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Abstract: 

Lack of peaceful coexistence and lack of tolerance are among the negative 

characteristics that are sometimes attributed to Iranian society as a historical 

and cultural issue. In some of the works related to the Iranian temperament, it 

is often said that the Iranian man lacked the spirit of dialogue and interaction 

and in the face of another, he always had a hostile and non-peaceful spirit. 

This article bases its claim on the critique of this image of Iranian national 

identity and tries to show that tolerance, especially in the face of religious 

minorities, is one of the special features of Iranian society. This research is a 

descriptive and analytical study and in collecting data, the method of 

documentary study has been used with emphasis on foreign travelogues of 

Safavid and Qajar periods. Based on the research findings, it can be said that 

from the point of view of foreign travel writers, although in some cases there 

have been some restrictions on some religious minorities, but Muslim Iranians 

based on Shiite culture throughout history. Religious minorities have always 

been treated with tolerance and moderation. And a lot of evidence and reports 

from tourists show the favorable situation of religious minorities in Iranian 

society and their enjoyment of citizenship rights and religious freedoms. 
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  6/4/1401: پذیرشتاریخ   5/4/1401تاریخ بازنگری:   5/12/1400تاریخ دریافت: 
 چكيده
 یمنف  یهایژگیازجمله وو فقدان مدارا و تساهل  زیآممسالمت یستیعدم همز

نس تت اااه  یرانیبه جامعه ا یو فرهنگ یخیمسئله تار کیمثابه است که گاه به
که انسان  شوایگفته م ان،یرانیا اتیاز آثار مربوط به خلق ی. ار بخششوایم
 ،یگ ریب واه و ار مواجه ه ب ا ا لگفتگ و و تعام  هی روح کمت ر اارای ،یرانیا

را  شیخ و یمقاله مدعا نیااشته است. ا زیآممسالمت ریو غ یتخاصم هیروح
اارا نش ان اه د  ینهااه و س ع اایبن انیرانیا یمل تیاز هو ریتصو نیار نقد ا

 یه ایژگ یاز و یک ی این ی یهاتیار مواجهه با اقل ژهیوکه مدارا و تساهل به
و  یفیتوص  یبررس  کی پ ژوهش  نی . اروایبه شمار م یرانیخاص جامعه ا

ب ر  دی ب ا تکک یه ا از رو  ماالع ه اس ناااااه یاست و ار گ راآور یلیتحل
ب ر  هی و قاجار استفااه ش ده اس ت. ب ا تک هیاوره صفو یخارج یهاسفرنامه

اگرچ ه ار  یخ ارج س انینوگفت از نگ اه سفرنامه توانیپژوهش م یهاافتهی
وج وا ااش ته  این ی یهاتیاقل ینستت به برخ ییهایریگموارا سخت یارهپا

همواره با  خ،یار طول تار یعیبه فرهنگ ش یمسلمان با ابتنا انیرانیاست؛ اما ا
از ش  واهد و  یاریان  د؛ و بس  رفت  ار کراه یروان  هیب  ا تس  اهل و م ه  اتیاقل

و  رانی ار جامع ه ا این ی یه اتیاقلمالوب  تیاز وضع احانیس یهاگزار 
 اارا. تیحکا یمذهت یهایو آزاا یآنان از حقوق شهروند یبرخوراار

 
 .اینی یهاتی، اقلتساهل، سفرنامه ع،یتش ،یشناسرانیا :هاواژهكليد

                                                      
 .)نویسنده مسئول( النیدانشگاه گ اریاستاددکترای فرهنگ و ارتباطات،  *



 1401، 2ی وم، شمارهسوسال بیست

 32 

 مسئله طرحو  هقدمم
آمیز میاان گاروهعدم همزیستی مسالمت جهیدرنتفقدان روحیه مدارا و تساهل مذهبی و 

مثاباه یا  های منفی اسات کاه گااه، بهویژگی ازجملهی قومی و مذهبی هاتیهوها و 
شاود. ویژگی تاریخی و فرهنگی به جامعه ایران و هویت ملای ایرانیاان نسابت داده می

روی ایرانیان در طول تاریخ تأکید دارند بار فقادان ی و ت غالب متونی که بر خودمدار
های دیگاری و نیاز عادم همگرایای و روحیه تحمل و بردباری ایرانیان در برابر اندیشه

مثابه یکای از موانا  های مختلف اجتماعی در جامعه ایرانی بهگفتگو و تعامل میان گروه
 اند.ی اشاره داشتهتاریخی و فرهنگی توسعه و پیشرفت جامعه ایران

هایی همچون مرادی، رضاقلی، پیران در آثار خود، ویژگیالقلم، بازرگان، قاضیسری 
عدم معاشرت و »، (1389 مارادی،)قاضی «فقدان تساهل» ،«گرایی و تعصب مذهبیجزمی»

عادم » ،«عدم احترام به دیگاری»، «عدم تحمل آراء دیگری» ،(1354 )بازرگان، «همزیستی
عادم تفااهم و »، «کناار آمادنعادم مادارا و »، «دف  یکدیگر»، «فرهنگ مناظره و گفتگو

نزاع و » ،(1384 )پیران،« تعامل گیریشکلعدم »، (1380،1382،1390القلم، )سری  «دوستی
انسان ایرانی در طاول  را برای (1373،1377 )رضاقلی، «روحیه مخاصمه و تعصب مذهبی

 .اندتاریخ برشمرده
ها در کنار دیگر شود که این ویژگیدر این دسته از آثار همواره بر این نکته تأکید می

ماندگی جامعه ایرانای باه شامار یافتگی و عقبهای منفی ایرانیان از موان  توسعهویژگی
آمیز میان عناصر اجتماعی و نیز تسااهل و همگرایی و همزیستی مسالمت چراکهرود می
هاای را و توجه به حقوق دیگری در جامعه ضامن امکاان اساتفاده از هماه ظرفیاتمدا

 نماید.اجتماعی، زمینه پیشرفت و توسعه پایدار جامعه را فراهم می
مثابه یکی از رویکردهای ژانر خلقیات ایرانی که دست از آثار، بهرسد این به نظر می

 شاود،ای بسیار دیده و شانیده مایاما متأثر از فضای سیاسی و رسانه حامیان اندکی دارد
ها و تجربه زیسته انسان ایرانی در طاول تااریخ، اقادام باه ارا اه بدون توجه به واقعیت

باا  چراکاههای انساان ایرانای نماوده اسات. در باب ویژگی جانبه هایی عام و یگزاره
تاوان هاا میمطالعه عمیق تاریخ و هویت انسان ایرانی از خالل مناب  تاریخی و سفرنامه

و عادم  ی عامی همچون عدم تسااهل و ماداراهاگزارهیی را یافت که هانمونهشواهد و 
دهد در گذشته دهد و نشان میقرار می دیموردتردمعاشرت و همزیستی میان ایرانیان را 

های مذهبی حااکم آمیزی میان ایرانیان مسلمان با اقلیته مسالمتدر سطح وسیعی، رابط
 بوده است.
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هاای های با ملیت ایرانی و نیاز اقلیتها شامل اقلیتدر این نوشتار مقصود از اقلیت
غیر ایرانی حاضر در ایران اعم از بازرگانان، سفیران، مبلغان مذهبی و سایاحان خاارجی 

در برخای از  شادهرفتهیپذررسی این انگاره مسال  و هدف اصلی تحقیق نقد و باست. 
خلقیات ایرانیان مبنی بر عدم معاشرت و همزیساتی و فقادان تسااهل و  متون مربوط به

در ایان پاژوهم مادارا و تسااهل ماذهبی مدارای ایرانیان مسلمان است. بر این اساس 
نعکاااس آن در هااای خلقاای و امثابااه یکاای از ویژگیبه هاااتیاقل ایرانیااان نساابت بااه

گیاارد. ساایاحان خااارجی در و بررساای قاارار می موردبحاا های خااارجی ساافرنامه
ی درباره شرای  اجتمااعی جامعاه ایرانای ارا اه توجهجالبهای خود اطالعات سفرنامه
شناسای و مناب  حوزه مردم ترینمهمیکی از  عنوانبهرسد این متون اند. به نظر مینموده

شخصایت و خلقیاات ایرانیاان و  بهترچاهتواند ما را در شناخت هر اعی میتاریخ اجتم
شود در این مقاله تالش میهای مذهبی یاری کند. چگونگی مواجهه آنان با دیگر هویت

های و تسااهل ماذهبی ایرانیاان در سافرنامه مادارا -1پاساخ داده شاود   به این پرسم
چاه شاواهدی تااریخی دال بار تسااهل و  -2خارجی چگونه توصایف شاده اسات  

 های مذهبی در تاریخ وجود دارد روی ایرانیان در مواجهه با اقلیتمیانه
 
 پژوهش نهيشيپ

ها گیری از مناب  مستشارقان و سافرنامه( در پژوهم خود با بهره1396) هیزندمسیحا و 
و  سیتأسار دوره به بررسی و تحلیل مناسبات صافویان باا اقلیات مسایحی در ایاران د

