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چکیده

پژوهشگــران هویــت ملــی جدیــد ایــران را کــه از دوره صفویــه
تحققیافتــه ،بیــش از نیمقــرن اســت کــه مطالعــه و بررســی میکننــد.
ایــن بررســیها ابتــدا بــه عناصــر و مؤلفههــای هویــت ملــی ایرانــی
میپرداخــت امــا در ادامــه ،بــه دیدگاههــای متفــاوت در مــورد جایــگاه
صفویــان در تکویــن هویــت ملــی روی آورد .در هــر دو مرحلــه ،بــرای
بررســی موضــوع ،بــه منابــع اولیــه بــه ویــژه ســفرنامهها توجــه شــده
اســت( .تاریخچــه) در ایــن میــان ،بــه ســفرنامه شــاردن ،بــا عنایــت بــه
اعتبــاری کــه در مطالعــات ایرانشناســی دارد ،توجــه جــدی قــرار نشــده
اســت( .مســأله) بــا وجــود ایــن ،بــه جــز مقاله"بازتــاب هویــت فرهنگــی
ایرانیــان در ســفرنامههای عصــر صفــوی و قاجــار" کــه ایــن مســأله
را بــه طــور خــاص در ســفرنامهها بررســی میکنــد ،اصــو ًال پژوهــش
مشــخصی در ایــن حــوزه انجــام نشــده (پیشــینه) لــذا پرســش اصلــی
پژوهــش حاضــر ایــن اســت کــه هویــت ملــی ایرانــی در ســفرنامه شــاردن
چگونــه بازتــاب یافتــه است؟(ســؤال) چنیــن بــه نظــر میرســد کــه در
ایــن ســفرنامه ،بــه مذهــب شــیعه بــه عنــوان مؤلفــه اصلــی هویــت ایرانــی
تأکیــد ویــژهای شــده اســت( .فرضیــه) ایــن مقالــه ،بررســی مؤلفههــای
هویــت ملــی ایرانــی در ســفرنامه شــاردن و چگونگــی تبییــن آن را پــی
میگیــرد( .هــدف) ایــن پژوهــش از نــوع مطالعــات تاریخــی و بــه ســبک
توصیفــی -تحلیلــی اســت( .روش) یافتههــای پژوهــش ،ضمــن اثبــات
فرضیــه ،جنبههــای دقیقتــری از موضــوع را نشــان میدهــد.
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مقدمه
تحقیــق دربــاره هویــت ،از موضوعــات مورد توجــه در مطالعــات تاریخ و جامعهشناســی
اســت؛ بــه همیــن دلیــل ،جامعهشناســان بیشتریــن دیدگاههــا را در مــورد تعریــف،
ویژگیهــا و عناصــر و مؤلفههــای هویــت ارائــه کردهانــد .هویــت از زمانهــای قدیــم
بــرای انســان مهــم بــوده ،امــا در یکــی دو قــرن اخیــر کــه نظامهــای سیاســی مبتنــی بــر
ملیتهــا شــکل گرفتــه ،بیشتــر بــدان توجــه شــده ،بهگونـهای کــه موضــوع «ملیــت»،
از مؤلفههــای مهــم در تعریــف هویــت قــرار دارد( .اســمیت )25-18 :1383،مطالعــات
جامعهشناســی میتوانــد بــا رویکــرد بــه تاریــخ و بهاصطــاح از نــوع جامعهشناســی
تاریخــی باشــد؛ لــذا بررســی تاریخــی شــکلگیری هویــت و عناصــر و مؤلفههــای آن
در ادوار تاریخــی ،موضوعــی مشــترک در مطالعــات تاریــخ و جامعهشناســی اســت .ایــن
پژوهــش بــا اســتفاده از ســفرنامه شــاردن 1مشــهورترین جهانگــرد اروپایــی انجــام
شــده کــه در دوره صفویــه بــه ایــران آمــد و ســفرنامه او بــه عنــوان دائرهالمعــارف
ایرانشناســی دوره صفویــه شــناخته شــده اســت.
ســفرنامه شــاردن موضوعــات مختلفــی از جامعــه ایــران عصــر صفــوی را بــه تصویر
کشــیده امــا در جهــت پاس ـخگویی بــه ســؤال اصلــی ایــن پژوهــش و بــا بررســی ایــن
ســفرنامه بــه شــیوه مطالعــات تاریخــی ،بــه مســائلی همچــون مذهــب تشــیع ،حاکمیــت
سیاســی متمرکــز ،آدابورســوم و فرهنــگ عمومــی ،گذشــته تاریخــی ایــران ،ســرزمین
ایــران ،جمعیــت همگــن و متحــد و زبــان فارســی بــه عنــوان شــاخصهها و مؤلفههــای
هویــت ایرانیــان عصــر صفــوی توجــه شــده اســت .بــا وجــود ایــن ،شــاردن مباحــث
مفصلــی در موضــوع مذهــب تشــیع و رســمیت یافتــن آن در ایــران و پیامدهــای آن
در بازشناســی هویتــی ایرانــی دارد کــه نشــان میدهــد او بــه ایــن مذهــب بــه عنــوان
مؤلفــه اصلــی در معرفــی ایرانیــان و هویــت ملــی آنهــا توجــه داشــته اســت.
پیشینه
موضــوع هویــت ملــی اگرچــه ســابقهای طوالنــی دارد ،بیــش از نیمقــرن اســت
1.Chardin .
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کــه پژوهشگــران ایرانــی بــه صــورت جــدی بــدان توجــه داشــتهاند .لــذا کتابهــا و
مقــاالت متعــددی در ایــن زمینــه نگاشــته شــده اســت .در ایــن مجموعــه آثــار ،موضــوع
هویــت ملــی و شــاخصهای آن ،بررســی و تحلیــل شــده اســت .پژوهشگــران در ایــن
تحقیقــات ،از منابــع مختلــف و از جملــه ســفرنامهها اســتفاده کردهانــد .اگرچــه بــه
شــاخصههای هویــت ملــی جدیــد ایــران در ســفرنامهای خــاص ،کمتــر توجــه شــده،
پژوهشــگران در بررســیهای تاریخــی هویــت ملــی ،اســتفاده فراوانــی از ســفرنامهها
نمودهانــد .ســفرنامه شــاردن نیــز از همیــن دســته اســت .ایــن مقالــه ،بــه طــور
مشــخص بــه بازتــاب شــاخصههای هویــت ملــی در ســفرنامه شــاردن پرداختــه اســت.
فریــر در کتــاب برگزیــده و شــرح ســفرنامه شــاردن ،تــاش نمــوده تــا بــه صــورت
خالصــه مباحــث ایــن ســفرنامه را عرضــه نمایــد .لــذا از تشــریح مؤلفههــای هویــت
ملــی در ایــن مجموعــه پرهیــز نمــوده ،امــا اشــاراتی دارد( .فریــر )1384،کرویــس بــه طور
مختصــر ،بــه شــاخصهها و ویژگیهــای ایرانیــان مــورد تأکیــد شــاردن اشــاره میکنــد.
(کرویــس )1380،کریمــی ملــه نیــز در مقالــه خــود ،تنهــا بــه بررســی ســفرنامههای
عصــر صفــوی و قاجــاری در موضــوع هویــت فرهنگــی پرداختــه ،امــا از همیــن نوشــته،
بــه خوبــی میتــوان دریافــت کــه ســفرنامهها منبــع ارزشــمندی بــرای بررســی تاریخــی
هویــت اســت ،اگرچــه در ایــن مقالــه نیــز هیــچ مراجعـهای بــه ســفرنامه شــاردن نشــده
اســت( .کریمــی ملــه )1386،گــودرزی نیــز بــه رغــم آن کــه بــه صــورت مشــخص بــه
موضــوع هویــت ملــی در ایــران بــا تأکیــد بــر دوره صفویــه میپــردازد ،ولــی از ســفرنامه
شــاردن اســتفاده بســیار کمــی نمــوده گرچــه خــود مدعــی اســت کــه از ایــن ســفرنامه
بــه فراخــور موضــوع اســتفاده کــرده اســت( .گــودرزی)1387،
هویت
بیــش از نیمقــرن اســت کــه مفهــوم هویــت ملــی بــرای ایرانیــان جلبتوجــه نمــوده
و در ادبیــات سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی ایــران راه یافتــه اســت .نشــانههای اولیــه
ایــن شــناخت در دوره مشــروطه دیــده میشــود و تاکنــون نیــز ادامــه دارد .عــدهای در
1
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ایــن مســیر ،در تعریــف هویــت ملــی و عناصــر و مؤلفههــای ســازنده آن دیدگاههــای
کامـ ً
ا متفــاوت و گاه متضــادی بــا مفهــوم واقعــی هویــت داشــتهاند؛ امــا بزرگانــی ماننــد
ســیدجمالالدین اســدآبادی ،جــال آلاحمــد ،علــی شــریعتی ،مرتضــی مطهــری و امــام
خمینــی در بازنمایــی و احیــای هویــت واقعــی ایــران بســیار کوشــیدهاند.
هویــت از نظــر روانشناســی ،جامعهشناســی ،فلســفی و عرفانــی تعریــف شــده اســت.
در لغتنامــه دهخــدا ،هویــت بــه معنــای تشــخص آمــده اســت( .دهخــدا ،بیتــا :ذیــل
واژه هویــت) همچنیــن هویــت ،بــه ذات باریتعالــی ،هســتی ،وجــود (مشــیری:1376 ،
 )1044و یــا هــر چیــزی کــه موجــب شناســایی شــخصی یــا چیــزی بشــود ،تعریــف شــده
اســت .هویــت بــه معنــای چیســتی و کیســتی هــم هســت .وجــود احســاس مشــترک
در بیــن عــدهای از انســانها ،بــه معنــای هویــت جمعــی اســت .هویــت مجموع ـهای از
عالئــم ،آثــار مــادی ،زیســتی ،فرهنگــی و روانــی اســت کــه شناســایی فــرد از فــرد ،گــروه
از گــروه یــا اهلیتــی از اهلیــت دیگــر و فرهنگــی از فرهنــگ دیگــر را موجــب میشــود.
