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  شناسی فرهنگی بازتعریف جایگاه سیر و سیاحت در جامعه

*1فریدزادهسارا

 چكیده 
کلی  طور شناختی به شده در مطالعات جامعه گرفته عنوان منبعی اغلب نادیده ها به مهتمرکز این مقاله بر سفرنا

تنیدة  بخشی به مطالعه در روابط پیچیده و درهمطور خاص است. برای عمق شناسی فرهنگ به و جامعه

ار گیری و توسعۀ جوامع مدرن در کانون توجه محققان قر شکل جوامع کنونی نیاز است که پیشینۀ تاریخی

، 2شناس آلمانی میشائل هاربزمایر شناس و جامعه گیرد. این مقاله سعی دارد با تأکید بر آرای انسان

ترین منابع دست اول تاریخی معرفی نماید و بر چرایی اهمیت این متون  منزلۀ یکی از مهم ها را به سفرنامه

این گونۀ ادبی با دیگر منابع، عالوه سعی خواهد شد با مقایسۀ  در شناخت جوامع مدرن تأکید کند. به

 شود. در مطالعات علوم اجتماعی بیشتر مشخص  ها ارجحیت استفادة سفرنامه
 

سفرنامه، مطالعات علوم اجتماعی، میشائل هاربزمایر، امر بیگانه، دیگربودگی، عمل  :کلیدی واژگان

 مرزبندی، تمایز، طرز و شیوة فکر عمومی.

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
 7/6/99تاریخ پذیرش:   9/4/99تاریخ دریافت: 

 )نویسنده مسئول( شناسی جامعهدکترای . 1
Email: sara.faridzadeh@gmail.com 
2. Michael Harbsmeier 

شناسی،  های انسان اه روسکیلده دانمارک است. وی تحصیالت عالیۀ خود را در رشتهدانشگهاربزمایر استاد 

های کاری وی بررسی و  ترین حیطه شناسی فرهنگی، تاریخ و تاریخ فرهنگی گذرانده است و یکی از مهم جامعه

 های دوران نخستین مدرن است. مطالعۀ سفرنامه
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 طرح مسئله

دهند. ها از زمان هرودت تاکنون را با بدبینی مورد مطالعه قرار میسفرنامه عموماً محققان، تمامی

ها ثبت شده است. به ها و اطالعات غیرواقعی است که در غالب سفرنامهدلیلش هم عمدتاً اغراق

شناختی  شناختی و جامعه همین خاطر تا دوران اخیر سفرنامه ها از منظر مطالعات تاریخی، انسان

عنوان منبع، خصوصاً برای تحقیقات  ها به آمدند؛ اگر هم این سفرنامه حساب نمی به منابع موثقی

شدند که در آنها نگارنده  گرفتند بیشتر در مواردی به کار گرفته می تاریخی، مورد بررسی قرار می

 نسبت دیدگاهی کمتر سوبژکتیو داشت و تا حد امکان با فاصله به امور نگریسته بود.  به

حاضر قصد دارد به تأسی از آرای هاربزمایر، پیشنهاد نظری دیگری طرح کند و نشان مقالۀ    

-های  شخصی مؤلفان میها و قضاوتو آکنده از گزاره 1های سوبژکتیو دهد چگونه حتی سفرنامه

گیری جوامع مدرن بسیار راهگشا باشد. درواقع سؤال اصلی شناختی شکلتواند برای بررسی جامعه

پرداختۀ  و عنوان متونی ادبی و ساخته به -ها بیشتر از  جنبۀ ادبی چرا تاکنون سفرنامهاینجاست که 

اند و چرا حق مطلب در ، مورد بررسی قرار گرفته2و یا از نظر ابعاد تاریخی-قدرت تخیل نویسنده 

 شناختی کمتر ادا شده است. عنوان یکی از منابع اصلی مطالعات جامعه مورد آنها به 

های که خود اغلب اختصار نشان دهد، سفرنامه رو بر این خواهد بود که به م مقالۀ پیشاهتما   

مند پدید ای مستقل و نظام هعنوان رشت شناسی بهزمان با پیدایش جامعه تر و یا نهایتاً همکمی قبل

رای پژوهش توانند باشند و با این کار راه را ب ای می شناسانه ، دربرگیرندة چه وجوه جامعه3اند آمده

 مند و هموار سازد. ها هستند، جهتمند به تحقیق در حیطۀ سفرنامه شناسانی که عالقهجامعه

 پیشینة تحقیق

مثابه متنی تاریخی نگریسته شده  طورکه در طرح مسئله نیز اشاره شد، اغلب به سفرنامه به همان

اند  دارند که تالش کردهها، تحقیقاتی وجود  است. البته در گسترة تحقیقات در خصوص سفرنامه

ترین و  این متون را ساختارمند سازند و نهایتاً از منظری فرهنگی آنها را تحلیل کنند. از مهم

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
 . میالدی( به بعد مد نظر است 11د قرن های دوران روشنگری )حدو در اینجا سفرنامه  .1

 ها با دیگر منابع تاریخی.  صورت انتقادی و با تطبیق سفرنامه البته به . 2

( همچنین 1993شناسی رجوع کنید به پانککه ) گیری و پیدایش جامعه به شکل برای اطالعات بیشتر راجع .3

 (.  1991هایلبرون )
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 1شناس فرمالیست روسی نیکوالی تروبتزکوی توان به تحقیق زبان ها می این پژوهش ترینِ  قدیمی

-1466های  به هند )سال 2نامۀ آفاناسی نیکیتین تحلیلی از سفر 1926اشاره کرد که در سال 

( ارائه داده است. در این تحقیق برای نخستین بار برای آشکار ساختن ساختار روایی و 1472

کند که توانسته است الگوی  یک سفرنامه تالش شده است. تروبتزکوی استدالل می  3دستوری

کند. این الگو از  کنند مشخص ها از آن تبعیت می ای را که اکثر سفرنامه بنیادین و ساختار کلی

است ، سپس در پی  4این قرار است: در ابتدا، بخش توصیف را داریم که از لحاظ روایی، پویا

آید. کشد، می ی مرکزی متن که مناظر و فرهنگ منطقه را به تصویر می1بخش توصیفی و ایستا

ظر روایی پویا سرانجام در بخش پایانی دوباره همانند ابتدا، با شرح بازگشت به خانه که از من

 (. 1: 1912)هاربزمایر،  شویماست، مواجه می

آن نیز  6بر تحلیل ساختار روایی سفرنامه به بررسی توصیفات اگزوتیک تروبتزکوی عالوه

های خاص، بلکه جمالت کامل، مفاهیم  ها و نام تنها نام مکان پردازد. در سفرنامۀ نیکیتین نه می