دهد اقلیت های این تحقیق نشان میاند. یافتهگیری و دوره اقتدار حکومت پرداختهشکل
مسیحی در ایران که شامل ارامنه مقیم ایران و مسیحیان مهاجر اعم از سفرای خاارجی و 

اند یکی نفوذ در درباار پادشااهی و مبلغان مذهبی بوده است از دو امتیاز برخوردار بوده
های اروپایی مسیحی از آنان. همچنین جامعاه مسایحی ایاران باه حمایت دولتدیگری 

آمیز دولت صفوی یا کشورهای اروپایی و نیز خصاومت باا دولات جهت رواب  مسالمت
 کردند.توجهی از دوره صفویه در آسایم و رفاه زندگی میستیز در بازه قابلعثمانی غرب

رسای مناسابات و تعاامالت اقلیات ( با هادف بر1394همکاران )پژوهم شمس و 
باا اتخااذ رویکاردی توصایفی تحلیلای و  یهودی ساکن یزد با مسلمانان در دوره قاجار

دهاد در های این پاژوهم نشاان میاستفاده از مناب  تاریخی صورت گرفته است. یافته
ت و های تجاری، اقتصادی، فرهنگی اجتماعی، دینی مذهبی تعاامالدوره قاجار در زمینه

تقابالت و مکاتبات زیادی میان مسلمانان و اقلیت یهودی ساکن در یزد صاورت گرفتاه 
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شاده اسات؛ اماا عماده هایی به یهودیان روا است و اگرچه گاه در مقاطعی ظلم و ستم
 هاست.آمیز میان آناسناد و شواهد حاکی از رواب  حسنه و همزیستی مسالمت

ژوهشی تاریخی جایگاه کلیمیان ایران در دوره قاجار ( در پ1398همکاران )نعمتی و 
اند. نویسندگان این مقاله باا تکیاه ی قرار دادهموردبررسرا از حی  اجتماعی و اقتصادی 

 درویژه اقتصاادی کلیمیاان ایاران باه بر مستندات تاریخی معتقدند وضعیت اجتماعی و
 المللای هاوادارباین نهادهاای ق متحول گردیده و آنان با کم  1324 تا 1264 یهاسال

 هایفرصت تا نمودندترغیب  را حکومت قاجار اروپایی، قدرتمند کشورهای و هایهودی
هاا مختلاف باه آن هایزمینه در شانیاقتصادو  اجتماعی حیات بهبود در جهت بیشتری
تحقق نیافات و  باره یبهاین تغییر شرای  و بهبود وضعیت کلیمیان  ،حالنیبااواگذارد. 

بهباودی  برای مهمی هایبنیان اینکه دیگر مهم موضوع بود و تدریجی قدری بهبودی این
 .شد های مذهبی گذاشتهوضعیت این دسته از اقلیت
های زرتشتی در جامعه ایرانی یکی دیگر از موضاوعاتی اسات بررسی اوضاع اقلیت

پژوهم خود با اتکا  ( در1391) یآبادپژوهشگران قرار گرفته است. لطف موردتوجهکه 
ها باه بررسای وضاعیت اجتمااعی زرتشاتیان در دوره صافویه و چگاونگی بر سفرنامه

های این پاژوهم پرداخته است. یافته دینیهای مناسبات حکومت با این دسته از اقلیت
ی داشته و زرتشتیان ارانهیگسختهای مذهبی دهد که حکومت صفویه سیاستنشان می

نبودند و غالباا  اول از شرای  و اوضاع مساعدی در ایران برخوردار  عباسشاهدوره  جزهب
هاا باه یااری گرفتند. به همین دلیال هنگاام هجاوم افغانمورد اجحاف حکومت قرار می

 ها همراهی نمودند.مهاجمان پرداخته و در براندازی دولت صفویه با افغان
های های مذهبی دولتهم خود به بررسی سیاست( در پژو1390) ینیحسوکیلی و 

اند. نویسندگان با تکیه بر منااب  تااریخی دساته عصر صفوی نسبت به مسیحیان پرداخته
هایی نسبت باه مسایحیان در ایان عصار اند که اگرچه گاه ظلم و تعدیاول نتیجه گرفته
ر از وضاعیت خاوب و توان گفت آنان در ایان عصامی درمجموعگرفته اما صورت می

اند. یکی از دالیل آسایم و راحتی مسیحیان وابساتگی و ارتبااط مناسبی برخوردار بوده
آنان با کشورهای غربی بوده که از سوی نهادهای مذهبی و ساالطین اروپاایی حمایات 

هاا تارجیح ی غارب علیاه عثمانیهااتیحماشدند و دولت صفوی به دلیال کساب می
 متعرض مسیحیان شوند. دادند کمترمی
تاوان دریافات کاه بخام های مرتب  در ایان زمیناه میو بررسی پژوهم مطالعه با
هاا در های ماذهبی ساالطین و حکومتها، چگاونگی سیاساتتوجهی از پژوهمقابل
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اند و از ابعاد سیاسی باه آن ها در ایران را در نقطه تمرکز خود قرار دادهمواجهه با اقلیت
اناد لاذا در شناختی و اجتماعی به سراغ این موضوع رفتهکمتر با نگاهی مردم وپرداخته 

شاناختی و ها باا رویکاردی مردمشود تا باا رجاوع باه سافرنامهاین پژوهم تالش می
در ایران و نحوه مواجهه ایرانیان مسلمان باا آناان ماورد  دینیهای اجتماعی، جایگاه اقلیت

 های خلقی ایرانیان ارا ه شود.ی از ویژگیترروشنقرار گیرد تا تصویر  بح  و بررسی
 

 پژوهش روش
خلقیاات،  چراکهاست  فیتعرقابلاین مطالعه در چارچوب مطالعات حوزه هویت ملی 

و گاهی هم معنا با آن  (198  1379 ی،انیا)حاجاست مثابه یکی از ابعاد هویت ملی به
مطالعه تالش شده است تا با  در این. (17  1378 شیخاوندی،)است در نظر گرفت شده 

ی ی مواجهاههای خاارجی نحاوهرویکردی توصیفی و تحلیلی و با استفاده از سافرنامه
مثابه یکای از روی ایرانیان بهو تساهل و میانه دینیهای ی ایرانی مسلمان با اقلیتجامعه
 سی قرار گیرد.های خلقی ایرانیان موردبح  و بررویژگی

شناسای حااوی اطالعاات درخاور ترین منااب  مردمعنوان یکی از مهمها بهسفرنامه
ویژه آنکه سیاحان های غیرمسلمان هستند. بهتوجهی در خصوص رفتار ایرانیان با اقلیت

هاا در جامعاه ایاران و مثابه روایتگرانی غیرمسلمان به توصیف و تحلیل جایگاه اقلیتبه
و هویات ایرانای از  اند. در مقاله حاضر باه وجاوه فرهناگایرانیان با آنان پرداخته رفتار
مثاباه شود. چراکه توصیف آنان از ایرانیاان بهگر خارجی نگریسته میانداز مشاهدهچشم
های هویتی جامعاه ایرانای در تواند نمایانگر شاخصهمی« دیگری»و  مشاهده شوندهی  

هاا در ایان پاژوهم هام ایرانیاان مقصاود از اقلیاتهاا باشاد. گر فرهنگمقایسه با دی
غیرمسلمان است و هم مهاجران و مساافران غیرمسالمان اروپاایی اسات کاه در ایاران 

های خاارجی برای توصیف این ویژگی از خلقیاات ایرانیاان، سافرنامه اند.حضور داشته
 پژوهم قرار گرفته است.دوره صفویه و قاجار در نقطه تمرکز این 

 
 های پژوهشافتهی

 مذهبی ایرانيان تساهل
 دینایهاای دهد رفتار ایرانیان با غیرمسلمانان اعم از اقلیتهای سیاحان نشان میگزارش

مبناای تسااهل و  ایرانی و بیگانگان و مسافران خارجی که عمدتا  مسیحی بودند غالبا  بر
هاای خاارجی، ایرانیاان مسالمان در وفق و مدارا بوده است. بر مبنای گزارش سافرنامه
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، تعصب و خشونت به خار  ناداده و هماواره باا تسااهل و دینیهای مواجهه با اقلیت
هاا و کردند. باا توجاه باه تجرباه اروپا یاان در زمیناه خشاونتنرمم با آنان رفتار می

هاای های تفتیم عقاید و تنمها و اختالفات مذهبی و سابقه برپایی دادگاهیگیرسخت
آمدند، ایان ویژگای جامعاه ایرانای و جا میمذهبی کشورهای اروپایی که سیاحان از آن

