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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.
keywords: Iranology, Identity, Tolerance, Travelogue, Religious
Minorities.

 Assiatant professor, University of Guilan, Rasht, Guilan (Corresponding Author).

فصلنامهی مطالعات ملي؛  ،90سال بیستوسوم ،شمارهی  ،1401 ،2تابستان ،صص 31-50
لینک نتیجه مشابهتیابي:

https://www.samimnoor.ir/view/fa/SimilarityResult?ItemID=441273 / 12/11%

Dor: 20.1001.1.1735059.1401.23.90.3.4

Doi: 10.22034/RJNSQ.2022.331274.1376

مدارا و تساهل مذهبی ایرانیان در مواجهه با اقلیتهای دینی
بهمثابه یکی از شاخصهای هویت ملی
نوع مقاله :پژوهشي
E-mail: j.nazaris@gmail.com

تاریخ دریافت1400/12/5 :

تاریخ بازنگری1401/4/5 :

جواد نظری

مقدم*

تاریخ پذیرش1401/4/6 :

چكيده
عدم همزیستی مسالمتآمیز و فقدان مدارا و تساهل ازجمله ویژگیهای منف ی
است که گاه بهمثابه یک مسئله تاریخی و فرهنگی به جامعه ایرانی نس تت اااه
میشوا .ار بخشی از آثار مربوط به خلقیات ایرانیان ،گفته میشوا که انسان
ایرانی ،کمت ر اارای روحی ه گفتگ و و تعام ل ب واه و ار مواجه ه ب ا ایگ ری،
روحیه تخاصمی و غیر مسالمتآمیز ااشته است .این مقاله مدعای خ ویش را
ار نقد این تصویر از هویت ملی ایرانیان بنیاا نهااه و س عی اارا نش ان اه د
که مدارا و تساهل بهویژه ار مواجهه با اقلیتهای این ی یک ی از ویژگ یه ای
خاص جامعه ایرانی به شمار میروا .ای ن پ ژوهش ی ک بررس ی توص یفی و
تحلیلی است و ار گ راآوری اااهه ا از رو ماالع ه اس ناای ب ا تککی د ب ر
سفرنامههای خارجی اوره صفویه و قاجار استفااه ش ده اس ت .ب ا تکی ه ب ر
یافتههای پژوهش میتوان گفت از نگ اه سفرنامهنویس ان خ ارجی اگرچ ه ار
پارهای موارا سختگیریهایی نستت به برخی اقلیتهای این ی وج وا ااش ته
است؛ اما ایرانیان مسلمان با ابتنای به فرهنگ شیعی ار طول تاریخ ،همواره با
اقلیته ا ب ا تس اهل و میان هروی رفت ار کراهان د؛ و بس یاری از ش واهد و
گزار های سیاحان از وضعیت مالوب اقلیته ای این ی ار جامع ه ای ران و
برخورااری آنان از حقوق شهروندی و آزاایهای مذهتی حکایت اارا.
كليدواژهها :ایرانشناسی ،تشیع ،تساهل ،سفرنامه ،اقلیتهای اینی.
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مقدمه و طرح مسئله

فقدان روحیه مدارا و تساهل مذهبی و درنتیجه عدم همزیستی مسالمتآمیز میاان گاروه
ها و هویتهای قومی و مذهبی ازجمله ویژگیهای منفی اسات کاه گااه ،بهمثاباه یا
ویژگی تاریخی و فرهنگی به جامعه ایران و هویت ملای ایرانیاان نسابت داده میشاود.
غالب متونی که بر خودمداری و ت روی ایرانیان در طول تاریخ تأکید دارند بار فقادان
روحیه تحمل و بردباری ایرانیان در برابر اندیشههای دیگاری و نیاز عادم همگرایای و
گفتگو و تعامل میان گروههای مختلف اجتماعی در جامعه ایرانی بهمثابه یکای از موانا
تاریخی و فرهنگی توسعه و پیشرفت جامعه ایرانی اشاره داشتهاند.
سری القلم ،بازرگان ،قاضیمرادی ،رضاقلی ،پیران در آثار خود ،ویژگیهایی همچون
«جزمیگرایی و تعصب مذهبی»« ،فقدان تساهل» (قاضیمارادی« ،)1389 ،عدم معاشرت و
همزیستی» (بازرگان« ،)1354 ،عدم تحمل آراء دیگری»« ،عدم احترام به دیگاری»« ،عادم
فرهنگ مناظره و گفتگو»« ،دف یکدیگر»« ،عادم مادارا و کناار آمادن»« ،عادم تفااهم و
دوستی» (سری القلم« ،)1380،1382،1390 ،عدم شکلگیری تعامل» (پیران« ،)1384 ،نزاع و
روحیه مخاصمه و تعصب مذهبی» (رضاقلی )1373،1377 ،را برای انسان ایرانی در طاول
تاریخ برشمردهاند.
در این دسته از آثار همواره بر این نکته تأکید میشود که این ویژگیها در کنار دیگر
ویژگیهای منفی ایرانیان از موان توسعهیافتگی و عقبماندگی جامعه ایرانای باه شامار
میرود چراکه همگرایی و همزیستی مسالمتآمیز میان عناصر اجتماعی و نیز تسااهل و
مدارا و توجه به حقوق دیگری در جامعه ضامن امکاان اساتفاده از هماه ظرفیاتهاای
اجتماعی ،زمینه پیشرفت و توسعه پایدار جامعه را فراهم مینماید.
به نظر میرسد این دست از آثار ،بهمثابه یکی از رویکردهای ژانر خلقیات ایرانی که
حامیان اندکی دارد اما متأثر از فضای سیاسی و رسانهای بسیار دیده و شانیده مایشاود،
بدون توجه به واقعیتها و تجربه زیسته انسان ایرانی در طاول تااریخ ،اقادام باه ارا اه
گزارههایی عام و ی جانبه در باب ویژگیهای انساان ایرانای نماوده اسات .چراکاه باا
مطالعه عمیق تاریخ و هویت انسان ایرانی از خالل مناب تاریخی و سفرنامههاا میتاوان
شواهد و نمونههایی را یافت که گزارههای عامی همچون عدم تسااهل و مادارا و عادم
معاشرت و همزیستی میان ایرانیان را موردتردید قرار میدهد و نشان میدهد در گذشته
در سطح وسیعی ،رابطه مسالمتآمیزی میان ایرانیان مسلمان با اقلیتهای مذهبی حااکم
بوده است.
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در این نوشتار مقصود از اقلیتها شامل اقلیتهای با ملیت ایرانی و نیاز اقلیتهاای
غیر ایرانی حاضر در ایران اعم از بازرگانان ،سفیران ،مبلغان مذهبی و سایاحان خاارجی
است .هدف اصلی تحقیق نقد و بررسی این انگاره مسال و پذیرفتهشاده در برخای از
متون مربوط به خلقیات ایرانیان مبنی بر عدم معاشرت و همزیساتی و فقادان تسااهل و
مدارای ایرانیان مسلمان است .بر این اساس در ایان پاژوهم مادارا و تسااهل ماذهبی
ایرانیااان نساابت بااه اقلیتهااا بهمثابااه یکاای از ویژگیهااای خلقاای و انعکاااس آن در
ساافرنامههای خااارجی موردبحاا و بررساای قاارار میگیاارد .ساایاحان خااارجی در
سفرنامههای خود اطالعات جالبتوجهی درباره شرای اجتمااعی جامعاه ایرانای ارا اه
نمودهاند .به نظر میرسد این متون بهعنوان یکی از مهمترین مناب حوزه مردمشناسای و
تاریخ اجتماعی میتواند ما را در شناخت هر چاهبهتر شخصایت و خلقیاات ایرانیاان و
چگونگی مواجهه آنان با دیگر هویتهای مذهبی یاری کند .در این مقاله تالش میشود
به این پرسم پاساخ داده شاود  -1مادارا و تسااهل ماذهبی ایرانیاان در سافرنامههای
خارجی چگونه توصایف شاده اسات  -2چاه شاواهدی تااریخی دال بار تسااهل و
میانهروی ایرانیان در مواجهه با اقلیتهای مذهبی در تاریخ وجود دارد
پيشينه پژوهش

