکوب شود» (همان 195 :1335 ،و
.)196
توصیف فوق نشان میدهد که سیاح در توصیف قالی
با تکیه بر فرهنگ خویش ،برای فهم یا تفسیر آنچه در
قالی مشاهده میکند ،به معادلسازی دست میزند.
مسئلهای که سیاح با آن روبرو میگردد تنها زمانی برای
وی قابل باور خواهد بود که معادل مشابهی در دنیای
غرب در ذهنش ترسیم شود.

نتیجهگیری
هدف بررسی حاضر شناخت دیدگاههای
سفرنامهنویسان دو دوره صفوی و قاجار در مورد قالی
ایرانی و فهم منطق نهفته در این دیدگاهها بود .برای
شناخت نظرات سفرنامهنویسان از روش توصیفی-
تطبیقی و برای  تحلیل دادهها از روش کالیزی استفاده
منطق نهفته در سفرنامه ها (و نیز توضیح
شد .تبیین
ِ
تفاوت این دیدگاههای سیاحان در دو دورة صفویه و
قاجار) با تکیه بر برخی مؤلفههای رویکرد شرقشناسی
ادوارد سعید همچون« :حفظ منافع گیرنده»« ،حقارت
شرق»« ،حقایق فرضی»« ،کلیشهسازی»« ،جدا کردن
راه خود از شرق»« ،برتری مغرب» و «معادلسازی»
صورت گرفت .در سفرنامههای دوره صفویه مؤلفههای
«حفظ منافع گیرنده»« ،حقارت شرق»« ،جدا کردن راه
خود از شرق»  و «معادلسازی»  و در سفرنامههای دورة
قاجار عالوه بر مؤلفههای مشاهده شده در دورة صفویه
سه مؤلفه دیگر یعنی «حقایق فرضی»« ،کلیشهسازی»
و «برتری مغرب» نیز دیده شد.
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نتایج بررسی سفرنامههای دورة صفویه نشان داد که
در مؤلفة «حفظ منافع گیرنده» ،قالی به مثابة ابزاری
برای پاسخ گفتن به نیازهای مسافر غربی است .او برای
رفع این نیازها بدون توجه به خواستة میزبان ،انتظار
تغییر هنجارها را دارد .در شاخصة «حقارت شرق» او
حتی فراتر رفته و انتخابهای یک ایرانی را در نوع
کاربری و موا د اولیه تحقیر میکند .همچنین در موارد
متعدد مشاهده شد که سیاح میان خود و زندگی ایرانی
تمایزهای بسیار مییابد؛ تفاوت سلیقه در انتخاب
قالیهای نو به جای قالی کهنه ،نشستن و خوابیدن بر
قالی و به طور کلی هر انتخابی که از سوی ایرانی انجام
میگیرد ،در نظر سیاح متمایز مینماید (که گاه با
تحسین نیز همراه است) .چنین تمایزهایی بخشی از
رون ِد «جدا کردن راه خود از شرق» به شمار میآید و
باالخره «معادلسازی» زمانی اتفاق میافتد که
سفرنامهنویس غربی به جای بازنمایی کاربرد قالی در
عروسیها ،مراسم مذهبی و  ...مراسم مشابه در زندگی
یک غربی را مبنا قرار داده و به بازگویی آنها میپردازد.
در بررسی سفرنامههای دورة قاجار (عالوه بر
مؤلفههای پیشین) ،این نتایج هم به دست آمد که در
این دورة سفرنامهنویسان با اهداف غیرسیاسی همواره به
دنبال آثار ارزشمند کهن و تاریخی متعلق به دورة صفویه
ِ
مثبت قالیهای دورة
بودند؛ از این رو برشمردن نکات
صفویه و باور به غیرقابل اعتنا و بیکیفیت بودن تمام
قالیهای دوره قاجاریه ،از پیشزمینه «حقایق فرضی»
سرچشمه میگیرد .جهانگرد غربی دورة صفویه را دوران
شکوه و عظمت قالی ایرانی میداند و قالیهای عصر
قاجار هیچ نشانی از آن قالیهای باشکوهی که وی در
ذهنش ابداع کرده ،ندارند .با چنین تصوری تالش برای
برساخت نوعی معینی تاریخ انجام میشود و
«کلیشهسازی» شکل میگیرد .سفرنامهنویس در حین
مقایسه به برتری فرهنگ غرب باور دارد .شرقیها از دید
سفرنامهنویسان دورة قاجار ،فرودستانی هستند که
شایستگی داشتن اثاثیهای غیر از قالی را ندارند و مؤلفه
«برتری مغرب» را بر ما نمایان میکند.
همچنین مقایسه مؤلفهها و تمایز دیدگاههای
سیاحان دو دورة مورد مطالعه نشان داد که مسافرانی که
ِ

