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تاریخ تصویب39/4/4 :

چكیده

بازنمایي هویت ایراني بهمنظور ریشهیاابي هویات امار زر رار رر

است .هویت پدیدهار موقعيتمند اسات هاه در لاوم زمااخ ساا ه
شده ،با عناصر اص ود پایا یا دگرگوخ ميشود .بازنمایي هویات

را از م وخ گوناگوخ ادبي ،فلسفي ،تاریخي ،سافرنامهنویساي يياره

ميتواخ بهدست آ رد .در ایا مااهاه بارآنيم تاا تا ثير زمااخ ماااخ

را ر گاارای هااار سياسااي ،ساارزميني ،فرهنگااي اع اااادر
سفرنامهنویس را در ارتباط با مفهوم ایراخ ایراني تبيي هنيم .به ای
منظور ،د سفرنامهر مهم جهاخ اسامم ،یعناي رللاهر ابا بطولاه

ساايالتنامااهر ا هيااار بلبااي را برگزیاادیم .ر ليااهر ماااجراجویي
 .1ده رار تاریخ عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسممي الد شبس رmanijehsadri@gmail.com ،
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اب ا بطولااه ساابب شااد تااا زا یااهر دیااد ا از شااریعتماادارر بااه

تصوفمحورر تغيير یابد زا یهر دید سيام پيدا هناد ،باهگوناهار

هه ایراخ ایراني را ن واند وب درك هند؛ اما بلباي باا م موریات

جهاخگردانهر ود ،نگرش م صلبانه م عصبانه درقبام يير ودرها
اتخاذ هرد شنا ت وبي از هویت ود دیگرر بهدست داد.

واژههای كلیدی :هویت ،ایراخ ،ایراني ،ا هيار بلباي ،ابا بطولاه،
سفرنامهنویسي.

 .1مقدمه

ایراخ ایراني بهعنواخ پدیدهر تاریخي ،از زماخ تشايل د هتهار ایراني مورد توجاه باوده

است .هانوخ توجه معطوف به ایراخ سياسي ،اج ماعي جغرافيایي بود .ای گونه فهم ،نوعي
هویت برار ایراخ ایراني ایجاد هرده بود آنچه در ای بااربوب جغرافياایي ،سياساي
اج ماعي جار نميگرفت ،باعنواخ «انيراخ» «انيراني» شناسانده ميشد.
با ظهاور گسا رش اسامم ،بخشاي از عناصار ساختافازارر هویات ایراناي باا تا ير
بندسدهار ،بار دیگار اود را نشااخ داد .نوساازر هاوی ي باا مااهي ي جدیاد هماراه شاد
دگرگوني بيش ر در جنبههار نرمافزارر هویت ،یعني ابعاد ارزشاي عاالفي باود .درلااهي
هه عناصر جغرافيایي سا ار سياسي اج ماعي با تغييرات اندك در هویت جدیاد هضام
شد هویت ایراني اسممي شال گرفت؛ اما با پيدای

گس رش تفا تهار ماههبي در

جامعه ،بهتدریج در داراالسمم ييریتسازر شر ع شد گس رش یافت .یاي از ای ماوارد
م فا ت ،ایراخزمي بود.
پيدای

نام «ایراخ ایراخزمي » در م وخ ادبي تاریخي برایناد نوساازر هویات جدیاد

است هه در آثار قرخ پنجم تا هف م هجرر با تشايل لاومتهار مسا ال در ایاراخ نمایااخ
شد .به یژه لاومت سلجوقي هه تمام قلمر ایراخ ساسااني را باه سايطرهر اود درآ رده
بود ،نمایندهر ایراخ شد .هربند لامراناخ ای سلسلهها ييرایراني بودند ،ماهيات ساا ار
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د هت آخهاا از اندیشاهر لاومات شااهي شاال گرف اه باود هاارگزاراخ آخ را ایرانيااخ
تشايل ميدادند.
پژ هشگراخ ابعاد مفهوم ایراخ را در م وخ تاریخي ایراخ بازنمایي هردناد ماااالتي نياز
در ای زمينه نگاش ند .در ای مااهه ،درصدد بازنماایي انعااام مفهاوم «ایاراخ ایراناي» در

سفرنامههار مسلماناخ ييرایراني ،یعني سفرنامهر ابا بطولاه (قارخ هشا م قمارر ،عرباي از

شمام افریاا) سفرنامهر ا هيار بلبي (قرخ یازدهم قمرر ،ترهي از آنالوهي) برآمدیم .هر
د م بعد از اتمام جهاخگردر براسام یادداشتها با نگاه پسيني تد ی شده است .هار

د جهاخگرد بودهاند؛ اما اهداف م فا تي داش ند هه در م بهتفصيل تبيي

واهد شاد .در

فاصلهر زمااني ساهسادهار باي ایا د جهااخگارد ،دگرگاونيهاار زیاادر در عرصاهر
جغرافيایي ،سياسي اج ماعي ایراخ پدید آمد .اماا ان خااب ایا د تالاد در گریزناپاهیر
بود؛ زیرا در عاهم اسمم ،جز ا هيار بلبي ،جهاخگاردر هاملاراز باا ابا بطولاه نمايتاواخ

یافت .هربند جهااخگرداناي مانناد هاتاب بلباي در ه ااب جهااخنماا ( )8003هام ه ااب

جغرافي /سفرنامه نوش ند ،ارزش جایگاه آخها با اب بطولاه ا هياار بلباي قابال ماایساه
نيست.
گزین

م وخ سفرنامهار به ای دهيل بود هه تاهنوخ از زا یهر دید سافرنامهنویساي ،باه

بازنمایي مفهوم «ایراخ ایراني» پردا ه نشده اسات .درباارهر ابا بطولاه ا هياار بلباي
مااالت ه ابهار م عددر را مورگاخ ( ،) 8001رام ( ،)1321هراباوفسااي (،)1933
ارقليچ ( ،)1394گميجي ( )8003دیگراخ نوش هاند؛ اما به ای مسئله نپردا هاند .ل ي در
ترجمههار ای سفرنامهها ،نویسندگاخ با ر یارد « ودر»انگارانه ،بر اي مفااهيم محاورر
«دیگرر»انگارر آخها را تغيير دادهاند؛ در ترجمهر محمدعلي مولدر لسي نخجاواني
از ای د سفرنامه ،گاهي بهجار مفهوم «عجم» ،مفهوم «ایراخ» بههار رف ه است هه ماا را باه
ماصود نميرساند .اهب ه ،هریماي مااهاهار بااعنواخ «داراهحارب (باا ت هياد بار ار پایيااخ) از
دیدگاه سيالاخ »...نوش ه است هه ایا مااهاه نياز م عار

مسائلهر «ایاراخ ایراناي» نشاده

است .نا هر دیگر ای است هه مور اخ ایراني به مسئلهر ایراخ بهمثاباهر ساوههر اودر
مينگریس ند

ودشاخ در خ فضار الساسي ایدئوهوهیاي مفهوم ایراخ قرار داش ند .اماا
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اب بطوله بلبي در ماام د جهاخگرد ييرایراني ،به ای مسئله بهعنواخ ساوههر «دیگارر»
توجه دارند.
در ای مااهه با بهرهگيرر از ر ش ماایسهار ،بهدنبام تبياي انعااام بازنماایي مفهاوم
ایراخ ایراني در م وخ سفرنامهار هس يم هه باه مسائلهر ایاراخ ایراناي باهعناواخ ساوههر
دیگرر توجه دارند .برار تبيي ای مسئله ،با ارائه ر باربوب مفهومي هه ابعااد گونااگوخ
هویت ایراني را ر ش هند ،دیدگاههار د سفرنامهنویس را تشاری هاردهایام .بااربوب
مفهومي از مااههر اسماعيل لس زاده ( )1921اق بام شده اسات .ایا بااربوب مفهاومي
نزدیكتری بحث نظرر است هه ميتواخ با آخ ،سوههر دیگارر را تبياي هارد .اهب اه ،در
بر ي موارد م ناسب با موروع تحايق ،در باربوب مفهومي هاس هها افز دههایي انجاام
دادهایم.
 .2چارچوب مفهومی