مسیحا و زندیه ( )1396در پژوهم خود با بهرهگیری از مناب مستشارقان و سافرنامهها
به بررسی و تحلیل مناسبات صافویان باا اقلیات مسایحی در ایاران در دوره تأسایس و
شکلگیری و دوره اقتدار حکومت پرداختهاند .یافتههای این تحقیق نشان میدهد اقلیت
مسیحی در ایران که شامل ارامنه مقیم ایران و مسیحیان مهاجر اعم از سفرای خاارجی و
مبلغان مذهبی بوده است از دو امتیاز برخوردار بودهاند یکی نفوذ در درباار پادشااهی و
دیگری حمایت دولتهای اروپایی مسیحی از آنان .همچنین جامعاه مسایحی ایاران باه
جهت رواب مسالمتآمیز دولت صفوی یا کشورهای اروپایی و نیز خصاومت باا دولات
عثمانی غربستیز در بازه قابلتوجهی از دوره صفویه در آسایم و رفاه زندگی میکردند.
پژوهم شمس و همکاران ( )1394با هادف بررسای مناسابات و تعاامالت اقلیات
یهودی ساکن یزد با مسلمانان در دوره قاجار باا اتخااذ رویکاردی توصایفی تحلیلای و
استفاده از مناب تاریخی صورت گرفته است .یافتههای این پاژوهم نشاان میدهاد در
دوره قاجار در زمینههای تجاری ،اقتصادی ،فرهنگی اجتماعی ،دینی مذهبی تعاامالت و
تقابالت و مکاتبات زیادی میان مسلمانان و اقلیت یهودی ساکن در یزد صاورت گرفتاه
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است و اگرچه گاه در مقاطعی ظلم و ستمهایی به یهودیان روا شاده اسات؛ اماا عماده
اسناد و شواهد حاکی از رواب حسنه و همزیستی مسالمتآمیز میان آنهاست.
نعمتی و همکاران ( )1398در پژوهشی تاریخی جایگاه کلیمیان ایران در دوره قاجار
را از حی اجتماعی و اقتصادی موردبررسی قرار دادهاند .نویسندگان این مقاله باا تکیاه
بر مستندات تاریخی معتقدند وضعیت اجتماعی و اقتصاادی کلیمیاان ایاران باهویژه در
سالهای  1264تا  1324ق متحول گردیده و آنان با کم نهادهاای باینالمللای هاوادار
یهودیها و کشورهای قدرتمند اروپایی ،حکومت قاجار را ترغیب نمودند تا فرصتهای
بیشتری در جهت بهبود حیات اجتماعی و اقتصادیشان در زمینههای مختلاف باه آنهاا
واگذارد .بااینحال ،این تغییر شرای و بهبود وضعیت کلیمیان بهی باره تحقق نیافات و
این بهبودی قدری تدریجی بود و موضوع مهم دیگر اینکه بنیانهای مهمی برای بهباودی
وضعیت این دسته از اقلیتهای مذهبی گذاشته شد.
بررسی اوضاع اقلیتهای زرتشتی در جامعه ایرانی یکی دیگر از موضاوعاتی اسات
که موردتوجه پژوهشگران قرار گرفته است .لطفآبادی ( )1391در پژوهم خود با اتکا
بر سفرنامهها باه بررسای وضاعیت اجتمااعی زرتشاتیان در دوره صافویه و چگاونگی
مناسبات حکومت با این دسته از اقلیتهای دینی پرداخته است .یافتههای این پاژوهم
نشان میدهد که حکومت صفویه سیاستهای مذهبی سختگیرانهای داشته و زرتشتیان
بهجز دوره شاهعباس اول از شرای و اوضاع مساعدی در ایران برخوردار نبودند و غالباا
مورد اجحاف حکومت قرار میگرفتند .به همین دلیال هنگاام هجاوم افغانهاا باه یااری
مهاجمان پرداخته و در براندازی دولت صفویه با افغانها همراهی نمودند.
وکیلی و حسینی ( )1390در پژوهم خود به بررسی سیاستهای مذهبی دولتهای
عصر صفوی نسبت به مسیحیان پرداختهاند .نویسندگان با تکیه بر منااب تااریخی دساته
اول نتیجه گرفتهاند که اگرچه گاه ظلم و تعدیهایی نسبت باه مسایحیان در ایان عصار
صورت میگرفته اما درمجموع میتوان گفت آنان در ایان عصار از وضاعیت خاوب و
مناسبی برخوردار بودهاند .یکی از دالیل آسایم و راحتی مسیحیان وابساتگی و ارتبااط
آنان با کشورهای غربی بوده که از سوی نهادهای مذهبی و ساالطین اروپاایی حمایات
میشدند و دولت صفوی به دلیال کساب حمایتهاای غارب علیاه عثمانیهاا تارجیح
میدادند کمتر متعرض مسیحیان شوند.
با مطالعه و بررسی پژوهمهای مرتب در ایان زمیناه میتاوان دریافات کاه بخام
قابلتوجهی از پژوهمها ،چگاونگی سیاساتهای ماذهبی ساالطین و حکومتهاا در
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مواجهه با اقلیتها در ایران را در نقطه تمرکز خود قرار دادهاند و از ابعاد سیاسی باه آن
پرداخته و کمتر با نگاهی مردمشناختی و اجتماعی به سراغ این موضوع رفتهاناد لاذا در
این پژوهم تالش میشود تا باا رجاوع باه سافرنامهها باا رویکاردی مردمشاناختی و
اجتماعی ،جایگاه اقلیتهای دینی در ایران و نحوه مواجهه ایرانیان مسلمان باا آناان ماورد
بح و بررسی قرار گیرد تا تصویر روشنتری از ویژگیهای خلقی ایرانیان ارا ه شود.
روش پژوهش

این مطالعه در چارچوب مطالعات حوزه هویت ملی قابلتعریف است چراکه خلقیاات،

بهمثابه یکی از ابعاد هویت ملی است (حاجیاانی )198 1379 ،و گاهی هم معنا با آن
در نظر گرفت شده است (شیخاوندی .)17 1378 ،در این مطالعه تالش شده است تا با
رویکردی توصیفی و تحلیلی و با استفاده از سافرنامههای خاارجی نحاوهی مواجهاهی
جامعهی ایرانی مسلمان با اقلیتهای دینی و تساهل و میانهروی ایرانیان بهمثابه یکای از
ویژگیهای خلقی ایرانیان موردبح و بررسی قرار گیرد.
سفرنامهها بهعنوان یکی از مهمترین منااب مردمشناسای حااوی اطالعاات درخاور
توجهی در خصوص رفتار ایرانیان با اقلیتهای غیرمسلمان هستند .بهویژه آنکه سیاحان
بهمثابه روایتگرانی غیرمسلمان به توصیف و تحلیل جایگاه اقلیتهاا در جامعاه ایاران و
رفتار ایرانیان با آنان پرداختهاند .در مقاله حاضر باه وجاوه فرهناگ و هویات ایرانای از
چشمانداز مشاهدهگر خارجی نگریسته میشود .چراکه توصیف آنان از ایرانیاان بهمثاباه
ی مشاهده شونده و «دیگری» میتواند نمایانگر شاخصههای هویتی جامعاه ایرانای در
مقایسه با دیگر فرهنگهاا باشاد .مقصاود از اقلیاتهاا در ایان پاژوهم هام ایرانیاان
غیرمسلمان است و هم مهاجران و مساافران غیرمسالمان اروپاایی اسات کاه در ایاران
حضور داشتهاند .برای توصیف این ویژگی از خلقیاات ایرانیاان ،سافرنامههای خاارجی
دوره صفویه و قاجار در نقطه تمرکز این پژوهم قرار گرفته است.
یافتههای پژوهش
تساهل مذهبی ایرانيان