(محرمــی )66 :1386 ،هویــت اجتماعــی ،یعنــی ویژگیهایــی کــه از طــرف دیگــران
بــه فــرد نســبت داده میشــود .همچنیــن هویــت اجتماعــی ،نشــاندهنده شــیوههای
همســانی افــراد بــا دیگــران اســت و هویــت شــخصی ،مــا را بــه عنــوان افــرادی جــدا از
یکدیگــر متمایــز میکنــد( .گیدنــز)46 :1389 ،
از نظــر اغلــب روانشناســان ،هویــت امــری فــردی و شــخصی اســت؛ در حالــی کــه
بــه اعتقــاد جامعهشناســان و روانشناســان اجتماعــی ،هویــت -حتــی هویــت فــردی-
امــری غیرشــخصی یــا اجتماعــی اســت و بــه وســیله ارتباطــات متقابــل میــان فــرد
و جامعــه شــکل میگیــرد( .کمالــی اردکانــی )317-316 :1386،امــا از نظــر فلســفی،
هویــت مفهومــی کهــن و چنــد هزارســاله اســت؛ لــذا در فلســفه مســیحی و عرفانــی و
فلســفه اســامی ،از هویــت ســخن بــه میــان آمــده اســت.
بــا جمعبنــدی ایــن تعاریــف و از منظــر جامعهشــناختی" ،هویــت" مــرز مــا و
دیگــران اســت و مفهومــی نســبی تلقــی میشــود کــه هــم تشــابه و هــم تفــاوت را
توأمــان در خــود دارد( .گــودرزی )21 :1387 ،بــه عبارتــی دیگــر ،هویــت شــخصی بــه
معنــای چیســتی و چــه کســی بــودن ،نشــان دهنــده درک هــر شــخصی از خــودش اســت
و او را بــه عنــوان فــردی جــدا از دیگــران متمایــز میکنــد .هویــت ملــی نیــز بــه معنــای
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شــاخصههایی اســت کــه هــر ملــت را از دیگــر ملــل بازمیشناســد و از ایــن نظــر،
تفاوتهــا را نشــان میدهــد ،امــا وجــوه تشــابه و اشــتراک افــراد و ملتهــا را هــم از
ایــن ویژگیهــا میتــوان تشــخیص داد.
هویت ملی در ایران
بــا عنایــت بــه گســتره وســیعی کــه مفهــوم هویــت دارد ،ســطوح مختلفــی بــرای
آن در نظــر گرفتــه شــده کــه عبارتانــد از :هویــت فــردی ،هویــت اجتماعــی و هویــت
ملــی( .گــودرزی )25-21 :1387 ،از ایــن ســطوح ،هویــت ملــی در ایــن پژوهــش مــورد
نظــر اســت .هویــت ملــی نیــز ماننــد مفهــوم کلــی هویــت ،بــا اختــاف معانــی متعــددی
روبهروســت .در یــک تعریــف ،هویــت ملــی را بازتولیــد و بازتفســیر دائــم الگــوی
ارزشهــا ،نمادهــا ،خاطرههــا ،اســطورهها و ســنتهایی دانســتهاند کــه میــراث متمایــز
ملتهــا را تشــکیل میدهــد( .اســمیت )30 :1383 ،در تعریفــی جامعهشــناختی ،آگاهــی
جمعــی و احســاس تعلــق و وفــاداری جمعــی اعضــای هــر جامعــه نســبت بــه ســرزمین
تاریخــی خــود ،فرهنــگ عمومــی مشــترک ،مذهــب مشــترک ،حکومــت و نظــام سیاســی
مشــروع ،زبــان فراگیــر و اقتصــاد ملــی مبنــای هویــت ملــی قــرار میگیــرد( .گــودرزی،
 )30 :1387یکــی از مســائل مهــم در بررســی هویــت ملــی ایــران ،بررســی ســیر تاریخــی
و فرازوفــرود آن اســت.
بررســی تاریخــی پیشــینه ایــران ،نشــان میدهــد ایــن کشــور در طــول تاریــخ ،بــا
دگرگونیهــای مختلفــی روبــهرو بــوده کــه نقــش مهمــی در تکویــن هویــت مل ـیاش
داشــته اســت .زمانــی بــا ســقوط هخامنشــیان ،فرهنــگ هلنــی بــر ایــران مســلط شــد،
امــا ایرانیــان توانســتند بــا حفــظ فرهنــگ خویــش ،از زیــر ســلطه یونانیهــا بیــرون آینــد.
(گریشــمن )228-234 :1380،مســلمانان در قــرن اول هجــری ،ایــران را فتــح کردنــد و
بــه تدریــج ایرانیــان دیــن اســام را پذیرفتنــد؛ زیــرا آنــان هیـچگاه از پذیــرش عناصــر و
مؤلفههــای ارزشــمند و تقویتکننــده هویــت خــودداری نکردهانــد .در ایــن اوضــاع و
احــوال ،ایــران بــه عنــوان یکــی از بخشهــای دولــت وســیع اســامی شــناخته شــد کــه
مرکــز قــدرت آن ابتــدا در مدینــه ،ســپس در دمشــق و ســرانجام در بغــداد بــود( .ســیوری،
)100-101 :1381
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بــا ورود اســام بــه ایــران ،اگرچــه تــا زمــان مغــول نــام ایــران بــه عنــوان کشــوری
مســتقل در کتابــی آورده نشــده ،بــه قــول شــهید مطهــری "ایرانــی روح خــود را بــا اســام
ســازگار دیــد و گمگشــته خویــش را در اســام یافــت( ".مطهــری )136 :1360 ،گرایــش
ایرانیــان بــه اســام و پذیــرش ایــن دیــن الهــی ،منشــأ بــرکات و آثــار خیــر متعــددی در
فرهنــگ ایرانــی شــد؛ بهگونـهای کــه تفکیــک بیــن ایرانــی و اســام ناممکــن شــده و در
بســیاری از تعاریــف مربــوط بــه هویــت ملــی ،بــر دیــن اســام بــه عنــوان عنصــری مهــم
در هویــت ملــی تأکیــد شــده اســت( .رجایــی3 :1386،؛ رواســانی )132 :1383 ،ایرانیــان
نهتنهــا مســلمان شــدند و ایرانــی باقــی ماندنــد ،بلکــه تــاش بســیار گســتردهای هــم در
راه پیشــرفت اســام بــه ویــژه فرهنــگ و تمــدن اســامی از خــود نشــان دادنــد .بنابرایــن،
مســلمان بــودن و ایرانــی بــودن ،هــر دو جزئــی از هویــت ملــی ایرانــی شــد .برخــی افــراد
در دوران مختلــف بــه ویــژه در زمــان پهلــوی ،بــرای حــذف اســام بــه عنــوان عنصــر
مهــم هویــت ملــی ایرانــی تــاش بســیار کردنــد .آنهــا بــرای تقابــل بــا دیــن اســام،
نوعــی باســتانگرایی را رواج دادنــد و کوشــیدند بــا طــرح نمادهــا و نشــانهایی خــود
ســاخته از پادشــاهان و حاکمــان ایــران باســتان ،اســام را عامــل رکــود و عقبافتادگــی
ایــران نشــان دهنــد ،امــا واقعیتهــای مســلم تاریخــی و گرایشهــای موجــود کــه
نقــش پررنــگ عنصــر ایرانــی -اســامی را در اعتــای فرهنــگ و تمــدن اســامی
نشــان م ـیداد ،ایــن حربــه را از آنهــا گرفــت .بســیاری از دانشــمندان و قهرمانــان در
ایــن راه کوشــیدند ،ولــی امــام خمینــی بــا طــرح اندیشـههای اســام نــاب مبتنــی بــر
اصولگرایــی اســامی در مقابــل نظریاتــی همچــون ســلفیگری ،تمدنگرایــی غربــی
و غیــره ،الگــوی کامــل و تعریــف جدیــدی از هویــت ملــی ایرانــی را تعریــف نمودنــد.
مؤلفههــا و عناصــر ایــن هویــت ،ریش ـههای محکمــی در تاریــخ و گذشــته ایــن ملــت
دارد کــه موجــب شناســایی و تعریــف دقیقــی از هویــت ملــی در ایــران میشــوند .بــر ایــن
اســاس ،هــر ایرانــی وقتــی هویتــش مطــرح میشــود ،اعتقاداتــش موضوعیــت مییابــد،
همانگونــه کــه فردیــت خــودش هــم موضوعیــت پیــدا میکنــد( .افتخــاری:1386 ،
 )27لــذا منظــور از هویــت ایرانــی ،یــک هویــت ملــی اســت کــه همــه ایرانیــان از آن
برخوردارنــد.
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مؤلفههای هویت ملی
پژوهشگــران مؤلفههــای مختلفــی بــرای هویــت ایرانــی شــمردهاند .گروهــی دیــن
را مکمــل هویــت ایرانــی میداننــد و گروهــی نظرهــای متفاوتــی در مــورد آن دادهانــد.
برخــی زبــان فارســی را از مؤلفههــای مهــم هویــت ایرانــی میشناســند و برخــی زبــان
را محصــول ملیــت میداننــد .بعضــی تاریــخ و اســطورهها را از مؤلفههــای هویــت
ایرانــی دانســتهاند و بعضــی تجــدد را و گروهــی میگوینــد جغرافیــا اهمیــت بســیار
دارد .ســرانجام گروهــی ،همبســتگیهای فکــری ،دینــی ،اخالقــی و اجتماعــی بیــن
عــدهای از مــردم را از مؤلفههــای هویــت ایرانــی بیــان میکننــد .بعضــی چنــد مــورد از
ایــن مؤلفههــا را بــا هــم میآورنــد و گروهــی میگوینــد هویــت دچــار بحــران شــده
و بــه دنبــال راهکار بــرای حــل بحــران میگردنــد( .مطهــری1360 ،؛ قبــادی1386،؛
ســریعالقلم1373 ،؛ طالشــانی1381 ،؛ احمــدی1386 ،؛ رجایــی1386 ،؛ جعفریــان1381 ،؛
محمــودی )1386 ،از میــان نظرهــای بیــان شــده ،عناصــر و مؤلفههــای مشــترکی دیــده
میشــود کــه در ادامــه بررســی میشــوند.
 .1جغرافیا