عناصر هویت ایرانياخ را مجموعهار از عناصار عيناي ذهناي همچاوخ سارزمي  ،فرهنا،،
ذهنيت تاریخي ،تاریخ ،دی  ،زباخ ،سياست مش رك ييره تشايل مايدهاد (ميرمحمادر،
 130-100 :1929به نال از لسا زاده )3 :1921 ،در بررساي سافرنامههاا ،سارزمي  ،دیا
سياست بي

از سایر عناصر از پایایي اهميت بر وردار است؛ بهگونهار هه عناصر دیگار

تحت ت ثير آخ قرار گرف هاند گاهي به زباخ نياز در هناار ساایر عناصار توجاه شاده اسات.
سرزمي از بند هحاظ قابليت تبدیل شدخ به عنصر بنيادی را دارد :ا مآنااه ،عيناي اسات
باربوبهار آخ قابليت تعریف شدخ را دارد ،بر مف امور ان زاعاي هاه از تاثار معناایي
بر وردار است؛ د م ،عنصر سارزمي بار مف ساایر عناصار مانناد دیا

فرهنا ،،فاقاد

نگرشهار ایدئوهوهیك در نيشاده اسات؛ ساوم ،در زمااخ ماورد نظار ،هناوز اندیشاهر
مليگرایي مب نيبر سرزمي  ،زباخ نژاد صبغهر ایدئوهوهیك نياف ه باود .بار ایا اساام ،باا
بهرهگيرر از تعریف هویت برمبنار آگااهي فارد جماز از « اود دیگارر» ،بااربوب
مفهومي به شرح زیر بياخ ميشود.
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 .1-2خودی سرزمینی و خودی فراسرزمینی

از ترهيب ود دیگرر عنصر پایار هویت یعني سرزمي

نوعي تلاي هوی ي « ،اودر

سرزميني» «دیگرر سرزميني» به جود ميآیاد .منظاور از « اودر سارزميني» مجموعاهر
عناصر مؤهفههایي از هویت است هه توسط جمعي پهیرف ه شده باربوبهار مش رك
بااا رر ،رف ااارر اندیشااگي افااراد را شااال داده اساات .در ااودر دیگاارر ساارزميني،
سرزمي ظرف سایر مش رهات مظر ف است .هر مظر ف توانمند ت ثيرگهار اسات؛ اماا
ساارزمي محماال تجلااي مشا رهات تفااا تهااار هااوی ي اساات .از آنجااایي هااه ساارزمي
اب بطوله بلبي در قلمر ایراخ تاریخي قرار نداشت ،ناگزیر سرزمي زا یهر دید هاوی ي
م فا تي را برار ای د فرد ایجاد مايهارد .در ایا گوناه ماوارد ،سافرنامهناویس باهجاار
ودر سرزميني قرابت ،به دیگرر سارزميني توجاه هارده اسات؛ باوخ سارزمي ظرفاي
هرفتر ،پایاتر هارسازتر از دیگر عناصار هاوی ي اسات .ازایا ر  ،باهعناواخ بنياادرتاری
عنصر درنظر گرف ه شده است (هماخ.)2 :
سياست نيز بهعنواخ مؤهفهر بنيادر هویت در سفرنامهها مورد توجه باوده اسات .منظاور
از سياست ،گرای

عمومي به بگونگي ادارهر امور جامعاه اسات هاه توساط د هاتهاار

زماخ اب بطوله بلبي تحاق یاف ه است .ای لاومتها ناوعي انساجام باا رر ،رف اارر
اندیشگي در عرصهر سياست بي مغربيها تركهار عثماني ایجاد هارده بودناد .بادیهي
است هه سياست از یژگي پایایي سرزمي بر وردار نيست؛ اما در برهاههاایي ،در ایجااد
تاویت ابعاد هویت نا

مؤثرر دارد .با ارد هاردخ عنصار سياسات باه اودر دیگارر

سرزميني ميتواخ تعریف دقيقترر از ودر دیگرر سرزميني بيااخ هارد .براساام ایا ،
افراد یا تشالهاا درعاي داشا عناصار دیگار هاوی ي ،باه د ماوهاهر فراگيار سارزمي
سياست عمقه نشاخ ميدهند

واهااخ ادارهر سارزمي

اود باا سياسات مشا رك هسا ند

(هماخ )3 :یا سياست جارر در جامعهر ود را مطلوبتری سياست ميدانند.
دی

اع اادات مههبي سومي عنصر پایار هویت است هه لس زاده در مااهاهر اود

آخ را زیرمجموعااهر سياساات آ رده اساات؛ امااا در ساافرنامههااا ،دیا

اع اااادات مااههبي

جایگاه یژهار دارند عامل تمييز مهماي بارار نشااخ دادخ هویات اودر دیگارراناد.
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اب بطوله باهعناواخ مسالماخ مااهاي بلباي مسالماخ لنفاي ،فضاار ذهناي م فاا تي را از
سوههر مورد مطاهعه داش ند .به یژه در د رهر اب بطوله ،ایراخ از نظر دیناي ،دباار ناوعي
بندپارگي بوده است .با ای همه ،با مههب اب بطوله همساني نداشات؛ اماا باا آخ نزدیااي
داشت .درمورد بلبي ،رز م فا تتر بود؛ بلبي لنفي نيز در فضار سني لنفي ،باا ایاراخ
شيعي ر بهر بود هه نهتنها با آخ قرابت نداشت؛ بلاه نوعي يرابت السام ميشد.
 .2-2دیگری سرزمینی و دیگری فراسرزمینی

بناخهه بياخ هردیم ،هویت ملي از مجموعهار از عناصر مؤهفهها تشايل شاده اسات .هار
شخص یا گر هي باا لضاور در سارزميني ااص ،عمیاق مشا رهات فرهنگاي ،ذهنيات
تاریخي مش رك ،دی مش رك رف ار با رهار با عمیق مشا رهات فرهنگاي سارزمي
دیگرر را از ود نشاخ دهد ،بهعنواخ «دیگارر» فراسارزميني شانا ه واهاد شاد .در ایا
تفايك ،بازهم عنصر اصلي ،سياست سارزمي اسات .در دیگارر فراسارزميني ،مسائلهر
اصلي ،تفا ت تعار
سرزميني ایفار نا

تضاد است .دیگرر سرزميني از لریق تعار

یا تضاد با اودر

ميهند .هماخلورهه در ودر سرزميني موافات باا سياسات باه ارد

شدخ به عرصهر ودر ميانجامد ،در اینجا نيز مخاهفت باا سياسات لضاور در سارزمي
دیگار فاارد را باه دیگاارر فراسارزميني ماايانادازد .بااه ساخ دیگاار ،در دیگارر ساارزميني
هيچگونه اش راك در عناصر هوی ي دیده نميشود؛ بلاه مخاهفت با سياست دیگر عناصار
هوی ي به شالگيرر ای نوعِ دیگرر انجاميده است هه از آخ ميتواخ به دشمناخ سارزميني
یاد هرد (هماخ.)18 :
یاي دیگر از عناصر هوی ي هه به دیگرر فراسارزميني داما زده ،زبااخ اسات .هربناد
اب بطوله بلبي نگرش زباخمحور به هویت ندارند ،تفا تهاا تعاار هاار زبااني باي
آخها ایرانياخ موجب شده آناخ از مفاهيمي مانند «عجام» هاه دام قاومي یاا ل اي ماههبي
دارد ،بهعنواخ دیگرر فراسرزميني اس فاده هنند تا دیگربودگي فرهنگي را نشاخ دهند .آنااخ
به یژه اب بطوله ،دیگربودگي دیني را در قاهب «رافضي» نيز تعریف هردهاند.
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از آنجا هه رساهت ای تحايق ،تبياي هویات اود ابا بطولاه بلباي نيسات ،مفااهيم
نظرر ودر سارزميني دیگارر سارزميني هااربرد بناداني نادارد؛ بلااه هاانوخ بحاث،
«دیگرر» از نگاه ای د است .بنابرای  ،بيش ری تايه موارد هاربردر ،مفااهيم مرباوط باه
ودر فراسرزميني دیگرر فراسرزميني است هه ميهوشيم در د محور «ایراخ ایراناي»
در ر ایت اب بطوله ا هيار بلبي تبيي

تحليل هنيم.