گزارشهای سیاحان نشان میدهد رفتار ایرانیان با غیرمسلمانان اعم از اقلیتهاای دینای
ایرانی و بیگانگان و مسافران خارجی که عمدتا مسیحی بودند غالبا بر مبناای تسااهل و
وفق و مدارا بوده است .بر مبنای گزارش سافرنامههاای خاارجی ،ایرانیاان مسالمان در
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مواجهه با اقلیتهای دینی ،تعصب و خشونت به خار ناداده و هماواره باا تسااهل و
نرمم با آنان رفتار میکردند .باا توجاه باه تجرباه اروپا یاان در زمیناه خشاونتهاا و
سختگیریها و اختالفات مذهبی و سابقه برپایی دادگاههای تفتیم عقاید و تنمهاای
مذهبی کشورهای اروپایی که سیاحان از آنجا میآمدند ،ایان ویژگای جامعاه ایرانای و
تساهل و نرمم آنان در برابر دیگر عقاید و اقلیتها و بیگانگان بارای سافرنامهنویساان
جالبتوجه بوده است.
به گفته شاردن ازجمله خصا ص جالبتوجه ایرانیان ،مهرباانی و مهمااننوازی آناان
نسبت به افراد خارجی فارغ از عقیده آنان است و پاذیرایی و حماایتی کاه بایتفااوت
نسبت به افراد هر مملکت به عمل میآورند و مراعاتی که حتی درباره کسانی کاه پیارو
مذهب باطلی هستند بجا میآورند اعجابانگیز و در خور تحسین و ساتایم اسات .از
نگاه او اگر روحانیان که همانند پیشوایان دیگر ادیان ،نسبت به پیروان مذاهب دیگر دلی
پر از کینه و نفرت دارند استثنا شوند ،دیگر جماعات مردم ایران دربااره ماذاهب دیگار
بسیار آسانگیر و اهل تسامح و تساهل هستند (شاردن .)762 2 ،1372 ،او نگااه مثبات
ایرانیان مسلمان به دیگر ادیان ابراهیمی را موردساتایم قارار داده و مایگویاد «آنچاه
بهنوبت خود درخور تعظیم و احترام است این است که عامه ایرانیان دعا و ذکر همه افراد
جامعه بشری را که پیرو هر مذهب باشند موردپذیرش درگاه حضرت احدیت میدانناد و
هر وقت بیمار شوند یا گرفتاری و نگرانای دیگاری برایشاان روی نمایاد باه مقدساان و
پیشوایان مذاهب حقه دیگر نیز التجا میجویند و آنان را به شفاعت برمایانگیزناد و ایان
واقعیتی است که من خود هزار بار شاهد آن بودهام» (شاردن.)737 1372 ،
روششوار فرانسوی در «خاطرات سفر ایران» از تساهل و مدارای ایرانی سخن گفتاه
و اشاره داشته است که بردباری ایرانیان در امار دیان و تااب آوردن عقایاد دیگاران در
آنها تا به اندازهای است که در ایران ،عیسویها ،یهودیها و زرتشتیها افکاار و عقایاد
خالف اسالم را آموزش میدهند بدون آنکه کسی در اندیشه آزار آنهاا برآیاد یاا ماان
کارشااان شااود (روششااوار .)105 1378 ،او بااه موقعیاات اقتصااادی خااوب مساایحیان و
یهودیها و زرتشتیها در ایران و ثاروت و دارایای برخای از آناان اشااره کارده اسات
(روششوار .)74 1378 ،این چیزی است که فالنادن نیاز در سافرنامه خاود بادان صاحه
گذاشته و از رفاه ارامنه و زندگی آنان در منازل مجلل و باشکوه در ایاران ساخن گفتاه
است (فالندن .)232 1356 ،گزارش مالکوم از وضعیت اقلیتها در یزد نیز نشان میدهد
برخی از اقلیتهای دینی گاه در جامعه نسبت به مسلمانان نقشای فرادساتی و یاا برابار
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داشته و از ثروت و مکنت برخوردار بودهاند؛ مالکوم در این رابطه میگوید «من شخصا
مسلمانانی را که در منازل پارسیان در وضعیتی پست و حقیر کار میکنند دیادم .مان باا
پارسیان و مسلمانان برخورد داشتم کاه در مراسام عماومی باا هام و در شارای برابار
حضور داشتند» (مالکوم.)67 1393 ،
خانم شیل در سفرنامه خود آورده با وجود استبدادی بودن ساختار سیاسی در ایاران
دوره ناصری ولی کموبیم آزادیهای مذهبی رعایت میشد و غیار از ظلام گاهوبیگااه
مردم متعصب نسبت باه جامعاه اقلیتهاای مسایحی و یهاودی باهطورکلی های گوناه
مجوزی بر مبنای اصول مذهبی قوانین جااری و سیاسات دولات جهات بادرفتاری باا
پیروان عقاید دیگر وجود نداشت (شیل .)152 1362 ،او معتقد اسات آزادی ماذهبی در
ایران بهاندازهای بوده که حتی فرد میتوانست منکر وجود خدا شود و یا به ادیان توهین
کند بهشرط آنکه این کار علنی و درمألعام صورت نپذیرد؛ و اگر این کار بهصورت علنای
انجام میشد ممکن بود مستوجب تنبیه و تأدیب و مجازات شود (شیل.)152-153 1362 ،
دکتر جان ویشارد که حدود بیست سال در ایران حضاور داشاته اسات در توصایف
وضعیت ارمنیها در ایران مینویسد ارمنیهایی که در ایران زنادگی میکنناد ،در آزادی
کامل هستند و ازلحاظ موقعیت اقتصادی مشابه شهروندان مسلمانشان در اماناند از نگاه
او آزار رساندن و یا توهین به غیرمسلمانان گاهی اتفاق میافتد و امری شاای نیسات و
اگر ی حرکت بیجا یا سخنی توهینآمیز نسبت به اساالم از ساوی مسایحیان صاورت
گیرد حتما با آنان برخورد میشود (ویشارد .)155 1366 ،او همچنین گازارش کارده کاه
مسیحیان در ایران از حقوق شهروندی برخوردار بوده و «مدارس برای کودکانشان دایار
کردهاند .کلیساهایی برپا داشتهاند و آزادانه در شهرها آمدورفت دارند و زندگی میکنند»
(ویشارد .)178 1363 ،گزارشهای او نشان میدهد عالوه بار مسایحیان زرتشاتیها نیاز از
جایگاه مناسبی در میان ایرانیان برخوردار باوده و در هماه جاای ایاران باهعنوان مردمای
نی اندیم شناخته میشدند .آنان دارای مدارس مخصوص در برخای شاهرها باوده و در
فعالیتهای عامالمنفعه و نوعدوستانه و امورات خیریه شرکت فعال داشته و در یاریکردن
به بیمارستانها و مدارس علمی همت واالیی از خود نشان میدادند (ویشارد.)182 1363 ،
سوزوکی یکی از سیاحان ژاپنی دوره قاجار نیز از رفتار مناساب حکومات ایاران باا
اقلیتهای دینی در ایران اظهار تعجب کرده و گزارش کارده کاه اقلیاتهاا در ایاران از
آزادی برخوردار بوده و دستگاه حاکم در امورات دینی آنان مداخله نمیکارد و هی گااه
مان فعالیت تبلیغی آنها نمیشد .به اعتقاد سوزوکی این خ مشی حکومت ایران باوده
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که هر مذهب و آیین را بپذیرد و پیروان ادیان را در امورات دینای خاود آزاد بگذارناد.
حتی اگر گاهی اقلیتهای مذهبی با مخالفات و اعتاراض روحانیاان روبارو مایشادند
سیستم سیاسی و دولت از ایان اعتاراض پشاتیبانی نمیکردناد (ساوزوکی.)120 1393 ،
گزارش برخی سیاحان حاکی از آن است که در حکومت قاجاار فاردی باه ناام «ملات
باشی» مأمور رابطه مردم غیرمسلمان با مقاماات دولات باوده و درواقا نقام نمایناده
هیئتهای مذهبی را ایفا مینمود (اوبن .)104 1362 ،اوبن همچنین از حضور چشامگیر
اقلیتهای دینی در عرصاههای هناری و علمای ساخن گفتاه و گازارش کارده کاه در
شااهرهایی مثاال تبریااز ،ساالماس و ارومیااه مساایحیان دارای کتابخانااهها و ماادارس و
کودکستانهای مخصوص خاود بودناد (اوبان 73 1362 ،و  .)248او درمجماوع شارای
اقلیتها در ایران را مثبت ارزیابی کرده و معتقد است ایرانیاان دارای روحیاه تسااهل و
میانهروی هستند .او در توصیف ارومیاه از تناوع ناژادی ایان منطقاه صاحبت کارده و
گزارش کرده است که «اقلیتها و نژادها و مذاهب مختلاف در کناار یکادیگر زنادگی