کشــور ایــران وقتــی نامــش معنــا مییابــد کــه بــه محــدوده جغرافیایــی زبــان و
فرهنــگ فارســی توجــه شــود .اگــر کشــوری محــدوده جغرافیایــی خاصــی نداشــته باشــد،
نمیتــوان نامــی بــرای آن انتخــاب کــرد و موجودیتــی بــرای آن قائــل شــد .لــذا مفهــوم
هویــت ملــی ،مســتلزم جغرافیــا و ســرزمینی اســت کــه ایــن واژه در آن معنــا یابــد.
 .2تاریخ

تاریــخ و گذشــته هــر کشــور در کنــار مؤلفههــای دیگــر ،از مؤلفههــای هویــت
محســوب میشــود .در واقــع بــه پیشــینه مشــترک بــه عنــوان هویــت تاریخــی یــا بــه
بعــد تاریخــی هویــت ملــی بــه عنــوان یــک مؤلفــه هویتــی توجــه شــده اســت .بــر ایــن
اســاس ،آگاهــی جمعــی اعضــای هــر جامعــه از پیشــینه حیــات اجتماعــی و بــه ویــژه
افتخــارات و موفقیتهــا ،میتوانــد عامــل مشــترکی باشــد کــه هــر ملــت را از دیگــران
متمایــز ســازد.
 .3جمعیت همگن با سرزمین متحد

یکــی از عناصــر مهــم در تعریــف هویــت ملــی ،جمعیــت همگــن در یــک جغرافیــای
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مشــخص اســت .در واقــع ایــن جمعیــت همگــن ،شــرایط را بــرای تحقق"ملــت" فراهــم
میکنــد .بــه همیــن دلیــل ،اگرچــه ظاهــراً بیــن جمعیــت و هویــت ملــی نمیتــوان
ارتباطــی دیــد ،از آنجــا کــه پایــه ملتهــا را جمعیــت همگــن شــکل میدهــد ،در
تشــریح مؤلفههــای هویــت ملــی ،بــه ایــن مؤلفــه نیــز تأکیــد میشــود( .اســمیت:1383،
)186
 .4حاکمیت سیاسی متمرکز

دولتهــا بــا اتحــادی کــه در قلمــرو خــود و در قالــب یــک محــدوده جغرافیایــی
حاکمیتــی ایجــاد مینماینــد ،در ایجــاد یــا تقویــت و تکویــن هویــت ایفــای نقــش
میکننــد.
 .5مذهب

بیشــک موضــوع دیــن و بــه طــور خــاص مذهــب ،از مهمتریــن مؤلفههــای
هویــت ایرانــی اســت .بیشتــر پژوهشگــران ،دیــن و مذهــب را از عوامــل مهــم هویــت
ایرانــی میداننــد .در اهمیــت ایــن مؤلفــه میتــوان گفــت کــه مؤلفههــای هویــت
ایرانــی بــه دو دســته تقســیم میشــوند :الــف) عناصــر نــژادی ،جغرافیایــی و تاریخــی کــه
بــه عنــوان شــکل و صــورت ملیــت مطــرح میکردنــد .ب) عناصــر فکــری ،اعتقــادی و
فرهنگــی کــه بــه عنــوان مــاده و محتــوای ملیــت شــناخته میشــوند( .طالشــانی:1381،
 )155-154لــذا دیــن ،محتــوای هویــت ملــی در ایــران محســوب میشــود.
 .6زبان مشترک

زبــان مشــترک نوعــی حــس همبســتگی ملــی ایجــاد میکنــد؛ بــه همیــن دلیــل،
آن را از مؤلفههــای اصلــی هویــت ملــی میتــوان محســوب نمــود .البتــه ذکــر ایــن
نکتــه ضــروری اســت کــه ایجــاد زبــان رســمی و واحــد از طــرف حاکمیــت ،از عوامــل
وحدتبخــش هویــت ملــی اســت امــا تأکیــد زیــاد بــر ایــن عامــل ،در تاریــخ معاصــر
ایــران آســیبهایی هــم بــرای هویــت ملــی داشــته اســت.
 .7استقالل

اســتقالل نیــز شــالوده و ســنگ بنــای هویــت ملــی و هویــت ملــی ،زاینــده و پدیدآورنده
اســتقالل واقعــی اســت( .محمــودی )308 :1386 ،بــر ایــن اســاس ،تمایــز ملــل از هــم،
مبتنــی بــر اســتقالل و خودپایــی ملــی ،از مؤلفههــای اصلــی هویــت ملــی اســت.
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ژان شاردن و سفر به ایران
ژان (ســرجان) شــاردن در شــانزده نوامبــر 1643م1053/ق در پاریــس متولــد شــد.
در ســال  1664بــه عشــق جهانگــردی و تجــارت المــاس بــه هنــد رفــت .آوازه او
بیشتــر بــه ســبب شــرح ســفرها و مشــاهداتش بــه ویــژه از ایــران در نیمــه دوم قــرن
 17م 11/قمــری اســت .شــاردن توجــه ویــژهای بــه دانشهــای زمــان خویــش داشــت؛
لــذا در نوشــتن مطالــب ،همــواره دیــد علمــی خــود را حفــظ میکــرد و بــه همیــن جهــت،
داوریهــای او نســبت ًا منصفانــه و بیطرفانــه اســت .شــاردن آنچــه را کــه دیــده و گمــان
میکــرده حقیقــت دارد ،نوشــته اســت .بــه همیــن جهــت ،شرقشناســان همــواره بــه او
احتــرام گذاردهانــد.
ســفرنامه شــاردن هــم صرفـ ًا یــک گــزارش خشــک نیســت ،بلکــه تألیفــی اســت بــا
شــرح توصیفــی دایرهالمعارفگونــه .وی از شــیوههایی آگاه بــود کــه خلقیــات ایرانیــان
را در رســوم اجتماعــی ،اقدامــات سیاســی ،اصــول مذهبــی و رفتــار انســانی متجلــی
میســاخت .او از نقایــص اجتماعــی نیــز اطــاع داشــت( .فریــر31 :1384 ،؛ ثواقــب،
 )284 :1380شــاردن ده ســال از عمــرش را در آســیا و اغلــب در ایــران گذرانــد .او دوبــار
بــه ایــران ســفر کــرد .در دومیــن ســفرش بــه ایــران ،از مقربــان دربــار شــاهعباس دوم
شــد و ســمت تاجرباشــی یافــت .شــاردن در مــدت اقامــت در ایــران ،بــه مطالعــة زندگــی
و حکومــت در پایتخــت ،دیــدار از محلههــای آن و افــزودن بــه اطالعاتــی پرداخــت کــه
قبـ ً
ا کســب کــرده بــود .همچنیــن زبــان فارســی را بــه خوبــی فــرا گرفــت( .فریــر:1384 ،
31؛ دانــش پــژوه217 :1385 ،؛ شــاردن )15-12 :1372 ،او بــا ایــن ویژگیهــا ،چشــم
تیزبینــی بــرای دیــدن جزئیــات داشــت؛ بــه همیــن دلیــل ،ســفرنامه او در تبییــن مؤلفههــا
و عناصــر هویــت ملــی ایــران کاربــرد یافتــه اســت؛ ســفرنامهای کــه مفصلتریــن
ســفرنامه برجایمانــده از دوره صفویــه اســت .ایــن ســفرنامه چــون برمبنــای تجربــه
زندگــی در بیــن مــردم نوشــته شــده ،اشــارات نســبت ًا دقیقــی بــه ویژگیهــای جامعــه
ایــران عصــر صفــوی دارد.
مؤلفههای هویت ایرانی در سفرنامه شاردن