ای که به آن سفر کرده است نیز به زبان بومی و اکثراً  منطقه کلی، ادعیه و وِردهای ساکنان بومی

برد.  گاه به معنای آن پی نمی که خواننده هیچ نحوی شود؛ به ای نقل قول می بدون هیچ ترجمه

کند که نیکیتین به سرزمین  تروبتزکوی این اگزوتیسم تند و تیز داخل متن را اینگونه تحلیل می

"سیاهان"و  "کافران"
رده است و نه مانند مسافران قبل از خود به سرزمینی مقدس، و سفر ک 7

ای زیارتی با توصیفاتی از بقاع متبرکه همراه  های پیشین، سفرنامه حاصلش برخالف سفرنامه

های غالباًزیارتی دوران خود مقایسه  نیست. تروبتزکوی زمانی که سفرنامۀ نیکیتین را با سفرنامه

سازد: تصویری از نهایت تنهایی تاجری از لحاظ دینی مهجور  تن میکند، ما را متوجه معنای م می

)زیرا خود مسیحی ارتدکس مؤمنی بوده است( در محیطی بسیار غریب و نامأنوس، میان کافران 

 (.9: 1912خدایان )هاربرزمایر،  و بی

روایی و معناشناختی است که  ترین منطق این ایجاد تقابل و رویارویی دوقطبی اصلی   

گیرند. از دیگر محققانی که مانند تروبتزکوی دست به تحلیل  می  ها حول آن شکل فرنامهس

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
1. Nikolai Troubetzkoy  
2. Afanassi Nikitine  

3. Grammatical 

4. Dynamic 

5. Static 

6  .exotic   برگرفته از کلمۀ التینexōticus غریب"و  "خارجی"اللفظی  به معنای تحت" . 

7. "Heiden" und "Mohren" 
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توان ذکر کرد. او نیز  را می 1ها زده است، میشل دو سرتو ساختاری و تفسیر فرهنگی متن سفرنامه

پردازد؛ او این دوگانگی را میان  ها میدر تحقیق خود به بررسی تقابل و دوگانگی در سفرنامه

( ثنویت و 1171) به برزیل 2کند. در سفرنامۀ ژان دولِریبرقرار می "شفاهی"و  "کتبی"الم عو

ی غیرنویسنده با فرهنگی "آنها"ی نویسنده و دارای فرهنگ نوشتاری و "ما"گیری  نحوة شکل

ها  گیری این دوگانه (. اینکه بررسی نحوة شکل131: 1991کاود )سرتو  شفاهی را موشکافانه می

شناسی فرهنگ  طور خاص در جامعه اجتماعی و به تاریخ چه نقاط مبهمی را در علومدر گذر 

سازد، بحثی است که در ادامه به آن مفصل خواهیم پرداخت. فعالً در این  برای ما روشن می

های ادبی و تاریخی به  بر جنبه ایم که عالوه ترین آثاری پرداخته بخش به معرفی اجمالی مهم

 اند.  ها نیز توجه کرده امهوجوه فرهنگی سفرن

شناسانه داشته است. از اساس  ندرت جنبۀ جامعه های ایرانی به تحقیقات در مورد سفرنامه   

طورکلی اقبال به آنها،  ها حدود نیم قرن است که وارد فرهنگ رسمی مکتوب شده و به سفرنامه

با تصحیح و در گام بعد،  بعد، بیشتر شده است. محققان های دوران قاجار به خصوص سفرنامه به

اند. برای مثال، سفرنامۀ میرزاصالح شیرازی،  چاپ این متون، آنها را در دسترس عموم قرار داده

آید، برای اولین بار در  شمار می های عصر قاجار به ترین و تأثیرگذارترین سفرنامه که یکی از مهم

ی در حال حاضر نیز ممکن به تصحیح سیدمحمدعلی شهرستانی به چاپ رسید. حت 1347سال 

ای یافت شوند که در انتظار  های شخصی نسخ خطی وکنار بعضی از کتابخانه است در گوشه

بندی، بایگانی و مدون ساختن متون تاریخی در ایران  تصحیح و بازنویسی هستند. عالقه به دسته

بودن فرهنگ ایرانی و  آید که شاید باید ریشۀ آن را در شفاهی شمار می ای نسبتاً متأخر به عالقه

 وجو کرد.  ها و تجارب فرهنگی جست سینۀ آموزه به تکیه آن بر انتقال سینه

های  مند سفرنامه ها برای شناسایی این حوزه و تحلیل نظام رسد نخستین تالش به نظر می   

. این ( انجام داده است1979) "خاطرات نویسی ایرانیان"در اثرش به نام  3را، برت فراگنر  فارسی

ها،  به فارسی ترجمه شده است، پژوهشی است دربارة متونی چون سفرنامه 1377اثر که در سال 

نویسی  ها و خاطرات گوناگون دوران قاجار که نویسنده آنها را ذیل عنوان خاطره نامه سرگذشت

قابلیت  گنجاند. از نظر فراگنر باید به این متون با دیدی متفاوت نگریست، زیرا این متون این می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
1. Michel de Certeau  

2. Jean de Lery  

3. Bert Fragner  
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ترین منابع تاریخی برای تحقیق و تفحص دوران متأخر تاریخ ایران )دوران  را دارند که به اصلی

 خصوصاً عصر مشروطه( تبدیل شوند. قاجار و 

 ,Refashioning Iran: Orientalism“با انتشار اثر محمد توکلی طرقی به نام    

Occidentalism, and Historiography” های ایرانی  المللی به سفرنامه وجه بینت 2001در سال

به عنوان منبعی گویا جلب شد. طرقی در این اثر کوشیده است با ارائۀ متون تاریخی فارسی 

نگاری غالب را با دیدی انتقادی بنگرد و درکی جدید از مفهوم تجدد ارائه دهد.  روند تاریخ

اثر نغمه سهرابی   ی اختصاص یافتههای فارس ازجمله اثر دیگری که به معرفی و بررسی سفرنامه

های دوران قاجار به  است که به بررسی سفرنامه 2012در سال  ”Taken for Wonder“با عنوان 

های آن دوران پی به  ترین سفرنامه کوشد تا با تحلیل تفسیری مهم پردازد. سهرابی می اروپا می

چنین تالش نویسنده در آن است تا مناسبات اجتماعی و فرهنگی جامعۀ ایرانِ آن دوره ببرد. هم

تر و از منظری جهانی به جایگاه  با بازخوانی تاریخی روابط بین ایران و اروپا، با دیدی وسیع

 جامعۀ ایران بنگرد. 

