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چکیده

«خود» و «دیگری» یک مفهوم دائمی است که همواره «خود» برای درک
پیرامون با ایجاد یک «دیگری» سعی دارد که «هستی» را معنی کند؛ با چنین
منظری در این مقاله میکوشیم به ناسازگاری انتظارات هنجاری در قالب
مفهوم دوسوگرایی جامعهشناختی بپردازیم که منشاء بسیاری از مشکالت
اجتماعی است و ریشه در شرایط تاریخی جامعه دارد.
به رغم دیدگاههای استعماری سفرنامهنویسان و شرقشناسان انگلیسی از
دوران قاجار ،شناسایی و دستهبندی رفتارهای اجتماعی از منظر یک بیگانه،
زمینهی نسبتاً مناسبی برای دریافت خاستگاه اجتماعی ناسازگاریهای
هنجاری در اختیار پژوهشهای جامعهشناسی -تاریخی قرار میدهد .در این
 .0استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهراfjamily@alzahra.ac.ir .
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد جامعهشناسی دانشگاه الزهراnadi200980@yahoo.com .

 /2دوسوگرایی جامعهشناختی در دوران ناصرالدین شاه قاجار از منظر سفرنامه...

میان از نگاه یک شرقشناس و سفرنامهنویس به نام جورج کرزن به
ریشهیابی این مسئله در دورهای از سلطنت ناصرالدین شاه قاجار میپردازیم.
جامعهی آماری مشتمل بر ده سفرنامهی انگلیسی است که در دوره
ناصرالدین شاه قاجار به نگارش درآمده است .در این میان سفرنامهی
جورج کرزن با نام ایران و قضیهی ایران برای نمونه بررسی شده است.
بر اساس دیدگاه مرتون و با بهرهبرداری از رویکرد روشی نوعشناسی و
فنون بررسی تاریخی و تحلیل محتوای کیفی ،انواع دوسوگرایی
جامعهشناسی و روانشناسی در سفرنامهی مذکور مورد شناسایی قرار گرفته
و بستر اجتماعی آن بررسی شده است.
نتایج بیانگر آن است که رفتار منحرفانه (دوسوگرایی روانشناختی) که
برخاسته از نوع پنجم دوسوگرایی جامعهشناختی (تعارض میان ساختار
فرهنگی و اجتماعی) است ،بیشتر از انواع دیگر آن در سفرنامه کرزن مورد
اشاره قرار گرفته است .همچنین ،شیوع رفتار مقلدانه ،بهویژه از سبک
زندگی غربی که به نوع ششم دوسوگرایی جامعه شناختی نسبت داده
می شود ،بیشتر در میان طبقات باال و در عرصهی فرهنگی – سیاسی ،در این
سفرنامه دیده شده است.
واژگان کلیدی :شرقشناسی ،دوسوگراییجامعهشناختی ،دوسوگرایی
روانشناختی ،نوعشناسی مرتون ،دوران ناصری ،سفرنامهی لرد کرزن.
مقدمه

رویکرد تاریخی و اجتماعی محور ،نشان میدهد که اجتماعات انسانی ،از دورهی به وجود آمدن
تاکنون همواره و به صورت مستمر با یک دستگاه منسجم شناختی در پی ایجاد «دیگری»ها هستند.
دیگری ،به معنای بیگانه و نا آشنا با «خود» است که به تعامل ،تقابل و تخاصم با وی خواهد رسید
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(سعید .)09-81 :0930،ایجاد دوآلیسم «خود و دیگری» هیچگاه به صورت قطعی دارای الگو نبوده
است و نمیتوان با یک روش خاص به فرآیند ساخت «دیگری» توجه کرد .مؤلفههای جغرافیایی،
زمانی ،فرهنگی ،نژادی ،رنگی ،قومی ،ملیتی و ...تنها چند نمونهی برجسته از دستگاه معنایی
«دیگری» هستند (فکوهی)08 :0988 ،؛ به این ترتیب گاهی اوقات «خود»ها همزمان هستند،گاهی
هممکان وگاهی همنژاد و . ...به عنوان مثال مردم یک سرزمین ،اجداد تمدنی خویش را بدون
داشتن مؤلفهی همزمانی و هممکانی و ...از «خود» می دانند؛ درصورتی که مردمان یک فرهنگ
دیگر را با وجود همزمانی و مرز سرزمینی مشترک «دیگری» میپندارند (همان).
