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 چكیده
یاابي هویات امار زر رار رر      منظور ریشه بازنمایي هویت ایراني به

مند اسات هاه در لاوم زمااخ ساا  ه       ار موقعيت هویت پدیده است.
بازنمایي هویات  شود.  شده، با عناصر  اص  ود پایا یا دگرگوخ مي

نویساي   يياره    خ ادبي، فلسفي، تاریخي، سافرنامه را از م وخ گوناگو
ثير زمااخ   ماااخ   تاا تا    يمایا  مااهاه بارآن   در  دست آ رد. هتواخ ب مي
اع اااادر    رهنگاايف هااار سياسااي، ساارزميني،   ا ر   گاارای ر

به ای   .ا مفهوم ایراخ   ایراني تبيي  هنيمنویس را در ارتباط ب سفرنامه
بطولاه     ر ابا   یعناي رللاه   ،مهم جهاخ اسامم  ر د  سفرنامه ،منظور

ر ماااجراجویي  ر ليااه .را برگزیاادیما هيااار بلبااي  ر نامااه ساايالت
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ماادارر بااه  دیااد ا  از شااریعت ر بطولااه ساابب شااد تااا زا یااه   اباا 
ار  گوناه  باه  ،دید سيام پيدا هناد  ر زا یه محورر تغيير یابد   وفتص
موریات  ؛ اما بلباي باا م   ایراخ   ایراني را ن واند  وب درك هند هه

ها  يير ودرقبام نگرش م صلبانه   م عصبانه در ، ود ر انهگرد جهاخ
  .دست داد به دیگرر   شنا ت  وبي از هویت  ود   اتخاذ هرد

 
بطولاه،   هویت، ایراخ، ایراني، ا هيار بلباي، ابا   : كلیدی های واژه

 .  نویسي سفرنامه

 
  مقدمه. 1

مورد توجاه باوده   هار ایراني  از زماخ تشايل د هت ،تاریخي ر عنواخ پدیده ایراخ   ایراني به
نوعي  ،فهم گونه ای  اج ماعي   جغرافيایي بود. هانوخ توجه معطوف به ایراخ سياسي، است.

سياساي     ،غرافياایي   آنچه در ای  بااربوب ج  ایراني ایجاد هرده بود هویت برار ایراخ  
  شد. انده ميشناس« انيراني»  « انيراخ»باعنواخ  گرفت، اج ماعي جار نمي

 ير ارر هویات ایراناي باا تا     افاز  ساخت  ، بخشاي از عناصار     با ظهاور   گسا رش اسامم   
د   مااهي ي جدیاد هماراه شا    ر دیگار  اود را نشااخ داد. نوساازر هاوی ي باا       با ،ار بندسده

یعني ابعاد ارزشاي   عاالفي باود. درلااهي      ،افزارر هویت هار نرم بيش ر در جنبه دگرگوني
جدیاد هضام    هویتهه عناصر جغرافيایي   سا  ار سياسي   اج ماعي با تغييرات اندك در 

 هار ماههبي در    گس رش تفا ت اما با پيدای  ایراني   اسممي شال گرفت؛شد   هویت 
   گس رش یافت. یاي از ای  ماوارد  شد سازر شر ع السمم ييریتاتدریج در دار هب ،جامعه

 زمي  بود. ایراخ ،م فا ت
یناد نوساازر هویات جدیاد     در م وخ ادبي   تاریخي برا« زمي  ایراخ   ایراخ»پيدای  نام 

نمایااخ  هار مسا ال در ایاراخ    تشايل لاومت است هه در آثار قرخ پنجم تا هف م هجرر با
 اود درآ رده   ر سايطره   یژه لاومت سلجوقي هه تمام قلمر  ایراخ ساسااني را باه   به شد.
ساا  ار   ماهيات    ييرایراني بودند، ها لامراناخ ای  سلسله هربند .در ایراخ ش ، نمایندهبود

ایرانيااخ   لاومات شااهي شاال گرف اه باود   هاارگزاراخ آخ را       ر از اندیشاه  هاا  آخ د هت
  دند.دا تشايل مي

را در م وخ تاریخي ایراخ بازنمایي هردناد   ماااالتي نياز     فهوم ایراخمپژ هشگراخ ابعاد 
در  «ایاراخ   ایراناي  »بازنماایي انعااام مفهاوم     صدد، در. در ای  مااههنگاش ند در ای  زمينه

 عرباي از  )قارخ هشا م قمارر،    بطولاه  ر ابا   سفرنامهیعني  ،ایرانيهار مسلماناخ يير سفرنامه
هر  برآمدیم. )قرخ یازدهم قمرر، ترهي از آنالوهي( ا هيار بلبي ر سفرنامه افریاا(   شمام

 هار  .ا   با نگاه پسيني تد ی  شده استه ر براسام یادداشتگرد جهاخاز اتمام  د  م   بعد
 در فصيل تبيي   واهد شاد. ت هه در م   به  فا تي داش نداما اهداف م اند؛ بوده گرد جهاخد  

 ر هاار زیاادر در عرصاه    دگرگاوني  ،گارد  جهااخ ار باي  ایا  د     ساده  زمااني ساه    ر  فاصله
گریزناپاهیر   خااب ایا  د  تالاد در   اماا ان   .پدید آمدجغرافيایي، سياسي   اج ماعي ایراخ 

 تاواخ  نماي  بطولاه  لاراز باا ابا     ر هام گارد  جهاخجز ا هيار بلبي،  زیرا در عاهم اسمم، بود؛
ه ااب   هام  (8003) نماا  ه ااب جهااخ   مانناد هاتاب بلباي در    اناي گرد جهااخ هربند  .یافت

قابال ماایساه   بلباي     ا هياار بطولاه   با اب  ها آخ جایگاه ارزش   ،ندسفرنامه نوش جغرافي/ 
  نيست.

باه   ،نویساي  دید سافرنامه  ر هه تاهنوخ از زا یه بود ار به ای  دهيل گزین  م وخ سفرنامه
 بلباي ر بطولاه   ا هياا   ابا   ر دربااره پردا  ه نشده اسات.   «ایراخ   ایراني»بازنمایي مفهوم 
 (،1933) هراباوفسااي  ،(1321) رام ،( 8001) مورگاخ هار م عددر را مااالت   ه اب

ل ي در  .اند پردا  هنله مسئای  به  اام اند؛ نوش ه دیگراخ   (8003) ي گميج ،(1394) ارقليچ
بر اي مفااهيم محاورر     ،انگارانه« ودر»نویسندگاخ با ر یارد  ،ها هار ای  سفرنامه ترجمه

  لسي  نخجاواني  محمدعلي مولدر  ر  ترجمه در ؛اند ها را تغيير داده انگارر آخ «دیگرر»
رف ه است هه ماا را باه    هار هب «ایراخ»مفهوم  ،«عجم»جار مفهوم  بهگاهي  ،از ای  د  سفرنامه

از  ار پایيااخ(  هياد بار  )باا ت   داراهحارب » عنواخباا ار  همااها  ، هریماي اهب ه رساند. ماصود نمي
نشاده   «ایاراخ   ایراناي  » ر لهم عار  مسائ   نوش ه است هه ایا  مااهاه نياز    «دیدگاه سيالاخ...

ر  اودر   ساوهه  ر همثابا  ر ایراخ به لهاست هه مور اخ ایراني به مسئ دیگر ای  ر نا ه است.
اماا   ش ند.ایاي مفهوم ایراخ قرار ددر خ فضار الساسي   ایدئوهوه  ودشاخنگریس ند    مي
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ایرانيااخ   لاومات شااهي شاال گرف اه باود   هاارگزاراخ آخ را       ر از اندیشاه  هاا  آخ د هت
  دند.دا تشايل مي

را در م وخ تاریخي ایراخ بازنمایي هردناد   ماااالتي نياز     فهوم ایراخمپژ هشگراخ ابعاد 
در  «ایاراخ   ایراناي  »بازنماایي انعااام مفهاوم     صدد، در. در ای  مااههنگاش ند در ای  زمينه

 عرباي از  )قارخ هشا م قمارر،    بطولاه  ر ابا   سفرنامهیعني  ،ایرانيهار مسلماناخ يير سفرنامه
هر  برآمدیم. )قرخ یازدهم قمرر، ترهي از آنالوهي( ا هيار بلبي ر سفرنامه افریاا(   شمام

 هار  .ا   با نگاه پسيني تد ی  شده استه ر براسام یادداشتگرد جهاخاز اتمام  د  م   بعد
 در فصيل تبيي   واهد شاد. ت هه در م   به  فا تي داش نداما اهداف م اند؛ بوده گرد جهاخد  

 ر هاار زیاادر در عرصاه    دگرگاوني  ،گارد  جهااخ ار باي  ایا  د     ساده  زمااني ساه    ر  فاصله
گریزناپاهیر   خااب ایا  د  تالاد در   اماا ان   .پدید آمدجغرافيایي، سياسي   اج ماعي ایراخ 

 تاواخ  نماي  بطولاه  لاراز باا ابا     ر هام گارد  جهاخجز ا هيار بلبي،  زیرا در عاهم اسمم، بود؛
ه ااب   هام  (8003) نماا  ه ااب جهااخ   مانناد هاتاب بلباي در    اناي گرد جهااخ هربند  .یافت

قابال ماایساه   بلباي     ا هياار بطولاه   با اب  ها آخ جایگاه ارزش   ،ندسفرنامه نوش جغرافي/ 
  نيست.

باه   ،نویساي  دید سافرنامه  ر هه تاهنوخ از زا یه بود ار به ای  دهيل گزین  م وخ سفرنامه
 بلباي ر بطولاه   ا هياا   ابا   ر دربااره پردا  ه نشده اسات.   «ایراخ   ایراني»بازنمایي مفهوم 
 (،1933) هراباوفسااي  ،(1321) رام ،( 8001) مورگاخ هار م عددر را مااالت   ه اب

ل ي در  .اند پردا  هنله مسئای  به  اام اند؛ نوش ه دیگراخ   (8003) ي گميج ،(1394) ارقليچ
بر اي مفااهيم محاورر     ،انگارانه« ودر»نویسندگاخ با ر یارد  ،ها هار ای  سفرنامه ترجمه

  لسي  نخجاواني  محمدعلي مولدر  ر  ترجمه در ؛اند ها را تغيير داده انگارر آخ «دیگرر»
رف ه است هه ماا را باه    هار هب «ایراخ»مفهوم  ،«عجم»جار مفهوم  بهگاهي  ،از ای  د  سفرنامه

از  ار پایيااخ(  هياد بار  )باا ت   داراهحارب » عنواخباا ار  همااها  ، هریماي اهب ه رساند. ماصود نمي
نشاده   «ایاراخ   ایراناي  » ر لهم عار  مسائ   نوش ه است هه ایا  مااهاه نياز    «دیدگاه سيالاخ...