در دورة صفویه به ایران سفر میکردهاند در بسیاری از
موارد به دعوت شا ه عباس و به دالیل سیاسی به ایران
وارد شدند .ارتباط ایشان با زندگی عامة مردم ،کمرنگ
بود .در نتیجه مواردی که در سفرنامهها ذکر کردهاند
بیشتر با زندگی دربار پیوند خورد ه است .این
سفرنامهنویسان ،تحت تأثیر شکوه کارگاههای شاهی در
دورة صفویه قرارگرفته و توصیفاتشان اغلب ویژگیهای
منحصر به فرد قالی این دوران را بر میشمارد .به همین
دلیل مؤلفههای «برتری مغرب» در سفرنامههای دورة
صفویه در رابطه با قالی دیده نمیشود .البته باید یادآوری
ِ
آکادمیک شرقشناسی در قرن
کرد که نبود مطالعات
شانزدهم و هفدهم میالدی در غرب که با دوران حکومت
صفویان متقارن است ،مانعی برای سفرنامهنویسان در
ا ِعمال منطقشرقشناسی نبوده و برخی از این مؤلفهها
در سفرنامههای این دوره نیز دیده میشود.
در دورة قاجار ،مطالعات شرقشناسی در غرب به
صورت مدون شکل گرفته است این اولین تفاوت میان
دو دورة تاریخی مورد بحث است .تفاوت در مسافران
دورة قاجار با دوران صفویه منجر به تفاوت در نوع نگاه
به شرق و قالی میشود .میتوان گفت که نگاه مسافران
عصر قاجار برخوردار از منطق و پیشزمینهای شرق
شناسانه است .اطالعاتی که از سفرنامههای این دوره به
دست آمده (به دلیل افزایش خانگیبافها و نبود نظارت
دربار) بیشتر حول زندگی مردم عامه است .در این دوره
به دلیل درباری نبودن کارگاههای قالیبافی ،اطالعات
دقیقتری از اوضاع درونی آنها در اختیار ما قرار
میگیرد .با مطالعة سفرنامههای این دوره ،پیوند عمیق
قالی با زندگی روزمرة مردم  -از عروسی گرفته تا عزا -را
در مییابیم .به نظر میرسد نزدیکی سفرنامهنویسان به
زندگی مردم عامی در عهد قاجار و فراهم شدن امکان
مقایسه فرهنگها ،وجود مؤلفة «برتری مغرب» در
سفرنامههای دوران قاجار را توجیه میکند؛ همچنین
مؤلفههای استخراج شده در سفرنامههای این دوره به
دلیل معاشرت و همنشینی با مردم عامه و  حضور در
فضاهای اندرونی منازل ،نسبت به دورة صفویه پررنگتر
دیده میشود.
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پینوشتها
1. Xenophon
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 .2به طور مثال میتوان به کتاب زن ایرانی به روایت
سفرنامهنویسان فرنگی نوشته میترا مهرآبادی اشارهکرد که
در آن به بررسی وجوه مختلف زندگی زنان ایرانی پرداخته
است (مهرآبادی .)1379 ،همچنین کتاب ایران و ایرانی به
تحقیق در صد سفرنامه خارجی (انصافپور ،)1363 ،و
همینطور مقالههای «پوشاك زنان ُ كرد ايران در سفرنامههای
دورة صفوی تا پايان پهلوی» (آقابیگی« ،)1392 ،نگاهی به
لباس اندرونی زنان در سفرنامه سیاحان عصر قاجار»
(سموعی« ،)1393 ،تحلیل کیفیت بازنمایی مقام سلطنت
در گفتمان سفرنامه نویسی عصر صفوی» (رضایی پناه و
شوکتی مقرب« ،)1395 ،آداب ازدواج ایرانیان در دورة
قاجار از منظر سفرنامهها» (منصوربخت و حسینی،)1394 ،
«وضعیت اجتماعی زنان در دورة صفوی با تکیه بر دیدگاه
سفرنام ه نویسان» (دنیاری ،)1394 ،از دیگر پژوهشهایی
هستند که در رابطه با سفرنامهها انجام گرفت ه است.
3. Stereotype
 .4حمید نساج ( )1391در مقالة «مؤلفههای قوامبخش
شرقشناسی در اندیشههای ادوارد سعید» ،مؤلفههایی را از
خالل آثار مربوط به شرقشناسی استخراج؛ و در نهایت 11
ص را بهعنوان مؤلفههای مشترک در ادبیات
شاخ 
یکند که تمامی این عوامل
پسااستعماری معرفی و بیان م 
زیر عنوان مؤلفههای شرقشناسی قرار میگیرند .برای
اطالع و مقایسه به شاخصهای استخراج شده توسط وی
رک( :نساج)132-136 :1391 ،
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

 .21کمپفر مینویسد« :کف عمارت را که با صعود از دو پله
مرمری سفید به آن میتوان رسید با قالیهای قیمتی فرش
کردهاند»(کمپفر ،1363 ،ص.)223.
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

ا ِسماعیلی مهرا ،حمید؛ بیگدلی ،علی؛ ادریسی ،مهری،)1396( .
بررسی اخالق اجتماعی ایرانیان در سفرنامههای اروپایی
(سفرنامههای دورة صفویه و قاجار) ،تاریخ فرهنگ و تمدن
اسالمی ،ش.92-71 ،29
آقابیگی ،فرامرز« ،)1392( .پوشاک زنان کرد ایران در
سفرنامههای دوره صفوی تا پایان پهلوی» ،مجل ة مطالعات
ایرانی ،سال  ۱۲ش.19-1 ،۲۲
اِنصافپور ،غالمرضا ،)1363( .ایران و ایرانی به تحقیق در صد
سفرنامه خارجی ،تهران :کتابفروشی ز ّوار.
آنه،کلود ،)1370( .گلهای سرخ اصفهان ایران با اتومبیل،
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فرهنگی ایرانیان در آیینه سفرنامه پوالک» ،تحقیقات
فرهنگی ایران ،شماره .39 -23 ،40
سایکس ،سرپرسی ،)1336( .ده هزار میل در ایران ،ترجمة
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ابوالقاسم سری ،چ ،۱تهران :انتشارات توس.
میرزایی ،حسین؛ رحمانی ،جبار« ،)1387( .فرهنگ و شخصیت
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