ها آثار هستند، لیکن آن  ترین ترین و ارزشمند های فوق در نوع خود در زمرة مهم همۀ تحقیق

ها مغفول مانده است، معرفت  به سفرنامه های مربوط ای که در اکثر پژوهش جنبه

توان با بررسی و تحلیل این دست از متون به آن دست یافت. در  ای است که می شناختی جامعه

شناختی  های هاربزمایر دربارة اهمیت جامعه ادامه کوشش خواهیم کرد تا با معرفی اندیشه

ای که در اختیار ما قرار  هومیهای دوران مدرن، و ارائۀ چارچوب نظری و ابزار مف سفرنامه

ها را بیشتر برجسته سازیم. شاید این مقاله بتواند باب نظری را برای  دهد، این وجه از سفرنامه می

 مند به این حوزه بگشاید.  شناسان عالقه پژوهشگران و جامعه

 نیت آگاهانهنوشتن بی

ها باید این ماندة سفرنامه غفولاز وجوه م 1دهد برای رونمایی که هاربزمایر پیشنهاد می آنچنان

2مثابه بازنمایی طرز تفکر کلی به طور متون را به
طور غیرمستقیم، بازتاب نظام فکری  نگارنده و به 

ها بنگریم، دیگر در  و ذهنی جامعۀ وی در نظر گرفت. با این اوصاف اگر از این منظر به سفرنامه

دربارة کشورهایی که به آنها سفر شده  "حقیقت"ها به کُنه  پی آن نیستیم که از خالل این نوشته

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
1. dechiffrieren  

2. Denkungsart 
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، بلکه مطالبۀ ما با 1ماجرا نیست« حقیقت»است دست پیدا کنیم. مسئله ما در اینجا صداقت یا 

تبعِ آن مناسبات  اتخاذ چنین رویکردی این خواهد بود که ابعادی از نظام فکری نویسنده و به

دارد، آشکار کنیم؛ ابعادی که مؤلف اساساً قصد ای را که به آن تعلق  اجتماعی و فرهنگی جامعه

 تفحص در مورد آنها را نداشته است. 

ها بیشتر از هر منبع تحقیقاتی دیگری این قابلیت را دارند که به نظر هاربزمایر سفرنامه

هایی که به آنها سفر صورت گرفته  صورت غیرعامدانه فرهنگ مبدأ )و نه فرهنگ سرزمین به

(. از چنین منظری در وهلۀ اول، بررسی 2: 1912ر بکشند )هاربزمایر، است( را به تصوی

نیت گیرد که بیهایی صورت میعبارتی رمزگشایی از بازنمایی ها برای تحلیل و بهسفرنامه

فهم از "ها حول آنچه هاربزمایر شوند. با این اوصاف، سفرنامهترسیم می "خود"آگاهانه از 

"خود
 "دیگریِ"چرخند. در واقع حین تقابل با آن نامد، میمی 9"انگارهخود"عبارتی  و یا به 2

 شود. تر میمشخص "خود"خارج از مرزهای فهم و ادراک فرد است که مرزهای 

ها را از بقیۀ متون تاریخی، منفک و برازندة نیت آگاهانه از خود است که سفرنامهاین فهمِ بی

گیری ها یکی از بهترین ابزارها برای بررسی شکلهکند؛ زیرا سفرنامشناختی میتحقیقی جامعه

های هستند. مسافران در هنگام مواجهه با فرهنگ "دیگران"و  "ما"مرزهای فرهنگی بین 

پردازند؛ آنها در خالل این  ناشناخته و تدوین سفرنامه تنها به توصیف تجربیات خود نمی

عنوان  اشند، با گزینش ناآگاهانۀ آنچه بهتوصیفات، بدون آنکه نیت و سودای آن را در سر داشته ب

-از سویی دیگر برمی "غیرخودی"سو، و امر ناشناخته و   از یک "خودی"شده و  امر شناخته

کنند.  سازند و آن را برجسته و حتی تثبیت می را می "دیگری "و  "خود"شمارند، مرزهای بین 

صبات و تصورات خود را در تقابل های خود اشتراکات گروهی، تعلقات، تعمسافران در سفرنامه

و  "خود"تدریج و در فرایندی تاریخی،  کنند، و بهگر آن هستند، ثبت میبا آن فرهنگی که نظاره

کند، هر فرهنگی گونه که میشل فوکو هم مطرح میسازند. بدین ترتیب، همانرا برمی "دیگری"

(. 1:. 1991اصطالح پس بزند )فوکو،  به یابد که هر آنچه خارج از آن قرار داردهنگامی هویت می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
خان ایلچی، که در آن مصحّح سعی دارد با اعمال  توان رجوع کرد به سفرنامۀ میرزاابوالحسن ه میبرای نمون .1 

آید و نوشته را  حساب می کند که در نهایت نوعی نقض غرض به "تصحیح"نظر خود سخنان ایلچی را 

    کند. تحریف می

2. Selbstverständlichkeit 
3. Selbstdarstellung 
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"نگاتیو"صورت  ای تنها بهبنا بر این ادعا، هویت فرهنگی هر جامعه
یابد؛ یعنی امکان تحقق می 1

است  3و بیگانه 2تحقق آن از طریق نفی و سلب هر چیزی که غیر از خودِ او و برایش ناشناخته

 گیرد. صورت می

"مفاهیم متضاد نامتقارن"شان و تأثیرگذار به مقولۀ ای درخ هم در مقاله 4راینهارت کوزلک
1 

یونانیان "های متقابل و نامتقارنی چون ( پرداخته است. او با بررسی تاریخی زوج1979)کوزلک، 

و ساختار زمانی  6مفصل به )ساختمان( نحو "انسان و ابرانسان"و  "کفار و مسیحیان"، "و بربرها

های متقابل بندی تاریخی این دوگانه وزلک از طریق صورتمتفاوت این مفاهیم پرداخته است. ک

نوردد و شناسی را درمیها حیطۀ معناشناسی و زباندهد که چگونه پرداختن به این زوجنشان می

 شود. زمان به فهم ما از روابط و مناسبات اجتماعی و فرهنگی جوامع نیز منجر می هم

شوند. زیرا در ها یافت مییگری در سفرنامههای متقابل بیشتر از هر متن داین دوگانه

و توسط سازوکارهای روایی آن را  7سازداینجاست که نویسنده مرزهای ما و دیگری را برمی

ی متمدنِ "ما"تقابل و رویارویی بین  ترین متونی هستند که در آنها ها مهمسفرنامه کند.تثبیت می