 .3ابنبطوطه :از كیستی شخصی تا چیستی سفرنامه

ابوعبداهلل محمدب عبداهللب محمد اهلواتي از قبایال بربار ماراه  ،در اناداخ اهال علام

ادب قضا ت در سام 309ق بهدنيا آمد .آموزشهار در خ انواده -هه اهل فاه قضا
شااریعت بودنااد -ا را فااردر م شاارع آگاااه از امااور فاهااي قضااایي هاارده بااود .ای ا
شریعت مدارر نوعي تعصب ماهايمههبي را در جودش نهادینه هرده بود .هماي ساا ار
ذهني ا را بهسور مورزگيررهار شرعي اج ماعي سوق ميداد .ا نيز بساخ دیگر افاراد
انواده ،علوم دیني ،ادبيات فنوخ شاعرر را فراگرفات ( فااجي)33-31 :1338 ،؛ اماا در
علوم جزء سرآمداخ نبود در سط م وسطي قرار داشات .از سافرنامهاش بناي برمايآیاد
هه انوادهاش با جود شهرت علمي ،از ثر ت مانت زیادر بر وردار نبودند .فاار مااهي
هه در جریاخ سفر به صوص در یك سام ا م گزارش ميدهاد ،گویاار آخ اسات هاه ا
سرمایهر زیادر همراه ود نداشت از دریافت د دیناار لام باا شاعف هودهاناه ،آخ را
ا هي «ف وح» (نه رات صدقات) ميداند هه نصيب

شده است (اب بطوله.)2 :1911 ،

انگيزهر ا از سفر هوتاهمدت «ميل شدید بالني اش ياق زیارت مشااهد م برهاه» مااه
بود (هماخ)1 :؛ اما ر ليهر ماجراجویانهاش ا را به جهاخگردر سايسااهه اداشات .تناوع
سرزميني ،قومي ،زباني ،اج ماعي رف ارر هه در ای مدت مشاهده هارد ،بار رف اار ا نياز
ت ثير نهاد .ا از شمام افریاا ،وارزم ما راءاهنهر تا اقصينااط هند بي دیدار هرد .ای
تنااوع محاايط لبيعااي اج ماااعي ر ح ا را نيااز گونااهگااوخ هاارد .مولااد ،م اارجم
اب بطولهشنام ،ا را هنگام اقامت در اساندریه بني معرفي ميهند:
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[ال ماالً] اساندریه اثراتي دیرپاار در شخصايت ا برجاار نهااده باشاد .تااهنوخ
جواني بود ساده بيادعا ز درناج هاه باه د دیناار رساند مايگشات تنهاا
آرز ی

آخ بود هه در زمره لاجياخ دیگر به زیارت انهر دا نایل آید .اماا از

ای پس ،ا را مردر ميبينايم باا تماایمت م ضااد مااصاد اهاداف م ناوع ،باا
شخصي ي بغرنج ذ جوه .هه گاه در محضر درم اسا اداخ لادیث در دمشاق
بغداد زانو ميزند گاه رقه ميپوشد لوق ا مص پيراخ ر ش دم لریات بر
گردخ مي نهد در عي لام مرد جن ،است اگار پاای

بيف اد ،نيازه شمشاير

بهدست ميگيرد در ميداخ نبرد مير د .ر زر در انااه ا اي هاا اهال ف اوت
فر د ميآید دم در صفا مر ت ایثار آناخ ميبنادد ر ز دیگار باه دسا گاه
جباراخ زماخ تارب ميجویاد از رار بناد بساتهاار لشا ناك در آبهاار
گلآهود ميگس رد به شاار مينشيند (مولد.)98-91 :1932 ،

ای ا ر ليااهر م ضاااد براینااد سااي سااام تجربااهر باادیز اب ا بطولااه اساات .ا از ماااام
شریعتمدارر ماهاي م عصب تا همنشيني باا پادشااهاخ اوخریاز هناد تغييار موقعيات داده
است .بدیهي است دگرگونيِ «اش ياق شدید زیارت هعبه» به ماجراجویي در دیدخ تجرباه
هردخ امور نادر جهاب ،ا را در قامت شخصي ي م عاار

نماودار هارده اسات .ا تغييار

جهت اش ياق هعبه به ماجراجویي را با ر ایات ر یاایي توجياه مايهناد ساعي دارد منشا
ما رایي برار تغيير ر ليهاش پيدا هند (اب بطولاه .)88-81 /1 :1911 ،تغييار ز دهنگاام از
رف ارر به رف ار دیگر را باید در ر ليهر ماجراجویياش جست جو هرد هاه بناار نگااه
زا یهر دید ا به پدیدههار تاریخي ،ازجمله مسئلهر ایراخ ایراني شده است.

سفرنامهر اب بطوله به سبك گف اارر اممیاي باوده هاه توساط فارد دیگارر باهناام

اب جزر تد ی شده است .سبك نگارش امم از ر ر یادداشتهاا یاا االرات موجاب
برهم وردگي نظم ر یدادها رفت آمدهار ا شده است .ا د بار از ایراخ دیدخ هارده؛
اما مطاهب

درآميخ ه است تفايك مطاهاب سافر ا م د م را مشاال مايهناد .ا گااه

درمورد ر یدادهار بسيار مهام تااریخي باههوتااهي ساخ مايگویاد؛ اماا گااه در ر ایات
الرههار داس اني سرگرمهننده قلمفرسایي ميهند .با توجه به ایناه مولد بهتفصايل باه
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سفرنامهر اب بطوله پردا اه ،باهدهيال رعایات ا صاار ،از توصايف بيشا ر آخ اوددارر
ميهنيم

وانندگاخ را به ه اب مولد ( )1932ارجاع ميدهيم.

 .1-3ابنبطوطه و «دیگری» ایران و ایرانی

اب بطولهر ماهاي عناصر ودر هم رر در فراسرزمي

ود مايیاباد ،جاز شامام افریااا،

ماه سوریه هه معد در ماهاي از قاري عاهم تا عوام را ميیابد نظار مثب اي باه آخهاا
دارد (هماخ .)14-19 :ا ميهوشد قدرت قارياخ مااهاي را در ساوریه بيشا ر نشااخ دهاد
ل ي سوررها را از هحاظ عالفي ،به مغربيها نزدیك ميداند (هماخ .)101 33 :در بايهر
سرزمي ها ،ودر فراسرزميني را با همرنا ،هاردخ شاریعتمادارر تمایال باه تصاوف
جست جو ميهند .هربند از دیدگاه شریعتمدارر م عصب ،تغيير نگرش از فااهمحاورر
به تصوفمحورر دشوار است ،ر ليهر ماجراجویي نيازها مصلحتهاار جاارر ،ایا
تغيير را درنظرش عادر ميهند .باهنظار مايرساد مساافرتهاار د ر دراز هامنشايني باا
صالباخ عااید مخ لف (مولد )898-844 :1932 ،ا را در عاایاد دیناي سساتقادم هارده
بود .به سخ دیگر ،تغيير نگرش ا در ساپهر داراالسامم صاورت مايگرفات گارای

از

مههب فاهي به مههب دیگر فاهي نبود؛ بلاه از فاه به تصوف بود هاه امارر رایاج در باي
مسلماناخ بهشمار ميرفت .بهنظر ميرسد ا با ای دگرگوني زا یهر دیاد توانسات اود را
در همهر سرزمي هار اساممي همسااخ هناد بيشا ر اود را در جاماهر زهاد صاوفياخ
بنمایاند .نفس پيراخ لریات در جهاخگرد جواخ سخت هارگر اف اد تمایمت م صاوفانهر
ا را تاویت هرد .تعبير واب اب بطوله توسط برهاخاهدی اعار

شايخ عباداهلل مرشادر

(اب بطوله )81-13 /1 :1911 ،ا را شيف هر رف ارها با رهار صوفيانه هرد .در اقاز ،بار
از آینده پي گویيهار عارفانه هه ا در مياخ اهال فااه هم ار دیاده باود ،تماایمت ا را
شدت بخشيد.
عامل دیگر در گرای

ا به شيوخ صوفي ،مصلحتهار اج ماعي اق صادر بود .رسم

بر ای بود هه ق ي مساافرر ارد شاهر مايشاد ،م ناساب باا پایگااه اج مااعياش ،مهمااخ
صالباخ شوهت قدرت آخ شهر ميشد .اگر قاري بود ،مهماخ قاري اگر بازرگاخ بود،

 / 126ایران و ایرانی در سفرنامهی ابنبطوطه و اولیای چلبی

مهماخ بازرگاخ ميشد (مولد .)90 :1932 ،انااهها تايهها تنها جایي بود هاه از ماههب
موقعيت اج ماعي افراد پرسيده نميشد .سهوهت اقامت در انااهها ،زا یهها تايههاا در
لوم مسير ،عامل مناسبي در تغيير گرای