ر  اودر   ساوهه  ر همثابا  ر ایراخ به لهاست هه مور اخ ایراني به مسئ دیگر ای  ر نا ه است.
اماا   ش ند.ایاي مفهوم ایراخ قرار ددر خ فضار الساسي   ایدئوهوه  ودشاخنگریس ند    مي
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 «دیگارر » ر عنواخ ساوهه  به هل، به ای  مسئایرانييير گرد جهاخبطوله   بلبي در ماام د   اب 
 .توجه دارند

  انعااام   بازنماایي مفهاوم    دنبام تبياي  به ،ار گيرر از ر ش ماایسه ای  مااهه با بهرهدر 
 ر عناواخ ساوهه   ر ایاراخ   ایراناي باه    هه باه مسائله   هس يم را م وخ سفرنامه  ایراني در  ایراخ

گونااگوخ  ر باربوب مفهومي هه ابعااد   با ارائه ،لهبرار تبيي  ای  مسئ. دندار دیگرر توجه
. بااربوب  ایام   را تشاری  هارده   نویس مههار د  سفرنا دیدگاه د،هنهویت ایراني را ر ش  

مي ایا  بااربوب مفهاو   . اسات  اق بام شده (1921) زاده اسماعيل لس  ر از مااههمفهومي 
در  ،اهب اه  تبياي  هارد.  دیگارر را   ر سوهه ،تواخ با آخ تری  بحث نظرر است هه مي نزدیك

هایي انجاام     افز دهها  در باربوب مفهومي هاس ه ،بر ي موارد م ناسب با موروع تحايق
   .ایم داده

 
 چارچوب مفهومی .2

فرهنا،،   ار از عناصار عيناي   ذهناي همچاوخ سارزمي ،      مجموعه اهویت ایرانياخ رعناصر 
ميرمحمادر،  ) دهاد  تشايل ماي    ييره تاریخي، تاریخ، دی ، زباخ، سياست مش رك تذهني

  دیا    سارزمي ،  ،هاا  بررساي سافرنامه   ( در3: 1921 زاده، لسا  به نال از  100-130: 1929
عناصر دیگار   هه  ار گونه  ردار است؛ بهبر و   اهميتسياست بي  از سایر عناصر از پایایي 

اسات.   اند   گاهي به زباخ نياز در هناار ساایر عناصار توجاه شاده       گرف ه ثير آخ قرارتحت ت 
اسات     عيناي  ،آنااه  عنصر بنيادی  را دارد: ا م تبدیل شدخ به سرزمي  از بند هحاظ قابليت

ف امور ان زاعاي هاه از تاثار معناایي     بر م دارد، ليت تعریف شدخ راهار آخ قاب باربوب
اقاد  ف ،اصار مانناد دیا    فرهنا،    عنصر سارزمي  بار مف ساایر عن    ،د م ؛دار استربر و

ر  هناوز اندیشاه   ،ر زمااخ ماورد نظار   د ،ساوم  ؛شاده اسات   هار ایدئوهوهیك   در ني نگرش
، باا  اساام ایدئوهوهیك نياف ه باود. بار ایا      ر زباخ   نژاد صبغه ،بر سرزمي  گرایي مب ني ملي
اربوب با  ،« اود   دیگارر  »مبنار آگااهي فارد   جماز از    گيرر از تعریف هویت بر بهره

   .شود بياخ مي مفهومي به شرح زیر
 

  خودی سرزمینی و خودی فراسرزمینی. 2-1
 اودر  » ،نوعي تلاي هوی ي از ترهيب  ود   دیگرر   عنصر پایار هویت یعني سرزمي   

 ر مجموعاه  « اودر سارزميني  »منظاور از   آیاد.   جود مي به «دیگرر سرزميني»   «سرزميني
هار مش رك  توسط جمعي پهیرف ه شده   باربوب هایي از هویت است هه هفهؤعناصر   م

 ااودر   دیگاارر ساارزميني،  در   اندیشااگي افااراد را شااال داده اساات. بااا رر، رف ااارر
اماا   ت ثيرگهار اسات؛ مظر ف توانمند    سرزمي  ظرف   سایر مش رهات مظر ف است. هر

آنجااایي هااه ساارزمي   هااار هااوی ي اساات. از محماال تجلااي مشاا رهات   تفااا ت ساارزمي 
دید هاوی ي   ر رار نداشت، ناگزیر سرزمي  زا یهبطوله   بلبي در قلمر  ایراخ تاریخي ق اب 
جاار   ناویس باه   ماوارد، سافرنامه  هارد. در ایا  گوناه      تي را برار ای  د  فرد ایجاد ماي م فا

رفاي  باوخ سارزمي  ظ   ه اسات؛ به دیگرر سارزميني توجاه هارد    ،رزميني   قرابت ودر س
تاری    عناواخ بنياادر   ر ، باه  تر از دیگر عناصار هاوی ي اسات. ازایا     هارساز تر، پایاتر   هرف

 . (2عنصر درنظر گرف ه شده است )هماخ: 
منظاور  . باوده اسات   ها مورد توجه نامهبنيادر هویت در سفر ر هفهعنواخ مؤ سياست نيز به

هاار   ر امور جامعاه اسات هاه توساط د هات      از سياست، گرای  عمومي به بگونگي اداره
ها ناوعي انساجام باا رر، رف اارر        لاومت . ای تحاق یاف ه است بطوله   بلبي زماخ اب 

بادیهي   .ناد هار عثماني ایجاد هارده بود  ها   ترك ر سياست بي  مغربي اندیشگي در عرصه
در ایجااد     ،هاایي  ؛ اما در برهاه پایایي سرزمي  بر وردار نيست است هه سياست از  یژگي

ياسات باه  اودر   دیگارر     عنصار س  دارد. با  ارد هاردخ  نا  مؤثرر تاویت ابعاد هویت
ایا ،   اساام بيااخ هارد. بر   ترر از  ودر   دیگرر سرزميني ف دقيقتواخ تعری سرزميني مي
فراگيار سارزمي       ر باه د  ماوهاه   ،عاي  داشا   عناصار دیگار هاوی ي     هاا در  افراد یا تشال

 هسا ند  سارزمي   اود باا سياسات مشا رك      ر دهند    واهااخ اداره  ست عمقه نشاخ ميسيا
 دانند.   تری  سياست مي ب ود را مطلو ر سياست جارر در جامعه( یا 3 )هماخ:

ر  اود   مااهاه  زاده در لس  ت ههدی    اع اادات مههبي سومي  عنصر پایار هویت اس
دیاا    اع اااادات مااههبي  ،هااا ساافرنامه امااا در ؛سياساات آ رده اساات ر مجموعااهرآخ را زی
اناد.   مهماي بارار نشااخ دادخ هویات  اودر   دیگارر       تمييز عامل ار دارند    یژهجایگاه 
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  خودی سرزمینی و خودی فراسرزمینی. 2-1
 اودر  » ،نوعي تلاي هوی ي از ترهيب  ود   دیگرر   عنصر پایار هویت یعني سرزمي   

 ر مجموعاه  « اودر سارزميني  »منظاور از   آیاد.   جود مي به «دیگرر سرزميني»   «سرزميني
هار مش رك  توسط جمعي پهیرف ه شده   باربوب هایي از هویت است هه هفهؤعناصر   م

 ااودر   دیگاارر ساارزميني،  در   اندیشااگي افااراد را شااال داده اساات. بااا رر، رف ااارر
اماا   ت ثيرگهار اسات؛ مظر ف توانمند    سرزمي  ظرف   سایر مش رهات مظر ف است. هر

آنجااایي هااه ساارزمي   هااار هااوی ي اساات. از محماال تجلااي مشاا رهات   تفااا ت ساارزمي 
دید هاوی ي   ر رار نداشت، ناگزیر سرزمي  زا یهبطوله   بلبي در قلمر  ایراخ تاریخي ق اب 
جاار   ناویس باه   ماوارد، سافرنامه  هارد. در ایا  گوناه      تي را برار ای  د  فرد ایجاد ماي م فا

رفاي  باوخ سارزمي  ظ   ه اسات؛ به دیگرر سارزميني توجاه هارد    ،رزميني   قرابت ودر س
تاری    عناواخ بنياادر   ر ، باه  تر از دیگر عناصار هاوی ي اسات. ازایا     هارساز تر، پایاتر   هرف

 . (2عنصر درنظر گرف ه شده است )هماخ: 
منظاور  . باوده اسات   ها مورد توجه نامهبنيادر هویت در سفر ر هفهعنواخ مؤ سياست نيز به

هاار   ر امور جامعاه اسات هاه توساط د هات      از سياست، گرای  عمومي به بگونگي اداره
ها ناوعي انساجام باا رر، رف اارر        لاومت . ای تحاق یاف ه است بطوله   بلبي زماخ اب 

بادیهي   .ناد هار عثماني ایجاد هارده بود  ها   ترك ر سياست بي  مغربي اندیشگي در عرصه
در ایجااد     ،هاایي  ؛ اما در برهاه پایایي سرزمي  بر وردار نيست است هه سياست از  یژگي

ياسات باه  اودر   دیگارر     عنصار س  دارد. با  ارد هاردخ  نا  مؤثرر تاویت ابعاد هویت
ایا ،   اساام بيااخ هارد. بر   ترر از  ودر   دیگرر سرزميني ف دقيقتواخ تعری سرزميني مي
فراگيار سارزمي       ر باه د  ماوهاه   ،عاي  داشا   عناصار دیگار هاوی ي     هاا در  افراد یا تشال

 هسا ند  سارزمي   اود باا سياسات مشا رك      ر دهند    واهااخ اداره  ست عمقه نشاخ ميسيا
 دانند.   تری  سياست مي ب ود را مطلو ر سياست جارر در جامعه( یا 3 )هماخ:

ر  اود   مااهاه  زاده در لس  ت ههدی    اع اادات مههبي سومي  عنصر پایار هویت اس
دیاا    اع اااادات مااههبي  ،هااا ساافرنامه امااا در ؛سياساات آ رده اساات ر مجموعااهرآخ را زی
اناد.   مهماي بارار نشااخ دادخ هویات  اودر   دیگارر       تمييز عامل ار دارند    یژهجایگاه 
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فضاار ذهناي م فاا تي را از     ،اي   بلباي مسالماخ لنفاي   عناواخ مسالماخ مااه    بطوله باه  اب 
دباار ناوعي    ،ایراخ از نظر دیناي  ،بطوله ر اب  در د ره  یژه . بهمورد مطاهعه داش ند ر وههس

 ا باا آخ نزدیااي  اما  ؛ني نداشات همسا بطوله اب با مههب  ،ی  همهبا ا .بندپارگي بوده است
فضار سني لنفي، باا ایاراخ    بلبي لنفي نيز در بود؛ تر ،  رز م فا تمورد بلبيدرداشت. 

  شد. بلاه نوعي يرابت السام مي نداشت؛ قرابت با آخ تنها ود هه نهر  ب هشيعي ر ب
 

  رزمینیاسدیگری سرزمینی و دیگری فر. 2-2
هار   .ها تشايل شاده اسات   ار از عناصر   مؤهفه مجموعه هویت ملي از هه بياخ هردیم، بناخ

 ذهنيات  ،عمیاق   مشا رهات فرهنگاي    شخص یا گر هي باا لضاور در سارزميني  ااص،    
با عمیق   مشا رهات فرهنگاي سارزمي      ربا رهامش رك   رف ار    تاریخي مش رك، دی 

فراسارزميني شانا  ه  واهاد شاد. در ایا        «دیگارر » عنواخ به دهد، از  ود نشاخ  را دیگرر
 ر له، مسائ سياست   سارزمي  اسات. در دیگارر فراسارزميني     ،تفايك، بازهم عنصر اصلي

تضاد با  اودر  دیگرر سرزميني از لریق تعار  یا  تعار    تضاد است. ، تفا ت  اصلي
سياسات باه  ارد    وافات باا ر سرزميني ملورهه در  ود هند. هماخ ار نا  ميني ایفيسرزم
انجامد، در اینجا نيز مخاهفت باا سياسات   لضاور در سارزمي        ودر مي ر به عرصه شدخ

انادازد. بااه ساخ  دیگاار، در دیگارر ساارزميني     دیگار فاارد را باه دیگاارر فراسارزميني مااي   
عناصار   اهفت با سياست   دیگربلاه مخ ؛شود در عناصر هوی ي دیده نميگونه اش راك  هيچ
تواخ به دشمناخ سارزميني   دیگرر انجاميده است هه از آخ مي گيرر ای  نوعِ ي به شالهوی 

  (.18)هماخ:  یاد هرد
هربناد  . زبااخ اسات   ،دیگرر فراسارزميني داما  زده    هوی ي هه به یاي دیگر از عناصر

هاار زبااني باي      هاا   تعاار    هویت ندارند، تفا ت محور به   بلبي نگرش زباخ بطوله اب 
ل اي ماههبي    یاا  هاه دام قاومي   «عجام » ماننديمي ياخ موجب شده آناخ از مفاهناها   ایر آخ

د. آنااخ  ننشاخ ده را دیگربودگي فرهنگي تا هنند اس فادهدیگرر فراسرزميني  عنواخ به ،دارد
  .اند نيز تعریف هرده «رافضي»بودگي دیني را در قاهب ، دیگربطوله اب  یژه  هب

مفااهيم   ،  بلباي نيسات   بطولاه  ابا  تحايق، تبياي  هویات  اود    ای  از آنجا هه رساهت 
 ،بلااه هاانوخ بحاث    دارد؛بناداني نا   دردیگارر سارزميني هاارب    نظرر  ودر سارزميني   

مفااهيم مرباوط باه     ،بيش ری  تايه   موارد هاربردر بنابرای ، .از نگاه ای  د  است «دیگرر»
 «ایراناي  ایراخ  »در د  محور  هوشيم هه مي  ودر فراسرزميني   دیگرر فراسرزميني است

   .هنيم تحليل بلبي تبيي      ا هيار بطوله اب در ر ایت 
 

  : از كیستی شخصی تا چیستی سفرنامهبطوطه ابن. 3
لام    محمد اهلواتي از قبایال بربار ماراه ، در  اناداخ اهال ع     ب   ابوعبداهلل محمدب  عبداهلل
هه اهل فاه   قضا    -ه انواد در خ هار دنيا آمد. آموزش ق به309ادب   قضا ت در سام 

 ایاا  از امااور فاهااي   قضااایي هاارده بااود.    آگاااه ا  را فااردر م شاارع -شااریعت بودنااد
ا  ار هماي  سا   بود. ینه هردهمههبي را در  جودش نهاد نوعي تعصب ماهاي مدارر شریعت