گیرد و به مخاطب وضوح شکل می مهاجر بهی بدوی وحشی ِبربرِ "آنها"پیشرفتۀ شهرنشین و 

استوار است  1تقابل و رویارویی ها بر پایۀشود. در اصل، اساس و منطق سفرنامهمنتقل می

ها نه ناگهان و یکباره، بلکه کامالً تدریجی، گیری این تقابل (. روند شکل31: 1991)هاربزمایر، 

های نمای واقعیتها را آیینۀ تمام سفرنامهتوان  بطئی و در طی زمان است. به این معنی که نمی

، و شاید بهتر 9زمان دست به جعل اجتماعی دانست. بلکه نویسنده با شرح وقایع و رخدادها، هم

زند. با این اوصاف بسته به اینکه نگارنده کجای تاریخ   ها میواقعیت 10است بگوییم، برساختن

ه و از کدام نقطه و منظر چشم به واقعه دوخته اجتماعی بالیدـ  ایستاده، در کدام بستر فرهنگی

 است، بازتابش نیز متفاوت خواهد بود. 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
1. negativ 

2. unvertraut 

3. fremd 

4. Reinhart Koselleck 

5. asymmetrische Gegenbegriffe 

6. Semantik 

7. construct 

8. Begegnung 

9. invent 

10. construct  
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نوردد، ، هنگامی که مرزهای جغرافیایی را درمی1مسافر که اغلب همان نویسنده نیز هست

. این مواجهـۀ تدریجی، مسافر را 4شودنیز مواجه می 3و اجتماعی 2تدریجاً با مرزهای نمادین

کند. مسافران تنها از سرزمین های دور و هایش میها و دیدهبازگو کردن شنیده آمادة روایت و

کنند، بلکه آنها شرایط و مصائب سفر، مسافتی که باید پشت سر بگذارند، غریب روایت نمی

 خصوص اگر سفری گیرند و، بهای که به کار میدادوستدهای خالل مسافرتشان، وسائل نقلیه

هند و د بادی که حین سفر و در زمان رسیدن به مکان موعود انجام میزیارتی باشد، مناسک ع

تنها  ها نهآورند. بنابراین سفرنامهسرانجام مالقاتشان با دیگر مسافران را نیز به رشتۀ تحریر درمی

های تنیده و متالزم و وابستگیکنند، بلکه به روابط درهمهای ناشناخته را توصیف میفرهنگ

(. آنها 107: 2013، 1کنند )آگایها و جامعۀ خود وجود دارد نیز اشاره میفرهنگ متعددی که بین

سازند تا به درکی کلی از نظام دهند این امکان را فراهم میکه به ما می  با اطالعات بعضاً جزئی

مثابه تاریخ  شک باید بهنویسی بیهای ارتباطی موجود نائل شویم. تاریخ سفرنامهجهانی و کانال

فهمیده  6اجتماعی  ـ های فرهنگیبندیه معنای روابط جهانی و تأثیر و تأثر بسیاری از صورتب

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
 شد. ها توسط منشیان و همراهان مسافر نوشته می برخی سفرنامه . 1

2. symbolic (cultural) boundaries 
3. social boundaries 

شناس فرانسوی، در علوم اجتماعی با دو نوع مرزبندی یعنی مرزهای نمادین  و  ر المون و مونار، دو جامعهاز نظ . 4

واسطۀ آنها اشیا، افراد،  رو هستیم. مرزهای سمبولیک یا نمادین ابزاری هستند که به مرزهای اجتماعی، روبه

وخطوط بیشتر در  شوند. این نوع خط بندی می ها، رفتارها و حتی زمان و مکان از هم تفکیک و طبقه گروه

های متفاوتِ فکر و عملکردهای  هایی چون هنجارها، امور ممنوعه، تابوها، رویکردهای فرهنگی، شیوه مقوله

های مختلف را از هم جدا کنند و حس اشتراک به  شوند. مرزهای نمادین قادر هستند گروه گر می متفاوت جلوه

یافتۀ تمایزهای اجتماعی هستند که در توزیع نامتوازن  واقع حالت تجسد آنها ببخشند. مرزهای اجتماعی در

های اجتماعی، خود را نمایان  منابع )مادی و غیرمادی( و دسترسی نابرابر به آنها و همچنین به منافع  و جایگاه

د آمدن (. طبق نظریۀ المون و مونار، مرزهای نمادین برای به وجو161: 2002سازند )المون و مونار،  می

(. مرزهای نمادین تنها زمانی به مرزهای 174: 1992مرزهای اجتماعی شرطی الزم، ولی ناکافی هستند )المون، 

ای بر روی آنها توافق وجود داشته باشد. در این حالت آنها قابلیت  طور گسترده شوند که به اجتماعی تبدیل می

. البته شایان ذکر است که هر دوی این مرزها به یک های اجتماعی را شکل دهند کنند که کنش این را پیدا می

االذهانی عمل  اندازه واقعی و تأثیرگذار هستند و تنها سطوح تأثیرگذاری آنها متفاوت است. اولی در سطح بین

 ها قابل مشاهده است. که دومی در سطح گروه کند، درحالی می

5. Agai 
6. soziokulturelle Formationen 
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شکل جنگ، انواع  المللی به(. توسعه و تزاید ارتباطات و تعامالت بین13: 1912شود )هاربزمایر، 

 های شرط سفرهای زیارتی و میسیونری، دادوستد، دیپلماسی، استعمار و امپریالیسم همگی پیش

آیند. با این اوصاف تاریخ سفرنامه)نویسی( را تنها شمار می الزم برای رشد و نمو ژانر سفرنامه به

 1سیاسی نوشت.ـ  الملل و روابط جهانی اقتصادیتوان بر مبنای تاریخ روابط بینمی

 آیند که توجه ماحساب می شمار دیگری به ها تنها یک منبع در میان منابع بیشک سفرنامهبی   

کنند. لیکن نکتۀ درخور گیری نظام جهانی جلب میرا به این دست روابط پیوسته و روند شکل

شوند که تغییرات شگرف تجارت ها این است که مؤکد به ما یادآور میتوجه در خصوص سفرنامه

جهانی و نخستین اکتشافات دوران مدرن چه تأثیرات عمیقی بر ذهنیت عمومی معاصرانش نهاده 