اگر چه اندیشمندانی همچون فوکو و سعید در مباحثی که در مورد شناخت خود و دیگری
داشتهاند بیشتر بر موضوع شناخت «خودی» متعالی تأکید داشتهاند که قصد شناخت «دیگری» فروتر
را دارد ،اما این نکته را نباید از نظر دور داشت که شناخت خود از منظر دیگری ،یکی از
پارادایمهای مهم در علوم اجتماعی را به خود اختصاص میدهد ،چنانکه در نظریات مربوط به
کنش متقابل نمادین ،تأکید بر شناختی است که انسان از خودش توسط دیگران به دست می آورد
و در اصل نگاه به خود از منظر دیگران از جمله مراحل در فرایند اجتماعی شدن است (ریتزر،
 .)009 - 081 :0983در حقیقت خود و دیگری به عنوان یک دستگاه شناختی همواره در ادبیات
اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی انسان وجود داشته است و ما همچنان از آن در جهت شناخت خودمان
و دیگران بهره میبریم .یکی از زمینههای بسیار خوبی که برای شکلگیری و استفاده از چنین
دستگاهی فراهم میشود سفرکردن و به تصویر کشیدن مردمان کشور مقصد توسط سفرنامه
نویسان است که به صورت مقایسه بین فرهنگ خود و دیگری شکل میگیرد (انصافپور:0969 ،
00و .)08
در این مقاله میکوشیم به تصویر کشیده شدن ایرانیان را توسط سفرنامهی «جرج ناتاناییل
کرزن» پی بگیریم؛ سفرنامهنویسی که انگیزهاش را از نوشتن  0099صفحه سفرنامهای که حجم
زیادی از اطالعات مربوط به یکی از مهمترین دوران تاریخ ایران ،یعنی قاجار را در خود دارد،
چنین بیان میکند:
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«ترجیح میدهم پدیدآورندهی اثری سیاسی باشم که فراخور سلیقهی طبقهمطلع باشد ،نه
سفرنامهای که در نزد عموم مورد پسند واقع شود» (کرزن .)11 :0983 ،البته نمیتوان از نقش
کرزن در تأثیرگذاری بر تحوالت سیاسی تاریخ ایران در دورهی پس از جنگ جهانی اول
(قرارداد 0000م) که منتهی به سقوط قاجاریه و به قدرت رسیدن خانوادهی پهلوی شد و در
مجموع نقش منفی و استعماری وی به دلیل اهمیت بسیاری که در انعقاد قراردادهای استعماری و
پیگیری سیاست سلطه بر ایران داشت غافل ماند ،به حدی که ارزش تاریخنگاری وی را
تحتالشعاع چهرهی استعماریش قرار داده است (اسناد وزارت خارجه 0 :0939،و)1؛ به همین دلیل
اغراق نیست اگر بگوییم نقش و جایگاه انگلستان در تاریخ روابط خارجی ایران قابل قیاس با دیگر
دولت ها نیست ،به گونه ای که این روابط بر اوضاع داخلی و روابط خارجی کشور ایران ،بهویژه
در دو سدهی اخیر به میزانی گسترده است کهمیتوان از آن به عنوان پارامتری تاثیرگذار و
بیرقیب در این حوزه نام برد ( نائبیان  .) 08 :0931،البته چنین سیاستهایی به نظر باران 0که از
نظریهپردازان مکتب وابستگی است ،برای کشور انگلستان که در پی تسهیل سلطهی استعماری
خود در کشورهای جهان سوم بوده است امری طبیعی است (سو.)066 :0988 ،
در این میان برای پرداخت بهتر و جلوگیری از سردرگمی در میان مجموعهی به نسبت عظیمی
از اطالعات ارائه شده در این سفرنامه ،موضوع پژوهش را نگاه کرزن به دوسوگرایی ایرانیان قرار
دادهایم؛ مسئلهای که اکنون به عنوان یکی از مهمترین مسائل اجتماعی ما آشکارا دیده میشود.