ســفرنامه شــاردن ،ایــن مســأله را روشــن میســازد کــه وی آنچــه را دیــده ،بــا
تحقیــق بیشتــر و توجــه بــه اطالعــات جنبــی کــه بــه دســت آورده ،کوشــیده تــا حــد

 ₪ 56سخن تاریخ /شماره  21ـ سال نهم ـ بهار و تابستان 1394

زیــادی بیطرفانــه و دقیــق بنویســد .از منظــر جریــان شناســی هویــت ایرانــی نیــز
مطالعــه ایــن کتــاب جالــب اســت:
شناســایی هنــر و سیاســت و طــرز حکومــت و آداب و عــادات ایرانیــان و بحــث عمیــق
دربــاره هــر یــک از آنــان ،بیگمــان متضمــن آگاهیهــای دلپذیــر و ســودهای سرشــار
اســت .گفتنــی اســت کــه تنهــا دانســتن زبــان ملتــی بــرای راه یافتــن بــه خلقیــات و
تفکــرات و رازهــای زندگــی آن قــوم کفایــت نمیکنــد؛ بلکــه پژوهنــده بایــد دارای قــوه
تمیــز و تشــخیص ژرف ،و دیــده تیزبیــن و هــوش سرشــار باشــد تــا بتوانــد در اعمــاق روح
آن جماعــت نفــوذ یابــد وگرنــه از کنجــکاوی و ســنجشهای ظاهــری ،نتیجــه کامــل
حاصــل نمیگــردد( .شــاردن ،1374 ،ج )159 :6
در نتیجــه ،ایــن ســفرنامه کاربــردی در شــناخت ویژگیهــای اجتماعــی و فرهنگــی
ایــران عصــر صفــوی دارد .بــا توجــه بــه ایــن نــکات ،مؤلفههــای هویــت ایرانــی در
ســفرنامه شــاردن بررســی میشــود.
الف) مذهب رسمی تشیع

اولیــن و جدیتریــن مؤلفــه هویــت ایرانــی کــه در سراســر ســفرنامه شــاردن دیــده
میشــود ،توجــه بــه دیــن و مذهــب رســمی در ایــران عصــر صفــوی اســت .شــاردن
بــه ایــن موضــوع هــم در بــاب تحــوالت سیاســی -نظامــی ایــران توجــه کــرده و هــم
از جهــت معرفــی و ویژگیهــای مــردم ایــران بــه آن پرداختــه اســت .وی بــه مســأله
تشــیع و اعتقــاد مــردم ایــران بــه ایــن مذهــب و رســمی شــدن آن توســط شاهاســماعیل
در ایــران و لقبیابــی شــاه بــه عنــوان نایــب امــام زمان(عــج) بســیار توجــه کــرده
اســت .او بــرای آگاهــی بیشتــر از ویژگیهــای ایــن مذهــب ،حتــی بــا لبــاس مبــدل
وارد مســاجد و اماکــن مذهبــی میشــد .مراســم نمــاز خوانــدن و زیــارت امامزادههــا،
از جملــه موضوعاتــی بــوده کــه توجــه شــاردن را بــه خــود جلــب کــرده است«.شــاردن
از اهمیــت زیــادی کــه ایرانیــان در زندگــی اجتماعــی و خصوصــی بــرای مذهــب قائــل
بودنــد بــه خوبــی آگاهــی داشــت(».فریر)195 :1384 ،
او بــه تفصیــل شــرح میدهــد کــه تشــیع چیســت و بــه چــه کســانی شــیعه گفتــه
میشــود .حتــی تأکیــد مینمایــد «:ایرانیــان اغلــب برآننــد کــه حــق حکومــت مخصــوص
پیامبــران ،نایبــان یــا جانشــینان بالفصــل آنهاســت ...ایرانیــان معتقدنــد کــه دوازدهمیــن
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و آخریــن امــام یــا جانشــین حضــرت محمــد ناگهــان بــه ســال  296هجــری ناپدیــد
شــد .همــه مؤمنــان و کســانی کــه از رعایــت دقیــق و کامــل اصــول دیــن برخــوردار
میگردنــد ،هــوادار ایــن نظریــه هســتند کــه در غیبــت امــام ،مجتهــد معصــوم بایــد بــر
مســند شــاهی مســتقر گــردد( ».شــاردن ،1345 ،ج  )139 -137 :8از آنچــه در ســفرنامه
شــاردن در ایــن موضــوع وجــود دارد ،میتــوان چنــد نکتــه مهــم را اســتنباط نمــود:
 .1شــاردن نیــز هماننــد دیگــر جهانگــردان ،در نقــل گزارشهــا و تحلیلهــای
خــود بــا اشــکاالت و ایــرادات شــاخصی روبهروســت.
 .2او ماهیــت شــیعی و گرایــش ایرانیــان بــه تشــیع ،پیــش از تشــکیل دولــت صفویــه،
را بــه صــورت ضمنــی تأییــد مینمایــد.
 .3در مــورد دولــت صفــوی تأکیــد میکنــد کــه شــیخ صفــی ،نخســتین فــرد دودمــان
صفویــه ،داعیــه ســلطنت داشــت .شــاردن متوجــه ایــن مســأله شــده بــود کــه شــیخ صفی
شــیعه نبــوده امــا از تفکــر شــیعی مــردم ایــران آگاهــی داشــته و بــرای کســب قــدرت از
آن بهــره جســته و بــا موقعیــت مذهبــی کــه بــرای خــود ســاخته بــود ،زمینــه را بــرای
ســلطنت موروثــی در فرزندانــش فراهــم کــرده بــود.
 .4ایرانیــان معتقــد بودنــد کــه در غیبــت امــام زمان(عــج) ،مجتهــد معصــوم بایــد بــر
مســند شــاهی تکیــه زنــد .از ایــن نظــر ،شــاردن حتــی بــه اندیشــه سیاســی تشــیع و
میــزان فهــم و بــاور آن در دوره صفویــه اشــاره میکنــد.
در مجمــوع میتــوان گفــت :آنچــه شــاردن از موضــوع مذهــب رســمی صفویــه در
نظــر داشــته ،نقــش و کارکــرد هویتبخشــی آن بــوده اســت .در واقــع مذهــب تشــیع
بــا ایجــاد وحــدت مذهبــی ،منبــع مهمــی در مشروعیتبخشــی بــه نظــام سیاســی
صفویــه ،نقــش مؤثــری در تثبیــت هویــت ملــی جدیــد ایرانــی در دوره صفویــه داشــته
(گــودرزی )257-246 :1387 ،کــه از نــگاه شــاردن دور نمانــده اســت .بــه عبــارت دیگــر،
او وقتــی میخواهــد ویژگیهــای ایرانیــان را وصــف کنــد ،در صــدر آنهــا بــه باورهــای
دینــی و مذهبــی ایشــان اشــاره میکنــد .ایــن توصیــف او ،بــه ویــژه وقتــی میخواهــد
تفاوتهــای ایرانیــان و عثمانیهــا را بیــان کنــد و بــه ایــن ترتیــب مــرز هویتــی دو
ملــت را ترســیم نمایــد ،بیشتــر مشــهود اســت.
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ب) حاکمیت سیاسی قدرتمند و متمرکز