ها بیش از هر گونۀ ادبی دیگری این قابلیت را دارند که تصویری از نخستین رنامهاست. سف

تنیدة تجاری آن، بلکه از حیث تاریخ  تنها از حیث اقتصادی و روابط درهم تحوالت دوران مدرن، نه

 حاکم بر نظام جهانی نوین و در حال گسترش نیز ارائه دهند.  2ذهنیت و طرز تفکر

 هاو تبلور آن در سفرنامه "اجتماعیـ  رهنگیدیگربودگی ف"مفهوم 
. توسط 3هایی هستند در ثنای تمایز و تفاوتها مدیحهتر نیز اشاره شد، سفرنامهطورکه پیش همان

4عمل مرزبندی
شوند. وظیفه عبارتی به رخ خواننده کشیده می آیند و یا به تمایزها به چشم می 

گرفته در طول تاریخ است. زیرا  های شکلن تفاوتمند کردن ایبندی و نظام شناس صورتجامعه

گیری مرزها حول امر متفاوت، ناشناخته و بیگانه، روندی است وابسته به تمامی این روند شکل

شود، طی گذشت زمان و مطلقاً تاریخی. ممکن است آنچه امروز ناشناخته و نامأنوس تلقی می

رفته این امر به امری  ند کاسته شود و رفتهبخشیدزمان از تکاثف مرزهایی که به آن تحقق می

شده تبدیل شود. همچنین هاربزمایر معتقد است اگر بخواهیم به تاریخ طرز  مأنوس و شناخته

های آن ملت را ببریم باید قادر باشیم سفرنامهفکر و ذهنیت یک ملت و جامعۀ متعلق به آن پی

(. با این حساب 1: 1912نیم )هاربزمایر،و در طول زمان مطالعه و بررسی ک 1صورت درزمانی به

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
هایی را شناسایی کرد که در پی نشان دادن اهمیت ساختاری  توان گرایش های اخیر می تاریخی دهه در تحقیقات . 1

وابستگی مناسبات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در یک نظام جهانی واحد هستند. افرادی چون پتر کریته و 
 امانوئل والرشتاین به چنین رویکردی قائل هستند.                             

2. Mentalitätsgeschichte 
3. difference  
4. practice of boundary-making 

5. diachron  
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ها، نمایانگر ساختن تمایزهاست. شاید تمایز، یا بهتر بگوییم، مرزکشی و ایجاد اساس سفرنامه

شناسی از ابتدای پیدایش خود تاکنون با آن باشد که جامعه 2ترین موضوعی مهم 1امر بیگانه

 3پنجه نرم کرده است. و دست

تنها  دست یافتن، نه« خود»به وجوهی از « دیگری»از مسیر ممکن است از دید بسیاری، 

توان با ای که می دشوار کردن راه باشد بلکه بیهوده نیز به نظر آید. کم نیستند متون تاریخی

توان این آثار را  اجتماعی یک جامعه در طول تاریخ برد. میـ  بررسی آنها پی به مناسبات فرهنگی

گنجند که بالواسطه و مستقیماً روایتگر روابط و  ته اول متونی میبه دو دسته تقسیم کرد: در دس

های مختلف جامعه هستند و به شرح مفصل خصوصیات، آداب و رسوم مناسبات اجتماعی گروه

، لطایف، 4ها، رسائل و اسناد تاریخی، حکایاتنوشته جمله دست پردازند؛ منو سنن آنها می

ترین  توان فهرست اسامی منابع را همچنان ادامه داد، ولی مهم ها، و اقرارات و اعترافات. می تمثیل

های رفتاری و آشکارا حکایت از هنجارهای فرهنگی، اسلوبخصیصۀ این آثار این است که 

 داند. عاداتی دارند که نگارنده بدان اذعان دارد و خود را بدان ملتزم می

دن درک از خود یافت، بلکه بالعکس، در توان ردی از ناآگاهانه بودر هیچ یک از این آثار نمی

اند و غالباً آگاهانه صحبت از رعایت و عدم رعایت  ها همه آگاهانه درج شدهاینجا خودانگاره

ها و الگوهای اجتماعی است. برای مثال، مشکل بایدها و نبایدهای اخالقی، الزامات، بایستگی

اند، دقیقاً عی که به تاریخ طرز تفکر ملل پرداختهمثابه مناب به "اقرارات و اعترافات"اساسی در تحلیل 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
1. Fremdheit 
2. Topos 

 شناسی و مضامین آن نگاهی بیاندازیم:  فقط کافی است به آثار اولیۀ جامعه    .3

و همچنین  Außenmoralو  Binnenmoral(، تفکیک معروف وبر بین 1911حیات دینی دورکیم ) نصور بنیادی

و در آثار متأخر: روبرت  (،1931، جستارهای زیمل دربارة مرز و بیگانه )soziale Schließung مفهوم مشهور 

( به بیگانۀ زیمل وجوه بیشتری بخشید. آلفرد شوتس نیز در 1964) marginal manای. پارک که با مفهوم 

ای که بیگانه باید به کار ببند تا  یمل، سازوکارهای روانی( در راستای سنت فکری ز1972اثرش با عنوان بیگانه )

اش در خصوص  را ترسیم کرده است. در نهایت نوربرت الیاس در نوشته بر محیط ناآشنای خود فائق بیاید

شناسی حول موضوعاتی چون مرز، مرزبندی، ایجاد  گیری جامعه وهمه از شکل ( همه1969جامعۀ درباری )

 کنند.  حکایت میتمایز و امر بیگانه 

4  .anecdotes توان از حکایات مالنصرالدین نام برد که آشکارا با روایت یک داستان پندآموز  در فرهنگ فارسی می

 کند.   کوتاه خواننده را به رعایت اصول اخالقی تشویق می
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گردد )هاربزمایر، آنها بازمی 2جویانۀو نیز کارکرد مداخله 1به همین خصلت شعاری و تبلیغاتی بودن

طور ناخواسته تصویرگر فرهنگِ خودِ نگارنده هستند و لذا مطالعۀ آنها  ها اما بهسفرنامه(. 11: 1912

برد، تر( هویت فرهنگی نگارنده و مخاطبانش می)و از همین روی اثربخشما را به قلمرو ناآگاه 

ای از چراکه الزمۀ سفرنامه تمسک به نوعی حس هویت جمعی است، که خود به مدد مجموعه

شود. این حس جمعی فصل مشترک نگارندة تصورات دوگانه و تقابالت نامتقارن برانگیخته می

قیقاً در تقابل با رفتار متمایز و بیگانه و بعضاً سفرنامه و مخاطبانش است؛ حسی که د

"انگیز شگفت"
ها و طبیعت قرار دارد. این حس ملل دیگر و شیوة مواجهۀ متفاوت آنها با انسان 3