میکنند و همه با هم در هم آمیختهاند (اوبن )72 1362 ،و های کیناه و کادورتی میاان
سنیهاا و شایعیها و میاان مسایحیان و مسالمانان وجاود نادارد» (اوبان.)103 1362 ،
مشاهدات یکی از سیاحان مصری نیز ایان گفتاه اوبان را تأییاد میکناد .محماد ثابات
مصری معتقد است با وجود اخاتالف زباان و ناژاد و ماذهب در ایاران اماا وحادت و
همگرایی ملی در ایران وجود دارد (ثابت مصری.)153 1390 ،
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
«تردید ندارم بگویم حتی مسلمانان متعصب نیاز پیوناد شاهروندی را باه رسامیت مای
شناسند اگرچه بهطور حتم در اکثر اوقات پیوند مذهبی را رجحاان مایدهناد» (ماالکوم،
 )67 1362از نگاه او وجود آزادیهای مذهبی یکی از ویژگیهای جامعاه ایرانای اسات
چراکه «با داشتن حق اجتماعی اقامت هی مسلمانی منکر حق انجاام اعماال و مناسا
مذهبی غیرمسلمانان اروپایی نمیشود» (مالکوم.)68 1393 ،
وجود فرهنگ گفتگو و مباحثه مذهبی میان ایرانیان بهویژه علما و مجتهدین بارای او
جالبتوجه بوده؛ لذا از گفتگوی مذهبی یکی از مجتهدین مسالمان یازد باا یا عاالم
مسیحی اروپایی در شهر مذهبی یزد در شارایطی کاه تعاداد محادودی مسایحی در آن
زندگی میکنند اظهار تعجب کرده است (مالکوم .)71 1393 ،به اعتقاد او هماین ویژگای
خاص جامعه ایرانیان مسلمان یزد مسیر را بارای ارتباطاات و تبلیاذ ماذهبی مسایحیان
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هموارتر میکند و باع تسهیل در فرایناد تبلیاذ مسایحیت در یازد توسا هیئتهاای
مذهبی شده است؛ چراکه یزدیها همواره آمادهاند تا درباره مذهب صحبت کنند و فوق
العاده اهل معاشرتاند و عالقه به اندیشههای نو دارناد و بارای کتااب مقادس احتارام
قا لاند (مالکوم166 1393 ،ا.)165
کنت دوسرسی که در عهد محمدشاه قاجار در ایران آمده باه جهات مطالعاه برخای
آثار سفرنامهنویسان پیشین راج به ایران ذهنیت خاصی درباره ایرانیان داشته؛ اما پس از
حضور در میان ایرانیان نظرش تغییر کرده و درباره این روحیه ایرانیان مینویسد « ...من
اینطور فهمیدم که ایرانیها آنطور که قبال شنیده بودم متعصب در مذهب نیساتند .هار
جا که میرفتم به من اجازه میدادند که آزادانه مساجدشان را بازدید نمایم و کاافی باود
که من مطابق رسوم کشور رفتار کنم مردم طبقات معمولی که بیم از دیگران راجا باه
این موضوعها وسواس داشتند تعجاب نمیکردناد کاه مان در میاان ایان تشاریفات و
تظاهرات حضور داشته باشم» (کنت دوسرسی.)158 1362 ،
کمپفر هم به رفتار نی ایرانیان با عیسویان در دوره شاهعباس صفوی اشااره داشاته
است (کمپفر .)39 1363 ،از نگاه برادران شرلی ایرانیاان دوره صافوی «خیلای مابدب و
نسبت به خارجیان مهربان هستند» (شرلی .)75 1362 ،گزارشهای دکتار ویلاز از رفتاار
ایرانیان نیز حاکی از آن است که ایرانیان مردمانی نوعدوست بوده در مواجهه با اروپاایی
ها که غالبا غیرمسلمان بودند رفتار خوب و مهرباناناهای داشاتهاناد (ویلاز-358 1388 ،
 .)354بنجامین هم در سفرنامهی خود به نرمم و خوشخلقی ایرانیان در برابر غربیهاا
و مدارا در برابر میسیونرهای ماذهبی آناان اشااره دارد (بنجاامین .)272 1363 ،یکای از
سیاحان اروپایی در سفرنامه خود گفته که در تمام طول سفرش در همهجا جاز در یا
شهر با او درنهایت ادب رفتار کردهاند (سفرنامه تلگرافچی فرنگای .)196 1352 ،کنتاارینی
نیز از رفتار خوب ایرانیان با مسیحیان سخن گفته و نوشته اسات «ایرانیاان بسایار نیا
رفتار و مبادیآداباند .از کردارشان پیداست که مسیحیان را دوست دارند در طی مادتی
که در ایران اقامت داشتیم ی بار به ما بیحرمتی نشد» (بینا.)153 1378 ،
گزارش خانم کارالسرنا از وضعیت ی خاانواده روسای متعلاق باه نمایناده شارکت
کشتیرانی قفقاز در مشهد سر (بابلسر) ایران و گفتگوی او با زن روسی مقیم ایران در ناوع
خود جالبتوجه است و از نوع مواجهه ایرانیان با غیر همکیشان خود حکایت میکند.
« ...بینهایت از محبت و مراقبت خاص خانم این خانه کاه باا مان باه زباان آلماانی
صحبت میکرد برخوردار شدم .در عرض شم سالی که ایان زن در مشهدسار زنادگی
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میکند ،از اهالی شهر کوچ ترین حرکت ناگواری ندیده اسات کاه باعا شاکایت و
ناراحتیاش شود .با آنکه جمعیت شهر مذهب شیعی دارند و شایعه ماذهبی اسات کاه
معتقدان آن به تعصب معروفاناد اماا دربااره اروپا یاان کوچا ترین ساوءنیتی نشاان
نمیدهند ...دور و بر هر مسافر ،به سرعت پر از انبوه مردم میشود .بعضیها با مهرباانی
به سباالت وی جواب میدهند ،بعضی دیگر داوطلب میشوند که در حق وی خادمتی
انجام دهند» (کارالسرنا.)22 1362 ،
در سفرنامه دن گارسیا فیگو را در خصوص نرمم و عدم تعصب ایرانیاان و باهویژه
شیعیان نسبت به بیگانگان اینچنین آمده اسات؛ اگرچاه سافیر اساپانیا ورود کارمنادان
سفارت را به مسجد غدغن کرده بوده و دستور داده بود که بهویژه در هنگاام برگازاری
مجالس عزاداری وارد مسجد نشوند؛ اماا متاولی مساجد و روحاانیون ایرانای حضاورا
میآمدند و از سفیر و همراهان غیرمسلمان دعاوت میکردناد کاه باه هنگاام برگازاری
مراسم عزاداری به مسجد بروند« ،یکی از جهت آنکه معتقد بودند سخنان حزنآور آنها
در دل ما اثر خواهد کرد و دیگر آنکه شیعیان بهقدر اهل تسنن کاه مطلقاا باه مسایحیان
اجازه ورود به مساجد را نمیدهند متعصب نیستند» (فیگو را.)310-311 1363 ،
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
غیرمسلمان حاضر در مجلس عزاداری اشاره کرده اسات (فالنادن .)118 1356 ،اورسال
نیز از حسن برخورد و تساهل ایرانیان نسبت به بیگانگان و مسایحیان و غیار همکیشاان
ابراز خرسندی کرده و نوشته «مسیحیها میتوانند با لباس سیاه و کااله ملای ایاران در
مراسم تعزیه حضور به هم رسانند شرایطی که به جاا آوردن آن های مشاکل نیسات و
سعهصدر و آزاداندیشی ایرانیها را میرساند» (اورسل.)299 1352 ،
ادوارد ییت هم هرگونه تعرض نسابت باه اروپاییهاا را در ایاام عازاداری ماذهبی
شیعیان رد میکند .او دراینباره مینویسد «در برپایى این مراسام ماردم در معاابر شاهر
تجم مىکردند و بهطورکلی تمام خیابانهاى باری شاهر مسادود ماىشاد و عباور و
مرور براى خارجیان مشکل و تا حدى نیاز خطرناا ماىگردیاد .اعضااى کنساولگرى
روس در این ماه شهر را تر گفته و به ناواحى اطاراف آن ماىرفتناد .در منااطق غیار
روستایى ایران تعصبات مذهبى مردم بیشتر است و نباید نسبت به آن بىتوجه بود .اکثرا
در شهرهاساات کااه تظاااهرات عمااده و زدوخوردهااای اعتااراضآمیااز روى مااىدهااد.
برپاکنندگان اصلى آن نیز طالب علوم دینى ساکن در شهرها هستند .بدین ترتیب اعضاء
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هر دو کنسولگرى ترجیح مىدادند که از شهر خار شوند .من شخصا دلیلى باراى ایان
کار نیافتم و در خانه ماندم همهچیز بهآرامی مىگذشت و کوچ ترین حرکتاى از ماردم
دال بر ضدیت و نفرت از اروپا یان سر نزد» (ادوارد ییت.)132 1365 ،
حضور اقليتها در حوزه اقتصاد و تجارت