افاراد   داد. ا  نيز بساخ دیگر هار شرعي   اج ماعي سوق مي گيرر سور مورز ذهني ا  را به
اماا در   ؛(33-31: 1338 ) فااجي،  گرفات ، علوم دیني، ادبيات   فنوخ شاعرر را فرا  انواده
آیاد   برماي اش بناي    از سافرنامه    در سط  م وسطي قرار داشات.  سرآمداخ نبود ءعلوم جز

مااهي   از ثر ت   مانت زیادر بر وردار نبودند. فاار  ،شهرت علميبا جود اش  هه  انواده
ا   گویاار آخ اسات هاه    دهاد،  گزارش مي  صوص در یك سام ا م هه در جریاخ سفر به

آخ را  ،زیادر همراه  ود نداشت   از دریافت د  دیناار لام باا شاعف هودهاناه      ر سرمایه
 . (2: 1911بطوله،  اب )است  هه نصيب  شده داند ت   صدقات( مي)نه را «ف وح»ا هي  

مااه   «ميل شدید بالني   اش ياق زیارت مشااهد م برهاه  » مدت سفر هوتاه از ر ا  انگيزه
سااهه  اداشات. تناوع     ر ساي گرد جهاخاش ا  را به  ر ماجراجویانه اما ر ليه؛ (1 )هماخ: بود

 نياز بار رف اار ا     در ای  مدت مشاهده هارد،  رف ارر ههي، زباني، اج ماعي   سرزميني، قوم
بي  دیدار هرد. ای   هند  نااط  هر تا اقصينءاه وارزم   ما را ،ا  از شمام افریاا .ت ثير نهاد

م اارجم    ،مولااد .گااوخ هاارد  گونااه ا  را نياازتنااوع محاايط لبيعااي   اج ماااعي ر ح    
   :هند   معرفي مياقامت در اساندریه بنيهنگام  ، ا  راشنام بطوله اب 
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مفااهيم   ،  بلباي نيسات   بطولاه  ابا  تحايق، تبياي  هویات  اود    ای  از آنجا هه رساهت 
 ،بلااه هاانوخ بحاث    دارد؛بناداني نا   دردیگارر سارزميني هاارب    نظرر  ودر سارزميني   

مفااهيم مرباوط باه     ،بيش ری  تايه   موارد هاربردر بنابرای ، .از نگاه ای  د  است «دیگرر»
 «ایراناي  ایراخ  »در د  محور  هوشيم هه مي  ودر فراسرزميني   دیگرر فراسرزميني است

   .هنيم تحليل بلبي تبيي      ا هيار بطوله اب در ر ایت 
 

  : از كیستی شخصی تا چیستی سفرنامهبطوطه ابن. 3
لام    محمد اهلواتي از قبایال بربار ماراه ، در  اناداخ اهال ع     ب   ابوعبداهلل محمدب  عبداهلل
هه اهل فاه   قضا    -ه انواد در خ هار دنيا آمد. آموزش ق به309ادب   قضا ت در سام 

 ایاا  از امااور فاهااي   قضااایي هاارده بااود.    آگاااه ا  را فااردر م شاارع -شااریعت بودنااد
ا  ار هماي  سا   بود. ینه هردهمههبي را در  جودش نهاد نوعي تعصب ماهاي مدارر شریعت

افاراد   داد. ا  نيز بساخ دیگر هار شرعي   اج ماعي سوق مي گيرر سور مورز ذهني ا  را به
اماا در   ؛(33-31: 1338 ) فااجي،  گرفات ، علوم دیني، ادبيات   فنوخ شاعرر را فرا  انواده
آیاد   برماي اش بناي    از سافرنامه    در سط  م وسطي قرار داشات.  سرآمداخ نبود ءعلوم جز

مااهي   از ثر ت   مانت زیادر بر وردار نبودند. فاار  ،شهرت علميبا جود اش  هه  انواده
ا   گویاار آخ اسات هاه    دهاد،  گزارش مي  صوص در یك سام ا م هه در جریاخ سفر به

آخ را  ،زیادر همراه  ود نداشت   از دریافت د  دیناار لام باا شاعف هودهاناه      ر سرمایه
 . (2: 1911بطوله،  اب )است  هه نصيب  شده داند ت   صدقات( مي)نه را «ف وح»ا هي  

مااه   «ميل شدید بالني   اش ياق زیارت مشااهد م برهاه  » مدت سفر هوتاه از ر ا  انگيزه
سااهه  اداشات. تناوع     ر ساي گرد جهاخاش ا  را به  ر ماجراجویانه اما ر ليه؛ (1 )هماخ: بود

 نياز بار رف اار ا     در ای  مدت مشاهده هارد،  رف ارر ههي، زباني، اج ماعي   سرزميني، قوم
بي  دیدار هرد. ای   هند  نااط  هر تا اقصينءاه وارزم   ما را ،ا  از شمام افریاا .ت ثير نهاد

م اارجم    ،مولااد .گااوخ هاارد  گونااه ا  را نياازتنااوع محاايط لبيعااي   اج ماااعي ر ح    
   :هند   معرفي مياقامت در اساندریه بنيهنگام  ، ا  راشنام بطوله اب 
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اساندریه اثراتي دیرپاار در شخصايت ا  برجاار نهااده باشاد. تااهنوخ       ]ال ماالً[ 
گشات   تنهاا    رساند ماي  ادعا   ز درناج هاه باه د  دیناار       يجواني بود ساده   ب

 دا نایل آید. اماا از   ر آرز ی  آخ بود هه در زمره لاجياخ دیگر به زیارت  انه
 اهاداف م ناوع، باا    بينايم باا تماایمت م ضااد   مااصاد        ر ميا  را مرد ،ای  پس

خ لادیث در دمشاق     ا جوه. هه گاه در محضر درم اسا اد شخصي ي بغرنج   ذ 
 دم لریات بر پوشد   لوق ا مص پيراخ ر ش  گاه  رقه مي زند   بغداد زانو مي

نيازه   شمشاير    ،نهد   در عي  لام مرد جن، است   اگار پاای  بيف اد    گردخ مي
هاا   اهال ف اوت     ر در  انااه ا اي ز ر د. ر ميداخ نبرد مي گيرد   در يدست م به

دسا گاه   بنادد   ر ز دیگار باه    م در صفا   مر ت   ایثار آناخ ميد آید   فر د مي
هاار   هاار  لشا ناك در آب   بسات   جویاد   از  رار بناد   زماخ تارب ميجباراخ 

 .  (98-91: 1932 )مولد، نشيند   به شاار مي گس رد آهود مي گل
 

اساات. ا  از ماااام  بطولااه اباا باادیز  ر ینااد سااي سااام تجربااه ر م ضاااد برا ایاا  ر ليااه
 ریاز هناد تغييار موقعيات داده      اوخ  نشيني باا پادشااهاخ   تا هم مدارر ماهاي م عصب شریعت

دیدخ   تجرباه   به ماجراجویي در «اش ياق شدید زیارت هعبه» است. بدیهي است دگرگونيِ
اسات. ا  تغييار    قامت شخصي ي م عاار  نماودار هارده    ا  را در ،نادر   جهاب رهردخ امو

 هناد   ساعي دارد منشا     توجياه ماي   یاایي با ر ایات ر  جهت اش ياق هعبه به ماجراجویي را 
هنگاام از  تغييار ز د  .(88-81/ 1: 1911بطولاه،   اب ) پيدا هند اش تغيير ر ليه ارما رایي بر

جو هرد هاه بناار نگااه        تسج اش ماجراجویي ر باید در ر ليهرف ارر به رف ار دیگر را 
   ایراخ   ایراني شده است. ر لهجمله مسئاز ،هار تاریخي ر دید ا  به پدیده زا یه

ناام   هبا  دیگارر  ف اارر   اممیاي باوده هاه توساط فارد      به سبك گ بطوله اب  ر سفرنامه
 موجاب  هاا یاا  االرات    یادداشتسبك نگارش   امم از ر ر تد ی  شده است.  جزر اب 
 بار از ایراخ دیدخ هارده؛  هار ا  شده است. ا  د  آمد   وردگي نظم ر یدادها   رفت مبره

هناد. ا  گااه    مشاال ماي   را د م  ا م  سافر  مطاهاب    تفايك اما مطاهب  درآميخ ه است
 اماا گااه در ر ایات    ؛گویاد  هوتااهي ساخ  ماي    يار مهام تااریخي باه   مورد ر یدادهار بسدر

تفصايل باه    هند. با توجه به ایناه مولد به فرسایي مي هننده قلم سرگرمهار داس اني     الره

 اوددارر   ، از توصايف بيشا ر آخ  ا  صاار  رعایات  دهيال  باه  ،پردا  اه  بطوله ر اب  سفرنامه
   م.يده اع ميج( ار1932) به ه اب مولد  وانندگاخ را   هنيم مي
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 جاز شامام افریااا،    یاباد،  ماي  عناصر  ودر هم رر در فراسرزمي   ود ر ماهاي بطوله اب 
هاا   ه آخیابد   نظار مثب اي با    اي از قاري   عاهم تا عوام را ميهه معد در ماه ماه   سوریه

ساوریه بيشا ر نشااخ دهاد       را در  قدرت قارياخ مااهاي  هوشد مي ا  (.14-19هماخ: ) دارد
 ر در بايه .(101   33)هماخ:  اندد مي ها نزدیك به مغربي ،عالفيهحاظ ها را از  ل ي سورر

تصاوف   مادارر   تمایال باه    رنا، هاردخ شاریعت    هم را با  ودر فراسرزميني ،ها سرزمي 
محاورر   ، تغيير نگرش از فااه م عصب رمدار شریعت هند. هربند از دیدگاه  جو مي جست

، ایا   هاار جاارر   مصلحت   نيازها   ماجراجویي ر ر ليه محورر دشوار است، به تصوف
ني باا  يشا ن دراز   هام هاار د ر   مساافرت  رساد  نظار ماي   باه  هند. عادر مي تغيير را درنظرش

قادم هارده    عاایاد دیناي سسات    ( ا  را در898-844: 1932 )مولد، صالباخ عااید مخ لف
   گارای  از  گرفات  ماي  بود. به سخ  دیگر، تغيير نگرش ا  در ساپهر داراالسامم صاورت   

هاه امارر رایاج در باي       ودبلاه از فاه به تصوف ب ؛مههب فاهي به مههب دیگر فاهي نبود
دیاد توانسات  اود را     ر ای  دگرگوني زا یه ا  با رسد يم نظر به .رفت شمار مي به مسلماناخ
زهاد   صاوفياخ    ر د   بيشا ر  اود را در جاماه   هنا هار اساممي همسااخ    سرزمي  ر در همه
 ر جواخ سخت هارگر اف اد   تمایمت م صاوفانه  گرد جهاخدر . نفس پيراخ لریات بنمایاند

 مرشادر  اعار    شايخ عباداهلل     اهدی  توسط برهاخ بطوله اب تعبير  واب ا  را تاویت هرد. 
 بار  در اقاز،  . ر رف ارها   با رهار صوفيانه هرد ا  را شيف ه (81-13/ 1: 1911بطوله،  اب )

 تماایمت ا  را  ااه هم ار دیاده باود،    فهار عارفانه هه ا  در مياخ اهال   گویي پي  از آینده  
  .بخشيدشدت 

 هار اج ماعي   اق صادر بود. رسم وخ صوفي، مصلحتعامل دیگر در گرای  ا  به شي
اخ مهما  ،شا اج مااعي  م ناساب باا پایگااه    ،شاد  ماي   ق ي مساافرر  ارد شاهر   بر ای  بود هه

 ،گاخ بودرزهماخ قاري   اگر بام ،اگر قاري بود شد. شهر مي صالباخ شوهت   قدرت آخ
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 اوددارر   ، از توصايف بيشا ر آخ  ا  صاار  رعایات  دهيال  باه  ،پردا  اه  بطوله ر اب  سفرنامه
   م.يده اع ميج( ار1932) به ه اب مولد  وانندگاخ را   هنيم مي

 
  ایران و ایرانی «دیگری»و  بطوطه ابن. 3-1

 جاز شامام افریااا،    یاباد،  ماي  عناصر  ودر هم رر در فراسرزمي   ود ر ماهاي بطوله اب 
هاا   ه آخیابد   نظار مثب اي با    اي از قاري   عاهم تا عوام را ميهه معد در ماه ماه   سوریه

ساوریه بيشا ر نشااخ دهاد       را در  قدرت قارياخ مااهاي  هوشد مي ا  (.14-19هماخ: ) دارد
 ر در بايه .(101   33)هماخ:  اندد مي ها نزدیك به مغربي ،عالفيهحاظ ها را از  ل ي سورر