نویساان ها و بیگانگان بارای سافرنامهتساهل و نرمم آنان در برابر دیگر عقاید و اقلیت
 بوده است. توجهجالب
 آناان نوازیمهرباانی و مهماان ایرانیان،توجه جالب خصا ص فته شاردن ازجملهبه گ
 تفااوتبای کاه حماایتی و است و پاذیرایی خارجی فارغ از عقیده آنان افراد به نسبت
 کاه پیارو کسانی درباره حتی که مراعاتی و آورندمی عمل به مملکت هر افراد به نسبت
اسات. از  ساتایم و تحسین خور در و انگیزاعجاب آورندمی بجا هستند باطلی مذهب

دیگر دلی  مذاهب پیروان به نسبت دیگر ادیان، پیشوایان همانند که روحانیان نگاه او اگر
 دیگار ماذاهب دربااره ایران مردم جماعات شوند، دیگر استثنا دارند نفرت و پر از کینه
او نگااه مثبات  .(762  2   ،1372 ،)شاردنهستند و تساهل  اهل تسامح و ریگآسان بسیار

 آنچاه» گویاد قارار داده و مای میموردساتاایرانیان مسلمان به دیگر ادیان ابراهیمی را 
 افراد همه ذکر و دعا ایرانیان عامه که است این است احترام و تعظیم درخور خود نوبتبه

 و داننادمی تیاحد حضرت درگاه رشیموردپذ مذهب باشند هر که پیرو را بشری جامعه
 و باه مقدساان نمایاد روی برایشاان دیگاری نگرانای و گرفتاری یا شوند بیمار وقت هر

 ایان و انگیزنادبرمای شفاعت به را آنان و جویندمی التجا نیز دیگر حقه مذاهب پیشوایان
 .(737  1372)شاردن،  «امبوده آن شاهد هزار بار خود من که است واقعیتی

از تساهل و مدارای ایرانی سخن گفتاه « خاطرات سفر ایران»روششوار فرانسوی در 
و اشاره داشته است که بردباری ایرانیان در امار دیان و تااب آوردن عقایاد دیگاران در 

ها افکاار و عقایاد ها و زرتشتیها، یهودیای است که در ایران، عیسویتا به اندازه هاآن
هاا برآیاد یاا ماان  دهند بدون آنکه کسی در اندیشه آزار آنمی خالف اسالم را آموزش

. او بااه موقعیاات اقتصااادی خااوب مساایحیان و (105  1378 روششااوار،)شااود کارشااان 
اسات ها در ایران و ثاروت و دارایای برخای از آناان اشااره کارده ها و زرتشتییهودی

سافرنامه خاود بادان صاحه  چیزی است که فالنادن نیاز در نیا .(74  1378روششوار، )
گذاشته و از رفاه ارامنه و زندگی آنان در منازل مجلل و باشکوه در ایاران ساخن گفتاه 

دهد ها در یزد نیز نشان میگزارش مالکوم از وضعیت اقلیت .(232  1356 فالندن،)است 
ر گاه در جامعه نسبت به مسلمانان نقشای فرادساتی و یاا برابا دینیهای برخی از اقلیت
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من شخصا  »گوید  اند؛ مالکوم در این رابطه میبوده برخوردارداشته و از ثروت و مکنت 
کنند دیادم. مان باا کار می ریحقمسلمانانی را که در منازل پارسیان در وضعیتی پست و 

پارسیان و مسلمانان برخورد داشتم کاه در مراسام عماومی باا هام و در شارای  برابار 
 .(67  1393 لکوم،)ما« حضور داشتند

با وجود استبدادی بودن ساختار سیاسی در ایاران خانم شیل در سفرنامه خود آورده 
 گااهیوبگاهشد و غیار از ظلام های مذهبی رعایت میآزادی میوبکمدوره ناصری ولی 

گوناه ی های طورکلباههاای مسایحی و یهاودی مردم متعصب نسبت باه جامعاه اقلیت
مجوزی بر مبنای اصول مذهبی قوانین جااری و سیاسات دولات جهات بادرفتاری باا 

. او معتقد اسات آزادی ماذهبی در (152  1362 شیل،)نداشت پیروان عقاید دیگر وجود 
توانست منکر وجود خدا شود و یا به ادیان توهین ی بوده که حتی فرد میااندازهبهایران 
علنای  صورتبهاگر این کار  ؛ وصورت نپذیرد درمألعامعلنی و آنکه این کار  شرطبهکند 

 .(152-153  1362 شیل،)شود شد ممکن بود مستوجب تنبیه و تأدیب و مجازات انجام می
دکتر جان ویشارد که حدود بیست سال در ایران حضاور داشاته اسات در توصایف 

کنناد، در آزادی هایی که در ایران زنادگی مینویسد ارمنیها در ایران میوضعیت ارمنی
از نگاه  اندامانموقعیت اقتصادی مشابه شهروندان مسلمانشان در  ازلحاظکامل هستند و 

افتد و امری شاای  نیسات و یرمسلمانان گاهی اتفاق میاو آزار رساندن و یا توهین به غ
نسبت به اساالم از ساوی مسایحیان صاورت  زیآمنیتوهاگر ی  حرکت بیجا یا سخنی 
. او همچنین گازارش کارده کاه (155  1366 ویشارد،)شود گیرد حتما  با آنان برخورد می

برای کودکانشان دایار  مدارس»بوده و  برخوردارمسیحیان در ایران از حقوق شهروندی 
« کننددارند و زندگی می آمدورفتو آزادانه در شهرها  اندبرپا داشتهاند. کلیساهایی کرده

از  ها نیازدهد عالوه بار مسایحیان زرتشاتیی او نشان میهاگزارش. (178  1363 )ویشارد،
عنوان مردمای در هماه جاای ایاران باهباوده و  برخوردارجایگاه مناسبی در میان ایرانیان 

شدند. آنان دارای مدارس مخصوص در برخای شاهرها باوده و در شناخته می میاند ین
 کردنیارو امورات خیریه شرکت فعال داشته و در ی دوستانهنوعو  المنفعهعامهای فعالیت

 .(182  1363 ویشارد،)دادند ها و مدارس علمی همت واالیی از خود نشان میبه بیمارستان
سوزوکی یکی از سیاحان ژاپنی دوره قاجار نیز از رفتار مناساب حکومات ایاران باا 

هاا در ایاران از در ایران اظهار تعجب کرده و گزارش کارده کاه اقلیات دینیهای اقلیت
 گااه یهکارد و آزادی برخوردار بوده و دستگاه حاکم در امورات دینی آنان مداخله نمی

مشی حکومت ایران باوده شد. به اعتقاد سوزوکی این خ ها نمیمان  فعالیت تبلیغی آن
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 که هر مذهب و آیین را بپذیرد و پیروان ادیان را در امورات دینای خاود آزاد بگذارناد.
شادند های مذهبی با مخالفات و اعتاراض روحانیاان روبارو مایحتی اگر گاهی اقلیت

. (120  1393 ساوزوکی،)کردناد از ایان اعتاراض پشاتیبانی نمیسیستم سیاسی و دولت 
ملات »گزارش برخی سیاحان حاکی از آن است که در حکومت قاجاار فاردی باه ناام 

نقام نمایناده  درواقا  مأمور رابطه مردم غیرمسلمان با مقاماات دولات باوده و« باشی
مچنین از حضور چشامگیر . اوبن ه(104  1362 اوبن،)نمود ی مذهبی را ایفا میهائتیه

های هناری و علمای ساخن گفتاه و گازارش کارده کاه در در عرصاه دینیهای اقلیت
ها و ماادارس و شااهرهایی مثاال تبریااز، ساالماس و ارومیااه مساایحیان دارای کتابخانااه

شارای   درمجماوع. او (248و  73  1362اوبان، )بودناد های مخصوص خاود کودکستان
در ایران را مثبت ارزیابی کرده و معتقد است ایرانیاان دارای روحیاه تسااهل و  هاتیاقل
روی هستند. او در توصیف ارومیاه از تناوع ناژادی ایان منطقاه صاحبت کارده و میانه

و نژادها و مذاهب مختلاف در کناار یکادیگر زنادگی  هاتیاقل»گزارش کرده است که 
میاان  و های  کیناه و کادورتی( 72  1362اوبن، )اند کنند و همه با هم در هم آمیختهمی
. (103  1362 )اوبان،« و میاان مسایحیان و مسالمانان وجاود نادارد هاهاا و شایعیسنی

کناد. محماد ثابات مشاهدات یکی از سیاحان مصری نیز ایان گفتاه اوبان را تأییاد می
ت و اماا وحاد مصری معتقد است با وجود اخاتالف زباان و ناژاد و ماذهب در ایاران

 .(153  1390 ثابت مصری،)دارد همگرایی ملی در ایران وجود 
مالکوم که برای مدتی در شهر مذهبی یزد حضور داشته در رابطه با تسااهل ماذهبی 
مردمان این منطقه و برخورداری غیرمسلمانان از حقاوق اجتمااعی و شاهروندی گفتاه 