بود .اما باهنظار ،هايچگااه ا ایا تماایمت را باه

سط ایدئوهوهیك ارتاا نداد بيش ر نگاه ابزارر بر آخ يلباه داشات تاا باا ر قلباي .باه ایا
ترتيب ،آشنایي ا با ایرانياخ مايم مصار سارزمي هاار دیگار از مجارار تصاوف صاورت
ميگرفت بعد به جنبههار جغرافيایي سرزميني ميرسيد.
نخسا ي آشاانایي ابا بطولااه بااا ایرانياااخ مربااوط بااه درا یا

قلناادرر مرشااد آخهااا،

جماماهدی سا هار ،بود هه زیبایي جماماهدی  ،عشق زهيخا ار یك زخ ،ا را باه تراشايدخ
مااور ساار صااورت اباار اخ هشااانيد .داس ا اخ تزهيااهر سااا هار تصااویرر دمنشااي در
اب بطولهر جواخ ایجاد هرد زباخ ا را به تمجيد گشود (ابا بطولاه.)83-81 /1 :1911 ،
آشانایي د م ا باا ایرانيااخ ،از لریااق اناااههاار قااهره بااود هاه بيشا ر درا یا

آخهااا را

«عجمها» (ایرانياخ) تشايل ميدادند (هماخ.)90 :
اب بطوله با نزدیكتر شدخ به ساوریه عاراق عارب ،بيشا ر باا ایرانيااخ آشانا مايشاد.
لضور تعداد زیادر از درا ی

«عجم» در زا یهها

اناااههاا اسا ابام اوشر یاناه باا

جهاخگرد جواخ ،تصویر مثب ي از ایراني در ذه ا ایجاد ميهرد .هرباه باه ایاراخ نزدیاك
ميشد با تعداد فرا اني از تايهها ،زا یههاا
گرای هار صوفيانه افزای

اناااههاا ر باهر مايشاد ،شايف گياش باه

ميیافت؛ باهلاورر هاه ا در ايلاب شاهرها ساراغ اناااههاا

ميرفت ل ي هم ر از مؤسسات مدني ل ي سياسي دیدخ ميهارد باه توصايف آخهاا
ميپردا ت .اشارهر ا به مسجد بهمراتب هم ر از انااه است .ا در اصافهاخ باه جرگاهر
صوفياخ درآمد

رقه پوشيد .به لاهماخ ایراخ نيز هم ر نزدیك ميشد از آخها گزارش

ميداد هه آخهم ايلب ،گزارشِ شنيدههار سياساي اسات تاا دیادههاای  .مايتاواخ گفات
اب بطوله صوفيزده شده بود؛ بوخ با د ر شدخ از ایراخ ،از گرای
ميیافت به قدرت بيش ر نزدیك ميشد .ا در شهرهار مسير راها

ا باه تصاوف هااه
هم ار باه جنباههاار

اق صادر ،صنع ي سياسي ایراخ توجه مايهارد .اهب اه ،در بناد شاهر محاد د ،باه بازارهاا،
بايات زیبا مزارع اشاره هرده است (هماخ.)809-801 :
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اب بطوله ذهنيت «دیگرر» ود به ایرانياخ را بيش ر در قاهب نگاه شریعتمدارر مااهاي
نشاااخ داده اساات .در دیاادگاه ا  ،دیگااررِ فراساارزميني پررناا ،آميخ ااه بااا گاارای
شریعتمدارانه است .ا نگرش هوی ي دیگاررسا يزانهر اود را در قاهاب منفاينگارر باه
«رافضياخ» -هه قدرت جمعيات زیاادر در ایاراخ داشا ند -اباراز هارده اسات .اهب اه ،ایا
مورزگيرر ا در تمام مرالل سفرش یادست نبوده دبار نوساخ شده؛ اما هيچگااه ایا
نوساخ ا را به د س ي با شايعياخ نزدیاك ناارده اسات .ا هرباه باه عاراق عارب نزدیاك
ميشد ،زا یهر دیدش سمت سور شریعتمادارر قضاا ت عجوالناه درقباام رافضاياخ
پيدا ميهرد ای جهت عاس تمایل به تصوف بود هه با نزدیكتر شدخ به ایراخ ،تاویات
ميشد .هاربرد اهههایي مانند «رافضي يلوهننده» هليد اهههاار م عصابانهر ا درباارهر
بافت مههبي شهرهار عراق عرب عجم اسات .بارار مثاام ،ا ا امق سالوك سااهناخ
نجف را ميس ود؛ اما مع اد بود آخها دربارهر علي (ع) يلو مايهنناد (همااخ)121-129 :؛
هي مصادیق يلو را بياخ نميهند .ل ي گاهي با نگاه قدسي ،شفابخشي م وسمخ مرقد علاي
(ع) را در هيلهاهمحيا (شب شفابخ ) از زباخ افراد مع مد ر ایت ميهارد بناابر ر ای شااخ،
از عراق ،راساخ فارم افراد در دس ههار سي بهل نفرر برار شافا گارف باه نجاف
ميآمدند (هماخ)121 :؛ اما ر ش نميهند يلاو در هادام قسامتهاا ابعااد مطارح اسات.
بهنظر ميرسد ایشاخ با اع ااد به لاانيت ر ایاتهاا ،درماورد اماام تردیادر نداشات؛ بلااه
مسئلهر ر «رافضياخ» بود تشيز محمد دابنده ،ایلخاخ مغوم ،را نيز باا نگااهي م عصابانه
به فریب جعل تفسير ميهرد (هماخ .)813 :شریعتمدارر بناخ بر نگااه ا ساایه اندا اه
بود هه جز شهرهار معد د مانند اصفهاخ ،شيراز شوش ر ،باه مساائل دیناي باه یاژه شايعي
توجه نميهرد هربه به لرف هند ميرفت ،از ر یارد شریعتمدارانهاش هاس ه مايشاد
بر جنبههار دیگر اج ماعي تمرهز ميهرد.
بعد اج ماعي نگاه اب بطوله ایرانياخ را مردمي با فرهن ،رساوم ااص معرفاي هارده
است (هماخ )809 :هه بلبي نيز از «قانوخ ایراخزمي » یاد ميهناد .ا باهدرسا ي ،از جادایي
هویت ود با آخها سخ گف ه مردم سااه در فامت ایاراخ را «ایرانيااخ» واناده اسات
(هماخ )804-809 :هه اههار نثي بيلرفانه است .با ای هماه ،از مفهاوم منفاي «عجام»
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رایج نزد بيش ر عربها بهره گرف ه اسات .ساا تهاار ذهناياش ا را باهساور پيوناد باي
مفهوم «عجم رافضي» هه هر د هااربرد منفاي دارناد ،ساوق داده اسات .ا گااهي بارار
معرفااي ایرانياااخ ساااه شااام مصاار از اههر عجمااي بهااره گرف ااه (هماااخ)803 :؛ امااا بااار
ایدئوهوهیاي به آخ نداده؛ بلاه جنبهر قومي مورد نظرش بوده است .ا دستهم یاك باار
ایرانياخ را با «مجوم» «آت پرس اخ» یاي انگاش ه است هه پيار زر مسالماناخ در جنا،
قادسيه ،زبوني برار آخها بههمراه آ رد (هماخ.)129 :
نا هر نهایي ای است هه پراهندگي سياسي ایراخ تصاویر نااهمگ

گسسا ه در ذها

اب بطوله ایجاد هرده است .نهتنها مرزهار جغرافيایي ایراخ ر ش نبود؛ بلاه لد د شاهرها
نيز نامشخص بود .ای پراهندگي سياسي جغرافيایي ،ذهنيات م مرهازر بارار ابا بطولاه
بههمراه نداشت .ازای ر  ،منالق ایراخ در نگاه ا  ،پارههار مس الي هس ند هویت مسا الي
هم دارند؛ مانند عراق عجم ،راساخ ،فارم ،آذربایجاخ هرماخ .اب بطولاه جهااخگاردر
است فاقد بين