یکــی از ویژگیهــای دولــت صفویــه ،اعمــال حاکمیــت قدرتمندانــه و متمرکــز بــود؛
موضوعــی کــه در ســدههای قبــل از تشــکیل ایــن دولــت در ایــران دیــده نمیشــود.
ایــن حاکمیــت ،تداعــی حکومــت متمرکــز و قدرتمنــد و دینســاالرانه ساســانیان را
مینمایــد .بــه همیــن دلیــل ،شــاردن در توصیــف صفویــان و تفکیــک دولــت ایــران از
عثمانــی ،بــه ایــن ویژگــی از زوایــای مختلــف نــگاه کــرده اســت .بــر اســاس نوشــتههای
او ،در ایــران عهــد صفــوی ،قــدرت و حــق الهــی حکومــت ،از مســائل بســیار مهــم
بــود .اعمــال قــدرت دنیــوی اساس ـ ًا بــر شــالوده پذیــرش معنویــت و مشــیت خداونــد در
زندگــی انســانها اســتوار بــود( .فریــر )155:1384،او حاکمیــت مقتــدر را عامــل اســتقالل
و اســتقالل را علــت اســتحکام هویــت میدانــد .او در توصیــف شاهاســماعیل میگویــد:
«ایرانیــان پیوســته از ایــن پادشــاه کــه شــهامت و فضایــل نیــک او موجــب اســتقرار و
اســتقالل کشــور شــده ،بــه نیکــی یــاد میکننــد ».ســپس تأکیــد مینمایــد« :بیهیــچ
گمــان ،در صورتــی کــه از روزگار امــان مییافــت ،مملکــت را بــه شــأن و حشــمت
باســتانی خــود ارتقــا م ـیداد( ».شــاردن ،1345،ج )29:9
شــاردن در مــورد عقیــده ایرانیــان بــه حاکمیــت میگویــد« :ایرانیــان بــا تکیــه بــر
تشــیع ،نایــب امــام زمان(عــج) را شــاه میداننــد کــه حکومــت جهانــی را چــه از نظــر
روحانــی و چــه از نظــر مــادی اداره میکنــد ».وی تأکیــد کــرده البتــه تنهــا در غیــاب امــام
زمان(عــج) ،شــاه کشــور را اداره مینمایــد و همیــن کــه امــام زمان(عــج) ظهــور کنــد،
شــاه بایــد حکومــت را بــه ایشــان واگــذارد .او در ســفرنامهاش تأکیــد میکنــد ،ایرانیــان
بــر تشــیع اتفــاق نظــر دارنــد امــا در مــورد اینکــه چــه کســی عهــدهدار امــور دنیــوی
باشــد ،اختالفنظــر دارنــد .شــاردن بــر اســاس باورهــای مــردم نســبت بــه پادشــاه تأکیــد
میکنــد از نظــر آرمانــی ،خداونــد بایــد توســط پیامبرانــی کــه هــم در امــور دنیــوی و هــم
در امــور روحانــی از برتــری و حــق قضــاوت برخوردارنــد ،بــر مؤمنــان حکومــت کنــد .وی
بــه عقایــد مــردم راجــع بــه اینکــه شــاهان دارای موهبــت الهیانــد نیــز اشــاره کــرده،
میگویــد« :ایرانیــان صادقانــه فرمانهــای پادشــاه خــود را واجباالطاعــه میداننــد و
بــه رضــا و رغبــت فرمــان میبرنــد و بــه تحقیــق میتــوان بــاور کــرد کــه مــردم ایــران
مطیعتریــن ملتهــا نســبت بــه پادشــاه خــود هســتند( ».شــاردن ،1374 ،ج )1146 :3

بررسی هویت ملی ـ تاریخی ایرانی در سفرنامه شاردن 59 ₪

شــاردن هیــچ ســلطانی را بــه انــدازه شــاه ایــران مقتــدر نمیدانــد« :زیــرا آنچــه
وی دســتور میدهــد دقیقــ ًا اجــرا میشــود( ».شــاردن ،1345 ،ج  )154 :8بــر همیــن
اســاس ،شــاردن حاکمیــت اســتبدادی ایــران را بــرای از بیــن بــردن هرجومــرج و ایجــاد
امنیــت میپذیــرد .در تبییــن ایــن نظــر شــاردن ،بایــد بــه ایــن مســأله اشــاره کــرد کــه
بــه دلیــل اینکــه کشــور ایــران « همیشــه از زورگویــی یاغیــان ،خوانیــن و قلــدران و
حمــات خارجــی یــا آشــوبهای داخلــی بــرای برانداختــن یــک سلســله پادشــاهی و
بنــای سلســلهای دیگــر در عــذاب بــوده و هزینههــای مالــی و جانــی طاقتفرســایی
تحمــل کــرده اســت ،کارآمدتریــن عاملــی کــه میتوانســت زورگویــان و باجگیــران را
سرجایشــان بنشــاند و فتنــه را بخوابانــد ،دیکتاتــوری و پادشــاهان ســفاک و دیکتاتــور
بــود( ».علیخانــی )16 :1386 ،شــاید بــه همیــن دلیــل باشــد کــه شــاردن مدعــی اســت
ایرانیــان جــز حکومــت اســتبدادی ،حکومــت دیگــری را نمیشناســند( .شــاردن،1374،
ج  )1184:3همیــن امــر باعــث شــده تــا وی ســاختار حاکمیــت صفویــان و بازســازی
حاکمیــت قدرتمنــد و متمرکــز را نشــانه بــارزی در معرفــی ایــن دولــت در مقایســه بــا
دولــت عثمانــی و نیــز دولتهــای قبــل از صفویــه بشناســد.
بــر ایــن اســاس ،اگــر شــاردن بــا دقــت هــر چــه تمامتــر بــه توصیــف جایــگاه
ســلطنت در ایــران میپــردازد ،بــدان معنــا کــه ،بــه کارکردهــای هویتســاز -تکویــن
هویــت ملــی -حاکمیــت سیاســی و دولــت صفویــه توجــه نمــوده اســت .در واقــع شــاردن،
صفویــان را بــه عنــوان خاندانــی معرفــی مینمایــد کــه حاکمیــت مقتدران ـهای داشــتند
و یــک دولــت ملــی تأســیس کردنــد و از ایــن نظــر ،میــراث کهــن ایرانــی را بازســازی
نمودنــد و اتفاقــ ًا همــان ،یکــی از مبانــی مشــروعیتی آنهــا نیــز شــد .بهعبارتدیگــر،
شــاردن حکومــت صفویــان و قــدرت و صالبــت آنهــا را یکــی از مؤلفههــای تفکیــک
ایــران و ایرانیــان از دولتهــای همجوارشــان معرفــی میکنــد.
ج) گذشته تاریخی ایران

چنانکــه از نوشــتههای شــاردن بــر میآیــد ،وی هــم بــه تاریــخ ایــران باســتان
عالقــه داشــته و هــم بــه اهمیــت تاریــخ ایــران دوره اســامی پــی بــرده اســت .بــه
همیــن دلیــل ،در طــول ســفرش در بازدیــد از شــهرها ،وجــه تســمیه و گذشــته شــهرها را
ذکــر کــرده اســت .او هرچنــد مطالعــات تاریخــی مختصــری داشــته ،بــه اهمیــت تاریــخ
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در هویــت ایرانــی آگاه بــوده اســت .او هخامنشــیان را پارســیان نامیــده ،لــذا از ابتــدا تــا
انتهــای ســفرنامهاش ،ایرانیــان را بــا عنــوان پارســیان نــام میبــرد .وی مینویســد:
«ایرانیــان بــه ماننــد تــرکان ،از ســرزمین تــوران آمدهانــد و در حقیقــت از آن ســرزمین
بــزرگ و وســیع وارد ایــران شــدهاند و ســنن و رســوم باســتانی خویــش را در مناطــق نوین
همچنــان پایــدار و اســتوار نگــه داشــتهاند( ».شــاردن :1338 ،ج  )196 :5از نوشــتههای
شــاردن برداشــت میشــود کــه او شــاهنامه را هــم مطالعــه کــرده و تاریخنــگاران ایــران
را تــا حــدودی میشــناخته و بــا آثــار آنهــا آشــنا بــوده و از ســابقه علــوم ایــران هــم
آگاهــی داشــته اســت .او حتــی بناهــای باســتانی ایــران را هــم بــا دقــت بررســی کــرده
اســت .ازای ـنرو ،اگــر وی در بخشهــای مختلفــی از ســفرنامه خــود از تاریــخ و پیشــینه
درخشــان ایرانیــان ســخن میگویــد و بــه دســتاوردهای فرهنگــی و تمدنــی ایــران
اشــاره میکنــد ،در واقــع بــر ایــن بــاور اســت کــه تــداوم خاطــرات ایرانیــان از پیشــینه
تاریخــی مشــترک  -دوران باســتان و اســامی -بــه شــکلگیری هویــت ملــی در دوره
باســتان و ســپس هویــت قومــی در ســدههای نخســت اســامی تــا دوره صفویــه و
ســرانجام هویــت ملــی در دوره صفویــه منجــر شــده اســت .احیــای مراســمی همچــون
شــاهنامهخوانی و شاهنامهنویســی ،تاجنامهنویســی و قصهپــردازی در دوره صفویــه،
بازآفرینــی نقــش تاریــخ مشــترک در هویتســازی ملــی اســت کــه از نــگاه شــاردن دور
نمانــده و در گزارشهــای خــود بــه آن اشــاره میکنــد( .گــودرزی)344-343 :1387 ،
د) جغرافیای سرزمین ایران