دوســوگــرایی 1در دایــرهالمعارف جـامعهشناسی ،به عنــوان تناقض پایا و حل نشده میان
احساسات و ایدههای مثبت و منفی نسبت به یک شخص یا یک وضعیت معرفی شده است
) .(Sharma, 1922:33کتابهایی که با اهداف مختلف با عنوان سفرنامه در رابطه با جامعهی
ایرانی نوشته شدهاند ،همانطور که قابلیتها و واالیی گوهر ذاتی ایرانیان را ستایش کردهاند ،در
قالب «دیگری» از ما انتقاد کردهاند و معایب ما را نیز برشمرده و تشریح کردهاند (انصافپور،
 .)08 :0969از البهالی این گفتارها میتوان به شناخت جامعهی ایرانی و خاستگاه دوسوگراییهای
1. Paul Baran
2. Ambivalence
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موجود در آن پی برد ،زیرا امروز آبستن وقایع و مسائل فرداست (نفیسی .) 0 :0960 ،کم نیستند
سفرنامه نویسانی چون گوبینو که به قضاوت در رابطه با رفتار تمامی ایرانیان پرداختهاند؛ آنجا که
میگوید« :ارباب ،مواجب گماشته خود را نمیدهد و نوکر تا جایی که میتواند ارباب را سرکیسه
می کند ،از باال گرفته تا پایین در تمام مدارج و طبقات این مملکت جز حقهبازی و کالهبرداری
بیحدوحصر و بدبختانه عالجناپذیر چیز دیگری دیده نمیشود» (گوبینو .)013 :0989 ،او در جای
دیگر میافزاید :غالب این مردم (ایرانیان) آنچه اظهار میدارند غیر از آن است که در حقیقت در
دل و فکر دارند ،به قول خودشان «زبانشان دگر و دلشان دگر است» (همان)« .پوالک» در
سفرنامهی خود مینویسد :ایرانی هیچ وقت خواهش یا توقعی را که از او دارند به کلی رد
نمیکند ،زیرا چنین کاری با خلق و خوی او مغایرت دارد ،پس ترجیح میدهد که قول بدهد و
بعد به وعدهی خویش عمل نکند (پوالک« .)10 :0968 ،دروویل» مینویسد( :ایرانیان) در برابر
پادشاه ،خود را مطیع و منقاد نشان میدهند ،ولی در باطن دلدادهی خودرأیی (تکروی) و استقالل
هستند ،آن وقتهایی هم که چشم دیدن هم را (در هرگونه رقابت شغلی) ندارند ،بسیار مؤدب و
صمیمی با هم برخورد میکنند (انصافپور« .)00 :0969 ،کاالسرنا» تعجب خود را از ایرانیان چنین
بیان میکند« :تصویر زنانی با صورت باز و بیحجاب روی دیوار نقاشی شده است .مجاز بودن
ترسیم این گونه نقش و نگارها که مخالف با آداب و رسوم کشوری است که زنان باید در حجاب
و پوشش باشند ،سخت جای تعجب است» (کارالسرنا« .)011 :0961 ،فوروکاوا» در نشان دادن
دوسوگرایی ناصرالدین شاه در سفرنامه خود چنین داد سخن میدهد« :شاه در میان این مرکب
مالزمان و مراقبان سوار بر اسبی با زین و برگ زرکوب در حالی که چپ و راست او هفت ،هشت
سوار می رفتند ،اسب میراند .ملوکانه ترکیب و ترتیبی خوب و شکوهمند داشت ،اما لباس فرنگی
پوشیده بود ،عینک زده و چتر آفتابگیر فرنگی باالی سر نگه داشته بود (فوروکاوا .)169 :0980 ،به
این ترتیب ،عدم توجه بسیاری از آنان به ریشههای فرهنگی و دینی مردم ایران و دورویی،
جاهطلبی ،ثروتاندوزی و فریبکاری پادشاهان (حکیمی )060 :0988 ،عامل ضررهای فراوان
فرهنگی ،سیاسی و امنیتی برای ایران میشد .با ذکر شواهد باال در این پژوهش با نگاهی
جامعهشناختی این بار به مدد سفرنامهی «جرج ناتاناییل کرزن» معروف به لرد کرزن که به عنوان
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یک خبرنگار و دیپلمات و نمایندهی استعماری کشور انگلستان به ایران آمده و به زعم مورخان
یکی از مهم ترین و پرمحتواترین سفرنامهها را در یکی از مهمترین دوران این مرز و بوم به
نگارش درآورده ،دوسوگرایی در رفتار مردم و حاکمان آنها را در دوران ناصرالدین شاه قاجار
که عنوان طوالنیترین و پرحادثهترین دوران تاریخ قاجارها را در کارنامهی سیاسی خود دارد ،به
مدد نظریهی دوسوگرایی جامعهشناختی مرتون شناسایی ،دستهبندی و تحلیل میکنیم.