اقلیتهای دینای در ایاران در کناار دیگار گروههاای اجتمااعی در عرصاه اقتصاادی و
اجتماعی حضور داشتهاند .این حضور بهگونهای است که هماواره موردتوجاه سایاحان
خارجی قرار گرفته و در اغلب سفرنامهها به آن اشاره شده است .مسیحیان و یهودیان و
زرتشتیها اگرچه گاه با محدودیتهایی در جامعه ایران روبرو بودهاند؛ اما بهعنوان یکی
از کنشگران مهم اقتصادی در عرصه تجارت و بازرگانی فعاال باوده و نقام مهمای در
حوزه اقتصاد ایفا مینمودند .گزارش سفرنامهنویسان خارجی مبنی بر حضور و فعالیات
اقلیتهای در عرصه تجارت نشان میدهد ارتباطاات و تعاامالت میاان جامعاه ایرانای
مسلمان و این دسته از گروههای اجتماعی برقرار بوده اسات .پاارهای از گزارشهاا بار
نقم فرادستی اقلیتهای دینای در بخمهاایی از اقتصااد و تجاارت حکایات میکناد.
بهگونهای که اساسا تجارت بخشی از کاالها بهصورت انحصااری در دسات آناان باوده
است و در دادوستد اقتصادی با دیگر کشورها حضور فعالی داشتند.
گاازارشهااای دالمااانی نشااان میدهااد اقلیتهااای دیناای در تجااارت پسااته (،)106
جواهرات ،فلزات و عتیقهجات ( )949و فرش ( )985نقم فعاالی داشاتهاند .باه گفتاه
دالمانی کلیمیان در تجارت فرش نقم مهمی داشته و فرش را به اروپاا صاادر میکردناد
(دالمانی )985 1335 ،آنان همچنین بسته به ناحیه و شهر محال ساکونت دارای مشااغل
مختلفی بودند .ثروتمندان کلیمی در اصفهان مانند بیشتر شهرهای خار از ایران تجاارت
جواهرات ،فلزات و اشیای عتیقه را به خود اختصاص داده بودند؛ و طبقات ضعیفتر در
حوزههای خدماتی اشتغال داشتند و امرارمعااش میکردناد (دالماانی.)949-950 1335 ،
ازنظر اوژن اوبن این آزادی اقتصادی اقلیتها بسته به شرای اجتماعی و فرهنگی حاکم
بر شهرها متفاوت بوده است .در شهرهایی مانند ارومیاه ،کرمانشااه ،ارا و کاشاان کاه
عوامل تحری کننده و حساسایتبرانگیز ماذهبی کمتار باوده ،اقلیتهاا در باازار شاهر
پذیرفتهشده و به تجارت اشتغال داشتند ،اما در شهرهایی مانند اصفهان و شیراز ،تعصاب
شدید مذهبی مردمان این مناطق مان ورود آنها به بازار میشد و بیشاتر باه شاغلهاای
پایینتر مشغول بودند (اوبن.)309 1362 ،
اوبن در سفرنامه خود اشاره کرده که ارمنیهای مقیم شهر تبریز در عرصه تجارت و
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صنعت مشغول هستند و تجارتخانههای ارمنییاان در باازار قسامت عماده دادوساتد باا
روسیه را در دسات دارناد (اوبان .)73 1362 ،ساوزوکی از تجاارت ارامناه در ایاران و
اولیویه نیز از تجارت ابریشم تجار یهودی و ارمنی به خار از ایران سخن گفتاه اسات
(سوزوکی97 1393 ،؛ اولیویه .)181 1371 ،گزارش جان ویشارد حااکی از آن اسات کاه
تجار ارمنی حضور چشمگیری در عرصههای اقتصادی داشتهاند و در تمام مراکز بازر
اقتصادی ،تجار ارمنی بهعنوان رکنی معتبر در اماور تجاارتی باه حسااب میآمدناد .آناان
همچنین به خریدوفروش مشروبات الکلی در ایران اشتغال داشتند (ویشارد.)178 1363 ،
از میان جامعه زرتشتیان ایران نیز به تجار صاحب نام و جایگاهی اشاره شده است کاه
نهتنها در عرصه اقتصادی فعالیت داشاته و دارای مکنات باوده بلکاه در درباار و سااختار
سیاسی کشور هم جایگاه قابلتوجهی داشتهاند .جکسن در این زمینه مایگویاد «برجساته
ترین عضو جامعه زرتشتی در تهران صراف ثروتمندی است به نام ارباب جمشید بهمان...
در دربار هم سرشاناس اسات» (جکسان )479-480 1357 ،و ویشاارد دربااره تجاارت و
کسبوکار زرتشتیان در ایران اینچنین مینویسد «مسلمانان در نشسات باا آناان چنادان
نفرتی ندارند ...اکثریت آنها به کساب و تجاارت اشاتغال دارناد و تعادادی نیاز در کاار
باغبانی بسیار متبحر و مبتکرند .تعداد باغهای زیبایی که در تهران باغبان زرتشاتی نداشاته
باشند بسیار کم است» (ویشاارد .)181 1363 ،سوزوکی هم در سفرنامه خود به فعالیتهای
اقتصادی و بازرگانی زرتشتیها در ایران اشاره کرده است (سوزوکی.)122 1393 ،
تساهل ایرانيان در مقایسه با دیگر كشورهای اسالمی