-مثابه یک ژانر پدید می ای است که از ساختار روایی سفرنامه بهجمعی بدون شک پیامد ناخواسته

 (. 12: 1912دی و آگاهانه است )هاربزمایر، آید و لذا مصون از هر نوع دستبرد عم

ها شاید در های رفتاری بیگانه در سفرنامهها و اسلوبشرح و توصیف انواع مختلف سازمان

ای باشد که بر سایر آثار و جویانه وهلۀ نخست تابع همان اصول و قواعد شعارگونه و مداخله

صورت  دات و رفتارهای بیگانه اغلب یا بهها نیز عااند. چراکه در سفرنامهمنابع تاریخی حاکم

صورت پندآموز،  شوند و یا برعکس بهآمیز جلوه داده میمذموم، ناپسند، مضحک یا معصیت

گونه یا آرمانی. اما دستیابی به این پیامدهای تعمدی و آگاهانه تنها با تکیه بر شایان تقلید، بهشت

 پذیر استامکان "ات دوگانۀ نامتقارنتصور"و  "حس هویت جمعی"نوعی اشتراک پیشینی در 

ای است که شرط ناآگاهانه و ناخواسته(. این احساس مشترک همان پیش31: 1994)هاربزمایر، 

عنوان متنی شعاری و  الزم است وجود داشته باشد تا هر نوع استفادة آگاهانه از سفرنامه به

ید بتوانند بیشتر از سایر آثار مذکور، ها شاروست که سفرنامه پذیر شود. ازاینگر امکانمداخله

 های مشترک جوامع مختلف را برای ما هموارتر کنند.فرضمسیر راهیابی به این پیش

ها، الگوهای اجتماعی و اشکال فرهنگی دستۀ دوم آثاری هستند که در آنها همانند سفرنامه

ها با موضوعات اگزوتیک اشیمتمایز و بیگانه ترسیم شده است. اکثر آثار هنری مانند تصاویر، نق

و چوب همچنین متونی چون  ها، کار روی مسهایی آخرالزمانی، مجسمهمایه و درون

توان جزو ها را میها، یوتوپیاها و هجویهها، دائرةالمعارفشناختی، داستانهای انسانمونوگرافی

هایی در آن بازنماییواقع فرهنگی که چنین  (. به13: 1912این مجموعه برشمرد )هاربزمایر، 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
1. propagandistisch 
2. interventionistisch 

3. exotisch 
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توجه وجه تمایز  تواند هم وجود داشته باشد. اما نکتۀ قابل نمود نداشته باشد وجود ندارد و نمی

 این آثار با سفرنامه است. 

 ـ ترسیم دیگربودگی فرهنگی"ابتدا الزم است برای روشن کردن این وجه تمایز تعریفی از 

"اجتماعی 
چیزی که ای متفاوت از آن گونه م. اگر هر آنچه به( ارئه دهی14: 1912)هاربزمایر،  1

بدانیم، تعریف ما قریب به تمامی توصیفات و  "دیگربودگی"اینجا و اکنون است، مصداقی از 

حساب خواهد آمد. منظور ما تنها آن  ارزش بهترسیمات موجود را در بر خواهد گرفت، و لذا بی

 اقل به موارد زیر بپردازد:هایی است که حددسته از ترسیمات و بازنمایی

های مألوف و ای متفاوت و یا برعکس شیوهطریق و شیوة انسانی مواجهه با طبیعت بر پایه -1

اکتساب )طرق از آن خود کردن مرسوم سرشته شده باشد، )چه از حیث فرآوری )تولید( و 

 فکری بر روی طبیعت؛تسلط و چیرگی و چه از لحاظ شناخت،  طبیعت(

اد را بر حسب سن، جنس، طبقه، مرتبه، اعتبار )پرستیژ( و غیره، تقسیم کرده روابطی که افر -2

 است، متفاوت و یا برعکس به نظر بیاید؛ و 

پذیر ترسیم و دریافته عنوان اموری ممکن و انجام های رفتاری متفاوت بهاین روابط و شیوه -3

 (.11: 1912یر، شوند )چه قابلیت بازتولید بیولوژیکی و چه اقتصادی آنها( )هاربزما

ای بریده جلوه صورت بریده در اکثر موارد ما با تمام وجوه این مفهوم مواجه نیستیم و تنها به

از این مفهوم برای ما آشکار می شود. بعضاً یک یا حتی دو بُعد از ابعادی که پیشتر بدان اشاره 

دة دیگربودگی در وکمال پدی شد، در متن غایب هستند. از نظر هاربزمایر دلیل نمود تمام

ها ناگزیر هستند که تصویر کاملی ها در منطق درونی این ژانر نهفته است. اینکه سفرنامهسفرنامه

االمکان از زیر بار اتهام ها ترسیم کنند عمدتاً به این خاطر است که حتیاز دیگربودن فرهنگ

ها و  ها، قصهافسانهدروغ و خیاالت محض بودن بگریزند و با این کار از متونی مشابه چون 

 (. 16: 1912ها متمایز شوند )هاربزمایر، اسطوره

ها متونی هستند که در آنها اشکال و ها تنها یکی از دهبدین ترتیب، درست است که سفرنامه

شود، ولی تنها در این متون است که میل به  گر میهای متنوع اجتماعی و فرهنگی جلوهصورت

 کند.صورت ناقص تحقق پیدا می رسد. میلی که در آثار دیگر بهبه به اوج میجانبازنمایی کامل و همه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
1. Darstellung sozio-kultureller Andersartigkeit 



 

 

 

 

 

  شناسیفرهنگیبازتعریفجایگاهسیروسیاحتدرجامعه

  

 

 

99 

 های دوران قاجارسفرنامه

های مدرن،  شناختی سفرنامه های هاربزمایر دربارة اهمیت جامعه پس از آشنایی با آرا و اندیشه

های  رنامهها در رابطه با سف شود نحوة کاربست نظری این اندیشه ترین سؤالی که مطرح می مهم

فارسی خواهد بود. البته پرواضح است که مجال پاسخ دادن به چنین سؤالی در این نوشته نیست 

ای هستیم. ولیکن برای مثال  جانبه و همه  و برای رسیدن به پاسخی جامع نیازمند تحقیق جداگانه

ش درصدد مند به این موضوع، در این بخ و تنها ایجاد ذهنیت برای خواننده و محققان عالقه