تصاوف   مادارر   تمایال باه    رنا، هاردخ شاریعت    هم را با  ودر فراسرزميني ،ها سرزمي 
محاورر   ، تغيير نگرش از فااه م عصب رمدار شریعت هند. هربند از دیدگاه  جو مي جست

، ایا   هاار جاارر   مصلحت   نيازها   ماجراجویي ر ر ليه محورر دشوار است، به تصوف
ني باا  يشا ن دراز   هام هاار د ر   مساافرت  رساد  نظار ماي   باه  هند. عادر مي تغيير را درنظرش

قادم هارده    عاایاد دیناي سسات    ( ا  را در898-844: 1932 )مولد، صالباخ عااید مخ لف
   گارای  از  گرفات  ماي  بود. به سخ  دیگر، تغيير نگرش ا  در ساپهر داراالسامم صاورت   

هاه امارر رایاج در باي       ودبلاه از فاه به تصوف ب ؛مههب فاهي به مههب دیگر فاهي نبود
دیاد توانسات  اود را     ر ای  دگرگوني زا یه ا  با رسد يم نظر به .رفت شمار مي به مسلماناخ
زهاد   صاوفياخ    ر د   بيشا ر  اود را در جاماه   هنا هار اساممي همسااخ    سرزمي  ر در همه
 ر جواخ سخت هارگر اف اد   تمایمت م صاوفانه  گرد جهاخدر . نفس پيراخ لریات بنمایاند

 مرشادر  اعار    شايخ عباداهلل     اهدی  توسط برهاخ بطوله اب تعبير  واب ا  را تاویت هرد. 
 بار  در اقاز،  . ر رف ارها   با رهار صوفيانه هرد ا  را شيف ه (81-13/ 1: 1911بطوله،  اب )

 تماایمت ا  را  ااه هم ار دیاده باود،    فهار عارفانه هه ا  در مياخ اهال   گویي پي  از آینده  
  .بخشيدشدت 

 هار اج ماعي   اق صادر بود. رسم وخ صوفي، مصلحتعامل دیگر در گرای  ا  به شي
اخ مهما  ،شا اج مااعي  م ناساب باا پایگااه    ،شاد  ماي   ق ي مساافرر  ارد شاهر   بر ای  بود هه

 ،گاخ بودرزهماخ قاري   اگر بام ،اگر قاري بود شد. شهر مي صالباخ شوهت   قدرت آخ
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ي بود هاه از ماههب   ها تنها جای ها   تايه  انااه .(90: 1932 )مولد، شد مي گاخرزمهماخ با
در  هاا  ها   تايه ها، زا یه . سهوهت اقامت در  انااهشد افراد پرسيده نمي يع  موقعيت اج ما

گااه ا  ایا  تماایمت را باه      ، هايچ نظار  گرای  بود. اما باه مناسبي در تغيير  مسير، عامل لوم
  بيش ر نگاه ابزارر بر آخ يلباه داشات تاا باا ر قلباي. باه ایا          سط  ایدئوهوهیك ارتاا نداد

مجارار تصاوف صاورت     هاار دیگار از   خ مايم مصار   سارزمي   آشنایي ا  با ایرانيا ،ترتيب
 رسيد.   ميهار جغرافيایي   سرزميني  گرفت   بعد به جنبه مي

 ،هااا  یاا  قلناادرر   مرشااد آخاربااا ایرانياااخ مربااوط بااه د بطولااه اباا نخساا ي  آشاانایي 
ا  را باه تراشايدخ    یك زخ، هيخا ارزعشق  اهدی ، مجمابود هه زیبایي  ،ار سا ه اهدی  جمام

نشااي  در  ر تصااویرر دما سااا ه ر مااور ساار   صااورت   اباار اخ هشااانيد. داساا اخ تزهيااه 
 .(83-81/ 1: 1911بطولاه،   ابا  ) جواخ ایجاد هرد   زباخ ا  را به تمجيد گشود ر بطوله اب 

هااا را   یا  آخ اهاار قااهره بااود هاه بيشا ر در     از لریااق  اناااه  ،آشانایي د م ا  باا ایرانيااخ   
  .(90)هماخ:  دادند تشايل مي )ایرانياخ( «ها عجم»

 .شاد  ماي  ایرانيااخ آشانا   بيشا ر باا  تر شدخ به ساوریه   عاراق عارب،     با نزدیك بطوله اب 
ر یاناه باا    هاا   اسا ابام  اوش    ها    اناااه  زا یهدر  «عجم»لضور تعداد زیادر از درا ی  

هرد. هرباه باه ایاراخ نزدیاك      ا  ایجاد ميجواخ، تصویر مثب ي از ایراني در ذه   گرد جهاخ
اش باه   شايف گي  شاد،  ماي  ر  هر با  هاا   اناااه هاا     ها، زا یه يه  با تعداد فرا اني از تا شد مي

 هاا  غ  اناااه لاورر هاه ا  در ايلاب شاهرها سارا      یافت؛ باه  هار صوفيانه افزای  مي گرای 
هاا   هارد   باه توصايف آخ    دیدخ مي سسات مدني   ل ي سياسيمؤ از رفت   ل ي هم ر مي
ر  ا  در اصافهاخ باه جرگاه    هم ر از  انااه است. مراتب ر ا  به مسجد به اشاره پردا ت. مي

ا گزارش ه شد   از آخ ميبه لاهماخ ایراخ نيز هم ر نزدیك  آمد    رقه پوشيد.صوفياخ در
 تاواخ گفات   هاای . ماي   دیاده  هار سياساي اسات تاا    شنيده گزارشِ ،ايلب هم آخ هه داد مي
هااه    گرای  ا  باه تصاوف   ، ازبوخ با د ر شدخ از ایراخ ؛زده شده بود صوفي بطوله اب 
هاار   جنباه  باه  د. ا  در شهرهار مسير راها  هم ار  ش ميبه قدرت بيش ر نزدیك    یافت مي

 باه بازارهاا،   ،در بناد شاهر محاد د    ،. اهب اه هارد  ماي اق صادر، صنع ي   سياسي ایراخ توجه 
  .(809-801)هماخ:  هرده است  بايات زیبا   مزارع اشاره

مااهاي  مدارر  شریعت ایرانياخ را بيش ر در قاهب نگاه  ود به «دیگرر»ذهنيت  بطوله اب 
فراساارزميني پررناا،   آميخ ااه بااا گاارای      دیگااررِ ،ا  گاهدر دیااد .داده اساات نشاااخ

نگارر باه    ر  اود را در قاهاب منفاي    سا يزانه  دارانه است. ا  نگرش هوی ي دیگارر م شریعت
، ایا   . اهب اه هارده اسات   اباراز  -ایاراخ داشا ند   هه قدرت   جمعيات زیاادر در   -«رافضياخ»

گااه ایا     اما هيچ شده؛ نوساخ   دبار ل سفرش یادست نبودها  در تمام مرالگيرر  مورز
باه عاراق عارب نزدیاك     هرباه   ا  .ناارده اسات   نوساخ ا  را به د س ي با شايعياخ نزدیاك  

 قباام رافضاياخ  مادارر   قضاا ت عجوالناه در    سور شریعت  سمت شدید ر زا یه ،شد مي
 تتاویا  تر شدخ به ایراخ، نزدیكجهت عاس تمایل به تصوف بود هه با هرد   ای   پيدا مي

 ر ا  دربااره  ر هاار م عصابانه   هليد اهه «  يلوهننده يرافض» مانند هایي  اهههاربرد  .شد مي
  ا امق   سالوك سااهناخ    ا ،بارار مثاام   .بافت مههبي شهرهار عراق عرب   عجم اسات 

(؛ 121-129)همااخ:   هنناد  يلو ماي  )ع( علي ر ها درباره آخ اما مع اد بود ؛س ود نجف را مي
شفابخشي م وسمخ مرقد علاي   ،ل ي گاهي با نگاه قدسي هند.  هي مصادیق يلو را بياخ نمي

، بر ر ای شااخ د   بناا رها  مع مد ر ایت مي از زباخ افراد (شب شفابخ ) اهمحيا در هيلهرا  )ع(
جاف  هار سي   بهل نفرر برار شافا گارف   باه ن    اق،  راساخ   فارم افراد در دس هعر از
  ابعااد مطارح اسات.     هاا  يلاو در هادام قسامت    هند اما ر ش  نمي ؛(121هماخ: ) آمدند مي
بلااه   ؛ماورد اماام تردیادر نداشات    هاا، در  رسد ایشاخ با اع ااد به لاانيت ر ایات  نظر مي به

را نيز باا نگااهي م عصابانه     ،ایلخاخ مغوم ،بندهتشيز محمد  دا   بود «رافضياخ»  ر ر لهمسئ
 اندا  اه  ا  ساایه  نگااه  مدارر بناخ بر شریعت .(813)هماخ:  هرد جعل تفسير مي  به فریب 

 یاژه شايعي    هل دیناي با  ، باه مساائ  جز شهرهار معد د مانند اصفهاخ، شيراز   شوش ر هه  بود
 دشا  اش هاس ه ماي  مدارانه از ر یارد شریعت ،رفت   هربه به لرف هند مي هرد نمي توجه
  .هرد مي تمرهزدیگر اج ماعي  هار جنبه   بر
هارده    ااص معرفاي   فرهن،   رساوم ایرانياخ را مردمي با  بطوله اب عد اج ماعي نگاه ب

جادایي   ، ازدرسا ي  ا  باه  هناد.  یاد مي «زمي  قانوخ ایراخ»( هه بلبي نيز از 809است )هماخ: 
 واناده اسات    «ایرانيااخ » مردم سااه  در فامت ایاراخ را    ها سخ  گف ه   هویت  ود با آخ

 «عجام »از مفهاوم منفاي    ،با ای  هماه  .لرفانه است ار  نثي   بي ( هه  اهه804-809)هماخ: 
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مااهاي  مدارر  شریعت ایرانياخ را بيش ر در قاهب نگاه  ود به «دیگرر»ذهنيت  بطوله اب 
فراساارزميني پررناا،   آميخ ااه بااا گاارای      دیگااررِ ،ا  گاهدر دیااد .داده اساات نشاااخ

نگارر باه    ر  اود را در قاهاب منفاي    سا يزانه  دارانه است. ا  نگرش هوی ي دیگارر م شریعت
، ایا   . اهب اه هارده اسات   اباراز  -ایاراخ داشا ند   هه قدرت   جمعيات زیاادر در   -«رافضياخ»

گااه ایا     اما هيچ شده؛ نوساخ   دبار ل سفرش یادست نبودها  در تمام مرالگيرر  مورز
باه عاراق عارب نزدیاك     هرباه   ا  .ناارده اسات   نوساخ ا  را به د س ي با شايعياخ نزدیاك  

 قباام رافضاياخ  مادارر   قضاا ت عجوالناه در    سور شریعت  سمت شدید ر زا یه ،شد مي
 تتاویا  تر شدخ به ایراخ، نزدیكجهت عاس تمایل به تصوف بود هه با هرد   ای   پيدا مي

 ر ا  دربااره  ر هاار م عصابانه   هليد اهه «  يلوهننده يرافض» مانند هایي  اهههاربرد  .شد مي
  ا امق   سالوك سااهناخ    ا ،بارار مثاام   .بافت مههبي شهرهار عراق عرب   عجم اسات 

(؛ 121-129)همااخ:   هنناد  يلو ماي  )ع( علي ر ها درباره آخ اما مع اد بود ؛س ود نجف را مي
شفابخشي م وسمخ مرقد علاي   ،ل ي گاهي با نگاه قدسي هند.  هي مصادیق يلو را بياخ نمي

، بر ر ای شااخ د   بناا رها  مع مد ر ایت مي از زباخ افراد (شب شفابخ ) اهمحيا در هيلهرا  )ع(
جاف  هار سي   بهل نفرر برار شافا گارف   باه ن    اق،  راساخ   فارم افراد در دس هعر از
  ابعااد مطارح اسات.     هاا  يلاو در هادام قسامت    هند اما ر ش  نمي ؛(121هماخ: ) آمدند مي
بلااه   ؛ماورد اماام تردیادر نداشات    هاا، در  رسد ایشاخ با اع ااد به لاانيت ر ایات  نظر مي به

را نيز باا نگااهي م عصابانه     ،ایلخاخ مغوم ،بندهتشيز محمد  دا   بود «رافضياخ»  ر ر لهمسئ
 اندا  اه  ا  ساایه  نگااه  مدارر بناخ بر شریعت .(813)هماخ:  هرد جعل تفسير مي  به فریب 