یمادی را باه رسامیت تردید ندارم بگویم حتی مسلمانان متعصب نیاز پیوناد شاهرون»
)ماالکوم، « دهنادیما حتم در اکثر اوقات پیوند مذهبی را رجحاان طوربهاگرچه  شناسند
 های جامعاه ایرانای اساتهای مذهبی یکی از ویژگیاز نگاه او وجود آزادی (67  1362
با داشتن حق اجتماعی اقامت هی  مسلمانی منکر حق انجاام اعماال و مناسا  »چراکه 
 .(68  1393مالکوم، ) «شودرمسلمانان اروپایی نمیمذهبی غی

ویژه علما و مجتهدین بارای او وجود فرهنگ گفتگو و مباحثه مذهبی میان ایرانیان به
بوده؛ لذا از گفتگوی مذهبی یکی از مجتهدین مسالمان یازد باا یا  عاالم  توجهجالب

مسایحی در آن مسیحی اروپایی در شهر مذهبی یزد در شارایطی کاه تعاداد محادودی 
. به اعتقاد او هماین ویژگای (71  1393مالکوم، )است کنند اظهار تعجب کرده زندگی می

خاص جامعه ایرانیان مسلمان یزد مسیر را بارای ارتباطاات و تبلیاذ ماذهبی مسایحیان 
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ی هاائتیهباع  تسهیل در فرایناد تبلیاذ مسایحیت در یازد توسا   کند وهموارتر می
اند تا درباره مذهب صحبت کنند و فوقها همواره آمادهچراکه یزدیمذهبی شده است؛ 

های نو دارناد و بارای کتااب مقادس احتارام و عالقه به اندیشه اندمعاشرتالعاده اهل 
 .(165ا166  1393مالکوم، )اند قا ل

قاجار در ایران آمده باه جهات مطالعاه برخای  محمدشاهکنت دوسرسی که در عهد 
نویسان پیشین راج  به ایران ذهنیت خاصی درباره ایرانیان داشته؛ اما پس از رنامهآثار سف

 من ...» نویسد حضور در میان ایرانیان نظرش تغییر کرده و درباره این روحیه ایرانیان می
که قبال  شنیده بودم متعصب در مذهب نیساتند. هار  طورآنها فهمیدم که ایرانی طورنیا

دادند که آزادانه مساجدشان را بازدید نمایم و کاافی باود به من اجازه می رفتمجا که می
که من مطابق رسوم کشور رفتار کنم مردم طبقات معمولی که بیم از دیگران راجا  باه 

کردناد کاه مان در میاان ایان تشاریفات و ها وسواس داشتند تعجاب نمیاین موضوع
 .(158  1362 کنت دوسرسی،) «تظاهرات حضور داشته باشم

صفوی اشااره داشاته  عباسشاهکمپفر هم به رفتار نی  ایرانیان با عیسویان در دوره 
خیلای مابدب و » یصافو. از نگاه برادران شرلی ایرانیاان دوره (39  1363 کمپفر،)است 

ی دکتار ویلاز از رفتاار هاگزارش. (75  1362)شرلی، « نسبت به خارجیان مهربان هستند
بوده در مواجهه با اروپاایی دوستنوعایرانیان نیز حاکی از آن است که ایرانیان مردمانی 

-358  1388 ویلاز،)اناد ای داشاتهها که غالبا  غیرمسلمان بودند رفتار خوب و مهرباناناه
هاا برابر غربیی ایرانیان در خلقخوشی خود به نرمم و . بنجامین هم در سفرنامه(354

. یکای از (272  1363 ،نجاامینب)دارد و مدارا در برابر میسیونرهای ماذهبی آناان اشااره 
جاز در یا   جاهمهدر تمام طول سفرش در گفته که  در سفرنامه خود سیاحان اروپایی

کنتاارینی  .(196  1352 سفرنامه تلگرافچی فرنگای،)اند ادب رفتار کرده تیدرنهاشهر با او 
نیا  بسایار ایرانیاان»نیز از رفتار خوب ایرانیان با مسیحیان سخن گفته و نوشته اسات 

 مادتی طی در دارند دوست را مسیحیان که پیداست کردارشان از .اندآدابیمبادو  رفتار

 .(153  1378، نایب) «حرمتی نشدبی ما به بار ی داشتیم اقامت ایران در که
گزارش خانم کارالسرنا از وضعیت ی  خاانواده روسای متعلاق باه نمایناده شارکت 

بابلسر( ایران و گفتگوی او با زن روسی مقیم ایران در ناوع سر )کشتیرانی قفقاز در مشهد 
 کند.کیشان خود حکایت میاست و از نوع مواجهه ایرانیان با غیر هم توجهجالبخود 
بت خاص خانم این خانه کاه باا مان باه زباان آلماانی بینهایت از محبت و مراق»... 

که ایان زن در مشهدسار زنادگی  در عرض شم سالیکرد برخوردار شدم. صحبت می
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حرکت ناگواری ندیده اسات کاه باعا  شاکایت و  نیترکوچ کند، از اهالی شهر می
اش شود. با آنکه جمعیت شهر مذهب شیعی دارند و شایعه ماذهبی اسات کاه ناراحتی

ی نشاان تیساوءن نیترکوچا اماا دربااره اروپا یاان  انادمعروفمعتقدان آن به تعصب 
ا مهرباانی ها بشود. بعضیدور و بر هر مسافر، به سرعت پر از انبوه مردم می ...دهندنمی
شوند که در حق وی خادمتی دهند، بعضی دیگر داوطلب میوی جواب می سباالتبه 

 .(22  1362 )کارالسرنا،« انجام دهند
ویژه در سفرنامه دن گارسیا فیگو را در خصوص نرمم و عدم تعصب ایرانیاان و باه

ارمنادان آمده اسات؛ اگرچاه سافیر اساپانیا ورود ک چنیناینشیعیان نسبت به بیگانگان 
ویژه در هنگاام برگازاری کرده بوده و دستور داده بود که به غدغنسفارت را به مسجد 

مجالس عزاداری وارد مسجد نشوند؛ اماا متاولی مساجد و روحاانیون ایرانای حضاورا  
کردناد کاه باه هنگاام برگازاری و از سفیر و همراهان غیرمسلمان دعاوت می آمدندمی

 هاآن آورحزنیکی از جهت آنکه معتقد بودند سخنان » ،مراسم عزاداری به مسجد بروند
اهل تسنن کاه مطلقاا  باه مسایحیان  قدربهدر دل ما اثر خواهد کرد و دیگر آنکه شیعیان 

 .(310-311  1363 فیگو را،) «دهند متعصب نیستنداجازه ورود به مساجد را نمی
فالندن که خود شاهد یکی از مجالس آیینی و عزاداری ایرانیاان باوده و در مجلاس 
تعزیه حضور داشاته اسات باه احتارام و ادب ایرانیاان نسابت باه مهماناان خاارجی و 

. اورسال (118  1356 )فالنادن،غیرمسلمان حاضر در مجلس عزاداری اشاره کرده اسات 
کیشاان ه بیگانگان و مسایحیان و غیار همنیز از حسن برخورد و تساهل ایرانیان نسبت ب

توانند با لباس سیاه و کااله ملای ایاران در ها میمسیحی»ابراز خرسندی کرده و نوشته  
مراسم تعزیه حضور به هم رسانند شرایطی که به جاا آوردن آن های  مشاکل نیسات و 

 .(299  1352 اورسل،) «رساندیمها را و آزاداندیشی ایرانی صدرسعه
هاا را در ایاام عازاداری ماذهبی تعرض نسابت باه اروپایی هرگونهد ییت هم ادوار

در برپایى این مراسام ماردم در معاابر شاهر »  سدینویم بارهنیدراکند. او شیعیان رد می
شاد و عباور و هاى باری  شاهر مسادود ماىی تمام خیابانطورکلبهکردند و تجم  مى

گردیاد. اعضااى کنساولگرى طرناا  ماىمرور براى خارجیان مشکل و تا حدى نیاز خ
رفتناد. در منااطق غیار روس در این ماه شهر را تر  گفته و به ناواحى اطاراف آن ماى

 اکثرا توجه بود. روستایى ایران تعصبات مذهبى مردم بیشتر است و نباید نسبت به آن بى
دهااد. آمیااز روى مااىی اعتااراضزدوخوردهااادر شهرهاساات کااه تظاااهرات عمااده و 

اعضاء  بیترت نیبدبرپاکنندگان اصلى آن نیز طالب علوم دینى ساکن در شهرها هستند. 
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دلیلى باراى ایان  شخصا دادند که از شهر خار  شوند. من هر دو کنسولگرى ترجیح مى
حرکتاى از ماردم  نیترکوچ گذشت و ی مىآرامبه زیچهمهکار نیافتم و در خانه ماندم 