شــاردن در ســفرنامه خــود ،در مــورد وســعت ایــران در دوره صفویــه ،بــه ســخنان
بــزرگان و جغرافیدانــان ایرانــی اســتناد کــرده ،ایــران را بزرگتریــن امپراتــوری روی
زمیــن معرفــی مینمایــد .او ســپس نظــر خــود را اینگونــه بیــان میکنــد« :ایــران کشــور
کوچکــی نیســت کــه بتــوان حــدود آن را بــا چنــد تختهســنگ یــا تپــه حقیــر یــا رودخانــه
کوچــک مشــخص کــرد .بلکــه چنــدان وســیع و گســترده دامــن اســت کــه درنوردیــدن
کوتاهتریــن حــد آن ،افــزون بــر چهــار مــاه مــدت میگیــرد( ».شــاردن،1374،ج)684 :2
او همچنیــن بــه اهمیــت ژئوپولیتیــک ایــران توجــه داشــته ،میگویــد« :وضــع جغرافیــای
ایــران یکــی از موجبــات توانمنــدی اوســت؛ زیــرا سراســر مرزهایــش از هــر ســو بــه
وســیله دریــا یــا بیابانهــای وســیع و ب ـیآب و خالــی از ســکنه و آبادانــی بــا کوههــای
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بلنــد محافظــت میشــود و عبــور ســپاهیان انبــوه دشــمن از ایــن موانــع آســان نیســت».
(شــاردن ،1374 ،ج  )1186 :3در حقیقــت ،او بــا پرداختــن بــه موضــوع جغرافیــای ایــران،
بــه ایــن نکتــه تأکیــد دارد کــه ایــن جغرافیــا ،مفهــوم ایــران را بــه عنــوان بعــد ســرزمینی
و رکــن مهــم هویــت ملــی ایــران عصــر صفــوی ،بازآفرینــی نمــوده اســت .اهمیــت
گــزارش شــاردن در مباحــث جغرافیایــی ،از آن روســت کــه فرامــوش نکنیــم نــام ایــران
در مفهــوم سیاســی -اجتماعــی خــود ،پــس از ســدههای متمــادی کــه فرامــوش شــده
بــود ،در دوره صفویــه مــورد توجــه و کاربــرد فــراوان قــرار گرفتــه اســت( .گــودرزی،
)236-235 :1387
هـ) آداب و رسوم و فرهنگ عمومی

شــاردن ،آداب و عــادات و رســوم ،اعیــاد ،تاریــخ و ویژگیهــای ملــی دولــت بــزرگ
صفــوی را بــه دقــت تحلیــل کــرده اســت .او ســجایای اخالقــی ،اجتماعــی و تاریخــی
مســلمانان ،زرتشــتیان ،گرجیــان ،ارمنیــان ،اعــراب ،افغانــان ،تــرکان و دیگــر ملــل و
اقــوام تابــع ایــران صفــوی را نیــز بررســی کــرده اســت .وی بــرای نخســتین بــار بــه
اهمیــت اســاطیر و افســانههای ملــی پــی بــرده ،بهگونــهای کــه از پیشــروان تحقیــق
در افســانهها و اســاطیر ملــی ایــران بــه شــمار میآیــد .همانگونــه کــه پیــش از ایــن
گفتــه شــد ،عناصــر فرهنگــی بــه عنــوان مــاده و محتــوای هویــت شــناخته میشــوند؛
بــه همیــن دلیــل ،توجــه بــه ایــن عناصــر در تفهیــم هویــت ملــی مؤثرتــر اســت .شــعر و
ادبیــات ،یکــی از جنبههــای فرهنــگ اســت .شــاردن در ایــن مــورد میگویــد:
ســرودن شــعر ،از جملــه هنرهــای ذاتــی ایرانیــان اســت و همــه آنــان دارای ایــن
خصوصیــت و اســتعداد ذهنــی و لطیــف میباشــند .ایرانیهــا در جشــنها و
گردهماییهــا و هــر زمــان فراغــت و فرصــت یابنــد ،بــه شــنیدن شــعرهای نغــز و
دلکشــی کــه حاصــل اندیشـهها و تخیــات رؤیاآفریــن شــاعران بــزرگ آنهاســت،
خویــش را شــاد و سرمســت میکننــد .در ایــن روزگاران میــان همــه شــاعران،
ســعدی و حافــظ ،از شــهرت و اعتبــار خاصــی برخوردارنــد( ».شــاردن ،1374 ،ج ،3
)1105-1110

شــاردن حتــی ورزشهــای رایــج در ایــران عصــر صفــوی را شــاخصی بــرای توصیــف
فرهنــگ عمومــی و ریش ـهدار ایــن ســرزمین در نظــر گرفتــه اســت .او ورزش ایرانیــان
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دوره صفویــه را همچــون اشــکانیان میدانــد و بــه ایــن نکتــه تأکیــد دارد کــه نــه
گذشــت زمــان و نــه آییــن و مذهــب ،هیچگونــه تغییــر و تحــول اساســی در اینگونــه
فعالیتهــا ایجــاد نکــرده اســت( .شــاردن ،1345 ،ج )109 :7
شــاردن بــا عنایــت بــه ویژگیهــای فرهنگــی و بــا توجــه بــه آداب و رســوم ایرانیــان
و بــا در نظــر گرفتــن تفاوتهــای زیســتمحیطی ،ایرانیــان را مردمــی ظریفطبــع،
هوشــمند ،نازکخیــال مصلحتنگــر ،عاقبتاندیــش ،زودفهــم ،محتــاط و دارای قــوه
تمیــز و تشــخیص میدانــد .وی میگویــد:
بــا اینکــه ایــران بــا عثمانــی و هنــد همســایه اســت ،ایرانیــان نــه ماننــد
عثمانیهــا درندهخــو و نــه ماننــد هندیــان ،زودبــاور و کــم فکــر هســتند .او ایرانیــان
را روشــنطبع ،مالیــم و کســانی معرفــی میکنــد کــه قابلیــت تمدنپذیــری و
شهرنشــینی دارنــد( .شــاردن ،1374 ،ج )1593 :4

همچنیــن شــاردن شــرح جامعــی در مــورد جشــن نــوروز ،مظهــر اســتقالل ملــی
ایرانیــان آورده کــه نشــان میدهــد نقــش مؤثــر ایــن ســنت ایرانــی در تکویــن هویــت
ملــی را بــه خوبــی درک نمــوده اســت .او همچنیــن ایرانیــان را مردمــی معرفــی میکنــد
کــه بیشتــر وقــت خــود را صــرف آموختــن دانــش و فرهنــگ میکننــد و دســتیابی
بــه علــم و هنــر را برتریــن آرمانهــای خــود میداننــد .بــه گفتــه او ،مــردم ایــران عصــر
صفــوی ،پزشــکان و اخترگــران را از لحــاظ شــأن و مقــام اجتماعــی در یــک ردیــف بــه
شــمار میآورنــد و پزشــکی و اخترگــری را مکمــل یکدیگــر میداننــد .ایــن تأکیــد
شــاردن ،بازهــم گویــای توجــه ایرانیــان بــه مســائل فرهنگــی و سنتهاســت .او بــا
پرداختــن بــه موضوعــات فرهنگــی از قبیــل جشــنها و موالیــد یــا ســوگواریها و
عزاداریهــا و آدابو رســوم ،در واقــع بــر ایــن امــر تأکیــد دارد کــه در دوره صفویــه و بــه
مــدد ایــن دولــت ،مــا ارتقــای فرهنــگ قومــی بــه ســطح فرهنــگ ملی را شــاهد هســتیم.
فراگیــری مناســبتها و مناســک فرهنگــی در دوره صفویــه و توجــه همــه قشــرهای
جامعــه بــه ایــن مهــم ،یــادآور ایــن نکتــه اســت کــه در دوره صفویــه بــا یــک فرهنــگ
ملــی ،در مقابــل فرهنــگ قومــی از قبــل موجــود ،روبـهرو هســتیم کــه رکــن مهمــی در
تکویــن هویــت ملــی محســوب میشــود( .گــودرزی)304-303 :1387 ،
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و) جمعیت همگن و متحد