 تر سازیم.  ای کوتاه، نقطۀ آغاز این مسیر فکری و نظری را کمی روشن آنیم، با اشاره

های  هایی که در ابتدای این مقاله مطرح شد، در زمینۀ سفرنامهبرای اینکه بتوان به فرضیه

فارسی، جامۀ عمل پوشاند، باید در اولین قدم غرق منابع و اصطالحاً وارد گود تحقیق شد. به 

گیری روح مشترک و هویت جمعی در های شکلمند به بررسی نخستین نشانه افرادی که عالقه

شود که زمینۀ تحقیق خود را ایران و گنجاندن آن در بستر روابط بین فرهنگی هستند، پیشنهاد می

 های دوران قاجار محدود و در متون آن دوره تعمق کنند. به سفرنامه

شاه و آغاز  زمان با روی کار آمدن فتحعلی تی دیرینه دارد، ولی همنویسی سندر ایران سفرنامه

نویسی نیز دچار تحوالت  های پیاپی ایران، سفر و سفرنامههای ایران و روس و شکستجنگ

ها فرم کالسیک خود را حفظ ها از لحاظ صوری تا مدتای شد. اگرچه سفرنامهکارکردی عمده

کردند، دستخوش ه ایفا میمایه و کارکردی ک درون تدریج از لحاظ کرده بودند، ولی به

دلیل تغییر در انگیزة  (. این تحوالت، نخست به14: 1979های اساسی شدند )فراگنر،  دگرگونی

های نظامی ایران، ابتدا کنجکاوی ایرانیان را در مورد همسایۀ خود روسیه و  شکست سفر رخ داد.

عبارتی  ن جوامعی که سازوکاری متفاوت و بهعنوا کمی بعدتر در مورد جوامع اروپایی به

، "نابرابر"از ایران داشتند، برانگیخت. این کنجکاوی سبب شد ایرانیان از موضعی  "پیشروتر"

برای کشف راز برتری غرب شروع به سفر کنند و حین و یا بعد از سفر خود دست به قلم ببرند 

 و تجربیات خود را مکتوب کنند. 

ها، مواجهۀ مسافران با مناسبات مدرن در دنیای غرب است. ن سفرنامهترین موضوع ایاصلی

فرهنگی و نمادین ـ  مثابه کلیتی یکپارچه، بلکه به معنای برساختی تاریخی در اینجا نه به "غرب"

است که مرزهای معنایی آن همواره در حال تغییر و تحول بوده است؛ غرب برای مسافران 

یابد، سپس اروپا )بیشتر  روسیه و عثمانی )ترکیه(، معنا می ایرانی ابتدا با همسایگانش،
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هایی نظیر انگلیس، فرانسه و با فاصله آلمان( و متعاقباً، در اواخر دوران قاجار آمریکا را  قدرت

شود که به این مهم توجه تر می ها هنگامی روشنگیرد. ضرورت مطالعه این سفرنامه هم در بر می

، از اوایل دوران قاجار تاکنون، رابطه تنگاتنگی با درک آنها 1نیان از خودنشان دهیم که درک ایرا

 از غرب داشته است.

های این دوره بیشتر از اینکه بخواهند نفس سفر و توصیفات مسافر از طبیعت، سفرنامه

های ناشناخته را به خواننده انتقال خصوصیات اقلیمی و جغرافیایی و آداب و رسوم سرزمین

کوشید از رمز و راز برتری دیل به متون سفارشی شدند که در آن نویسنده آگاهانه میدهند، تب

افتادگی ارائه دهد )رینگر،  حلی برای جبران این عقب زمان راه کشورهای غربی پرده بردارد و هم

(. مسافران دوران قاجار عمدتاً سفرا یا دانشجویانی بودند که از سمت دربار برای سفر 7: 2001

بر مأموریتی که به آنها محول شده بود، شرح  شدند. آنها باید عالوهانتخاب می« فرنگ»به 

کردند. دیگر سفر برای نفسِ سفر اهمیت خود را از دست جزء سفر خود را مکتوب می به جزء

 شد.بایست به منظوری و هدفی انجام می داده بود. سفر می

طورکلی برای بررسی روند  بر اینکه به عالوهها با توجه به توضیحات اجمالی باال، سفرنامه

اند، در ایران، بالخص از دوران قاجار به ای حائز اهمیتهویتی هر جامعهـ  گیری فرهنگیشکل

ترین متون انتفال معرفت  ای هستند. آنها به گفتۀ فرمانفرمایان جزو مهمبعد، داری جایگاه ویژه

 . 2(133: 1961یان، آیند )فرمانفرماشمار می جدید به ایران به

های ذهنی های بیگانه به درگیریبرای مسافران مواجهه با مناسبات و مسائل مدرن جهان

دهی به هایی که بعضاً تا به امروز ادامه یافته است و بر شکلشد. درگیری ای منجر میپیچیده

مدرنیته و  روح ذهنیت و شیوة تفکر عمومی تأثیر گذاشته است. برداشتی که این مسافران از

ها به عرصۀ عمومی ای که آنها از مدرن بودن داشتند برای نخستین بار از دریچۀ سفرنامه تلقی

ها جزو منابع اصلی انتقال کرد. این قضیه که سفرنامهجامعۀ، در آن دوران، بستۀ ایران رخنه می

 کند. میآمدند، اهمیت بررسی آنها را دوچندان حساب می تجربه از دنیای مدرن غرب به

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
1. self-perception   

(، 1979ترتیب تاریخ چاپ رجوع کنید به: فراگنر ) های دوران قاجار، به برای اطالعات بیشتر در مورد سفرنامه  .2

(. همچنین 1390(، معتمد دزفولی )2012(، سهرابی )2001(، گرین )2001(، توکلی طرقی )1911رایت )

  (.2002(، هانوی )2002(، رینگر )2002(، دانیل )1991در دسترس هستند، مانند: ماته )مطالبی در قالب مقاله 
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 "دیگری"گیری و تثبیتش احتیاج به مقابله با ی برای شکل"خود"شاید این گزاره که هر 

شده است  محسوب می "شرق"، دیگریِ "غرب"ای ناب و بکر نباشد و این امر که  دارد، گزاره

 "غرب"شود، حتی تا حد زیادی بدیهی به نظر بیاید، ولی اینکه منظور از این و کماکان می

ایرانیان کجاست، مرزهای مفهومی، معنایی و فرهنگی آن  1و جایگاهش در نقشۀ ذهنیچیست 

مثابه یک برساخت، به چه نحو، تحت چه شرایط و فرایند فرهنگی و تاریخی و از  کدام است، به