با توجه به اینکه بخشی از سفرنامهنویسان خارجی به دیگر مناطق دنیا بهویژه کشورهای
اسالمی نیز سفرهایی داشتهاند گاه در خالل گزارشهای خود به مقایسه ایرانیان و دیگر
کشورهای اسالمی و بهطور خاص عثمانی یا هماان ترکیاه اماروزی پرداختناد .از نگااه
سیاحان خارجی ایرانیان در مقایسه با دیگر کشورهای اسالمی تساهل و تسامح بیشاتری
نسبت به غیرمسلمانان از خود نشان میدهند .به اعتقاد آنان در مذهب شایعه نسابت باه
دیگر مذاهب اسالمی انعطاف بیشتری وجود دارد.
دالواله ضمن بیان ویژگیهای جامعه ایرانی در دوره صفویه تساهل و رفتاار خاوب
ایرانیان با مسیحیان را در مقایسه با عثمانیها موردستایم قارار مایدهاد رفتاار خاوب
برخی از ساالطین دوره صافوی باا ارامناه و آزادی کااملی کاه آناان در باهجای آوردن
آدابورسوم مذهبی خود داشتند چنان او را تحت تأثیر قرار میدهد که دراینباره زبان به
تعریف و تمجید از شااه ایاران گشاوده و از ساالطین کشاورهای غارب کاه علایرغام
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همکیشی و همخونی ،نسبت به آزار و شکنجه مسیحیان مقیم عثمانی بایاعتناا بودهاناد،
انتقاد میکند (دالواله.)80 1370 ،
همانطور که پیمازاین اشاره شد مسایحیان هماواره یکای از اقلیتهاای دینای در
جامعه ایران به شمار میرفتند .در دوره صفویه ،مسایحیان در ایاران از جایگااه درخاور
توجهی برخوردار بودند .بخشی از گزارشهای تاریخی به کوچ گسترده مسیحیان ارمنی
به ایران در آغاز دوره صفوی اشاره داشتهاند (را ین .)16 1356 ،شاید مهمترین دلیل این
مهاجرت را باید در بدرفتاری دولت عثمانی نسبت باه ارامناه جساتجو کارد (وکیلای و
حسینی .)67 1390 ،از نگاه سیاحان اروپایی رفتار خوب ایرانیاان باا مسایحیان و دیگار
اقلیتها موجب میشد تا در طول تاریخ بسیاری از ارامنه ارمنستان بهجای مهاجرت باه
سرزمین عثمانی به ایران مهاجرت کنند.
از نگاه دروویل با اینکه اکثریت ایرانیان پیاروان ماذهب اساالمی هساتند؛ بااینحاال
کشوری در مشرق زمین را نمیتاوان یافات کاه بهانادازه ایاران ،تعاداد زیاادی از اتبااع
مسیحی از قبیل نسطوریها و ارمنایهاا در آن باهراحتی سااکن باشاند (دروویال1365 ،
 .)115او دراینباره مینویسد در زمانی که ارمنستان از ایران جدا شد بسیاری از سااکنین
آنجا ترجیح دادند که به جای رفتن به سرزمین تر ها در عثمانی در زیر یاوغ ایرانایهاا
بمانند و درنتیجه دستهجمعی به ایران مهاجرت نمودناد و در نقااط مختلاف آن پراکناده
شدند .به دنبال مهاجرت ارمنیها ،ایرانیها به گرمی پذیرای آنان شادند و اکثار آناان در
اند زمانی ثروتمند شده و به استغنای مالی دسات یافتناد (دروویال.)115-116 1365 ،
گروته معتقد است «هی یا از ماذاهب مشارق زماین بهانادازه شایعه انعطافپاذیر و
اغماضگر نیست» (گروته.)143 1369 ،
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
اسالم نسبت به اقلیتها و غیر ایرانیان با نهایت احترام و نرمم رفتار میکنند.
از نگاه وامبری «در اینجاست که ضدخدا و متقی فروتن (خیاام و عطاار) رودرروی
هم قرار دارند؛ جالبتر آنکه هی ی دیگری را به جد به تحیر وانمیدارناد .بایگماان
ایران ،کاملترین مجموعه تصاویر جهان خااور زماین اسات» (وامباری .)288 1372 ،او
همچنین بیان داشته که در هنگامه سفر بین او و اکثر همراهان ایرانی دوساتی و محبات
برقرار بوده وقتای برخای متعصابین شایعی افکاار ماذهبی وی را زیرساوال مایبردناد
بالفاصله دیگر اعضای کاروان سعی میکردند صحبت را به مسیر دیگری منحرف کنناد
تا از بروز اختالف جلوگیری نمایند (وامبری.)93 1372 ،
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وامبری در بیان تفاوت روحیه شیعیان ایران با دیگر مسلمانان بهویژه جواما اهال سانت
مینویسد «مشهد یکی از پایگاههای تشی است .سنیها و ترکمنها و ازب هاای مغارور باا
حال و هوای خاضعانه و معذرتخواهانه در این شهر قادم میزنناد و گاویی میخواهناد از
مردمی که در سرزمینهای خود به آنها ستم میکنند عذر بخواهند» (وامبری.)268 1372 ،
دکتر جان ویشارد به آزادی کامل ارمنیها در ایران در مقایساه باا دیگار کشاورهای
اسالمی اشاره کرده و نوشته حرمت و اعتبااری کاه ایرانیاان مسالمان بارای اقلیتهاای
ارمنی و مسیحی قا ل هستند مثالزدنی است و همین روحیه تساهل و مادارای ایرانیاان
موجب شده تا هی وقت در تاریخ اجازه ندهند صحنههای کشتار و قتلعام ارمنیان نظیر
آنچه در ترکیه به وقوع پیوسته در کشور ایران تکرار شود (ویشارد.)177-178 1363 ،
ژوبر در مقایسه ایرانیان با تر های عثمانی نوشته ایرانیان هرگز به عیساویان ساخن
توهینآمیز ادا نمیکنند ولی تر ها در میاان گفتارشاان اصاطالحات زنناده نسابت باه
عیسویان زیاد به کار میبرند (ژوبر .)243 1347 ،به اعتقااد ژوبار اگرچاه از نگااه دینای
ایرانیان معتقدند که مسیحی نجس است ولی در باطن خیلی به این مسئله توجه ندارناد؛
و این مسئله را در مناسبات اجتماعی خود با مسیحیان دخالت نمیدهند.
(ایرانیان) آنها در برخورد با کسانی که آنها را به نام کافر مایخوانناد هی گوناه از
ادب و احترام و حتی سالم خودداری نمیکنند و بیزاری نشاان نمیدهناد؛ درحاالیکاه
تر ها (عثمانیها) هراندازهای که مقام و عنوان یا مسایحی باشاد کاه باه دیدارشاان
میآید هرگز از جای خود برنمیخیزند تا از او پذیرایی کنند .ایرانیان خشنود مایشاوند
و تفریح میکنند که در بسیاری از مسا ل مذهبی جروبح کنند و این موضوع هی گااه
در گفتگوهایشان تمامی ندارد .تر ها از این کار پرهیز میکنند (ژوبر.)242 1347 ،
گرایم و عالقه ایرانیان مسلمان و شایعه باه گفتگاوی دینای در مقایساه باه دیگار
کشورهای اسالمی ازجمله ویژگیهاایی اسات کاه بارای دیگار سایاحان خاارجی نیاز
جالبتوجه بوده و بار برجساتگی آن در فرهناگ ایرانیاان تأکیاد داشاتهاند .روششاوار
فرانسوی نیز همچون ژوبر معتقد است ایرانیان بر خالف جامعه اهل سنت عثماانی بای
اندازه عالقهمند به گفتگوی دینی با غیر همکیشان خود هساتند (روششاوار.)100 1378 ،
او در گزارش خود اظهارات برخی از سیاحان مبنی بر تعصب و سختگیری ایرانیان در
مواجهه با مسیحیان را به نقد میکشد و با اطمیناان میگویاد اگرچاه در ظااهر ایرانیاان
غیرمسلمانان را نجس میدانند؛ اما در ایران عمال همه دینهاا از براباری برخوردارناد و
سوگند خوردن به تورات و انجیل را قانون معتبر میشناسد.
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سفرنامهنویسان گاه در الباهالی گازارش سایاحان «پیراماون مجاالس عازاداری» ضامن
توصیف نحوه رفتار ایرانیان در این ایام به تساهل سعهصادر ایرانیاان نسابت باه خارجیهاا
اشاره داشتهاند .از نگاه آنان این ویژگی از خصیصههای ایرانیان به شمار میرود و ایرانیاان در
مقایسه با دیگر مسلمانان بهویژه تر ها نسبت به دیگران با تساهل و نرمم رفتار میکنند.
اولیویه که به هر دو مملکت ایران و عثمانی سفر کرده در سافرنامه خاود آورده کاه
هر مسافر و سیاحی که از مملکت عثمانی وارد ایران شود ،در اول قادمی کاه باه خاا
ایران میگذارد ،متوجه فرق و تفاوت میان این دو ملّت خواهد شد« .در تمامی آنچاه در
خا عثمانی میبیند ،آثار ستمکاری و ...در آنها هویداست و در تماامی خاا ایاران،
عال م ی ملتی مالیم الطب و با تربیت مشاهده میکند ...ایرانیان مبدب و اکرام کنناده و
مهربان هستند» (اولیویه.)151 1371 ،
براساااس گاازارش او عثمااانیهااا از تعصااب خاصاای در مواجهااه بااا اقلیتهااا و
غیرمسلمانان برخوردار بوده و هر طایفه یا گروهی را که از ملات اساالم خاار باشاند،
تعصاب تماام دفا میکردناد .در مقایساه ایرانیاان
تحقیر میکردند و غیرمسلمانان را با ّ
رواداری خاصی از خود نشان میدهناد و در مواجهاه باا دیگار افکاار و عقایاد دارای
سعهصدر بوده و اختالف عقاید را به رسمیت شناخته و برای صااحبان عقیاده مخاالف
احترام قا لاند اساسا از اختالف عقیده استقبال میکنند (اولیویه .)152 1371 ،اولیویاه در
رابطه با سعهصدر و عالقه ایرانیان مسلمان به گفتگوی دینی اینچناین مینویساد «اگار
کسی اعتراض بر مذهب آنها دارد ،گوش به حارف وی داده و آشافته نشاوند؛ اماا اگار
عثمانیان سخن بیارزشی نسبت به شریعت خود شنوند ،بیدرنگ قا ل را هال کنند .امّا
ایرانیان در این صورت به تأسف بر چنین شخصی نگرند و گویند که خدا هدایتت کناد و
با وی دیگر سخن مذهبی به میان نیاورند .امّا هی از مهربانی و غریبنوازی در حاق وی
کوتاهی نکنند» (اولیویه.)152 1371 ،
نتيجهگيری