 یاژه شايعي    هل دیناي با  ، باه مساائ  جز شهرهار معد د مانند اصفهاخ، شيراز   شوش ر هه  بود
 دشا  اش هاس ه ماي  مدارانه از ر یارد شریعت ،رفت   هربه به لرف هند مي هرد نمي توجه
  .هرد مي تمرهزدیگر اج ماعي  هار جنبه   بر
هارده    ااص معرفاي   فرهن،   رساوم ایرانياخ را مردمي با  بطوله اب عد اج ماعي نگاه ب

جادایي   ، ازدرسا ي  ا  باه  هناد.  یاد مي «زمي  قانوخ ایراخ»( هه بلبي نيز از 809است )هماخ: 
 واناده اسات    «ایرانيااخ » مردم سااه  در فامت ایاراخ را    ها سخ  گف ه   هویت  ود با آخ

 «عجام »از مفهاوم منفاي    ،با ای  هماه  .لرفانه است ار  نثي   بي ( هه  اهه804-809)هماخ: 
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ساور پيوناد باي      هاش ا  را با  هاار ذهناي   . ساا ت گرف ه اسات  بهره ها بعر نزد بيش ر رایج
ا  گااهي بارار    .ساوق داده اسات  ، د  هااربرد منفاي دارناد    هه هر «عجم   رافضي»مفهوم 

(؛ امااا بااار 803هماااخ: )ر عجمااي بهااره گرف ااه  نياااخ ساااه  شااام   مصاار از  اههمعرفااي ایرا
 هم یاك باار   ا  دست است.بوده نظرش  قومي مورد ر بلاه جنبه نداده؛ آخ ایدئوهوهیاي به

در جنا،   انگاش ه است هه پيار زر مسالماناخ   یاي «پرس اخ آت »   «مجوم»ایرانياخ را با 
  (.129همراه آ رد )هماخ:  ها به زبوني برار آخ ،دسيهاق

  گسسا ه در ذها      تصاویر نااهمگ   پراهندگي سياسي ایراخ است هه نهایي ای  ر نا ه
شاهرها   دبلاه لد  ؛نبود ر ش  تنها مرزهار جغرافيایي ایراخ نه ایجاد هرده است. بطوله اب 

 بطولاه  ابا  م مرهازر بارار    نيز نامشخص بود. ای  پراهندگي سياسي   جغرافيایي، ذهنيات 
ار مس الي هس ند   هویت مسا الي  ه پاره ،منالق ایراخ در نگاه ا  ر ، نداشت. ازای  همراه به
ر گارد  جهااخ  بطولاه  اب    هرماخ. آذربایجاخ  راساخ، فارم، مانند عراق عجم، ؛م دارنده

شانا  ي   هاوی ي   ، به ایجاد بيان  پایدار   ای  ناتواني بينشي است فاقد بين  سياسي  اص
را باا   نگریسا ه، ایرانيااخ   نشده است. هرگاه ا  از منظار ماههب   منجر   ایراني ایراخ ر ربارهد

، ایرانياااخ را صااوفياخ  تصااوف نگاااه هاارده  ر هرگاااه از زا یااه  ،گاارر پيونااد زده  رافضااي
 ر قوميات نظار داشا ه،    دریچاه  از هاه  زمااني    پهیر   عارف یاف ه اسات  رمير، مهماخ صافي
 بطولاه  ابا  نگاه بنابرای ، . هار گرف ه است هب، بار ایدئوهوهیك دارد منفي عجم را هه ر  اهه

   سطحي   فاقد هرفار بينشي است. ،در ماایسه با بلبي
 

   نامه چلبی: از كیستی شخصی تا چیستی سیاحت یاولیا. 3-2
اخ گارد  جهااخ تاری    از بازر   بلباي  رب  در ی  معار ف باه ا هياا    ب  در ی  محمد ظلي

لد د بهل سام از عمرش را به سيالت گهراند.  ،بطوله اب  است هه مانندمسلماخ عثماني 
را از نوادگااخ الماد    ) اود  نظر اصااهت ار اصيل از م در  انواده1111 ق/1080ا  در سام 

هحااظ   باه  سياسي   درباررنظر از داند(، م ما  ازنظر ماهي، بانفوذ يیسور عارف معر ف م
اد بهاارم  مار   بي درباار سالطاخ  پدرش جواهر(. Çelik Şavk, 2011: 1) دنيا آمد شغلي به

پدرش  اط   تاههيب،    اش ملك المدپاشا از مارباخ دربار سلطاخ بود. ا  از عثماني   دایي

گارر آمو ات. در انادر خ     اماارت   ياازر   اش سياسات،  نااشي   جواهرسازر   از دایاي 
  توانسات در ا ا ار    آمو ات  زبااخ فارساي   عرباي    شاهاخ   اميراخ همراه فرزنداخ ،دربار

 -بطولاه  ابا  را از  . هماي  ام يااز ا   (Ibid: 9) دنيا لرف بزند ر به هشت زباخ زنده ،عمرش
هند   نظرگااه   م مایز مي -  آموزش رسمي ندیده بود هه به فارسي نيز تسلط هافي نداشت

هارده  لسام  ا  را هار محلي   ل ي ههجه ها هار ملت با زباخ آشنایي بخشد. ا  را عمق مي
اج مااعي   فرهنگاي    اق صاادر،  شناساي   اماور   ساي، زبااخ  شنا ه اب  مشحوخ از مردم بود.
 ر سافرنامه  تار از  مراتاب يناي   تاواخ گفات باه    جرئت مي ( هه بهKüpeli, 2011: 71) است
مجاامز     در هاریم باود   خها، لااف  هال قارآ    بر آمو    زباخ است. بلبي عم ه بطوله اب 

تعاداد زیاادر لادیث یااد      ، ا همچناي   هارد.  لضور سلطاخ، قرآخ تم ت مي مانند رسمي
از  لادیث  فاه، قارآخ    شنایي بابرد. آ ا در مناظرات دیني باال مير اش گرف ه بود هه توانایي

( Erkilic, 1954: 12-14) مدارر جادر ساا  ه باود    م عصب   شریعت ا  فردر م دی   
  تواخ از ای  زا یه تحليل هرد. را مي «دیگراخ»اش   نوع نگاه به  نامه هه در سيالت
دهيال در   باه هماي    ؛مند به صنعت، تجارت، هشا رزر   بايادارر نياز باود    هبلبي عمق

هاار بسايار دقيااي از  راز شاهرها         ر ای  مساائل توجاه هارده   داده    اش به همه سفرنامه
 ر را در ساه اصال  گارد  جهااخ ر انساخ (   هدف ه13: 1914بلبي، )ثبت هرده است  دهات

، بطولاه  ابا  بلباي بار مف   محارك   مصه هرده است. « تجارت»  « زیارت» ،«سيالت»
سايالت ارزش   هام بلاه بارار ا    باشد؛انجاميده ش ا رگرد جهاخنبود هه به « شوق زیارت»

ساااره      ر ش ر لياااها هاااار سياساااي   ادارر  م موریااات هااام   مسااا الي داشااات 
  .هرد آرام مي اش را للبانه سيالت

دفااعي  ظاام    توجه به اماور نظاامي   امني اي، ن   « گرر يازر» بعد دیگر شخصيت بلبي،
. توجاه باه ایا  اماور از     باود   اها به فرساخ   سااعت  شهرها   ر سمساف    ها، شهرها   قلعه

 مااجراجویي مانناد   گارد  جهااخ  عناواخ  باه ا  را ناه  « قصاد » ، الیات  ار  از قلمار  عثمااني  
المعاات مناالق مخ لاف     ر گردآ رناده  ر مثاباه  مدار   سفيرر باه  ، بلاه سياستبطوله اب 

شاهرها    از هماه المعاات    گردآ رر ایا   دهد. آیا سوءظ  قرار مي مورد ،پيراموخ عثماني
ه موریات جاسوساي   المعااتي نياز داشا        برناماه   م  یاا ا  ، از سرهنجاا ر باوده ر س اها
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 ر سافرنامه  تار از  مراتاب يناي   تاواخ گفات باه    جرئت مي ( هه بهKüpeli, 2011: 71) است
مجاامز     در هاریم باود   خها، لااف  هال قارآ    بر آمو    زباخ است. بلبي عم ه بطوله اب 

تعاداد زیاادر لادیث یااد      ، ا همچناي   هارد.  لضور سلطاخ، قرآخ تم ت مي مانند رسمي
از  لادیث  فاه، قارآخ    شنایي بابرد. آ ا در مناظرات دیني باال مير اش گرف ه بود هه توانایي

( Erkilic, 1954: 12-14) مدارر جادر ساا  ه باود    م عصب   شریعت ا  فردر م دی   
  تواخ از ای  زا یه تحليل هرد. را مي «دیگراخ»اش   نوع نگاه به  نامه هه در سيالت
دهيال در   باه هماي    ؛مند به صنعت، تجارت، هشا رزر   بايادارر نياز باود    هبلبي عمق

هاار بسايار دقيااي از  راز شاهرها         ر ای  مساائل توجاه هارده   داده    اش به همه سفرنامه
 ر را در ساه اصال  گارد  جهااخ ر انساخ (   هدف ه13: 1914بلبي، )ثبت هرده است  دهات

، بطولاه  ابا  بلباي بار مف   محارك   مصه هرده است. « تجارت»  « زیارت» ،«سيالت»
سايالت ارزش   هام بلاه بارار ا    باشد؛انجاميده ش ا رگرد جهاخنبود هه به « شوق زیارت»

ساااره      ر ش ر لياااها هاااار سياساااي   ادارر  م موریااات هااام   مسااا الي داشااات 
  .هرد آرام مي اش را للبانه سيالت

دفااعي  ظاام    توجه به اماور نظاامي   امني اي، ن   « گرر يازر» بعد دیگر شخصيت بلبي،
. توجاه باه ایا  اماور از     باود   اها به فرساخ   سااعت  شهرها   ر سمساف    ها، شهرها   قلعه

 مااجراجویي مانناد   گارد  جهااخ  عناواخ  باه ا  را ناه  « قصاد » ، الیات  ار  از قلمار  عثمااني  
المعاات مناالق مخ لاف     ر گردآ رناده  ر مثاباه  مدار   سفيرر باه  ، بلاه سياستبطوله اب 

شاهرها    از هماه المعاات    گردآ رر ایا   دهد. آیا سوءظ  قرار مي مورد ،پيراموخ عثماني
ه موریات جاسوساي   المعااتي نياز داشا        برناماه   م  یاا ا  ، از سرهنجاا ر باوده ر س اها
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ر  از سافرهار بلباي باه     نباید از ای  بعد شخصي ي ا  يافل بود؛ ازای  نظر نگارنده، به .است
ر گارد  جهااخ » را بطولاه  ابا  درلااهي هاه سافرهار     ؛ميهنا  مي یاد« رگرد جهاخموریت م »

   شود. آشاارشخصيت  د  ر ای گرد جهاختا تفا ت   وانيم مي« ماجراجویانه
تا  ار پا قلب هار زیادر از ، سرزمي اش رگرد جهاخموریت در لوم بهل سام م  بلبي
نهر، هءاوهي، ماا را افریاا تا لبشه   مغرب، تمام آناات ام شم عثماني در شرق ار پا،م صرفات 

  با  مدتي توقف هردها  ردید.  ر در هرهدام از ای  سرزمي نوایراخ، لجاز   شامات را در
نوم هه بيش ر با صوفياخ، عاهماخ   قاراياخ ما    بطوله اب . ا  بر مف اج ماعي آشنا شد هر

دهياال  شاااید بااه هااهبر اساات داشاات   اهاال دیااواخ   سياساات   لاوماات نشساات بااود، بااا
دید ای  د  سياح بزر  جهااخ اسامم    ر . همي   جه نيز زا یهبود اش هار سياسي م موریت

   را م فا ت هرده است.
د   ي دارد. سابك نگاارش هار   هاای  شاباهت  ها   تفا تنویسي ای  د   نامه سبك سيالت

بيش ر سبك گف ار لاهم ، بطوله اب  ر سفرنامه است. در زباخ گف ار   نوش ارلدفاصلي بي  
هااار علماي   ادبااي   آماوزش  .ساابك نوشا ار ياهاب اساات   بلباي  ر ساافرنامهاماا در   ؛اسات 
ات بلباي فاا رتر از   يب. اددر اثرشاخ شده است هایي موجب بر ز تفا ت ،  بلبي بطوله اب 
ساور لناز    سرایي   ر ایت بلباي گااه باه    سور داس اخ به بطوله اب است. ر ایت  بطوله اب 

)همچاوخ   نگاراخ اخ   جغرافيگرد جهاخبلبي از م وخ جغرافيایي  ،ر د. دیگر ایناه پي  مي
 ،مرصااداهعباد  )مانناد  م وخ عرفاني صالبي  ...(، اقليم هفتلوقل،   ردادبه، مادسي، اب  اب 