 .(132  1365 ادوارد ییت،) «نزددال بر ضدیت و نفرت از اروپا یان سر 
 ها در حوزه اقتصاد و تجارتاقليت حضور
اجتمااعی در عرصاه اقتصاادی و  هاایگروهدر ایاران در کناار دیگار  دینایهای اقلیت

سایاحان  موردتوجاهی است که هماواره اگونهبهاند. این حضور اجتماعی حضور داشته
ها به آن اشاره شده است. مسیحیان و یهودیان و خارجی قرار گرفته و در اغلب سفرنامه

یکی  عنوانبهاند؛ اما هایی در جامعه ایران روبرو بودهها اگرچه گاه با محدودیتزرتشتی
از کنشگران مهم اقتصادی در عرصه تجارت و بازرگانی فعاال باوده و نقام مهمای در 

نویسان خارجی مبنی بر حضور و فعالیات نمودند. گزارش سفرنامهاقتصاد ایفا میحوزه 
دهد ارتباطاات و تعاامالت میاان جامعاه ایرانای های در عرصه تجارت نشان میاقلیت

هاا بار ای از گزارشاجتماعی برقرار بوده اسات. پااره هایگروهمسلمان و این دسته از 
کناد. یی از اقتصااد و تجاارت حکایات میهاابخمدر  ینایدهای نقم فرادستی اقلیت

انحصااری در دسات آناان باوده  صورتبهی که اساسا  تجارت بخشی از کاالها اگونهبه
 اقتصادی با دیگر کشورها حضور فعالی داشتند. دادوستداست و در 
(، 106پسااته )در تجااارت  دیناایهااای دهااد اقلیتهااای دالمااانی نشااان میگاازارش

اند. باه گفتاه ( نقم فعاالی داشاته985فرش )( و 949جات )جواهرات، فلزات و عتیقه
کردناد صاادر می اروپاا به را فرش ومهمی داشته  نقم فرش تجارت در دالمانی کلیمیان

محال ساکونت دارای مشااغل  شهر و به ناحیه آنان همچنین بسته (985  1335دالمانی، )
 تجاارت از ایران خار  شهرهای بیشتر مانند در اصفهان کلیمی ثروتمندان مختلفی بودند.

در  ترفیضعطبقات  ؛ وبودند داده به خود اختصاص را عتیقه اشیای و جواهرات، فلزات
. (949-950  1335دالماانی، )کردناد می امرارمعااشاشتغال داشتند و  های خدماتیحوزه
ها بسته به شرای  اجتماعی و فرهنگی حاکم اوژن اوبن این آزادی اقتصادی اقلیت ازنظر

کاه  کاشاان و ارا  کرمانشااه، بر شهرها متفاوت بوده است. در شهرهایی مانند ارومیاه،
شاهر  باازار هاا دراقلیت باوده، ماذهبی کمتار زیبرانگتیحساساو  کننده یتحر عوامل
 شیراز، تعصاب و اصفهان مانند شهرهایی در اما تجارت اشتغال داشتند، به و شدهرفتهیپذ

 هاایشاغل باه بیشاتر و شدمی به بازار هاآن ورود مان  شدید مذهبی مردمان این مناطق
 .(309  1362اوبن، )بودند مشغول  ترپایین

های مقیم شهر تبریز در عرصه تجارت و خود اشاره کرده که ارمنی اوبن در سفرنامه



 1401، 2ی وم، شمارهسوسال بیست

 42 

های ارمنییاان در باازار قسامت عماده دادوساتد باا تجارتخانه صنعت مشغول هستند و
ارامناه در ایاران و  تجاارت. ساوزوکی از (73  1362 اوبان،)دارناد روسیه را در دسات 

اسات اولیویه نیز از تجارت ابریشم تجار یهودی و ارمنی به خار  از ایران سخن گفتاه 
از آن اسات کاه گزارش جان ویشارد حااکی . (181  1371 اولیویه، ؛97  1393 سوزوکی،)

تمام مراکز بازر   اند و درهای اقتصادی داشتهحضور چشمگیری در عرصه تجار ارمنی
آمدناد. آناان عنوان رکنی معتبر در اماور تجاارتی باه حسااب میاقتصادی، تجار ارمنی به

 .(178  1363 ویشارد،)داشتند همچنین به خریدوفروش مشروبات الکلی در ایران اشتغال 
و جایگاهی اشاره شده است کاه  نام صاحباز میان جامعه زرتشتیان ایران نیز به تجار 

در عرصه اقتصادی فعالیت داشاته و دارای مکنات باوده بلکاه در درباار و سااختار  تنهانه
برجساته» دیاگوجکسن در این زمینه مای اند.توجهی داشتهسیاسی کشور هم جایگاه قابل

تی در تهران صراف ثروتمندی است به نام ارباب جمشید بهمان... ترین عضو جامعه زرتش
ویشاارد دربااره تجاارت و  و (479-480  1357 )جکسان، «در دربار هم سرشاناس اسات

مسلمانان در نشسات باا آناان چنادان »نویسد  می چنیناینزرتشتیان در ایران  وکارکسب
اشاتغال دارناد و تعادادی نیاز در کاار ها به کساب و تجاارت آن تی... اکثرنفرتی ندارند

های زیبایی که در تهران باغبان زرتشاتی نداشاته باغبانی بسیار متبحر و مبتکرند. تعداد باغ
ی هاتیفعال. سوزوکی هم در سفرنامه خود به (181  1363 )ویشاارد، «باشند بسیار کم است

 .(122  1393 سوزوکی،)است ها در ایران اشاره کرده بازرگانی زرتشتیاقتصادی و 
 ایرانيان در مقایسه با دیگر كشورهای اسالمی تساهل

ویژه کشورهای نویسان خارجی به دیگر مناطق دنیا بهبا توجه به اینکه بخشی از سفرنامه
ی خود به مقایسه ایرانیان و دیگر هاگزارشاند گاه در خالل اسالمی نیز سفرهایی داشته

خاص عثمانی یا هماان ترکیاه اماروزی پرداختناد. از نگااه  طوربهکشورهای اسالمی و 
سیاحان خارجی ایرانیان در مقایسه با دیگر کشورهای اسالمی تساهل و تسامح بیشاتری 

دهند. به اعتقاد آنان در مذهب شایعه نسابت باه نسبت به غیرمسلمانان از خود نشان می
 دیگر مذاهب اسالمی انعطاف بیشتری وجود دارد.

های جامعه ایرانی در دوره صفویه تساهل و رفتاار خاوب الواله ضمن بیان ویژگید
 دهاد رفتاار خاوبقارار مای میموردستاها ایرانیان با مسیحیان را در مقایسه با عثمانی

 آوردن یجاباه در کاه آناان کااملی آزادی و ارامناه باا برخی از ساالطین دوره صافوی
به  زبان بارهنیدرا که دهدمی قرار تأثیر تحت را چنان او داشتند خود مذهبی ورسومآداب
 رغامعلای کاه غارب از ساالطین کشاورهای و گشاوده ایاران شااه از تمجید و تعریف
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 اناد،بوده اعتناابای عثمانی مقیم شکنجه مسیحیان و آزار به نسبت ی،خونهم و یشیکهم

 .(80  1370 دالواله،)کند می انتقاد
در  دینایهاای مسایحیان هماواره یکای از اقلیت اشاره شد نیازامیپکه  طورهمان

رفتند. در دوره صفویه، مسایحیان در ایاران از جایگااه درخاور جامعه ایران به شمار می
های تاریخی به کوچ گسترده مسیحیان ارمنی توجهی برخوردار بودند. بخشی از گزارش
ترین دلیل این شاید مهم .(16  1356 را ین،)د انتهبه ایران در آغاز دوره صفوی اشاره داش

وکیلای و )کارد ارامناه جساتجو مهاجرت را باید در بدرفتاری دولت عثمانی نسبت باه 
ایرانیاان باا مسایحیان و دیگار  ار خوب. از نگاه سیاحان اروپایی رفت(67  1390، حسینی
ی مهاجرت باه جابهشد تا در طول تاریخ بسیاری از ارامنه ارمنستان ها موجب میاقلیت
 ین عثمانی به ایران مهاجرت کنند.سرزم

 حاالنیباا اساالمی هساتند؛ ماذهب پیاروان اینکه اکثریت ایرانیان از نگاه دروویل با
 ایاران، تعاداد زیاادی از اتبااع انادازهبه کاه یافات تاوانرا نمی مشرق زمین در کشوری
  1365 دروویال،)باشاند ی سااکن راحتباهدر آن  هااارمنای و هانسطوری قبیل از مسیحی
 سااکنین جدا شد بسیاری از ایران از ارمنستان نویسد در زمانی کهمی بارهنیدرااو  .(115
 هااایرانای یاوغ زیر در ها در عثمانیجای رفتن به سرزمین تر  به که دادند ترجیح آنجا
 پراکناده آن نقااط مختلاف در و مهاجرت نمودناد ایران به جمعیدسته جهیدرنت و بمانند
اکثار آناان در  و پذیرای آنان شادند گرمی به هاایرانی ها،مهاجرت ارمنی دنبال به شدند.
 .(115-116  1365 دروویال،)یافتناد  مالی دسات به استغنای و شده زمانی ثروتمند اند 