ای چون ایران تبدیل جامعه "دیگریِ"تدریج به  های متوالی، بهها و حتی قرنچه حیثی، طی سال

خاطر شناخت  جانبه دارد؛ و این نه بهای است که نیاز به پژوهشی عمیق و همه ئلهشده است، مس

تر شدن به خود است. مسافر هرچه بیشتر دربارة دیگری بنویسد، دلیل نزدیک آن دیگری، بلکه به

فرهنگی خود را بیشتر فاش کرده است، زیرا نوشتۀ مسافر محدودة ـ  های اجتماعی خود و پایبندی

کند. این به معنای تحدید و تعیین  منظر وی قابلیت و ارزش ثبت دارد، معین میآنچه از 

 بیشتر مرزهای خود است. هرچه

 گیری نتیجه
صورت اجمالی  در این مقاله سعی بر آن بود که با تکیه بر آرا و نظریات میشائل هاربزمایر به

ی )در ایران از دوران قاجار میالد 11های قرن شناختی سفرنامهنشان داده شود که اهمیت جامعه

بعد در چیست و چرا باید این متون را در  میالدی( به 19که تقریباً مصادف است با اوائل قرن 

شناسی فرهنگ جدی گرفت. درواقع هدف اصلی این شناختی و بالخص جامعه مطالعات جامعه

ها و روشن کردن  فرنامهشناختی س مقاله دراختیار قرار دادن ابزار نظری الزم برای تحلیل جامعه

 ابتدای راهی بسیار طوالنی و پرفرازونشیب بود.

کنند. نگارندة سفرنامه دست به ها ساختارهای نهانی ذهنیت نگارنده را آشکار میسفرنامه

کند؛ همان فرهنگی که زند، ولی درواقع فرهنگ خود را بازنمایی میتوصیف فرهنگ بیگانه می

بخشد و مرزهای امر بیگانه و در نتیجه خودِ امر بیگانه را معنا می برای افراد مفهوم تمایز را

اولی برای شناخت سازوکارها و  ها، محمل مناسب و دستسازد. از این منظر سفرنامهمحقق می

 کنند.ای فراهم می مناسبات فرهنگی و اجتماعی هر جامعه

ل تاریخ نیز حائز گیری هویت جمعی در طوها برای ترسیم روند شکلبررسی سفرنامه

 "ما"ها بین خود و دیگری و ایجاد اولین اشکال اجتماعی در قالب اهمیت است. اولین مرزبندی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
1 mental map 
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وجو  تر جستاصطالح مدرن های بهتوان در سفرنامهصورت تقابلی نامتقارن را می به "آنها"مقابل 

شناختی و ات انسانها از حالت توصیف، وقتی که نوشته1کرد، حدوداً از دوران مدرن نخستین

کند. بیشتر نظر شخصی خود را دخیل می اند و نویسنده هرچهدائرةالمعارفی صرف خارج شده

زمان با شدت یافتن سفرها و تبلور یافتن  هم 19توان از اوایل قرن ها را میدوران اوج سفرنامه

نظام روابط نتایج دوران روشنگری، انقالب صنعتی، اکتشافات نوین و تحوالت گسترده در 

 فرهنگی و اجتماعی در نظر گرفت.  اقتصادی، بین

تر آید، بلکه برای فهم دقیقدست نمی به سفر به ها تنها اطالعات راجعبا بررسی سفرنامه   

ها مطالب های سفرنامهدهتر آنها را مد نظر قرار داد. داوسیع 2این متون باید بستر و زمینۀ

های آغشته به پیرنگ گسترشی از روابط و رویارویی تنیده و روبهرهمبه شبکۀ د ای را راجع فزاینده

فقط  کنند. نهگیری تاریخی نظام جهانی فاش می جهانی، نقاط مشترک و اتصال آنها و روند شکل

ها قابل پیگیری است، هایی چون استعمار و امپریالیسم در سفرنامه روند ظهور تدریجی پدیده

-توان شکلبرد. می ها به طرز فکر یک جامعه در طول زمان پینامهتوان از طریق سفربلکه می

گیری ذهنیت عمومی را در دورانی که تأثیرش تا همین امروز قابل مشاهده است، تحلیل و 

این ذهنیت، شیوة تفکر و منش عمومی، که بررسی آن کمابیش از طریق مداقه در ترسیم کرد. 

عبارتی،  ها و بهترین جلوه شود، یکی از مهممیسر می های ناخودآگاه اجتماعی و فرهنگیجلوه

آید. درواقع در همین نقطه است که نقش شمار می ها بهدستاوردهای فرهنگی بررسی سفرنامه

های  شناسی فرهنگ در فراهم کردن چارچوب نظری مناسب برای تحقیقی با ویژگی جامعه

ان، از طریق صید و درک الگوهای حاکم شود. اینکه بتوان در گذر زم ذکرشده بیشتر آشکار می

های اولیۀ هویت آن جامعه برد،  بر شیوة فکر، فهم و کنشِ افراد یک جامعه پی به سرمنشأ و بارقه

شناسی فرهنگ  ای را که جامعه شناختی تنها زمانی شدنی است که بتوان ابزارهای نظری و روش

 و تحقیقی منسجم و مدون ارائه دهیم.کار ببندیم   درستی به دهد به در اختیار ما قرار می

-توان به الیه . می1تر از بقیۀ متون هستند، زیرا: ها موثقبرای رسیدن به اهداف فوق، سفرنامه   

اند و پیرنگ نشین شدههایی که تههای ناآگاه ذهن و ضمیر نگارنده دست یافت؛ به الگوها و اسلوب

. ترسیم 2کنند.  عیت فرهنگی جامعۀ نگارنده هدایت میفرهنگی و اجتماعی دارند و ما را به درک وض

 اجتماعی در این متون برخالف متون دیگر تقریباً در حد کمال است. ـ  دیگربودگی فرهنگی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
1 Frühe Neuzeit  
2 context 
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عنوان ارائۀ پیشنهادی کاربردی برای محققان تر شدن مبحث و به در انتها جهت روشن

نویسی در ایران و اینکه چرا نامههای فارسی، نقبی زده شد به سفر مند به سفرنامه عالقه

شناختی و رسیدن به نتایجی توانند برای مطالعات جامعههای دوران قاجار میخصوص سفرنامه به

 شک برای جامعۀ کنونی ما نیز درخور اهمیت هستند، راهگشا باشند. که بی
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