سياسي اص ای ناتواني بينشي ،به ایجاد بيان

پایدارشانا ي هاوی ي

دربارهر ایراخ ایراني منجر نشده است .هرگاه ا از منظار ماههب نگریسا ه ،ایرانيااخ را باا
رافضاايگاارر پيونااد زده ،هرگاااه از زا یااهر تصااوف نگاااه هاارده ،ایرانياااخ را صااوفياخ
صافيرمير ،مهماخپهیر عارف یاف ه اسات زماانيهاه از دریچاهر قوميات نظار داشا ه،
اههر منفي عجم را هه بار ایدئوهوهیك دارد ،بههار گرف ه است .بنابرای  ،نگاه ابا بطولاه
در ماایسه با بلبي ،سطحي فاقد هرفار بينشي است.
 .2-3اولیای چلبی :از كیستی شخصی تا چیستی سیاحتنامه
محمد ظليب در ی ب در ی

معار ف باه ا هياار بلباي از بازر تاری جهااخگارداخ

مسلماخ عثماني است هه مانند اب بطوله ،لد د بهل سام از عمرش را به سيالت گهراند.
ا در سام 1080ق1111 /م در انوادهار اصيل ازنظر اصااهت ( اود را از نوادگااخ الماد
یسور عارف معر ف ميداند) ،م ما ازنظر ماهي ،بانفوذ ازنظر سياسي دربارر باههحااظ
شغلي بهدنيا آمد ( .)Çelik Şavk, 2011: 1پدرش جواهربي درباار سالطاخماراد بهاارم
عثماني دایياش ملك المدپاشا از مارباخ دربار سلطاخ بود .ا از پدرش اط تاههيب،
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نااشي جواهرسازر از دایاياش سياسات ،اماارت ياازرگارر آمو ات .در انادر خ
دربار ،همراه فرزنداخ شاهاخ اميراخ زبااخ فارساي عرباي آمو ات توانسات در ا ا ار
عمرش ،به هشت زباخ زندهر دنيا لرف بزند ( .)Ibid: 9هماي ام يااز ا را از ابا بطولاه-
هه به فارسي نيز تسلط هافي نداشت آموزش رسمي ندیده بود -م مایز ميهند نظرگااه
ا را عمق ميبخشد .آشنایي با زباخهار ملتها ل ي ههجههار محلي ا را لسام هارده
بود .ه اب

مشحوخ از مردمشناساي ،زبااخشناساي اماور اق صاادر ،اج مااعي فرهنگاي

است ( )Küpeli, 2011: 71هه بهجرئت ميتاواخ گفات باهمراتاب ينايتار از سافرنامهر

اب بطوله است .بلبي عم هبر آمو

زباخها ،لااف هال قارآخ هاریم باود در مجاامز

رسمي مانند لضور سلطاخ ،قرآخ تم ت ميهارد .همچناي  ،ا تعاداد زیاادر لادیث یااد
گرف ه بود هه توانایياش را در مناظرات دیني باال ميبرد .آشنایي با فاه ،قارآخ لادیث از
ا فردر م دی

م عصب شریعتمدارر جادر ساا ه باود ()Erkilic, 1954: 12-14

هه در سيالتنامهاش نوع نگاه به «دیگراخ» را ميتواخ از ای زا یه تحليل هرد.
بلبي عمقهمند به صنعت ،تجارت ،هشا رزر بايادارر نياز باود؛ باه هماي دهيال در
سفرنامهاش به همه ر ای مساائل توجاه هارده دادههاار بسايار دقيااي از راز شاهرها
دهات ثبت هرده است (بلبي )13 :1914 ،هدف هر انساخ جهااخگاردر را در ساه اصال
«سيالت»« ،زیارت» «تجارت» مصه هرده است .محارك بلباي بار مف ابا بطولاه،
«شوق زیارت» نبود هه به جهاخگردراش انجاميده باشد؛ بلاه بارار ا هام سايالت ارزش
مسااا الي داشااات هااام م موریاااتهاااار سياساااي ادارراش ر لياااهر ساااره
سيالتللبانهاش را آرام ميهرد.
بعد دیگر شخصيت بلبي« ،يازرگرر» توجه به اماور نظاامي امني اي ،نظاام دفااعي
شهرها قلعهها ،مساف شهرها ر س اها به فرساخ سااعت باود .توجاه باه ایا اماور از
الیات ار از قلمار عثمااني« ،قصاد» ا را ناه باهعناواخ جهااخگارد مااجراجویي مانناد
اب بطوله ،بلاه سياست مدار سفيرر باهمثاباهر گردآ رنادهر المعاات مناالق مخ لاف
پيراموخ عثماني ،مورد سوءظ قرار ميدهد .آیا گردآ رر ایا هماه المعاات از شاهرها
ر س اها ،از سرهنجاا ر باوده یاا ا برناماه م موریات جاسوساي المعااتي نياز داشا ه
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است .بهنظر نگارنده ،نباید از ای بعد شخصي ي ا يافل بود؛ ازای ر از سافرهار بلباي باه
«م موریت جهاخگردر» یاد ميهنايم؛ درلااهي هاه سافرهار ابا بطولاه را «جهااخگاردر
ماجراجویانه» مي وانيم تا تفا ت جهاخگردر ای د شخصيت آشاار شود.
بلبي در لوم بهل سام م موریت جهاخگردراش ،سرزمي هار زیادر از قلب ار پا تا
م صرفات عثماني در شرق ار پا ،شمام افریاا تا لبشه مغرب ،تمام آنااتوهي ،ماا راءاهنهر،
ایراخ ،لجاز شامات را درنوردید .ر در هرهدام از ای سرزمي ها مدتي توقف هرد با
هر اج ماعي آشنا شد .ا بر مف اب بطوله هه بيش ر با صوفياخ ،عاهماخ قاراياخ ما نوم
بااود ،بااا اهاال دیااواخ سياساات لاوماات نشساات بر اساات داشاات هااه شاااید بااهدهياال
م موریتهار سياسياش بود .همي

جه نيز زا یهر دید ای د سياح بزر

جهااخ اسامم

را م فا ت هرده است.
سبك سيالتنامهنویسي ای د تفا تها شاباهتهاایي دارد .سابك نگاارش هار د

لدفاصلي بي زباخ گف ار نوش ار است .در سفرنامهر اب بطوله ،بيش ر سبك گف ار لاهم
اسات؛ اماا در ساافرنامهر بلباي ساابك نوشا ار ياهاب اساات .آماوزشهااار علماي ادبااي

اب بطوله بلبي ،موجب بر ز تفا تهایي در اثرشاخ شده است .ادبيات بلباي فاا رتر از
اب بطوله است .ر ایت اب بطوله بهسور داس اخ سرایي ر ایت بلباي گااه باهساور لناز
پي
اب

مير د .دیگر ایناه ،بلبي از م وخ جغرافيایي جهاخگرداخ جغرافينگاراخ (همچاوخ

ردادبه ،مادسي ،اب لوقل ،هفتاقليم صالبي  ،)...م وخ عرفاني (مانناد مرصااداهعباد،

آثار فخر رازر  ،)...آثار تاریخي (مانند تاریخ ع باي ،ابا بلخاي ،مسا وفي ،يفاارر )...

ه ابهار ادبي (مثال گلسا اخ ،مثناور  )...بهاره مايگيارد (بلباي،838-823 /4 :1914 ،
 .)892 810-899اس فاده از ای قبيال آثاار ،سابك نگاارش ا را باهساور سابك فاا ر

ادیبانه سوق داده است هه اهب ه ،بني بهارهگيارر گسا رده در سافرنامهر ابا بطولاه دیاده

نميشود .ازنظر بهره گيرر از منابز در لد گس رده ،سفرنامهر بلبي را ماي تاواخ باا ه ااب

جهاخنما از هاتب بلبي ماایسه هرد.

هربند بلبي ت هيد هرده آنچه را هه باهبشام دیاده «عاي اهيااي » لاصال هارده ،در

سفرنامهاش آ رده است (هماخ ،)909 :بخشي از دادههار ا درماورد شاهرها از شانيدههاا
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ه ابها جمزآ رر شده است نه براسام دیدههای  .اهب ه ،گاهي ا نيز مانند اب بطولاه ،از
لد گزارشاگر ر یادادها اار شاده باه بازر نماایي ،رافاهگاویي ،اساطورهساازر،
يامپردازر ايراق م مایل شده است .گف ه ميشود هه ل ي گازارشهاار ابا بطولاه را
در زمااخ ااودش ،شانوندگان

ايااراق مايپنداشا ند .اهب اه ،نماايتاواخ يااامپااردازر را از

سفرنامهها لهف هرد تاریباً در ايلب آخها دیده ميشود؛ هي ای مورد آسيب جدر بار

ارزش علمي سفرنامهر بلبي ابا بطولاه ارد ناارده اسات .هماي جامعيات سافرنامهر

بلبي سبب شد تا یونساو 8011م را سام ا هيار بلبي اعمم هند.