جورج ناتانیل کرزن کیست؟

جورج ناتانیل کرزن ،معروف به کرزن کدلستون و دارای القابی چون مارکی ،ویسکونت ،بارون و
ارل ،در ژانویهی 0810م در کدلستون در دربی شایر انگلستان در خانوادهای اشرافی به دنیا آمد.
پدر وی از اسقفهای نامدار انگلیسی به شمار میرفت .وی دوران کودکی خود را تحت آموزش
آموزگاری سختگیر سپری کرد .این تجربه گرچه وی را دچار حقد و کینه کرد ،اما از وی
شخصیتی قدرت طلب بار آورد و در عین حال در شکوفایی نبوغ وی نیز به همان اندازه مؤثر بود و
از همان ابتدا وی را دانشآموز و دانشجویی اهل مطالعه و کوشا تربیت کرد (نیکلسون.)08 :0989،
وی در نوزده سالگی عازم آکسفورد شد .جورج در طول پنج سال تحصیل در آکسفورد ،با
بسیاری از مسائل مهم روز و سیاستمداران زمانش آشنا شد .سخنرانیهایش در «انجمن ادبی
آکسفورد» و مقاالتی که برای روزنامههای لندن مینوشت به شناساندن او در محافل بانفوذ،
کمک شایانی کرد (همان) .کرزن از اشتهار خود برای طی مراحل ترقی و پیشرفت بهره برد و به
سرعت به مقامهای باالی سیاسی دست یافت ،به طوری که خیلی زود توجه زعمای حزب
محافظهکار انگلیس را جلب کرد و بدین ترتیب توانست در سال  0886وارد مجلس مبعوثان (یکی
از مجالس انگلستان) شود (کرزن .)1-9 :0983،او در سال 0886م .سفرهای خود را در آسیا شروع
کرد و به روسیه ،آسیای مرکزی ،سیام ،هندوچین،کره ،افغانستان ،پامیر و ایران رفت .حاصل این
سفرها نگارش چندین کتاب راجع به کشورهای آسیای میانه و شرقی و سیاستهای آنها بود.
دلیل اصلی او از این سفرها ،هدف سیاسی بود و مطالعهی جامع و وسیع وی از کشورهای آسیا
توانست در جهت سلطهی انگلیسیها بر منطقه و تداوم استعمار آنها بر هندوستان مفید باشد
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(همان) .وی در سال 0880-09م ( 0168ه.ش) با عنوان ظاهری خبرنگار روزنامهی تایمز به ایران
سفر کرد .کرزن علت سفر خود به ایران را در قالب روزنامه نگار با دو علت بیان می کند که
عبارتاند از:
« -0به عنوان خبرنگار روزنامهی تایمز منظور عاجلم از رفتن به ایران این بود که بتوانم طی
نامههایی که از لحاظ تعداد و تفصیل محدوداند ،خالصهای از وضع سیاسی قلمرو شاه را برای این
روزنامه فراهم آورم».