بسیاری معتقدند هر ی از جوام و ملتهای مختلف واجد ویژگیهاا و شاخصاههایی
هستند که آنها را از دیگر ملتها متمایز میکند .ویژگیهای هویتی هر ملتای در بساتر
تاریخ و جغرافیای آن ملت شکل میگیرد .بر این اساس مطالعه و بررسی ویژگی هویتی
جامعه ایرانی با اتکا بر مناب و شواهد تاریخی بهمنظور رسیدن به تصاویری نزدیا باه
واقعیت از تجربه تااریخی و شاخصاههاای انساان ایرانای از اهمیات درخاور تاوجهی
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برخوردار است .این مسئله وقتی اهمیت بیشتری پیدا میکند کاه بخشای از آثاار حاوزه
جامعهشناسی تاریخی به دنبال ارا ه تصویری خاص و منفی از جامعه ایرانی بوده و ایان
ویژگیها را مهمترین عامل عقبماندگی قلمداد کردهاند.
بر این اساس فقدان روحیه تساهل و مدارا و درنتیجه عدم همزیستی مساالمتآمیاز
میان گروهها ازجمله ویژگیهای منفی است که به جامعه ایران نسبت داده میشاود و از
آن بهمثابه ی مسئله تاریخی و فرهنگی یاد میشود .بسیاری از این متون« ،جزمیگرایی
و تعصب مذهبی»« ،فقدان تسااهل»« ،عادم معاشارت و همزیساتی»« ،عادم احتارام باه
دیگری»« ،عدم فرهنگ مناظره و گفتگو»« ،دف یکدیگر»« ،عدم مدارا و کنارآمدن»« ،عدم
تفاهم و دوستی»« ،عدم شکلگیری تعامل»« ،نزاع و روحیه مخاصمه و تعصب ماذهبی»
را ازجمله ویژگیهای خاص جامعه ایرانی میدانند.
در این پژوهم با اتکا بر متون و گزارشهای سفرنامهنویسان خارجی دوره صافویه
و قاجاریه این ادعا مورد نقد و بررسی قرار گرفت .لاذا پاساخ باه پرسشای اساسای در
رابطه با چگونگی مواجههی ایرانیان با اقلیتهای دینی و غیر همکیشان در نقطه تمرکاز
پژوهم قرار گرفت .سیاحان خارجی بهمثابه ی «دیگری» به توصیف خلقیات ایرانیاان
پرداختند و چون اغلب غیرمسلمان و بهطور خاص ،مسایحی و یاا یهاودی بودهاناد باه
نحوهی مواجههی ایرانیان با همکیشان خود را بهطور ویژه مورد واکاوی و تحلیال قارار
دادهاند؛ بنابراین در این پژوش تالش شد تا با اتخاذ رویکردی اتی (نگاه از بیرون) باه
توصیف جامعه ایرانی پرداخته شود.
بررسی گزارش سفرنامههای خارجی دوره قاجار و صافویه حااکی از آن اسات کاه
شواهد بسیاری دال بر تساهل و مدارای ایرانیان با اقلیتهای دینی وجود دارد و ایرانیان
همواره در مناسبات خود با دیگر همکیشان خود رابطهای مسالمتآمیز و همراه با میاناه
روی اتخاذ میکردند .سیاحان خارجی ضمن مقایسه جامعه ایاران باا دیگار کشاورهای
اسالمی و بهویژه ترکیه (عثمانی) ،کشور ایران را امنتارین و بهتارین سارزمین اساالمی
برای اقلیتها بهویژه ارامنه معرفی نمودهاند و معتقدند ایرانیان برخالف دیگر کشورهای
اسالمی نسبت به اقلیتهای دینی با تسامح و تساهل رفتار میکنند .به اعتقاد بسایاری از
سیاحان این تساهل مذهبی ریشه در اعتقادات شیعی جامعه ایرانی دارد .همین ویژگیها
موجب شده تا در ایران مذاهب مختلف همزیستی مساالمتآمیزی در کناار هام داشاته
باشند .شواهد تاریخی نشان میدهد اقلیتها علیرغم برخی محدودیتهاا در بسایاری
مواقا از حقااوق شااهروندی و آزادیهااای مااذهبی و اجتماااعی برخااوردار بااوده و در
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عرصههای اقتصادی و تجاری و حتی سیاسی نقم و حضور پررنگی داشته و از ساطح
رفاه خوبی نیز برخوردار بودهاند.
نحوه مواجهه ایرانیان در مواجهه با اقلیتها و تساهل نسبت باه آناان در ساه ساطح
قابلمطالعه و بررسی است .در سطح حکومتهاا ،علماای ماذهبی و ماردم .بار اسااس
گزارش سیاحان خارجی ،در سطح حکومتهاا و ماردم تعصاب ماذهبی در ارتبااط باا
اقلیتها مشاهده نمیشاود و تسااهل ماذهبی بیشاتری در مقایساه باا علماای ماذهبی
احساس میشود .اگرچه متون فقهی و فتاوی عالمان در زمینه موضوعات اجتماعی گااه
میتواند منب درخور توجهی برای شناخت فرهنگ و مناسبات اجتمااعی حااکم بار آن
جامعه باشد؛ اما باید توجه داشت که صرفا با اتکا بر برخی آراء فقهی در زمینه طهاارت
و نجاست اهل کتاب نمیتوان به تحلیلی عام و واقعی از نحوه مواجهه مسلمانان با غیار
همکیشان دست یافت .این نکتهای است که برخی سیاحان نیز به اهمیات توجاه باه آن
اشاره داشتهاند و معتقدند علیرغم وجود احکام خاصی مبنی بر نجاست اهل کتاب اماا
ارتباطات اجتماعی میان مردم مسلمان و غیرمسلمان وجاود داشاته و از طرفای نقام و
حضور پررنگ اقلیتها در حوزههای تجاری و اقتصادی و بازار خود گواهی اسات بار
وجود تعامالت اجتماعی میان گروههای اجتماعی مختلف در جامعه ایرانی.
یافتههای این پژوهم نتایج پژوهم وکیلی و حسینی ( ،)1390شامس و همکااران
( )1394و کریمی ( )1386مبنی بر همزیستی مسالمتآمیاز میاان ایرانیاان و اقلیتهاا و
وجود تعامالت اجتماعی و اقتصادی و برخورداری اقلیتها از سطح رفاهی مناساب در
ایران را تأیید میکناد .اگرچاه برخای از پاژوهمهاا (مسایحا و زندیاه1396 ،؛ نعمتای و
همکاران )1398 ،علت آسایم و امنیت اقلیتها در ایران را در حمایتهاای دولتهاای
اروپایی از آنان جستجو میکنند؛ اما به نظر میرسد این امنیت و آساایم و رفااه نسابی
ریشه در ویژگیهای خاص جامعه ایرانی و تساهل و مدارای آنان نسبت به دیگر عقایاد
و اندیشهها داشته باشد.
توجه به این سویه مثبت خلقیات ایرانیان در مواجهه با اقلیتهای دینی به این معنای
نیست که در جامعه ایرانی ،اقلیتهای دینای هماواره و در هماه دورههاای تااریخی از
شرای مناسب و مطلوبی برخوردار بوده و به آنان سختگیری نمیشاده اسات؛ اماا باا
اتکا بر این شواهد تاریخی میتوان گفت تعداد زیادی از سایاحان خاارجی در گازارش
های خود ضمن اشاره به جایگاه مطلوب اقلیتها در ایران از تسااهل ایرانیاان باا آناان
بیشتر سخن گفتند تا سختگیریها و تنمها و تعصبات مذهبی.
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در این پژوهم تالش شد تا با نگاهی مردمشناختی و رجوع به سافرنامهها ،جایگااه
اقلیتهای دینی در ایران و نحوه مواجهه ایرانیان مسلمان با آناان موردبحا و بررسای
قرار گیرد .نتایج این پژوهم میتواند تردیدی جدی در انطبااق انگاارههاای مطالعاات
حوزه جامعهشناسی تاریخی و متون مربوط به خلقیات ایرانیاان کاه هماواره بار اتخااذ
رویکردی شرق شناسانه بر ویژگیهای خلقی منفای در تااریخ و فرهناگ ایاران تأکیاد
دارند ایجاد کند.
جدول شماره  :1شواهد موجود در گزارش سفرنامهنویسان
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