میــزان جمعیــت از عوامــل قدرتمنــدی هــر دولــت محســوب میشــود .پــس در
تبییــن هویــت ملــی و داشــتن شــاخص هویتــی "قــدرت" در مقایســه بــا دیگــران ،میــزان
جمعیــت نیــز مــاک محاســبات اســت؛ امــا ایــن جمعیــت بایــد از ویژگــی همگنــی و
اتحــاد برخــوردار باشــند تــا از آن بتــوان بــه عنــوان عنصــری در تبییــن قــدرت بــه عنــوان
مؤلفــه هویــت اســتفاده کــرد.
شــاردن در بخشهــای مختلفــی از ســفرنامه خــود ،بــه موضــوع جمعیــت ایــران و
ویژگیهایــش توجــه کــرده اســت .زمــان حضــور او در ایــران ،ســاکنان اصفهــان شــامل
پیــروان ادیــان مختلــف اســام ،مســیحیت ،یهــود ،و زرتشــتی بودهانــد .بــا وجــود ایــن
اقلیتهــای مختلــف در دوره صفویــه ،همانطــور کــه او هــم در ســفرنامهاش آورده،
اصفهــان از رونــق و یکپارچگــی برخــوردار بــود .شــاردن دربــاره کمــی جمعیــت در ایــران
مینویســد« :هیــچ کشــوری وجــود نــدارد کــه کوههایــش چنــان زیــاد و رودخانههایــش
چنیــن کــم باشــد .هیچکــدام از ایــن رودخانههــا قــادر بــه ایجــاد ارتبــاط آبــی بیــن
والیــات نبودنــد .ایــران کشــوری خشــک و لمیــزرع و کمنفــوس بــود و بــه خصــوص
جمعیــت مناطــق مرکــزی کــه بیابانهــای خشــک در آن واقــع شــده ،بســیار کــم بــود».
(فریــر )54 :1384 ،بــه واقــع ایــن اشــاره او ،بــه موضــوع قدرتمنــدی دولــت ایــران بــاز
میگــردد؛ زیــرا تأکیــد مینمایــد« :ایرانیــان نســبت بــه پهنــای خــاک خــود ،جمعیــت
ندارنــد و ایــن ســرزمین ،فاقــد چیــزی اســت کــه عمدهتریــن قــوای دولتهــا را تشــکیل
میدهــد( ».شــاردن ،1345 ،ج )202 :8وی جمعیــت را مهمتریــن پایــه قــدرت میدانــد
و میگویــد :ایــران فاقــد یکــی از مؤثرتریــن عوامــل و لــوازم اقتــدار اســت .بــا وجــود
ایــن ،بــه یکدســتی و همگنــی ایــن جمعیــت محــدود ،اشــاره کــرده ،آن را از اســباب
قدرتمنــدی دولــت صفویــه میدانــد .بــه بیــان دیگــر ،او بــا اشــاره بــه تنــوع قومــی
و کثــرت جمعیتــی برخــی شــهرها ،بــه طــور ضمنــی بــه ایــن نکتــه تأکیــد دارد کــه
صفویــان توانســتند از ایــن جمعیــت بــه ظاهــر متنــوع ،یــک "مــای" مشــترک بــه نــام
ملــت ایــران آن هــم در ســرزمینی کــه مهــد نــژاد آریاییهاســت ،ایجــاد نماینــد و ایــن
موفقیــت آنهــا در تکویــن هویــت ملــی ایرانــی بســیار مؤثــر بــوده اســت.
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ز) زبان:

زبــان مشــترک یکــی از مؤلفههــای مهــم هویــت ملــی بــه شــمار میآیــد .اهمیــت
ایــن مؤلفــه زمانــی بیشتــر اهمیــت دارد کــه فرامــوش نکنیــم در هــر جغرافیــای هویتــی،
بیتردیــد زبانهــای متعــددی رایــج اســت امــا زبــان اصلــی و مشــترک ایــن جغرافیــا،
مــرز اصلــی تفکیــک هویتــی آنهــا بــا دیگــر ملــل اســت .ایــن مســأله در دوره صفویــه
بــه خوبــی دیــده میشــود.
شــاردن زبانهــای رایــج در میــان ایرانیــان عصــر صفویــه را ســه زبــان فارســی،
ترکــی و عربــی میدانــد .او زبــان فارســی را زبــان شــعر و ادبیــات ،زبــان عربــی را
مذهبــی و ترکــی را زبــان ســپاهیان و دربــار میدانــد و تأکیــد میکنــد« :فارســی
بالغــت ،عربــی فصاحــت و ترکــی سیاســت ،باقــی قباحــت اســت ».اگرچــه تأکیــد
میکنــد کــه ایرانیــان ،زبــان فارســی را زبــان طبیعــی و قومــی خــود میداننــد( .شــاردن،
 ،1374ج « )946-947 ،3در امپراتــوری ایــران ،از ســرحدات عربــی و جنوبــی تــا قســمت
اعظــم پــارت عــراق عجــم ،بــه ترکــی بیشتــر از فارســی ســخن گفتــه میشــود و در
بقیــه مناطــق فارســی رواج دارد(».شــاردن ،1338 ،ج  )56 :5او از ایــن نظــر کــه تغییــرات
و اشــکاالت زبــان فارســی بســیار انــدک اســت ،مــردم مشــرقزمین را خوشبخــت
میدانــد؛ چــون از ایــن اشــکاالت عظیــم یعنــی تغییــر و تبدیــل مهمتریــن موضــوع
تمــدن بشــری کــه زبــان اســت ،خــود را آزاد ســاختهاند .شــاردن احســاس خوشحالــی
میکنــد کــه کلماتــی بیشــمار از زبــان فارســی در زبانهــای اروپایــی از قبیــل آلمانــی
و انگلیســی وارد شــده اســت .او فارســی را یگانــه زبــان مشــرقزمین میدانــد کــه
بیشتــر از همــه بــا زبانهــای اروپایــی تناســب دارد و کمتــر آهنگهــای ســخت و
خشــن در آن دیــده میشــود.
او در مورد زبان عربی میگوید:
بــا اینکــه بیشتــر کتــب و آثــار معتبــر تــازی را بــه فارســی برگرداندهانــد ،زبــان
عربــی در کلیــه زمینههــای علمــی و مذهبــی اعتبــار و اهمیــت بســیار دارد؛ زیــرا
سرچشــمه همــه دانشهــا ایــن زبــان اســت و نیــز مبلغــان ایــن دیــن ،ناچارنــد
قــرآن را کــه کالم خداســت و بزرگتریــن معجــزات پیغمبــر اســام اســت و کتــب
حدیــث را بــه زبــان عربــی بخواننــد( .شــاردن ،1374 ،ج )921 :3
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شــاردن عربــی را زبــان علمــی مشــرقزمین میدانــد .او بــه ایــن مســأله غبطــه
میخــورد کــه مســلمانان مشــرقزمین بــه ویــژه ایرانیــان ،دارای اســامی و القــاب
باشــکوهی هســتند کــه غالب ـ ًا برگرفتــه از زبــان خودشــان و یــا زبــان عربــی اســت ،در
حالــی کــه غربیــان دارای القابــی هســتند کــه فاقــد معناســت .از ایــن توجــه و دقــت
شــاردن در بیــان تنــوع زبانــی در ایــران عصــر صفــوی و تأکیــدی کــه بــر زبــان فارســی
دارد ،میتــوان دریافــت کــه او از ایــن نکتــه غافــل نبــوده کــه زبــان فارســی یکــی از
ارکان هویــت ملــی ایــران محســوب میشــود .اهمیــت ایــن مســأله آنجاســت کــه بــه
رغــم رایــج بــودن زبانهــای دیگــر و بــه ویــژه زبــان ترکــی در دربــار ،هیــچگاه آن
زبانهــا مانــع گســترش و فراگیــری زبــان فارســی بــه عنــوان زبــان هویتبخــش بــه
عنصــر ایرانــی نشــده اســت.
نتیجه
در ایــن مقالــه تــاش شــد تــا حــدود انطبــاق گزارشهــای شــاردن ،جهانگــرد
فرانســوی در ایــران عصــر صفــوی ،بــا مؤلفههــای هویــت ملــی واکاوی شــود .در ایــن
بررســی ،معلــوم شــد شــاردن در ســفرنامهاش ،اشــارات متعــددی بــه مصادیــق مرتبــط
بــا مؤلفههــای هویــت ملــی دارد .بــا وجــود ایــن ،او در پرداختــن بــه مســائل مذهبــی
و رســمیت مذهــب تشــیع بــه عنــوان یــک شــاخص مهــم تأکیــد بیشتــری دارد.
نکتــه قابلتوجــه در بررســی ســفرنامه شــاردن ،ایــن اســت کــه اگرچــه او از واژگانــی
همچون"هویــت"" ،هویــت ایرانــی" و"هویــت ملــی" اســتفاده نمیکنــد ،مصادیقــی کــه
در مــورد هریــک از مؤلفههــای مرتبــط بــا هویــت بیــان میکنــد ،نشــان میدهــد کــه
او در مــواردی بــه ایجــاد ،بازســازی و تکویــن هویــت ملــی در دوره صفویــه اشــاره کــرده
کــه در رأس ایــن نمونههــا و البتــه بــا تأکیــد دوچنــدان ،مســأله مذهــب و رســمیت آن
اســت و در مــواردی بــه تکویــن وتتمیــم هویــت ملــی میپــردازد کــه زبــان فارســی،
پیشــینه تاریخــی مشــترک ،نظــام سیاســی و جمعیــت همگــن بــا ســرزمین ،نمونههــای
مشــخص ایــن امــر اســت .از ایــن رو ،حتــی بــا فــرض اینکــه او از مفهــوم هویــت ملــی
در ایــران عصــر صفــوی درک دقیقــی نداشــته ،از توجــه بــه عناصــری کــه میتوانــد
چنیــن جایگاهــی داشــته باشــد ،غافــل نبــوده اســت.