بلبي نيز مانند اب بطوله ،سيالت ود را عنای ي از سور اههي دانسا ه اسات؛ ر شابي

پيامبر اسمم (ص) را در واب دید موقز دستبوسي ،بهجاار اینااه بگویاد «شافاعت یاا
رسوماهلل» ،ميگوید «سيالت یا رسوماهلل» .معبراخ در تعبيار ایا

اواب مايگویناد هاه باه

ساافرهار د ر درازر واهااد رفاات ا نيااز باارار تحاااق ر یااای

بااه ساافر رفاات

(.)Erkilic, 1954: 33-39
 .3-3چلبی و «دیگری» ایران و ایرانی

تاااهنوخ ،مااااالت ه ااابهااار م عااددر دربااارهر بلبااي نوشا ه ز ایااار گوناااگوني از
سيالتنامهر ر را ها یدهاند ()Erkilc, 1954; Baysun, 1955؛ اماا در ایا آثاار باه
مسئلهر «دیگرر» نپردا هاند .در همایشي هه در سام 8001م در دانشاگاه مدی راناه شارقي

اس انبوم با موروع سفرنامهر بلبي برگازار شاد ماااالت م عاددر نياز در آخ ارائاه شاد،
باایناه یاي از محورهار همای

بحث «دیگرر» بود ،مااههار در ای زمينه نوش ه نشد.

با توجه باه ساعت قلمر هاار ماورد بازدیاد بلباي ،تعصابات دیناي ،قاومي سياساي
«مسئلهر دیگرر» بسيار اهميت ميیابد به یژه مسافرتهار ا از بيستساهگي شر ع شده
تا شصتساهگي ادامه یاف ه است .پخ گي فارر ،افزای

تجربيات دگرگوني تفار بر اثار

تعامل فارر با دیگراخ ،بحث ييریتسازر را نزد ا برجس ه هرده است .در ایا مااهاه ،باه
«ایراخ ایراني» بهعنواخ سوههر «دیگرر» توجه هرده هوشيدهایم ذهنيات ساا ارهار
ذهني بلبي دربارهر ارجيها یا «دیگرر» را بازنمایي هنيم.
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از آنجایي هه مفهوم «ایراخزمي » دارر بهار مؤهفاهر اساساي ایاراخ جغرافياایي ،ایاراخ
سياسي ،ایراخ فرهنگي ایاراخ اج مااعي اسات (آقااجرر فضاليناژاد ،)1922 ،بازنماایي
«دیگرر» توسط بلبي را ميتواخ در سه ماوهاهر ایاراخ جغرافياایي ،ایاراخ سياساي ایاراخ

فرهنگي /اج ماعي صورتبندر هرد .در سافرنامهر بلباي در ماایساه باا ابا بطولاه ،بعاد
سياسي پررن،تر از د بعاد دیگار باوده بار آخ د ساایه افاناده اسات؛ درلااهي هاه در

سفرنامهر اب بطوله ماوههر فرهنگي /اج ماعي بر ابعاد دیگر يلبه دارد .به هر لاام ،بلباي
م مور سياسي است اگر قائل به «م موریت جهاخگردراش» باشيم ،م مور امني ي نيز بوده

با اب بطولهر ماجراجور صرف تفاا ت آشااار دارد .در اینجاا درصاددیم نگااه بلباي را
دربارهر بهار ماوههر نامبرده تبيي هنيم (بلبي119-114 /8 :1914 ،؛ .)Küpeli, 2011: 70
بلبي سه بار به ایراخ مسافرت هرده است :بار ا م لد د ساام 1090ق سايسااهه باود
م موری

دیدار با لامراخ تبریز زماخ در شاهصفي تسليم ناماهر لاماراخ ارزر م باود؛

بااار د م در سااام 1019ق از تبریااز ،عااراق عجاام ،اصاافهاخ فااارم دیاادار هاارد بااا
شخصيتهار برجس هر تخ گاه صفور دیدار هارد؛ باار ساوم لاد د ساام 1033ق هاه از
ما راءاهنهر ارد راساخ شاد .ایا ساه د رهر بازدیاد تغييار انادهي نياز در بيان
شریعتمدارانهر ا ایجاد هرد هم ر موجب تعدیل دیدگاه

دیناي

شد؛ در مسئلهر اج مااعي

سياسي نيز نوعي انعطافناپهیرر تمایل به تعصب دیده ميشود.
 .1-3-3چلبی و ایران جغرافیایی

بلبي در سه بار دیدار از ایراخ ،هيچگاه باه دیادار هليات جغرافياایي ایاراخ تااریخي دسات

نيافت هر بار بخشي از ای سرزمي پهنا ر را دید؛ بنابرای بساخ تمثيال «فيال در تااریاي»
موالنا قضا ت هرده است .از سور دیگر ،در قرخ یازدهم قمرر /هفدهم ميمدر نياز هناوز
مرزهار جغرافيایي بهعنواخ عامل هویتساز ،ارد معادالت فارر /سياسي نشده بود .با ای
همه ،ا بهدهيل داش تابعيت عثماني ،در الیات شرقي عثماني ،مرز لاد فاصال م صارفات
د لاومت قلمداد هرده هه مبنار هویت جغرافيایي سياسي است .ا به راوح از «دیاار
عجم» دربرابر «دیار عثماني یا ر م» سخ گف ه است (بلباي .)843-842 /8 :1914 ،گااهي
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نيز از «ایراخ توراخ» (هماخ )893-892 :یاد هارده اسات؛ اماا تاوراخ ماورد نظار ا هماهر
ترهاخ نيس ند؛ بلاه ترهاخ ترهس اخ ما راءاهنهر است شامل ترهاخ عثمااني نشاده اسات.
ا بارها مفهوم «ایراخزمي » را بههار برده اسات (همااخ .)418 909 ،823 /4 :هااربرد ایا

مفهوم در سيالتنامه ناوعي تاابال تفاا ت اههر «ر م» -هاه ریشاه تعلااات تمادني،
سياسي فرهنگي اصي دارد دارار جایگاه اهمي ي مانند «ایراخزمي » است« -سرزمي

ود» را هملراز با «سرزمي دیگرر» نشاخ ميدهد .هربناد فرهنا ،سياسات عثمااني باا
ر م تفا ت زیادر داشت ،ا با بهرهگيرر از مفهوم «ر م» بهعناواخ دام سارزميني ،آخ را در
تاابل با سارزمي «ایاراخزماي » قارار داده اسات .در ایا ر یاارد تااابلي سارزميني ،ناوعي
عثماني /ر ميمحورر بر نگاه قضا ت ا يلبه یاف ه در یاك لاام هلاي مع ااد اسات:
«عجمها ييراز پلوشاخ ،نعمات شایس ه دیگرر ندارند» (هماخ .)822 /4 :ای ماایسه در ابعااد
اق صااادر نيااز نمایاااخ اساات .ا تمااام محصااوالت ،م ا هوالت مشاار بات عثماااني را بااا
سرزمي هار دیگر ماایسه هرده داش ههار عثماني را ارجحيت داده است؛ برار مثاام جاو
گندم ار ميه با سيوام گمبي آذربایجاخ را با گمبي آماسيه ماایسه هرده هه دستهام
در یك شا ص مانند آبدار بودخ  ،...نعمتهاار سارزمي عثمااني برتارر هيفاي هماي
دارد.
 .2-3-3چلبی و ایران سیاسی

از سفرنامهر بلبي بني برميآید هه هربند ا باه بازدیاد سراسار ایاراخ دسات نياف اه ،باه
الدر بهنام «ایراخ» بهمثابهر هلي ي هه زیر نظر شاهاخ صافور هویات یاف اه اسات ،اع اااد