« -1نقایصی که دربارهی ایرانشناختی جدید وجود دارد و من در مطالعات قبلی به آن برخورده
بودم ،برطرف سازم و به این ترتیب اطالعات این دو مجلد  0099صفحهای را فراهم آورم» (کرزن،
.)3 :0939
وی در تحلیل نامگذاری سفرنامهاش به«قضیهی ایران» میگوید:
در صدد شرح و بیان چگونگی و اهمیت سرشار این قضیه برمیآیم تا برای خوانندگان انگلیسی
واضح شود که آن سرزمین دور افتاده چه منابع سرشاری دارد و چرا ناگزیرند که سیاست و
آبادانی آن را با عالقهی تام بنگرند و معنی اتحاد با ایران چیست و چه آثاری در بر خواهد
داشت و به چه دلیل برای ما مقدور نیست که خواه نسبت به فرمانروای آن یا نسبت به ملت ایران
با رویهی بیاعتنایی ،فقط قرین احترام رفتار کنیم (کرزن.)00 :0983 ،

در تحلیلی که از علت سفرش میشود چنین بر میآید که سمت وی به عنوان خبرنگار ،برای تردد
آسان به اماکن و مراکز مختلف و دیدنی و ارتباط با افراد مؤثر بود .کرزن بعد از ورود به ایران
توانست همراه نمایندگان سیاسی انگلیس در ایران در یکی از آیینهای سالم رسمی «ناصرالدین
شاه» قاجار حضور یابد .پس از شش ماه توقف در ایران ،اطالعات مورد نظرش را گردآوری و
پس از بازگشت به کشورش و تکمیل اطالعات از سایر منابع پیش از خود ،به تدوین نامآورترین
اثرش به نام «ایران و قضیهی ایران» در دو مجلد پرداخت .انتشار این کتاب بیش از پیش بر شهرت
او افزود ،به طوری که پس از انتشار آن در سال 0800م .مقام معاونت دیوان هند به او داده شد .وی
در  90سالگی با احراز عنوان «لرد» از سوی ملکه ویکتوریا ،به عنوان جوانترین نایبالسلطنهی
هندوستان منصوب شد (همان) .کرزن پس از هفت سال فترت از عرصهی سیاسی
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(نیکلسون ،)00 :0989،در سال 0008میالدی معاون وزارت امور خارجه و از آغاز سال  0000تا
 0010وزیر امور خارجهی انگلیس شد .انتصاب لرد کرزن به وزارت امور خارجهی انگلیس
نقطهی عطف تحوالت منتهی به قرارداد 0000م .بود .وی بیدرنگ سیاست خود در مورد ایران را
به مرحلهی اجرا گذاشت .کرزن که قبل از این به کمیتهی ایران (شعبهای از کمیتهی وزارت امور
خارجهی انگلیس) دستور داده بود سیاست جدید انگلیس در ایران را تدوین کند ،اکنون فرصت
خوبی یافته بود تا سیاست مستعمرهسازی ایران را عملی کند (نجفیحقانی .)09 :0930 ،در تحلیلی
که از مهمترین اولویتهای وی در ایران شده ،مسئلهی نفت در صدر است ،چنانکه یکی از
مؤلفه های مهم برای بازسازی اقتصاد جنگی بریتانیا در دورهی پس از جنگ به شمار میرفت
(آبادیان.)10 :0981 ،
اولویت دیگر او ،ایجاد زنجیرهای از کشورهای حائل و دولتهای سرسپردهای بود که روسیه
را از هند جدا کند و از امکان دسترسی مستقیم یا آسان بدان بازدارد و هیچیک از آن کشورها
تحت نفوذ روسیه نباشند .در نظر وی ،ایران مهمترین و در عین حال ضعیفترین حلقهی زنجیرهی
دفاع از هند را تشکیل میداد که باید از خطر تعرض هر متجاوزی مصون باشد (رایت:0981 ،
 .)109وی برای ایجاد توازن قدرت انگلیس با روسیه معتقد بود تقسیم ایران به مناطق نفوذ و کنترل