 ₪ 66سخن تاریخ /شماره  21ـ سال نهم ـ بهار و تابستان 1394

کتابنامه
 احمــدی ،حمیــد ( .)1386هویــت و قومیــت در ایــران ،بــه اهتمــام علیاکبــرعلیخانــی ،هویــت در ایــران ،تهــران ،پژوهشــگاه علــوم انســانی فرهنــگ و مطالعــات
اجتماعــی ،جهــاد دانشــگاهی ،ص .187-165
 اســمیت ،دی آنتونــی ( .)1383ناسیونالیســم ،نظریــه ،ایدئولــوژی تاریــخ،ترجمــه منصــور انصــاری ،تهــران ،نشــر تمــدن ایرانــی.
 افتخــاری ،اصغــر ( .)1386کالبدشــکافی هویــت ،مبانــی ،بحرانهــا ،راهکارهــا،بــه اهتمــام علیاکبــر علیخانــی ،هویــت در ایــران ،تهــران ،پژوهشــگاه علــوم انســانی
فرهنگــی و مطالعــات اجتماعــی جهــاد دانشــگاهی ،ص .37-23
 ثواقــب ،جهانبخــش ( .)1380تاریخنــگاری عصــر صفــوی و شــناخت منابــع وماخــذ ،شــیراز ،انتشــارات نویــد شــیراز.
 جعفریــان ،رســول ( .)1381هویــت ایرانــی در کشــاکش تحــولات سیاســیایــران در چهــار قــرن اخیــر ،بــه اهتمــام گــروه تحقیقــات سیاســی اســام (پژوهشــگاه
علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی) ،مؤلفههــای هویــت ملــی در ایــران ،تهــران،
پژوهشــگاه فرهنــگ و معــارف ،ص .27-5
 دانشپــژوه ،منوچهــر ( .)1385بررســی ســفرنامههای دوره صفــوی ،اصفهــان،دانشــگاه اصفهــان ،فرهنگســتان هنــر.
 رجایی ،فرهنگ ( .)1386مشکل هویت ایرانیان امروز ،تهران ،غزل. رواســانی ،شــاپور ( .)1383تعامــل فرهنــگ و هویــت ملــی ،بــه اهتمــام داوودمیرمحمــدی ،تهــران ،نشــر تمــدن ایرانــی.
 ســریعالقلم ،محمــود ( .)1386پارادوکــس هویــت در ایــران تقابــل لیبرالیســمو اســلام ،بــه اهتمــام علیاکبــر علیخانــی ،هویــت در ایــران ،تهــران ،پژوهشــگاه علــوم
انســانی فرهنــگ و مطالعــات اجتماعــی جهــاد دانشــگاهی ،ص .50-41
 سیووری ،راجر ( .)1381ایران عصر صفوی ،ترجمه کامبیز عزیزی ،بیجا ،مرکز. شــاردن ،ژان ( .)1338ســیاحتنامه ،ترجمــه محمــد عباســی ،بیجــا ،اتحــاد،پیــروز و نگیــن ،ج  5و .6
 .)1345( _________________ -ســیاحتنامه شــاردن ،ترجمــه محمــد عباســی،

بررسی هویت ملی ـ تاریخی ایرانی در سفرنامه شاردن 67 ₪

تهــران ،امیرکبیــر ،ج  8 ،7 ،1و .9
 ________________ ( .)1372ســیاحتنامه شــاردن ،ترجمــه اقبــال یغمایــی،تهــران ،تــوس ،ج .1
 ___________________ ( .)1374ســیاحتنامه شــاردن ،مترجــم :اقبــالیغمایــی ،تهــران ،تــوس ،ج  4 ،2،3و .6
 طالشــانی ،مظفــر نامــدار ( .)1381غربگرایــی و اســتحاله هویــت ملــیایرانیــان ،بــه اهتمــام گــروه تحقیقــات سیاســی اســامی (پژوهشــگاه علــوم انســانی و
مطالعــات فرهنگــی) ،مؤلفههــای هویــت ملــی در ایــران ،تهــران ،معــارف ،ص 187
و .149
 علیخانــی ،علیاکبــر ( .)1386هویــت فرهنگــی ایرانیــان و عقبماندگــی ،بــهاهتمــام علیاکبــر علیخانــی ،هویــت در ایــران ،تهــران ،پژوهشــگاه علــوم انســانی
فرهنــگ و مطالعــات اجتماعــی جهــاد دانشــگاهی ،ص .141-95
 فریــر ،رانددبلیــو ( .)1384برگزیــده و شــرح ســفرنامه شــاردن ،ترجمــه حســینهژیریــان و حســن اســدی ،تهــران ،نشــر پژوهــش فــروزان روز.
 قبــادی ،حســینعلی؛ منیــژه غیاثالدیــن .)1386( ،ظرفیتهــای ادبیــات فارســیدر بازیابــی هویــت ایرانــی ،بــه اهتمــام علیاکبــر علیخانــی ،هویــت در ایــران،
تهــران ،پژوهشــگاه علــوم انســانی فرهنــگ و مطالعــات اجتماعــی جهــاد دانشــگاهی ،ص
.163 -143
 کرویــس ،دریــک وان در ( .)1380شــاردن و ایــران ،ترجمــه حمــزه اخــوان تقــوی،تهــران ،نشــر و پژوهــش فــروزان روز.
 کریمــی ملــه ،علــی ( .)1386بازتاب هویــت فرهنگــی ایرانیان در ســفرنامههایعصــر صفــوی و قاجــاری ،فصلنامــه مطالعــات ملــی ،ســال هشــتم ،شــماره  ،29ص
.62-31
 کمالــی اردکانــی ،علیاکبــر ( .)1386بحــران هویــت و عوامــل تشــدید آن درایــران ،بــه اهتمــام علیاکبــر علیخانــی ،هویــت در ایــران ،تهــران ،پژوهشــگاه علــوم
انســانی فرهنــگ و مطالعــات اجتماعــی جهــاد دانشــگاهی ،ص .331-315
 -گریشــمن ،ر ( .)1380ایــران از آغــاز تــا اســلام ،ترجمــه ،محمــد معیــن ،تهــران،

 ₪ 68سخن تاریخ /شماره  21ـ سال نهم ـ بهار و تابستان 1394

شــرکت انتشــارات علمــی و فرهنگــی.
 گــودرزی ،حســین ( .)1387تکویــن جامعهشــناختی هویــت ملــی در ایــران بــاتأکیــد بــر دوره صفویــه ،تهــران ،انتشــارات تمــدن ایرانــی.
 گیدنز ،آنتونی ( .)1386جامعهشناسی ،ترجمه حسن چاوشیان ،تهران ،نی. محرمــی ،توحیــد ( .)1386هویــت ایرانــی اســلامی ،بــه اهتمــام علیاکبــرعلیخانــی ،هویــت در ایــران ،تهــران ،پژوهشــگاه علــوم انســانی فرهنــگ و مطالعــات
اجتماعــی جهــاد دانشــگاهی ،ص .94-65
 محمــودی ،علــی ( .)1386بحــران هویــت در ایــران امــروز ،بــه اهتمــام علیاکبرعلیخانــی ،هویــت در ایــران ،تهــران ،پژوهشــگاه علــوم انســانی فرهنــگ و مطالعــات
اجتماعــی جهــاد دانشــگاهی ،ص .314-291
 مشیری ،مهشید ( .)1376فرهنگ فشرده زبان فارسی ،تهران ،البرز. -مطهری ،مرتضی ( .)1360خدمات متقابل اسلام و ایران ،تهران ،صدرا.