   بلخاي، مسا وفي، يفاارر  ...(    ، ابا  تاریخ ع باي  )مانند یخياررازر  ...(، آثار ت آثار فخر
، 838-823/ 4: 1914 )بلباي، گيارد   ماي  بهاره  ( ... مثناور ، گلسا اخ  مثال ) هار ادبي ه اب
ساور سابك فاا ر       قبيال آثاار، سابك نگاارش ا  را باه      (. اس فاده از ای 892   899-810
دیاده   بطولاه  ابا   ر سافرنامه گيارر گسا رده در    ، بني  بهاره ه سوق داده است هه اهب هادیبان
 ه ااب  ماي تاواخ باا   را  ر بلبي سفرنامه گيرر از منابز در لد گس رده، ازنظر بهره شود. نمي

  هاتب بلبي ماایسه هرد.از  نما جهاخ
هارده، در   لاصال « اهيااي   عاي  »بشام دیاده      هربند بلبي ت هيد هرده آنچه را هه باه 

   هاا  هار ا  درماورد شاهرها از شانيده    (، بخشي از داده909 :آ رده است )هماخ اش سفرنامه

، از بطولاه  اب  گاهي ا  نيز مانند ی . اهب ه،ها دیده براسام آ رر شده است نه جمزها  ه اب
ساازر،   گاویي، اساطوره   نماایي،  رافاه   باه بازر      لد گزارشاگر ر یادادها  اار  شاده    

را  بطولاه  ابا  هاار   ل ي گازارش  شود هه گف ه مي م مایل شده است.  پردازر   ايراق  يام
پااردازر را از  تاواخ  يااام  ، نمااياهب اه پنداشاا ند.  شانوندگان  ايااراق ماي   ،در زمااخ  ااودش 

آسيب جدر بار    هي ای  مورد شود؛ دیده مي ها ايلب آخ در   تاریباً ها لهف هرد سفرنامه
 ر سافرنامه  ارد ناارده اسات. هماي  جامعيات      بطولاه  ابا  ي   بلب ر ارزش علمي سفرنامه

   د.هنبلبي اعمم  م را سام ا هيار8011سبب شد تا یونساو  بلبي
 يشاب  اسات؛  ر  سيالت  ود را عنای ي از سور اههي دانسا ه  ،بطوله اب  مانندبلبي نيز 
شافاعت یاا   » جاار اینااه بگویاد    به بوسي، در  واب دید   موقز دست )ص( را پيامبر اسمم

باه   گویناد هاه   معبراخ در تعبيار ایا   اواب ماي    «. اهلل سيالت یا رسوم» گوید ، مي«اهلل رسوم
        ی  بااه ساافر رفاات   یااا  درازر  واهااد رفاات   ا  نيااز باارار تحاااق ر     ساافرهار د ر

(Erkilic, 1954: 33-39) . 
 

 ایران و ایرانی « دیگری» چلبی و. 3-3
بلبااي نوشاا ه   ز ایااار گوناااگوني از  ر بااارهم عااددر درهااار  مااااالت   ه اااب ،تاااهنوخ

در ایا  آثاار باه     اماا  ؛(Erkilc, 1954; Baysun, 1955) اند ها یده را ر  ر نامه التسي
مدی راناه شارقي    در دانشاگاه  م8001سام  هه در يهمایش اند. در نپردا  ه «دیگرر» ر لهمسئ

ارائاه شاد،   نياز در آخ    ماااالت م عاددر    دبرگازار شا   ر بلبي سفرنامها موروع اس انبوم ب
 در ای  زمينه نوش ه نشد.  ار مااهه بود،« دیگرر»باایناه یاي از محورهار همای  بحث 

قاومي   سياساي    بلباي، تعصابات دیناي،    دبا توجه باه  ساعت قلمر هاار ماورد بازدیا     
گي شر ع شده ساه هار ا  از بيست مسافرت یژه  هد   بیاب بسيار اهميت مي «دیگرر ر لهمسئ»

ر اثار  دگرگوني تفار ب افزای  تجربيات  پخ گي فارر،  ساهگي ادامه یاف ه است. تا شصت
باه   ،در ایا  مااهاه   هرده است. برجس هنزد ا   سازر را ييریت بحث ،تعامل فارر با دیگراخ

رهار ذهنيات   ساا  ا   ایم توجه هرده   هوشيده «دیگرر» ر سوهه عنواخ به «ایراني ایراخ  »
   .را بازنمایي هنيم «دیگرر» یاها  ر  ارجي ذهني بلبي درباره
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، از بطولاه  اب  گاهي ا  نيز مانند ی . اهب ه،ها دیده براسام آ رر شده است نه جمزها  ه اب
ساازر،   گاویي، اساطوره   نماایي،  رافاه   باه بازر      لد گزارشاگر ر یادادها  اار  شاده    

را  بطولاه  ابا  هاار   ل ي گازارش  شود هه گف ه مي م مایل شده است.  پردازر   ايراق  يام
پااردازر را از  تاواخ  يااام  ، نمااياهب اه پنداشاا ند.  شانوندگان  ايااراق ماي   ،در زمااخ  ااودش 

آسيب جدر بار    هي ای  مورد شود؛ دیده مي ها ايلب آخ در   تاریباً ها لهف هرد سفرنامه
 ر سافرنامه  ارد ناارده اسات. هماي  جامعيات      بطولاه  ابا  ي   بلب ر ارزش علمي سفرنامه

   د.هنبلبي اعمم  م را سام ا هيار8011سبب شد تا یونساو  بلبي
 يشاب  اسات؛  ر  سيالت  ود را عنای ي از سور اههي دانسا ه  ،بطوله اب  مانندبلبي نيز 
شافاعت یاا   » جاار اینااه بگویاد    به بوسي، در  واب دید   موقز دست )ص( را پيامبر اسمم

باه   گویناد هاه   معبراخ در تعبيار ایا   اواب ماي    «. اهلل سيالت یا رسوم» گوید ، مي«اهلل رسوم
        ی  بااه ساافر رفاات   یااا  درازر  واهااد رفاات   ا  نيااز باارار تحاااق ر     ساافرهار د ر

(Erkilic, 1954: 33-39) . 
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مدی راناه شارقي    در دانشاگاه  م8001سام  هه در يهمایش اند. در نپردا  ه «دیگرر» ر لهمسئ

ارائاه شاد،   نياز در آخ    ماااالت م عاددر    دبرگازار شا   ر بلبي سفرنامها موروع اس انبوم ب
 در ای  زمينه نوش ه نشد.  ار مااهه بود،« دیگرر»باایناه یاي از محورهار همای  بحث 

قاومي   سياساي    بلباي، تعصابات دیناي،    دبا توجه باه  ساعت قلمر هاار ماورد بازدیا     
گي شر ع شده ساه هار ا  از بيست مسافرت یژه  هد   بیاب بسيار اهميت مي «دیگرر ر لهمسئ»

ر اثار  دگرگوني تفار ب افزای  تجربيات  پخ گي فارر،  ساهگي ادامه یاف ه است. تا شصت
باه   ،در ایا  مااهاه   هرده است. برجس هنزد ا   سازر را ييریت بحث ،تعامل فارر با دیگراخ

رهار ذهنيات   ساا  ا   ایم توجه هرده   هوشيده «دیگرر» ر سوهه عنواخ به «ایراني ایراخ  »
   .را بازنمایي هنيم «دیگرر» یاها  ر  ارجي ذهني بلبي درباره
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اساساي ایاراخ جغرافياایي، ایاراخ      ر هفاه دارر بهار مؤ« زمي  ایراخ»نجایي هه مفهوم از آ
ي بازنماای ، (1922 ناژاد،  فضالي    )آقااجرر  ایاراخ اج مااعي اسات    ي  سياسي، ایراخ فرهنگ

ایاراخ   ي، ایاراخ سياساي    ایاراخ جغرافياای   ر تواخ در سه ماوهاه  توسط بلبي را مي «دیگرر»
بعاد   ،بطولاه  ابا  در ماایساه باا    بلباي  ر سافرنامه  در بندر هرد. اج ماعي صورت فرهنگي/

 لااهي هاه در  در ؛افاناده اسات   آخ د  ساایه  تر از د  بعاد دیگار باوده   بار     سياسي پررن،
، بلباي  لاام  به هر دارد.اج ماعي بر ابعاد دیگر يلبه  فرهنگي/ ر ماوهه بطوله اب  ر سفرنامه

مور امني ي نيز بوده   باشيم، م  «شا رگرد جهاخموریت م »مور سياسي است   اگر قائل به م 
را  نگااه بلباي   در اینجاا درصاددیم   دارد. آشااار  صرف تفاا ت  رماجراجو ر بطوله اب با 

 (.Küpeli, 2011: 70؛ 119-114/ 8: 1914)بلبي،  برده تبيي  هنيم ر نام بهار ماوهه ر درباره
سااهه باود      ق ساي 1090است: بار ا م لد د ساام   بلبي سه بار به ایراخ مسافرت هرده

 ر لاماراخ ارزر م باود؛   صفي   تسليم ناماه  دیدار با لامراخ تبریز زماخ در شاه موری  م 
  فااارم دیاادار هاارد   بااا    اصاافهاخ ،عااراق عجاام  تبریااز،ق از 1019د م در سااام  ربااا

هاه از   ق1033باار ساوم لاد د ساام      تخ گاه صفور دیدار هارد؛  ر هار برجس ه شخصيت
تغييار انادهي نياز در بيان  دیناي         دبازدیا  ر هنهر  ارد  راساخ شاد. ایا  ساه د ره   ءاما را

اج مااعي   ر در مسئله ؛شدتعدیل دیدگاه   موجب هم ر   ر ا  ایجاد هرد مدارانه شریعت
   شود. صب دیده ميناپهیرر   تمایل به تع وعي انعطافن نيز  سياسي 

 
  چلبی و ایران جغرافیایی .3-3-1

دسات   دیادار هليات جغرافياایي ایاراخ تااریخي      گاه باه  هيچ ،بلبي در سه بار دیدار از ایراخ
 «فيال در تااریاي  » بساخ تمثيال  ؛ بنابرای   هر بار بخشي از ای  سرزمي  پهنا ر را دید نيافت

هفدهم ميمدر نياز هناوز    /مررق یازدهم . از سور دیگر، در قرخهرده است موالنا قضا ت
 ارد معادالت فارر/ سياسي نشده بود. با ای   ،ساز عامل هویت عنواخ بهمرزهار جغرافيایي 

فاصال م صارفات    لاد  مرز تابعيت عثماني، در  الیات شرقي عثماني،داش   دهيل  همه، ا  به
دیاار  »  راوح از  ا  به قلمداد هرده هه مبنار هویت جغرافيایي   سياسي است. د  لاومت

 گااهي  .(843-842/ 8: 1914بلباي،  ) سخ  گف ه است «دیار عثماني یا ر م» برابردر «عجم
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 ر تاوراخ ماورد نظار ا  هماه    یاد هارده اسات؛ اماا     (893-892هماخ: ) «ایراخ   توراخ»از  نيز
 اسات. نشاده   هنهر است   شامل ترهاخ عثمااني ءابلاه ترهاخ ترهس اخ   ما را ؛ترهاخ نيس ند

. هااربرد ایا    (418   909، 823/ 4)همااخ:   هار برده اسات  هرا ب «زمي  ایراخ» بارها مفهوم ا 
 هاه ریشاه   تعلااات تمادني،     -«ر م»ر  ناوعي تاابال   تفاا ت  اهه    نامه سيالتمفهوم در 

سرزمي  » -است «زمي  ایراخ»دارار جایگاه   اهمي ي مانند  سياسي   فرهنگي  اصي دارد  
سياسات عثمااني باا     دهد. هربناد فرهنا،     مينشاخ  «سرزمي  دیگرر»لراز با  را هم « ود

 ، آخ را دردام سارزميني  عناواخ  به «ر م» گيرر از مفهوم ر م تفا ت زیادر داشت، ا  با بهره
ابلي سارزميني، ناوعي   در ایا  ر یاارد تاا    .قارار داده اسات   «زماي   ایاراخ »تاابل با سارزمي   

 :یاك لاام هلاي مع ااد اسات        در بر نگاه   قضا ت ا  يلبه یاف هر محور عثماني/ ر مي
ای  ماایسه در ابعااد  (. 822/ 4هماخ: ) «نعمات شایس ه دیگرر ندارند از پلوشاخ،ها يير عجم»