و نظارت بر آن مسئلهای است که با وجود این ملت وامانده و فرسوده و این حکومت رو به زوال
در آینده غیر قابل اجتناب است؛ به این ترتیب وی طرح تقسیم ایران را در سال 0800م .به دولت
متبوع خود ارائه داد (ذوقی .)09- 90:0968 ،اگرچه کرزن از مخالفان قرارداد سال  0093بود ،اما
در بحث از قرارداد  ،0000زمانی که مسند وزیر امور خارجهی انگلیس را بر عهده داشت سیاست
و راهبرد تصویب شدهی دولت انگلیس یا همان مذاکرهی مستقیم با ایران و انعقاد قرارداد با این
کشور را به سفیر بریتانیا،کاکس ابالغ کرد (اواسط ژانویهی 0000م ،بهمن  .)0108وثوقالدوله آن
را پذیرفت و به دنبال آن مذاکرهها به صورت محرمانه آغاز شد (شیخاالسالمی 086 :0968،و
 .)081به این ترتیب به نظر می رسد که کرزن به عنوان یکی از تقویتکنندگان پایههای قدرت
انگلیس در  11سال اول قرن بیستم (کرزن )10 - 00 :0939 ،بهویژه در ایران و آسیا ،در آیندهای
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که برای انگلستان ترسیم می کند از هیچ کوششی دریغ نورزید؛ آیندهای که آن را اینگونه ترسیم
میکند:
آیندهی بریتانیای کبیر در اروپا و حتی در دریاها و اقیانوسها که در زیر سایهی پرچم اویند یا
در خود انگلستان که هستی اش وابسته به وجود فرزندان اوست ،تعیین نخواهد شد ،بلکه در آن
قارهای تعیین خواهد شد که نیاکان مهاجر ما اصالً از آنجا فراآمدهاند و فرزندان ایشان به صورت
کشورگشایان به همانجا بازگشتهاند .انگلستان بدون هندوستان امکان زیست ندارد .در دست
داشتن هند ،سند تعویضناپذیری در فرمانروایی بر جهان شرق است (همان.)10:
سفرنامهی ایران و قضیهی ایران
جورج ناتانیل کرزن یکی از شرقشناسان و سفرنامهنویسانی است که در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم دو
بار به ایران سفر کرده است .وی عالوه بر نقش سیاسی به دلیل نگارش سفرنامهی «ایران و قضیهی ایران»
که حاصل اولین سفرش در دورهی ناصری است ،برای ایرانیان نیز نامی آشنا است .اقدام کرزن در تهیه و
نگارش کتاب ایران و قضیهی ایران که در دو جلد به زبان فارسی ترجمه شده و بارها به چاپ رسیده
است ،از نظر تاریخنگاری و ارزش تاریخی کار بزرگ و تا زمان خودش اثری کمنظیر به شمار میرود و
حاکی از توان ،ذکاوت و انگیزهی بسیار باالی نویسندهی آن است .ویژگی شاخص و مهم این اثر ،ارائهی
اطالعات به نسبت جامع از اوضاع اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،صنعتی و حتی جغرافیایی و نظامی
ایران است.

کرزن انگیزهی خود را از گردآوری حجم زیادی از اطالعات در آن سالها ،پدیدآوردن اثری
سیاسی میداند که فراخور سلیقهیطبقهی مطلع باشد ،نه سفرنامهای که در نزد عموم مورد پسند
واقع شود .چنانکه از سخنان دیگر کرزن برمیآید ،قصدش فقط گزارشنویسی یا سفرنامهنویسی
نبوده و به انگیزهی علمی نیز اشارهی جدی ندارد ،بلکه تأکید او بر بریتانیای کبیر و آیندهی آن
است و منظورش از «طبقهی مطلع» راهبردگرایان و تصمیمگیران حال و آیندهی بریتانیا بوده است
که باید رهبری مقتدرانهامپراتوری بریتانیا در رقابت با روسیه و سایر رقبای استعماری انگلیس را
تداوم بخشند(کرزن :همان).