دارد .اما در ر یارد تاابلي ا « ،شاه ایراخزمي » (هماخ )842 /8 :رعيفتر از «قيصار زماي »
یا «سلطاخ عاهم عثماني» تصویر شده است .ا بساخ پيشينياخ ود ،شاهاخ ایراخزمي را « ااخ
عجم» طاب هرده است (هماخجا) .ا در نگاهي برتربينانه ،از سادگي «عجمها» از عوام تاا
لامراناخ ،سخ گف ه است هه بگونه لاهماخ منطاه ناآگاه از رعيت جواماز پيراماوني
ود بودند (هماخ .)839-839 /4 :باید اذعاخ داشت هه افق فارر سياسي شاهاخ ایاراخ
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لامراناخ الیات تابز ایشاخ از افق فارر سياسي رئيس ایل فراتر نرف ه بود؛ باا ایا لاام
ا در سراسر ه اب

از شاهعبام تمجيد هرده است (هماخ.)842 /8 :

نبردهار ایراخ عثماني از د رهر تهماسب تا شاهعبام نيز عرصهر دیگارر اسات هاه
بلبي سعي دارد برترر سپاه عثماني را بر سپاه عجم /ایراخ نشااخ دهاد .در ایا تاابال ،ا از
مفاااهيم مضااامي اسااممي /دینااي نيااز بهااره گرف ااه اساات هااه در قساامت فرهنگااي/
شریعتمدارر اشااره اواهيم هارد .ا «ف اوح» عثمااني را برجسا ه هارده تاریبااً در هار
شهرر ،آثار «ف » عثماني را از لریق یراني ،يارت ل اي ساا ت قلعاه بناهاار دیگار
نشاخ داده است؛ درلاهي هه پير زر «عجم» شاست عثماني را به لاشايه راناده گااهي
با بياخ یك جمله ،به پير زر ایرانياخ اشاره هرده است (هماخجا) .ر یارد س ای گونهر ا
به نبردهار عثماني به واننده بني اهاا ميهند هه بيااخ یراناي گسا ردهر شاهرها توساط
سااپاه عثماااني نااه باارار نشاااخ دادخ فجااایز جناا ،،بلاااه نااوعي تاااریخنگااارر توجيااهگاار
سلطهگرایي عثماني است برار لماسهسازر بزر نمایي لاومات م باوع اود آخ را
سا ه است (هماخ .)998-991 /4 :بدی منظور ،ا از قلعههاا شاهرهایي هاه عثمانيااخ در
دهههار پي
نا

گشوده تخریب هرده بودند ،بهدقت سخ گف ه ل ي از افرادر هه مناار

عثمانياخ در توسعهر مؤسسات تمدني بوده بر ابعاد یرانگرر آخها ت هيد هردهاناد،

ان ااد هرده آخها را افراد د خهمت وانده آرز هارده اسات هاه در آ ارت ر ساياه
باشند (هماخ.)944 /4 :
نگاه بلبي به سالت سياست ایراخ ایراخ سياساي ،تحات تا ثير عمقاه پااربنادر باه
د هت عثماني است .هربند ا در ماایسه با اب بطولاه توانسا ه بااربوب ایاراخ سياساي را
به ر هاملتر درك هناد ،درماابال ،ابسا گي ا باه قادرت سياساي د هات م باوع اود
زا یهر دید ا را بسيار محد دتر از اب بطوله هرده است .اب بطوله باهدهيال تعلاق نداشا
جدر به لاومت سرزمي

ود نداش م موریت جهاخگردر ،نگاه مثبتترر باه عناصار

ایراخ سياسي داش ه است .اهب ه ،اب بطوله شنا ت موقعيتمنادر از ایاراخ سياساي یاپارباه
در ذه
است.

ود نداش ه؛ درلاهي هه بلبي بر یاپاربهبيني هویات ایاراخ سياساي ت هياد هارده
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 .3-3-3چلبی و ایران فرهنگی و اجتماعی

بلبي مؤهفه ر ایراخ فرهنگي را به عناصر دیني ر یارد شریعتمدارانه فر هاس ه است .ا
در دیدار از شهرها از جود مدارم ،ما ب انهها علما بر ميدهد؛ اماا ناهتنهاا در بيااخ
آخها بنداخ ر یارد هاوی ي نادارد ،بلااه بيشا ر قصاد توصايف الیاات را دارد .ر یاارد
هااوی ي ا در عرصااهر ایااراخ فرهنگااي بيش ا ر در زمينااهر مااههب اساات سااعي دارد بااا
تاابلسازر مههبي « ،ودر» مههبي را برجس ه هند «دیگرر مههبي» را به لاشيه راناد یاا
معایب آخ را برجس ه سازد.
یاي از عرصههایي هه ر یارد تاابلي دیني بلباي بيشا ر در آخ نمایااخ اسات« ،ف اوح»
است هاه در بخا

سياساي باه آخ اشااره هاردیم .در ایا قسامت ،باه بعاد دیا مادارر

اسمممحورر ف اوح اشااره مايهنايم .بلباي ايلاب ،جنا ،د هشاور را «يازار» اسامم
«عجم» /ایراني تلاي هرده است .هربند از تاابل اسمم هفر آشاارا سخ نگف ه ،ر یارد
تاابلي ا بيانگر نبرد اسمم هفر است .برار نمونه ،ا در توصيف سپاه عثماني از مفااهيمي
مثل «ارد ر اسمم»« ،شهيد شهدا»« ،سردار معظم يز ات مسلمي » «يزار عسار اسمم»
اس فاده هرده است (هماخ)992-991 /4 :؛ اما سپاه صفویاخ را «عساار عجام یاا عجمااخ»
«عسار شاه عجم» ناميده است (هماخ.)998-990 /4 :
بلبي نهتنها به تاابل دیني هویتسازانه بسنده نارده؛ بلاه هوشيده است «ف وح» عثماني
در قلمر «عجم» را به ف وح صدر اسمم پيوند زند .در توصايف ايلاب شاهرها ،ایا اتصاام
ای ادئوهوهیك را انجااام داده ل ااي در تصاارف همااداخ بااهیاااد جن ا ،نها نااد اف اااده بااا
قدسيسازر ،تجا زات عثماني را «يزار عسار اسمم با عجماخ» دانسا ه اسات .همااخلاور
هه در نبرد بدر فرش گاخ بههماك مسالماناخ شا اف ند موجاب پيار زر اسامم شادند ،در
«ف » همداخ توسط عثمانيها نيز ار اح شهدار نبرد نها ند بههمك آنااخ شا اف ند باعاث
پير زر «عسار اسمم» شدند (هماخ .)998-991 /4 :باز دربارهر تصرف همداخ ،ط پيوند
ایدئوهوهیك را به وبي برقرار هرده نوش ه است ای شهر یك بار توسط عمر ،باار دیگار
بهدست هار خاهرشيد دیگر بار توسط «عسار اسمم» (عثماني) ف

شاد (همااخ-990 /4 :

 .)993ای تاابل هوی ي درمورد تبریز ،اصفهاخ ،فارم دیگار شاهرهار بازر

نياز دیاده

 / 136ایران و ایرانی در سفرنامهی ابنبطوطه و اولیای چلبی

ميشود .ا تاابل د قطبيسازر ایدئوهوهیك را ل ي در شعارهار د سپاه در لي جن،
نيز بهنفز عثماني انجام داده با ر قلبي ساپاه عثمااني باه اسامم باياع ااادر ساپاه عجام/
ایرانياخ را ای گونه نشاخ داده است« :عسار اسامم» اهللاهللگویااخ لملاه مايهنناد «جاي
عجم شاهشاهگویاخ نبرد مايهنناد» .باههاارگيرر د مفهاوم «عساار» باا باار معناایي دیناي
«جي » با بار معنایي سياسي /نظامي نيز گویار ای تاابل است (همااخ .)9990-999 /4 :ا
مفهوم «عسار» را درمورد سپاه «عجم» /ایراخ آگاهانه بههار نگرف ه است.
عرصهر د م ،در نمایاخسازر تاابلسازر دیني ،سالت مههب شايعي ساني اسات.
بلبي با ای فار

هاه اهثریات «ایاراخزماي » شايعه اسات ،در دیادار از شاهرها ،مناالق

محمت سنينشي را با دقت گزارش هرده است .برار نمونه ،درمورد مههب مردم نخجواخ
گف ه است هه آخها ميگویند شافعياند؛ اماا در غ مايگویناد شايعي هسا ند (همااخ/8 :
 .)898-890ای نوع گزارشهاا باي