بااا هوالت   مشاار بات عثماااني را نمایاااخ اساات. ا  تمااام محصااوالت، ماا    اق صااادر نيااز
برار مثاام جاو    است؛ ارجحيت دادهرا ماني هار عث ماایسه هرده   داش ه هار دیگر سرزمي 

 هام  ایجاخ را با گمبي آماسيه ماایسه هرده هه دستگمبي آذرب   گندم ار ميه با سيوام  
 يتارر هيفاي   هم ا   ي برسارزمي  عثماان   هاار  تنعم ، ... دار بودخبدر یك شا ص مانند آ

  .دارد
 

  چلبی و ایران سیاسی .3-3-2
باه   دسات نياف اه،   ایاراخ  سراسار  دهربند ا  باه بازدیا   ید ههآ بني  برمي بلبي ر سفرنامهاز 

 اااد  ، اعاسات  هلي ي هه زیر نظر شاهاخ صافور هویات یاف اه    ر مثابه به «ایراخ»نام  ه الدر ب
 «قيصار زماي   »تر از  رعيف (842/ 8هماخ: ) «زمي  شاه ایراخ» ا ، دارد. اما در ر یارد تاابلي

 ااخ  »  رازمي   اخشاهاخ ایر ،تصویر شده است. ا  بساخ پيشينياخ  ود «سلطاخ عاهم عثماني»یا 
از عوام تاا   «ها عجم» از سادگي ،بينانهبرتر يا  در نگاه جا(. )هماخ هرده است  طاب «عجم

رعيت جواماز پيراماوني     گف ه است هه بگونه لاهماخ منطاه ناآگاه از سخ  ،لامراناخ
ایاراخ     افق فارر   سياسي شاهاخ هه اذعاخ داشت باید .(839-839/ 4)هماخ:  بودند  ود
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 نرف ه بود؛ باا ایا  لاام    لامراناخ  الیات تابز ایشاخ از افق فارر   سياسي رئيس ایل فراتر
  .(842/ 8)هماخ:  هرده است تمجيد عبام ه اب  از شاه سراسر ا  در

یگارر اسات هاه    د ر عبام نيز عرصه شاه تهماسب تا ر نبردهار ایراخ   عثماني از د ره
از ، ا  بلبي سعي دارد برترر سپاه عثماني را بر سپاه عجم/ ایراخ نشااخ دهاد. در ایا  تاابال    

 هااه در قساامت فرهنگااي/   بهااره گرف ااه اساات   مفاااهيم   مضااامي  اسااممي/ دینااي نيااز   
در هار   عثمااني را برجسا ه هارده   تاریبااً     «ف اوح »ا   .يم هارد مدارر اشااره  اواه   شریعت

  ل اي ساا ت قلعاه   بناهاار دیگار       یراني، يارت  قعثماني را از لری «ف  »آثار  ،هررش
  گااهي   است عثماني را به لاشايه راناده    ش «عجم» درلاهي هه پير زر نشاخ داده است؛

ر ا   گونه جا(. ر یارد س ای  )هماخ اشاره هرده است پير زر ایرانياخ ، بهیك جمله بياخ با
توساط   شاهرها  ر هند هه بيااخ  یراناي گسا رده    ي  اهاا مينبردهار عثماني به  واننده بن به

گاار  نگااارر توجيااه بلاااه نااوعي تاااریخ ،سااپاه عثماااني نااه باارار نشاااخ دادخ فجااایز جناا، 
 آخ را نمایي لاومات م باوع  اود    سازر   بزر    برار لماسه گرایي عثماني است سلطه

هاه عثمانيااخ در    شاهرهایي هاا     ، ا  از قلعه. بدی  منظور(998-991/ 4)هماخ:  سا  ه است
مناار   از افرادر ههل ي    سخ  گف ه دقت بودند، بههار پي  گشوده   تخریب هرده  دهه

اناد،   هيد هردهت  ها  یرانگرر آخ   بر ابعاد  سسات تمدني بودهر مؤ نا  عثمانياخ در توسعه
ر ساياه   در آ ارت  هارده اسات هاه    آرز همت  وانده    ها را افراد د خ   آخ ان ااد هرده

 (. 944/ 4هماخ: ) باشند
باه  بنادر   ثير عمقاه   پاار  ت تا  نگاه بلبي به سالت سياست ایراخ   ایراخ سياساي، تحا  

بااربوب ایاراخ سياساي را     توانسا ه  بطولاه  اب  ماایسه با د هت عثماني است. هربند ا  در
  اود ا  باه قادرت سياساي د هات م باوع       ابسا گي   ،ماابال تر درك هناد، در  به ر   هامل

 نداشا    تعلاق  دهيال  باه  بطوله اب  هرده است. بطوله اب تر از ر دید ا  را بسيار محد د زا یه
عناصار   ترر باه  مثبت ر، نگاهگرد جهاخموریت    ود   نداش   م يمجدر به لاومت سرز

منادر از ایاراخ سياساي یاپارباه      شنا ت موقعيت بطوله اب  ،اهب ه .ه استایراخ سياسي داش 
هارده  هياد  بيني هویات ایاراخ سياساي ت     بر یاپاربه هه بلبي درلاهي ؛نداش هدر ذه   ود 

    .است

  چلبی و ایران فرهنگی و اجتماعی .3-3-3
 ا  است. فر هاس همدارانه  دیني   ر یارد شریعت ر ایراخ فرهنگي را به عناصر هفهبلبي مؤ
در بيااخ   تنهاا  دهد؛ اماا ناه    بر مي علما ها    انه ار از شهرها از  جود مدارم، ما بدر دید

ر یاارد   بلااه بيشا ر قصاد توصايف  الیاات را دارد.     ، نادارد  ها بنداخ ر یارد هاوی ي  آخ
  سااعي دارد بااا  اساات مااههب ر در زمينااه ایااراخ فرهنگااي بيشاا ر  ر هااوی ي ا  در عرصااه

یاا   را به لاشيه راناد  «دیگرر مههبي»   هند مههبي را برجس ه « ودر» سازر مههبي، تاابل
   .سازد برجس ه معایب آخ را

 «ف اوح » در آخ نمایااخ اسات،   هایي هه ر یارد تاابلي دیني بلباي بيشا ر   یاي از عرصه
مادارر     عاد دیا   باه ب   ،ایا  قسامت   . درهاردیم  اشااره  است هاه در بخا  سياساي باه آخ    

   اسامم  «يازار »جنا، د  هشاور را    ايلاب،  . بلباي هنايم  ف اوح اشااره ماي    محورر اسمم
آشاارا سخ  نگف ه، ر یارد  تاابل اسمم   هفر هرده است. هربند از ایراني تلاي /«عجم»

ي از مفااهيمي  ا  در توصيف سپاه عثمان ،بيانگر نبرد اسمم   هفر است. برار نمونه تاابلي ا 
 «مميزار عسار اس»   «سردار معظم يز ات مسلمي » ،«هيد   شهداش» ،«ارد ر اسمم»مثل 

   «عساار عجام یاا عجمااخ    »(؛ اما سپاه صفویاخ را 992-991/ 4هماخ: )اس فاده هرده است 
 (. 998-990/ 4)هماخ:  است ناميده «عسار شاه عجم»

عثماني  «ف وح» بلاه هوشيده است بسنده نارده؛سازانه  تاابل دیني هویت بهتنها  بلبي نه
ایا  اتصاام    ،ر توصايف ايلاب شاهرها   زند. درا به ف وح صدر اسمم پيوند  «عجم» در قلمر 

، نها نااد اف اااده   بااا یاااد جناا بااه   ل ااي در تصاارف همااداخ هیك را انجااام دادهووهئدایاا
 لاور  همااخ  اسات.  دانسا ه  «يزار عسار اسمم با عجماخ» تجا زات عثماني را ،سازر قدسي

دند، در   موجاب پيار زر اسامم شا    شا اف ند   مسالماناخ  هماك  فرش گاخ به هه در نبرد بدر
  باعاث   آنااخ شا اف ند  همك  به ار اح شهدار نبرد نها ند نيز ها همداخ توسط عثماني «ف  »

 ط پيوند  ،تصرف همداخ ر باز درباره .(998-991/ 4خ: )هما شدند «عسار اسمم» پير زر
دیگار   ای  شهر یك بار توسط عمر، باار  هرده   نوش ه است برقرار ي وب بهایدئوهوهیك را 

-990/ 4)همااخ:   ف   شاد  )عثماني( «عسار اسمم»اهرشيد   دیگر بار توسط  هار خدست  به
دیاده  خ، فارم   دیگار شاهرهار بازر  نياز     مورد تبریز، اصفهاای  تاابل هوی ي در. (993
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  چلبی و ایران فرهنگی و اجتماعی .3-3-3
 ا  است. فر هاس همدارانه  دیني   ر یارد شریعت ر ایراخ فرهنگي را به عناصر هفهبلبي مؤ
در بيااخ   تنهاا  دهد؛ اماا ناه    بر مي علما ها    انه ار از شهرها از  جود مدارم، ما بدر دید

ر یاارد   بلااه بيشا ر قصاد توصايف  الیاات را دارد.     ، نادارد  ها بنداخ ر یارد هاوی ي  آخ
  سااعي دارد بااا  اساات مااههب ر در زمينااه ایااراخ فرهنگااي بيشاا ر  ر هااوی ي ا  در عرصااه

یاا   را به لاشيه راناد  «دیگرر مههبي»   هند مههبي را برجس ه « ودر» سازر مههبي، تاابل
   .سازد برجس ه معایب آخ را

 «ف اوح » در آخ نمایااخ اسات،   هایي هه ر یارد تاابلي دیني بلباي بيشا ر   یاي از عرصه
مادارر     عاد دیا   باه ب   ،ایا  قسامت   . درهاردیم  اشااره  است هاه در بخا  سياساي باه آخ    

   اسامم  «يازار »جنا، د  هشاور را    ايلاب،  . بلباي هنايم  ف اوح اشااره ماي    محورر اسمم
آشاارا سخ  نگف ه، ر یارد  تاابل اسمم   هفر هرده است. هربند از ایراني تلاي /«عجم»

ي از مفااهيمي  ا  در توصيف سپاه عثمان ،بيانگر نبرد اسمم   هفر است. برار نمونه تاابلي ا 
 «مميزار عسار اس»   «سردار معظم يز ات مسلمي » ،«هيد   شهداش» ،«ارد ر اسمم»مثل 

   «عساار عجام یاا عجمااخ    »(؛ اما سپاه صفویاخ را 992-991/ 4هماخ: )اس فاده هرده است 
 (. 998-990/ 4)هماخ:  است ناميده «عسار شاه عجم»

عثماني  «ف وح» بلاه هوشيده است بسنده نارده؛سازانه  تاابل دیني هویت بهتنها  بلبي نه
ایا  اتصاام    ،ر توصايف ايلاب شاهرها   زند. درا به ف وح صدر اسمم پيوند  «عجم» در قلمر 

، نها نااد اف اااده   بااا یاااد جناا بااه   ل ااي در تصاارف همااداخ هیك را انجااام دادهووهئدایاا
 لاور  همااخ  اسات.  دانسا ه  «يزار عسار اسمم با عجماخ» تجا زات عثماني را ،سازر قدسي

دند، در   موجاب پيار زر اسامم شا    شا اف ند   مسالماناخ  هماك  فرش گاخ به هه در نبرد بدر
  باعاث   آنااخ شا اف ند  همك  به ار اح شهدار نبرد نها ند نيز ها همداخ توسط عثماني «ف  »

 ط پيوند  ،تصرف همداخ ر باز درباره .(998-991/ 4خ: )هما شدند «عسار اسمم» پير زر
دیگار   ای  شهر یك بار توسط عمر، باار  هرده   نوش ه است برقرار ي وب بهایدئوهوهیك را 

-990/ 4)همااخ:   ف   شاد  )عثماني( «عسار اسمم»اهرشيد   دیگر بار توسط  هار خدست  به
دیاده  خ، فارم   دیگار شاهرهار بازر  نياز     مورد تبریز، اصفهاای  تاابل هوی ي در. (993
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در لي  جن،  سازر ایدئوهوهیك را ل ي در شعارهار د  سپاه قطبيد  ا  تاابل   شود. مي
 ساپاه عجام/   راع اااد  باي  قلبي ساپاه عثمااني باه اسامم         با ر داده نفز عثماني انجام نيز به

جاي   »   هنناد  گویااخ لملاه ماي    اهلل اهلل «عسار اسامم » داده است: نشاخ گونه ای  ایرانياخ را
باا باار معناایي دیناي      «عساار »هاارگيرر د  مفهاوم    هبا  .«هنناد  گویاخ نبرد ماي  شاه شاهعجم 