عنوان
وجود آزادیهای مذهبي در جامعه ایراني
نگاه مثبت ایرانیان مسلمان به دیگر ادیان ابراهیمي
برخورداری اقلیتهای دیني از حقوق شهروندی
دایر بودن کلیساها و مدارس علمي و آموزشي اقلیتها
عالقهمندی به گفتگوی مذهبي میان مجتهدین مسلمان با عالمان غیر همکیش
معتبر بودن سوگند اهل کتاب به تورات و انجیل در قانون
مهرباني و مهماننوازی نسبت به مسافران خارجي
موقعیت اقتصادی خوب مسیحیان و یهودیها و زرتشتيها در ایران
دارا بودن نقشي فرادستي و یا برابر با ایرانیان مسلمان ازنظر ثروت و مکنت
حضور چشمگیر اقلیتهای مذهبي در عرصههای هنری و علمي
حضور آزادانه مسیحیان اروپایي در مساجد و اماکن و محافل مذهبي
انحصار در تجارت برخي از کاالها مثل جواهر و عتیقهجات ،پسته و فرش و ...
نقش فعال اقلیتهای مذهبي در تجارت با کشورهای اروپایي
مهاجرت تعداد زیادی از اقلیتها به ایران در مقایسه با عثماني
صحنههای کشتار و قتلعام ارمنیان نظیر آنچه در ترکیه بهه وقهوع پیوسهته در کشهور ایهران
وجود نداشته است.
عدم توهین ایرانیان نسبت به عیسویان در مقایسه با عثمانيها
عدم دخالت دادن برخي مالحظات شهرعي (مثهل نجهب بهودن اههل کتهابم در مناسهبات
اجتماعي با غیرمسلمانان
پررنگ بودن وحدت و همگرایي ملي در جامعه ایراني
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دوره تکوین و اقتدار حکومت» ،تاریخ اسالم ،سال  ،18ش .190 -147 ،72
نظری مقدم ،جواد ()1398؛ از ماست که بر ماست ،تهران پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
نعمتی ،نورالدین ،سیروس فیضی و مظهار ادوای ()1398؛ «کلیمیاان دوره قاجاار یا بررسای اجتمااعی –
اقتصادی» ،تحقیقات تاریخ اجتماعي ،سال نهم ،ش .176-155 ،2
وامبری ،آرمینیوس ()1372؛ زندگي و سفرهای وامبری ،ترجمه محمدحسین آریا ،تهران انتشارات علمی و فرهنگی.
وکیلی ،هادی و حسینی محراب زینب ()1390؛ «سیاست مذهبی شاهان عصر صافوی نسابت باه مسایحیان»،
پژوهش در تاریخ ،سال دوم ،ش  ،2صص .99-65
ویشارد ،جان ()1363؛ بیست سال در ایران ،ترجمه علی پیرنیا ،تهران انتشارات نوین.
ویلز ،چارلز جیمز ()1368؛ ایران در یک قرن پیش ،ترجمه غالمحسین قراگزلو ،تهران اقبال.
ییت ،چارلز ادوارد ()1365؛ سفرنامه خراسان و سیستان ،ترجمه قدرتاهلل روشنی و مهرداد رهبری ،تهران یزدان.
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