و  ریپاذانعطافشایعه  انادازهبهاز ماذاهب مشارق زماین   یا یه»است گروته معتقد 
 .(143  1369 )گروته، «گر نیستاغماض

وامبری که در قامت درویشی دروغین وارد ایران شده به این روحیه خااص ایرانای 
معترف است و معتقد است ایرانیان شیعه در مقایسه باا مسالمانان دیگار منااطق جهاان 

 کنند.نهایت احترام و نرمم رفتار می غیر ایرانیان با ها واسالم نسبت به اقلیت
در اینجاست که ضدخدا و متقی فروتن )خیاام و عطاار( رودرروی »از نگاه وامبری 
گماان . بایدارنادیوانمدیگری را به جد به تحیر   ی یهآنکه  ترجالبهم قرار دارند؛ 

. او (288  1372 مباری،)وا «مجموعه تصاویر جهان خااور زماین اسات نیترکاملایران، 
و محبات  همچنین بیان داشته که در هنگامه سفر بین او و اکثر همراهان ایرانی دوساتی

بردناد برقرار بوده وقتای برخای متعصابین شایعی افکاار ماذهبی وی را زیرساوال مای
کردند صحبت را به مسیر دیگری منحرف کنناد بالفاصله دیگر اعضای کاروان سعی می

 .(93  1372 وامبری،)ختالف جلوگیری نمایند تا از بروز ا
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ویژه جواما  اهال سانت وامبری در بیان تفاوت روحیه شیعیان ایران با دیگر مسلمانان به
 باای مغارور هااازب ها و ها و ترکمنهای تشی  است. سنیمشهد یکی از پایگاه» نویسد می
خواهناد از زنناد و گاویی میدر این شهر قادم می خواهانهمعذرتو هوای خاضعانه و  حال

 .(268  1372 )وامبری،« کنند عذر بخواهندستم می هاآنهای خود به مردمی که در سرزمین
ها در ایران در مقایساه باا دیگار کشاورهای دکتر جان ویشارد به آزادی کامل ارمنی

هاای سالمان بارای اقلیتو نوشته حرمت و اعتبااری کاه ایرانیاان م اسالمی اشاره کرده
زدنی است و همین روحیه تساهل و مادارای ایرانیاان مثال ارمنی و مسیحی قا ل هستند

ارمنیان نظیر  عامقتلهای کشتار و در تاریخ اجازه ندهند صحنه وقت یهموجب شده تا 
 .(177-178  1363 )ویشارد،آنچه در ترکیه به وقوع پیوسته در کشور ایران تکرار شود 

ی عثمانی نوشته ایرانیان هرگز به عیساویان ساخن هاتر ژوبر در مقایسه ایرانیان با 
ها در میاان گفتارشاان اصاطالحات زنناده نسابت باه کنند ولی تر ادا نمی زیآمنیتوه

. به اعتقااد ژوبار اگرچاه از نگااه دینای (243  1347 )ژوبر،برند عیسویان زیاد به کار می
؛ ولی در باطن خیلی به این مسئله توجه ندارناد حی نجس استکه مسی معتقدندایرانیان 

 دهند.این مسئله را در مناسبات اجتماعی خود با مسیحیان دخالت نمی و
از  گوناه یهخوانناد ها را به نام کافر مایها در برخورد با کسانی که آن)ایرانیان( آن

 کاهیدرحاالدهناد؛ ن نمیکنند و بیزاری نشااادب و احترام و حتی سالم خودداری نمی
ی که مقام و عنوان یا  مسایحی باشاد کاه باه دیدارشاان اهراندازهها( عثمانیها )تر 
شاوند خیزند تا از او پذیرایی کنند. ایرانیان خشنود مایآید هرگز از جای خود برنمیمی

 گااه یهکنند و این موضوع  جروبح کنند که در بسیاری از مسا ل مذهبی و تفریح می
 .(242  1347 ژوبر،)کنند یمها از این کار پرهیز در گفتگوهایشان تمامی ندارد. تر 

گرایم و عالقه ایرانیان مسلمان و شایعه باه گفتگاوی دینای در مقایساه باه دیگار 
هاایی اسات کاه بارای دیگار سایاحان خاارجی نیاز کشورهای اسالمی ازجمله ویژگی

اند. روششاوار بوده و بار برجساتگی آن در فرهناگ ایرانیاان تأکیاد داشاته توجهجالب
فرانسوی نیز همچون ژوبر معتقد است ایرانیان بر خالف جامعه اهل سنت عثماانی بای

. (100  1378 روششاوار،)هساتند کیشان خود مند به گفتگوی دینی با غیر هماندازه عالقه
گیری ایرانیان در سیاحان مبنی بر تعصب و سخت او در گزارش خود اظهارات برخی از
گویاد اگرچاه در ظااهر ایرانیاان کشد و با اطمیناان میمواجهه با مسیحیان را به نقد می

هاا از براباری برخوردارناد و دانند؛ اما در ایران عمال  همه دینغیرمسلمانان را نجس می
 شناسد.بر میسوگند خوردن به تورات و انجیل را قانون معت
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ضامن  «پیراماون مجاالس عازاداری»ی گازارش سایاحان الالباهنویسان گاه در سفرنامه
هاا ایرانیاان نسابت باه خارجی صادرسعهتوصیف نحوه رفتار ایرانیان در این ایام به تساهل 

رود و ایرانیاان در های ایرانیان به شمار میاند. از نگاه آنان این ویژگی از خصیصهاشاره داشته
 کنند.ها نسبت به دیگران با تساهل و نرمم رفتار میویژه تر مقایسه با دیگر مسلمانان به

سافرنامه خاود آورده کاه اولیویه که به هر دو مملکت ایران و عثمانی سفر کرده در 
 خاا  باه کاه قادمی اول در وارد ایران شود، عثمانی مملکت از هر مسافر و سیاحی که

 در آنچاه تمامی در» خواهد شد. ملّت دو این میان و تفاوت فرق متوجه گذارد،ایران می

 ایاران، تماامی خاا  ست و درهویدا هاآن درستمکاری و...  آثار بیند،می عثمانی خا 

 و کنناده اکرام و مبدب ایرانیان کند...می مشاهده تربیت با و الطب  مالیم ملتی ی  عال م
 .(151  1371 )اولیویه،« هستند مهربان
و  هاااتیاقلهااا از تعصااب خاصاای در مواجهااه بااا اساااس گاازارش او عثمااانیبر

 باشاند، خاار  اساالم ملات از که را طایفه یا گروهی هر غیرمسلمانان برخوردار بوده و
ب کردند و غیرمسلمانان را بامی تحقیر کردناد. در مقایساه ایرانیاان می دفا  تماام تعصاّ

دهناد و در مواجهاه باا دیگار افکاار و عقایاد دارای رواداری خاصی از خود نشان می
صدر بوده و اختالف عقاید را به رسمیت شناخته و برای صااحبان عقیاده مخاالف سعه

. اولیویاه در (152  1371 )اولیویه،کنند اسا  از اختالف عقیده استقبال میاند اساحترام قا ل
 اگار» نویساد چناین میصدر و عالقه ایرانیان مسلمان به گفتگوی دینی اینرابطه با سعه

 اگار اماا؛ نشاوند آشافته و داده وی حارف به دارد، گوش هاآن مذهب بر اعتراض کسی
 کنند. امّا قا ل را هال  درنگبی شنوند، خود شریعت به نسبت ارزشیبی سخن عثمانیان
و  کناد هدایتت خدا که گویند و نگرند چنین شخصی بر تأسف به صورت این در ایرانیان

 وی حاق در نوازیو غریب مهربانی از هی  امّا میان نیاورند. به مذهبی سخن دیگر وی با
 .(152  1371 )اولیویه، «نکنند کوتاهی

 
 گيریجهينت

هایی هاا و شاخصاههای مختلف واجد ویژگیبسیاری معتقدند هر ی  از جوام  و ملت
های هویتی هر ملتای در بساتر کند. ویژگیمتمایز می هاملترا از دیگر  هاآنهستند که 

گیرد. بر این اساس مطالعه و بررسی ویژگی هویتی تاریخ و جغرافیای آن ملت شکل می
منظور رسیدن به تصاویری نزدیا  باه ایرانی با اتکا بر مناب  و شواهد تاریخی بهجامعه 

ی درخاور تاوجههاای انساان ایرانای از اهمیات واقعیت از تجربه تااریخی و شاخصاه
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حاوزه  بخشای از آثاارکند کاه برخوردار است. این مسئله وقتی اهمیت بیشتری پیدا می
یری خاص و منفی از جامعه ایرانی بوده و ایان شناسی تاریخی به دنبال ارا ه تصوجامعه
 اند.ی قلمداد کردهماندگعقبترین عامل ها را مهمویژگی