 ا  (.9990-999/ 4)همااخ:   يز گویار ای  تاابل استنظامي ن با بار معنایي سياسي/ «جي » 
   هار نگرف ه است. هب آگاهانه ایراخ /«عجم»مورد سپاه را در «عسار»مفهوم 

 سالت مههب شايعي   ساني اسات.      سازر دیني، سازر تاابل د م، در نمایاخ ر عرصه
 شايعه اسات، در دیادار از شاهرها، مناالق        «زماي   ایاراخ » بلبي با ای  فار  هاه اهثریات   

 مورد مههب مردم نخجواخ، درنمونه برار .هرده است نشي  را با دقت گزارش محمت سني
/ 8هسا ند )همااخ:    شايعي    گویناد  اند؛ اماا در غ ماي   شافعي گویند مي ها آخ گف ه است هه

باي از با رهاار   برداشات بل  ،دنااه  اقعاي باشا   باي  از این  هاا  گزارش ای  نوع (.890-898
هاام  بساايار منااازع شاايعه،بم ر ساالطه ر گاارر در د ره مردمااي اساات هااه ادعااار شااافعي 

 آميز است. مخالره
ا  فرق شايعه را   بلبي در تاابل با تشيز آم صفي بيش ر نمود دارد. ر مدارانه نگاه شریعت

یا   ا ساعي دارد  ،در پيوندر آشاار بي  تشيز   قزهباش (  899/ 8)هماخ:  داند فرق راهه مي
اهااهي آخ  )گرگار( گف اه اسات     ماردم هرهناه   ر درباره د  را یاساخ نشاخ دهد. برار مثام،

بر رعف  عم ه نزد علمار تبریز ا  .(841/ 8)هماخ:  ندگر ش بوده   بسيار قمش   ليلهاقزهب
  مع ااد اسات    هرده  جو نوعي انحراف مههبي در نال الادیث را جست تجوید، بميت  

، الادیاث صاحي  نياز ناال     اهب اه    هنناد  (   د ازده اماام را بيااخ ماي   ع) ا الادیث عليه آخ
همااخ:  ) اسات  هه مورد قبوم اهل سنت منظور ا  از الادیث صحي  الادیثي است هنند. مي
آياازی  آخ در نااد    ر هاه جملاه   دارد «اهال ایاراخ   ر ا مق ذميمه» . ا  عنواني در(890/ 8

پخات   اصاناف ساپاه براساام د ازده اماام   بگاونگي ناهر         ر گاناه  دهسا  ارسازر د از
. (818/ 8)هماااخ:  شااود ياخ توزیااز ماامناساابت اعياااد اماماااخ بااي  سااپاهي   هااه بااه يهاساات

اخ را ناآگااه از  رشايعياخ ایا   ،ار گوناه    باه  داردآمياز   تعصب ر صبغه ايلبمدارر ا   عتشری
ره مياخ  ود    اخ تبریز را بر سار  ظا  بخ  منا .دانس ه است یات قرآنيل شریعت   آمسائ

هردخ بلبي به  اردبرار  ا هه بگونه لاهم ه استآ رد ب ربرار  وردخ مشتعارف  اخ 
 برار انجام یك هاار لارام   سوگند ا  .د ور اخ سوگند مي  امام )ع( به علي ، وارر ب شرا
 لرمات شاراب   ناي در هار  ود را به آیاات قرآ  برجس ه هرده   گف ه خناب ،ار آخا تاربرا 

 هنناد  از شنيدخ آیات لرمت شاراب تعجاب ماي   پيرامونيان    اخ   مس ند هرده هه گویي
، شاه ایراخ برار تبليغ مههب جعفارر  ، سعي دارد نشاخ دهد همچني .(893-892/ 8)هماخ: 

 (. 900/ 4)هماخ:  داد قرار مي رمههباخ را تحت فشا بگونه سني
 م   عاادات( )رساو    اج مااعي  عارف سياساي  بلبي باه  جاود ناوعي از     ،سوم ر عرصه

یااي از   ،بارار نموناه   .(418   823/ 4)همااخ:   هارده اسات   یااد  «زمي  قانوخ ایراخ» عنواخبا
باه اسا ابام     اود  ر  ابسا ه  دای  است هاه لااهم منطااه باا افارا      «زمي  ایراخ»قواني  سياسي 

 ر سافرنامه در  .جاا(  )همااخ  آیناد  به لضور لاهمااخ ماي   بلاه سفرا ؛در  سفرار سياسي نمي
 شاود  دیاده ماي   «زماي   مور ااخ ایاراخ  »   «زماي   قاانوخ ایاراخ  » ،«زمي  شاه ایراخ» مثلث بلبي

خ را  رز   مور اخ آخ را شود هه شاه قانو باط مينمح ور سفرنامه اس  (. از909/ 4)هماخ: 
  بي  ای  ارمع  جو دارد. ار پيوس ه ر ابطهرهنند    دگارر ثبت ميبرار مان

هاسات. بلباي    اخ آخراگاه  هاا   بنيااخ   قلعاه  اسي نام شهرها  شن ر بهارم: در ریشه عرصه
ساعي دارد پيادای  شاهرها را باه      ،دانااخ ایراناي   جغرافاي  ثير ر ایت شفاهي مردم  تحت ت 

 ؛نيسات  ربرایند ذه    ها ند زند. هربند ای  بخ  از نگاش هباس اني   اساليرر پيو ر د ره
هاراخ گا    بنيااخ  ناام شاهرها   شناسي رانياخ در ریشهبا رها   نوع تفار ای ر هدهند بازتاببلاه 
لارز   ،(Gemici, 2009: 180) شناسي مارداخ   زنااخ   . نام(813-811/ 4هاست )هماخ:  آخ

ا  ياار  سانگي در  هاار گاراخ   خ، مساجد، تاایاا  ... نياز داده  لبيباخ، عاهماخ   زاهدا پوش ،
   د.نده مي  واننده قرار

 
 گیری   نتیجه. 4

 ر تاا گسا ره   ان خااب هاردیم   ر  راناي را ازایا   هار ييرایرانياخ برار تبيي  هویات ای  سفرنامه
 بار ایا  نيسا يم هاه     هياد يم. ماا درپاي ت   نشااخ دها   هوی ي ایراخ را در د  بعد زمااخ   ماااخ  

آثارشااخ نشااخ    ر بلاه مطاهعه ها آگاهي علمي پيشيني از هویت ایراني دارند؛ نویس سفرنامه
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 شاود  دیاده ماي   «زماي   مور ااخ ایاراخ  »   «زماي   قاانوخ ایاراخ  » ،«زمي  شاه ایراخ» مثلث بلبي

خ را  رز   مور اخ آخ را شود هه شاه قانو باط مينمح ور سفرنامه اس  (. از909/ 4)هماخ: 
  بي  ای  ارمع  جو دارد. ار پيوس ه ر ابطهرهنند    دگارر ثبت ميبرار مان

هاسات. بلباي    اخ آخراگاه  هاا   بنيااخ   قلعاه  اسي نام شهرها  شن ر بهارم: در ریشه عرصه
ساعي دارد پيادای  شاهرها را باه      ،دانااخ ایراناي   جغرافاي  ثير ر ایت شفاهي مردم  تحت ت 

 ؛نيسات  ربرایند ذه    ها ند زند. هربند ای  بخ  از نگاش هباس اني   اساليرر پيو ر د ره
هاراخ گا    بنيااخ  ناام شاهرها   شناسي رانياخ در ریشهبا رها   نوع تفار ای ر هدهند بازتاببلاه 
لارز   ،(Gemici, 2009: 180) شناسي مارداخ   زنااخ   . نام(813-811/ 4هاست )هماخ:  آخ

ا  ياار  سانگي در  هاار گاراخ   خ، مساجد، تاایاا  ... نياز داده  لبيباخ، عاهماخ   زاهدا پوش ،
   د.نده مي  واننده قرار
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 ر را در دایااره «زمااي  ایااراخ»   «ساارزمي  عجاام»   «عجاام» ر هاااربرد  اهه هااا آخ دهااد مااي
هاه   دهاد  مي ار سوق   ای  تمييز آناخ را به مرلله هنند تعریف مي «دیگرر»یا  «يير ودر»

   .دهند نسبتباب هيس ي   بيس ي  ود به ایراخ   ایراني ر ذهني  ود را در عناصر   سا  ه
بيناي موجاود در م اوخ را     ه ای  منظور است تا ذهنيت   جهااخ از م وخ گهش ه ب ي نوفهم

هه ساا ت   ذهني را با سا ت قدرت زماخ دریابيم رهار ای  سا  ار سازر هنيم   رابطهباز
  انجامد. هار  اص مي گيرر هویت قدرت بگونه به شال

 هااممً  «دیگارر »   « اود »هه ذهنيت  ااص فارد از    در ای  د  سفرنامه مشاهده هردیم
زیسات هاه هناوز یاپااربگي سياساي الزم را       در سرزميني مي بطوله اب  است. مند تموقعي

؛ بلااه بيشا ر   هویت سارزميني پررنگاي نداشات    ر دست نيا رده بود    ود ا  نيز ديديه هب
باوخ تاواخ    ،سافرهای   ر در اداماه  ،به ای  دهيال  بود. ر دی    مههب برای  مهم مي مسئله

دبار دگردیساي در نگارش باه     ،قبلي نداشت ر هویت دیني را با هماخ شال   مایه ر هرادا
قرائات   باا   یژه فهم دیني به نگاه ا  به ایراخ   ایراني در باربوب عناصر هوی ي مههبي شد.

هویات   باا  اندهيتاابل  ر  ازای  نه قرائت فاهي   م صلبانه؛ ،صوفيانه   عيارمنشانه همراه شد
  دیني دیگراخ پيدا هرد.

ل سارزميني، سياساي،   ار از مساائ    آميازه  بنادانگاره  ،نگاه به ایراخ بلبي ر سفرنامهدر 
تار   نا، رمااجراجویي پر  ر انگااره  ،بطولاه  ابا   ر سافرنامه  در ي   اج ماعي است؛ امافرهنگ
باا  هاه    ار گونه م فا تي برار بلبي شال داده؛ به دید ر زا یه ها هرهدام از ای  انگاره است.

، در بعاد سارزميني   سياساي    اسات.   دست یاف هار  ، به تعار  مؤهفهها اس فاده از ای  انگاره
قارار گرف اه    «زماي   قيصار »ماابال  در «زماي   دشاه ایراخپا»   «زمي  ر م» برابردر «زمي  ایراخ»

هاا   سارزمي   ر   شاامل هماه   ق عام استالم «قيصر زمي »است. هافي است توجه شود هه 
برتارر سارزميني   پادشااه     جازء اسات   ناوعي    «زماي   ایاراخ »لاهي هه مفهاوم  در ؛شود مي

گانگي اسمم د  ، بلبي تاابل را بهدیني نيز ر در عرصه .هند مي دیگرر عرره بر  ودر را
  مردمااخ آخ را   «سارزمي  هافرسا اخ  »  عجم تعميم داده است. هربند ا  سرزمي  عجم را 

تاابل اسمم   عجم ناوعي   -ر ار پایياخ گف ه است بارههه در بناخ آخ -نپنداش ه «هي هافر»
تجلي  ودر عثماني مسلماخ   دیگارر عجام ایراناي در     هاست. سازر اسمميت عجم پنهاخ
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 دنيار اسمم از سفرهار بير خ است. شاید یاي از دالیل آخ، بسيار برجس ه بلبي ر سفرنامه
 .ار داده است همرزبندر م صلبان ،هویت دیني باشد هه به نگاه ا  در با فرنگياخ اش   آشنایي
دانااد، نگاااه   ، ماايالمااد یسااور  ،را از نوادگاااخ صااوفي باازر   اش   ا   ااانواده هربنااد
  است. بطوله اب هم ر از  اش منشانه صوفي
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 چکیده
ه.ش( اقتصااد بیارارا اک وراوررا را     8931م ) 8323بحران جهاای   

آن بر اقتصاد وراورراا جهاان ماوم       تأثررقرار داد؛ اما  تأثرر  تحت
پردایتنااا   اا واا  بررااتر باا  توارااا مااواد یااام  ااادرات  ماا  حاشاار 

مراتب بررتر اک ورورراا  نعت    پرررفت  باود. در مطعاز کماای      ب 
دارل ضعف در مایتار اقتصادا  منت  بودن اقتصاد    مورد بحث  ب 

 ااوری ی اا  اک   یااشااتص  اانایز پرراارفت  در دایاال  ایااران باا      
وارد.   رراا ار پای  عمل م تواراونناگان مواد یام  ادرات  ورو

تاریص واهرااا یاام  اادرات  ایاران تریااک باود وا          ی   اک مها  
درآما حا ل اک  ادرای آن براا اقتصاد ایران بیرار ارمرت داشت 
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