از اینااه اقعاي باشاند ،برداشات بلباي از با رهاار

مردمااي اساات هااه ادعااار شااافعيگاارر در د رهر ساالطهر بممنااازع شاايعه ،بساايار هاام
مخالرهآميز است.
نگاه شریعتمدارانهر بلبي در تاابل با تشيز آم صفي بيش ر نمود دارد .ا فرق شايعه را
فرق راهه ميداند (هماخ )899 /8 :در پيوندر آشاار بي تشيز قزهباش ،ساعي دارد ایا
د را یاساخ نشاخ دهد .برار مثام ،دربارهر ماردم هرهناه (گرگار) گف اه اسات اهااهي آخ
قزهباش بوده بسيار قمش ليلهگرند (هماخ .)841 /8 :ا نزد علمار تبریز عم هبر رعف
بميت تجوید ،نوعي انحراف مههبي در نال الادیث را جست جو هرده مع ااد اسات
آخها الادیث علي (ع) د ازده اماام را بيااخ مايهنناد اهب اه ،الادیاث صاحي نياز ناال
ميهنند .منظور ا از الادیث صحي الادیثي است هه مورد قبوم اهل سنت اسات (همااخ:
 .)890 /8ا عنواني در «ا مق ذميمهر اهال ایاراخ» دارد هاه جملاهر آياازی آخ در نااد
سا ارسازر د ازدهگاناهر اصاناف ساپاه براساام د ازده اماام بگاونگي ناهر پخات
يهاساات هااه بااهمناساابت اعياااد اماماااخ بااي سااپاهياخ توزیااز م ايشااود (هماااخ.)818 /8 :
شریعتمدارر ا ايلب صبغهر تعصبآمياز دارد باهگوناهار ،شايعياخ ایاراخ را ناآگااه از
مسائل شریعت آیات قرآني دانس ه است .ا بخ

مناظره مياخ ود

اخ تبریز را بر سار
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تعارف اخ برار وردخ مشر ب آ رده است هه بگونه لاهم برار ادار هردخ بلبي به
شراب وارر ،به علي (ع) اماماخ سوگند مي ورد .ا سوگند برار انجام یك هاار لارام
را با تارار آخ ،بناخ برجس ه هرده گف ههار ود را به آیاات قرآناي در لرمات شاراب
مس ند هرده هه گویي اخ پيرامونيان

از شنيدخ آیات لرمت شاراب تعجاب مايهنناد

(هماخ .)893-892 /8 :همچني  ،سعي دارد نشاخ دهد شاه ایراخ برار تبليغ مههب جعفارر،
بگونه سنيمههباخ را تحت فشار قرار ميداد (هماخ.)900 /4 :
عرصهر سوم ،بلبي باه جاود ناوعي از عارف سياساي اج مااعي (رساوم عاادات)
باعنواخ «قانوخ ایراخزمي » یااد هارده اسات (همااخ .)418 823 /4 :بارار نموناه ،یااي از
قواني سياسي «ایراخزمي » ای است هاه لااهم منطااه باا افاراد ابسا هر اود باه اسا ابام

سفرار سياسي نمير د؛ بلاه سفرا به لضور لاهمااخ مايآیناد (همااخجاا) .در سافرنامهر
بلبي مثلث «شاه ایراخزمي »« ،قاانوخ ایاراخزماي » «مور ااخ ایاراخزماي » دیاده مايشاود
(هماخ .)909 /4 :از مح ور سفرنامه اس نباط ميشود هه شاه قانوخ را رز مور اخ آخ را

برار ماندگارر ثبت ميهنند رابطهر پيوس هار بي ای ارمع جو دارد.
عرصهر بهارم :در ریشهشناسي نام شهرها قلعاههاا بنيااخگاهاراخ آخهاسات .بلباي
تحت ت ثير ر ایت شفاهي مردم جغرافايدانااخ ایراناي ،ساعي دارد پيادای
د رهر باس اني اساليرر پيوند زند .هربند ای بخ

از نگاش هها برایند ذه

شاهرها را باه
ر نيسات؛

بلاه بازتابدهندهر با رها نوع تفار ایرانياخ در ریشهشناسي ناام شاهرها بنيااخگاهاراخ
آخهاست (هماخ .)813-811 /4 :نامشناسي مارداخ زنااخ ( ،)Gemici, 2009: 180لارز
پوش  ،لبيباخ ،عاهماخ زاهداخ ،مساجد ،تاایاا  ...نياز دادههاار گاراخسانگي درا ياار
واننده قرار ميدهند.
 .4نتیجهگیری

سفرنامههار ييرایرانياخ برار تبيي هویات ایراناي را ازایا ر ان خااب هاردیم تاا گسا رهر
هوی ي ایراخ را در د بعد زمااخ ماااخ نشااخ دهايم .ماا درپاي ت هياد بار ایا نيسا يم هاه

سفرنامهنویسها آگاهي علمي پيشيني از هویت ایراني دارند؛ بلاه مطاهعهر آثارشااخ نشااخ
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ماايدهااد آخهااا هاااربرد اههر «عجاام» «ساارزمي عجاام» «ایااراخزمااي » را در دایاارهر
«يير ودر» یا «دیگرر» تعریف ميهنند ای تمييز آناخ را به مرللهار سوق ميدهاد هاه
عناصر سا هر ذهني ود را درباب هيس ي بيس ي ود به ایراخ ایراني نسبت دهند.
فهمي نو از م وخ گهش ه به ای منظور است تا ذهنيت جهااخبيناي موجاود در م اوخ را
بازسازر هنيم رابطهر ای سا ارهار ذهني را با سا ت قدرت زماخ دریابيم هه ساا ت
قدرت بگونه به شالگيرر هویتهار اص ميانجامد.
در ای د سفرنامه مشاهده هردیم هه ذهنيت ااص فارد از « اود» «دیگارر» هااممً
موقعيتمند است .اب بطوله در سرزميني ميزیسات هاه هناوز یاپااربگي سياساي الزم را
بهدست نيا رده بود
مسئلهر دی

ود ا نيز ديديهر هویت سارزميني پررنگاي نداشات؛ بلااه بيشا ر

مههب برای

مهم ميبود .به ای دهيال ،در اداماهر سافرهای  ،باوخ تاواخ

ادارهر هویت دیني را با هماخ شال مایهر قبلي نداشت ،دبار دگردیساي در نگارش باه
عناصر هوی ي مههبي شد .نگاه ا به ایراخ ایراني در باربوب فهم دیني به یژه باا قرائات
صوفيانه عيارمنشانه همراه شد ،نه قرائت فاهي م صلبانه؛ ازای ر تاابل اندهي باا هویات
دیني دیگراخ پيدا هرد.

در سفرنامهر بلبي نگاه به ایراخ ،بنادانگاره آميازهار از مساائل سارزميني ،سياساي،

فرهنگي اج ماعي است؛ اما در سافرنامهر ابا بطولاه ،انگاارهر مااجراجویي پررنا،تار

است .هرهدام از ای انگارهها زا یهر دید م فا تي برار بلبي شال داده؛ بهگونهار هاه باا
اس فاده از ای انگارهها ،به تعار

مؤهفهار دست یاف ه اسات .در بعاد سارزميني سياساي،

«ایراخزمي » دربرابر «زمي ر م» «پادشاه ایراخزماي » درماابال «قيصار زماي » قارار گرف اه
است .هافي است توجه شود هه «قيصر زمي » المق عام است شاامل هماهر سارزمي هاا
ميشود؛ درلاهي هه مفهاوم «ایاراخزماي » جازء اسات ناوعي برتارر سارزميني پادشااه
ودر را بر دیگرر عرره ميهند .در عرصهر دیني نيز ،بلبي تاابل را به د گانگي اسمم
عجم تعميم داده است .هربند ا سرزمي عجم را «سارزمي هافرسا اخ» مردمااخ آخ را
«هافرهي » نپنداش ه -آخبناخهه دربارهر ار پایياخ گف ه است -تاابل اسمم عجم ناوعي
پنهاخسازر اسمميت عجمهاست .تجلي ودر عثماني مسلماخ دیگارر عجام ایراناي در
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سفرنامهر بلبي بسيار برجس ه است .شاید یاي از دالیل آخ ،سفرهار بير خ از دنيار اسمم
آشنایياش با فرنگياخ باشد هه به نگاه ا در هویت دیني ،مرزبندر م صلبانهار داده است.
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