آمیاز عدم همزیستی مساالمت جهیدرنتبر این اساس فقدان روحیه تساهل و مدارا و 
 شاود و ازهای منفی است که به جامعه ایران نسبت داده میویژگی ازجملهها میان گروه
گرایی جزمی»شود. بسیاری از این متون، مثابه ی  مسئله تاریخی و فرهنگی یاد میآن به

عادم احتارام باه »، «عادم معاشارت و همزیساتی» ،«فقدان تسااهل» ،«و تعصب مذهبی
عدم »، «عدم مدارا و کنارآمدن»، «دف  یکدیگر»، «عدم فرهنگ مناظره و گفتگو» ،«دیگری

« نزاع و روحیه مخاصمه و تعصب ماذهبی» ،«گیری تعاملکلعدم ش»، «تفاهم و دوستی
 دانند.های خاص جامعه ایرانی میرا ازجمله ویژگی

نویسان خارجی دوره صافویه های سفرنامهدر این پژوهم با اتکا بر متون و گزارش
و قاجاریه این ادعا مورد نقد و بررسی قرار گرفت. لاذا پاساخ باه پرسشای اساسای در 

کیشان در نقطه تمرکاز و غیر هم دینیهای ی ایرانیان با اقلیتطه با چگونگی مواجههراب
به توصیف خلقیات ایرانیاان « یگرید»  مثابه یپژوهم قرار گرفت. سیاحان خارجی به
اناد باه خاص، مسایحی و یاا یهاودی بوده طوربهپرداختند و چون اغلب غیرمسلمان و 

ویژه مورد واکاوی و تحلیال قارار  طوربهکیشان خود را ی ایرانیان با همی مواجههنحوه
نگاه از بیرون( باه )  یاتبنابراین در این پژوش تالش شد تا با اتخاذ رویکردی ؛ اندداده

 توصیف جامعه ایرانی پرداخته شود.
های خارجی دوره قاجار و صافویه حااکی از آن اسات کاه بررسی گزارش سفرنامه

وجود دارد و ایرانیان  دینیهای هد بسیاری دال بر تساهل و مدارای ایرانیان با اقلیتشوا
آمیز و همراه با میاناهای مسالمتکیشان خود رابطههمواره در مناسبات خود با دیگر هم

کردند. سیاحان خارجی ضمن مقایسه جامعه ایاران باا دیگار کشاورهای روی اتخاذ می
تارین و بهتارین سارزمین اساالمی عثمانی(، کشور ایران را امن) هیترکه ویژاسالمی و به

دیگر کشورهای  برخالفاند و معتقدند ایرانیان ویژه ارامنه معرفی نمودهبه هاتیاقلبرای 
کنند. به اعتقاد بسایاری از با تسامح و تساهل رفتار می دینیهای اسالمی نسبت به اقلیت
ها بی ریشه در اعتقادات شیعی جامعه ایرانی دارد. همین ویژگیسیاحان این تساهل مذه

آمیزی در کناار هام داشاته موجب شده تا در ایران مذاهب مختلف همزیستی مساالمت
هاا در بسایاری برخی محدودیت رغمیعلها دهد اقلیتشواهد تاریخی نشان می باشند.

در بی و اجتماااعی برخااوردار بااوده و هااای مااذهمواقاا  از حقااوق شااهروندی و آزادی
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ی داشته و از ساطح پررنگو حضور  های اقتصادی و تجاری و حتی سیاسی نقمعرصه
 اند.رفاه خوبی نیز برخوردار بوده

ساه ساطح  ها و تساهل نسبت باه آناان درنحوه مواجهه ایرانیان در مواجهه با اقلیت
ا، علماای ماذهبی و ماردم. بار اسااس هاو بررسی است. در سطح حکومت مطالعهقابل

هاا و ماردم تعصاب ماذهبی در ارتبااط باا گزارش سیاحان خارجی، در سطح حکومت
شاود و تسااهل ماذهبی بیشاتری در مقایساه باا علماای ماذهبی ها مشاهده نمیاقلیت

شود. اگرچه متون فقهی و فتاوی عالمان در زمینه موضوعات اجتماعی گااه احساس می
واند منب  درخور توجهی برای شناخت فرهنگ و مناسبات اجتمااعی حااکم بار آن تمی

جامعه باشد؛ اما باید توجه داشت که صرفا  با اتکا بر برخی آراء فقهی در زمینه طهاارت 
مواجهه مسلمانان با غیار  نحوهتوان به تحلیلی عام و واقعی از و نجاست اهل کتاب نمی

ای است که برخی سیاحان نیز به اهمیات توجاه باه آن هکیشان دست یافت. این نکتهم
رغم وجود احکام خاصی مبنی بر نجاست اهل کتاب اماا اند و معتقدند علیاشاره داشته

ارتباطات اجتماعی میان مردم مسلمان و غیرمسلمان وجاود داشاته و از طرفای نقام و 
بازار خود گواهی اسات بار های تجاری و اقتصادی و ها در حوزهاقلیت پررنگحضور 

 های اجتماعی مختلف در جامعه ایرانی.وجود تعامالت اجتماعی میان گروه
همکااران شامس و  ،(1390) ینیحسهای این پژوهم نتایج پژوهم وکیلی و یافته

هاا و آمیاز میاان ایرانیاان و اقلیتمبنی بر همزیستی مسالمت (1386و کریمی ) (1394)
ها از سطح رفاهی مناساب در اجتماعی و اقتصادی و برخورداری اقلیتوجود تعامالت 
نعمتای و  ؛1396 مسایحا و زندیاه،)هاا کناد. اگرچاه برخای از پاژوهمایران را تأیید می

هاای هاای دولتها در ایران را در حمایتعلت آسایم و امنیت اقلیت (1398 همکاران،
رسد این امنیت و آساایم و رفااه نسابی اما به نظر میکنند؛ اروپایی از آنان جستجو می

های خاص جامعه ایرانی و تساهل و مدارای آنان نسبت به دیگر عقایاد ریشه در ویژگی
 ها داشته باشد.و اندیشه

به این معنای  دینیهای توجه به این سویه مثبت خلقیات ایرانیان در مواجهه با اقلیت
هاای تااریخی از هماواره و در هماه دوره دینایهای اقلیت نیست که در جامعه ایرانی،

اماا باا ؛ شاده اساتگیری نمیشرای  مناسب و مطلوبی برخوردار بوده و به آنان سخت
توان گفت تعداد زیادی از سایاحان خاارجی در گازارشاتکا بر این شواهد تاریخی می

یران از تسااهل ایرانیاان باا آناان ها در اهای خود ضمن اشاره به جایگاه مطلوب اقلیت
 ها و تعصبات مذهبی.ها و تنمگیریبیشتر سخن گفتند تا سخت
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ها، جایگااه شناختی و رجوع به سافرنامهدر این پژوهم تالش شد تا با نگاهی مردم
در ایران و نحوه مواجهه ایرانیان مسلمان با آناان موردبحا  و بررسای  دینیهای اقلیت
هاای مطالعاات تواند تردیدی جدی در انطبااق انگاارهرد. نتایج این پژوهم میقرار گی

و متون مربوط به خلقیات ایرانیاان کاه هماواره بار اتخااذ  شناسی تاریخیحوزه جامعه
های خلقی منفای در تااریخ و فرهناگ ایاران تأکیاد بر ویژگی شرق شناسانهرویکردی 

 دارند ایجاد کند.
 سانینوشواهد موجود در گزارش سفرنامه :1 شماره جدول

 عنوان ردیف

 های مذهبي در جامعه ایرانيآزادیوجود  1
 نگاه مثبت ایرانیان مسلمان به دیگر ادیان ابراهیمي 2
 های دیني از حقوق شهروندیبرخورداری اقلیت 3
 هاتیاقلبودن کلیساها و مدارس علمي و آموزشي  ریدا 4
 شیکهمی به گفتگوی مذهبي میان مجتهدین مسلمان با عالمان غیر مندعالقه 5
 معتبر بودن سوگند اهل کتاب به تورات و انجیل در قانون 6
 خارجي مسافران به نسبت نوازیمهرباني و مهمان 7
 ها در ایرانها و زرتشتيموقعیت اقتصادی خوب مسیحیان و یهودی 8
 ثروت و مکنت ازنظردارا بودن نقشي فرادستي و یا برابر با ایرانیان مسلمان  9
 های هنری و علميهای مذهبي در عرصهحضور چشمگیر اقلیت 10
 و محافل مذهبي حضور آزادانه مسیحیان اروپایي در مساجد و اماکن 11
 پسته و فرش و ...جات، انحصار در تجارت برخي از کاالها مثل جواهر و عتیقه 12
 های مذهبي در تجارت با کشورهای اروپایينقش فعال اقلیت 13
 به ایران در مقایسه با عثماني هاتیاقلمهاجرت تعداد زیادی از  14

15 
ارمنیان نظیر آنچه در ترکیه بهه وقهوع پیوسهته در کشهور ایهران  عامقتلهای کشتار و صحنه
 است. نداشتهوجود 

 هاایرانیان نسبت به عیسویان در مقایسه با عثماني عدم توهین 16

17 
مثهل نجهب بهودن اههل کتهابم در مناسهبات ) يشهرععدم دخالت دادن برخي مالحظات 

 اجتماعي با غیرمسلمانان
 بودن وحدت و همگرایي ملي در جامعه ایراني پررنگ 18
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 منابع
 (  ؛ 1352افشار، ایر)«183ا260صص  ،19شماره  ،نیزمرانیافرهنگ ، «سفرنامه تلگرافچی فرنگی. 
 ( ؛1362اوبن، اوژن) سعیدی. تهران  زوار. اصغریعلو حواشی و توضیحات  ترجمه ،نیالنهرنیبامروز و  رانیا 
 ،سعیدی، تهران  زوار، چاپ نخست. اصغریعل ترجمه ،اورسل سفرنامه (؛1352) ارنست اورسل 
 ( ؛1371اولیویه، گیوم آنتوان) میرزا، تهران  اطالعات. محمدطاهاترجمه  ، اولیویه سفرنامه 
 ،ترجماه  ها اثر آندره زیگفریهدفصل الحاقي کتاب روح ملت« سازگاری ایراني»(؛ 1354ی )مهد بازرگان ،

 احمد آرام. تهران  شرکت سهامی انتشار.
 انتشارات علمی  حسین کردبچه، تهران  ، ترجمهایران و ایرانیان (؛1363) مو ل گرین ویلربنجامین، سا. 
 ( ؛1378بی نا) ترجمه  منوچهر امیری، تهران  انتشارات خوارزمی.سفرنامه ونیزیان در ایران ، 
 ( ؛1384پیران، پرویز) «صاص 4 شاماره ،ایرانشههر شهیاند ،«نظریه راهبرد و سیاست سرزمینی جامعه ایاران ،

34-22. 

 ( ؛ 1390ثابت مصری، محمد)«34 شاماره ،8ساال  ،مطالعات تاریخي« سفرنامه محمد ثابت مصری به ایران ،
 .145-207صص 

  تهاران ای،، ترجماه  مناوچهر امیاری و فریادون بادرهسفرنامه جکسن(؛ 1357) زیامیالیوجکسن، ابراهیم و  
 افست با همکاری انتشارات فرانکلین. شرکت

 ،فصهلنامه  ،«چناد فرضایه حهویات ملای در ایاران و طار یشاناختتحلیل جامعه»(؛ 1379) میابراه حاجیانی
 .193-228صص  ،5پاییز شماره  ،مطالعات ملي

 ( ؛ 1335دالمانی، هانری رنه)ریرکبیام  تهرانوشی، فره محمدیعل  ترجمه ،از خراسان تا بختیاری سفرنامه. 
 ( ؛1365دروویل، گاسپار) تهران  شباویز.اعتماد مقدم، ترجمه  منوچهر در ایران سفر ، 
 ( ؛ 1370دالواله، پیترو)علمی فرهنگی. ، تهران شعاع الدین شفا  ترجمه  سفرنامه پیترودالواله 
 مرکاز نشار   تهاران   احساان اشاراقی،ترجماه ،م 1840 – 1839ایهران در  (؛1362) ادواردکنت، سرسی دو

 .دانشگاهی
 ( ؛ 1356را ین، اسماعیل)تهران  امیرکبیر.ایرانیان ارمني ، 

 ( ؛1373رضاقلی، علی) تهران  نشر نی.شناسي خودکامگيجامعه ، 
 تهران  نشر نی.کشيشناسي نخبهجامعه (؛1377ی )عل ی،رضا قل ، 
 ( ؛ 1378روششوار، ژولین دو)ترجمه  مهران توکلی، تهران  نشر نی.خاطرات سفر در ایران ، 
 ( ؛1347ژوبر پ. امده) بینااد  انتشاارات  تهاران   علیقلی اعتمادمقادم،ترجمه ،مسافرت در ارمنستان و ایران

 فرهنگ ایران.
 ( ؛ 1362سرنا، کارال)سعیدی، تهران  انتشارات زوار. اصغریعلترجمه   ،در ایران هانییآو  هاآدم 
  هاای علمای و پژوهم، تهاران  مرکاز ي ایهرانافتگیهتوسعهو آینده  تیعقالن (؛1380) محماود القلم،سری

 مطالعات استراتژی  خاورمیانه.
  تهران  فرزان روز. ،اقتدارگرایي ایراني در عهد قاجار (؛1390) محمود القلم،سری 
  تهران  پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.سیاسي ایران فرهنگ (؛1386) محمود القلم،سری ، 
 ( ؛1393سوزوکی، شین جوء)  زده و کینجای  اه اورا، ، ترجماه  هاشام رجابسفرنامه سوزوکي شین جهو

 تهران  انتشارات طهوری.
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 ،توس  تهران، 2   اقبال یغمایی،  ، ترجمهشاردن سفرنامه ؛(1372ژان ) شاردن. 
 ( ؛ 1362شرلی، آنتونی)به کوشم علی دهباشی، تهران  نگاه.سفرنامه برادران شرلي ، 
  تعامالت اقلیت یهود یازد »(؛ 1394بوشاسب گوشه ) اهللضیفشمس اسفندآبادی، حمیدرضا؛ ناصر جدیدی و

 .17-42، صص 41 ش ،11 سال ،پژوهشنامه تاریخ، «با مسلمانان در دوره قاجار
 ،ترجمه  حسن ابوترابیان، تهران  نشر نو.خاطرات لیدی شیل(؛ 1362ی لئونورا )مر شیل ، 
 شاماره  1سال  ،فصلنامه مطالعات ملي ،«زگرد وفاق اجتماعی و همبستگی ملیمی»(؛ 1378) یخاوندی، داورش

 .17-34صص  .1
 ( ؛1356فالندن، اوژن ناپلئون) اشراقی.تهران ، ترجمه  حسین نورصادقی،سفرنامه اوژن فالندن به ایران   

 تهاران   غالمرضاا سامیعی،ترجمه ،سفرنامه دن گارسیا د سیلوا فیگوئروآ (؛1363) سیلوا د ، گارسیافیگو را  
 نشر نو.

 کتاب آمه  تهران، پیرامون خودمداری ایرانیان (؛1389) حسن ،مرادیقاضی. 
 ،ی.خوارزم  تهران   کیکاووس جهانداری،ترجمه ،سفرنامه کمپفر(؛ 1363) انگلبرت کمپفر 
 ( ؛ 1369گروته، هوگو)مرکز. نشر ، ترجمه  محمد جلیلوند، تهران سفرنامه گروته 
 هاابررسی اوضاع زردشتیان اصافهان در دوره صافویه باا تکیاه بار سافرنامه»(؛ 1391) محسن آبادی،لطف» ،

 .111-95، 9ش ، خردنامه
 ( ؛ 1393مالکوم، ناپیر)پادین. مهر طرفداری، یزد  محمدیعل  ترجمه ،سفرنامه یزد 
 ( ؛ 1396مسیحا، عباس و حسن زندیه)« بررسی و تحلیل مناسبات صافویان باا اقلیات مسایحی در ایاران؛ در

 .190 -147، 72 ش ،18، سال تاریخ اسالم، «دوره تکوین و اقتدار حکومت
 ( ؛ 1398نظری مقدم، جواد)تهران  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.از ماست که بر ماست ، 
 ( ؛ 1398نعمتی، نورالدین، سیروس فیضی و مظهار ادوای)« کلیمیاان دوره قاجاار  یا  بررسای اجتمااعی– 

 .176-155، 2ش  ، سال نهم،تحقیقات تاریخ اجتماعي، «اقتصادی
 ،علمی و فرهنگی. انتشارات  تهران ،آریا محمدحسین  ترجمه ،زندگي و سفرهای وامبری(؛ 1372) وسینیآرم وامبری 
  ،سیاست مذهبی شاهان عصر صافوی نسابت باه مسایحیان»(؛ 1390هادی و حسینی محراب زینب )وکیلی» ،

 .99-65، صص 2ش  دوم، سال ،پژوهش در تاریخ
 ( ؛ 1363ویشارد، جان)ترجمه  علی پیرنیا، تهران  انتشارات نوین.بیست سال در ایران ، 
 ( ؛ 1368ویلز، چارلز جیمز)غالمحسین قراگزلو، تهران  اقبال.  ترجمه ،ایران در یک قرن پیش 
 ( 1365ییت، چارلز ادوارد)یزدان.  تهران ،اهلل روشنی و مهرداد رهبریقدرت  ترجمه ،سفرنامه خراسان و سیستان ؛ 
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