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سفرنامهها زنجیرههای متعدد از افعال و ساختارهای شرقشناسیبه شمار میروند که به زعم
«سعید» تحت عنوان کلی دانش دربارهی شرق ،در زیر چتر سلطه و برتری مغربزمین بر شرق در
خالل دورهی بعد از پایان قرن هجده بودهاند .در این دوران شرق پیچیدهای ظهور کرد که برای
مطالعه در آکادمیها ،نمایش در موزهها ،تجدید ساختار در ادارات مستعمراتی ،عرضهی نظری در
تزهای بومشناختی ،بیولوژی ،زبانشناختی ،نژادشناسی و تاریخی دربارهی انسان و جهان ،نشان
دادن موارد تحقق نظریههای اقتصادی و اجتماعی توسعه ،انقالب ،شخصیت فرهنگی و سیرت ملی
یا دینی افراد بسیار مناسب بود (جوادییگانه .)61-10 :0909،شرقشناسی که گاهی در قالب
سفرنامهها نیز خود را مینمایاند ،به جای یک توصیف یا بیان ،نوعی «خواست» یا «نیت و قصد»
درک و در پارهای از موارد ،کنترل ،ساختوساز و حتی شخصیت حقوقی بخشیدن به دنیایی
آشکارا متفاوت (جابهجا شده و جدید) است .دانش مربوط به شرق ،به این دلیل که از منبع قدرت
الهام گرفته است ،به یک معنا شرق را ایجاد میکند ،همچنین شرقی و دنیای او را .عنصر اساسی
در شرقشناسی ،تعریفی است که از انسان شرقی میشود .انسان شرقی ،بیمنطق ،محروم (افتاده و
ویران) ،مثل بچه و موجودی متفاوت بود و در مقابل ،فرد اروپایی انسانی منطقی ،بافضیلت ،پخته،
طبیعی و نرمال بود .فرد شرقی در دنیای کامالً متفاوت اما سازمانیافتهی خاص خویش زندگی
میکرد .فرد شرقی با عناصری خاص در جامعهی غربی (مجرمان و بزهکاران ،ناقصالعقلها ،زنها
و آدمهای فقیر) پیوند داده میشد که این دو گروه هویت مشترکی داشتند که بهترین توصیف آن،
این بود که گفته میشد ،به نحو رقتباری بیگانه و غریب هستند .ذکر چنین ویژگیهایی در
سفرنامهها کامالً روشن است .مفهوم مرزها و حدود و ثغور جغرافیایی شرق و غرب ،مراتب
مختلف احساس حقارت (از ناحیهی شرق) و احساس قدرت (برای غرب) ،دامنهی کارهای انجام
شده و نوع خصایص و سجایایی را که به شرق انتساب داده میشد در بر میگرفت که نمود آن در
سفرنامهها دیده میشود (همان) .با وجود مطالب گفته شده باید جانب انصاف را رعایت کرد و بر
این نکته نیز صحه گذاشت که به زعم انصافپور ،تعریفها و توصیفات این سفرنامهنویسان و
پژوهشگران خارجی از کشوری همچون ایران (چه صرفاً علمی باشد چه نظری یا اینکه
گزارشهای جاسوسی باشد) ،تمامی درست و تقریباً بیغرضانه هستند ،زیرا این کتابها را برای ما
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ننوشتهاند که بخواهند حقایق را وارونه جلوه دهند .این کتابها در عین حال در هر موضوعی که
باشند ،به طور کلی ،گزارشهای ایرانشناختی هستند که برای دولتمردانشان نوشته شدهاند تا
نسبت به ما شناخت بیشتری پیدا کنند (انصافپور .)00 :0969،به این ترتیب اگرچه نمیتوان از
سوگیریها ،برداشتهای نادرست و غرضورزیهایی که نویسندگان سفرنامهها در رابطه با مسائل
مختلف کشور مورد مطالعه داشتهاند غفلت کرد ،اما بسیاری از حقایق از خامه و سخنان آنها به
جای مانده که عاملی در جهت بهرهبرداری اطالعات در زمینههای مختلف برای کشور مقصد و
همچنین بهرهمندی مورخان و شرقشناسان از آنها شد؛ به همین دالیل سفرنامهها به عنوان بهترین
منبع برای نوع شناسایی دوسوگراییهای موجود در عصر مورد نظردر عرصهی فرهنگی شناخته و
انتخاب شدهاند (انصافپور :0989 ،مقدمه).
پیشینهی تجربی:

دوسوگرایی در قالب مفاهیمی نظیر ناسازگاری پایگاهی ،دوگانگی نظر و عمل و ،...در عرصههای
مختلف سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،پزشکی و ...توسط محققان داخلی و خارجی
بررسی شده است (ریوفت0931 ،؛ محمدی0931 ،؛ ابوترابی0938 ،؛ چلبی و آزاده0930 ،؛
جمیلی0981 ،؛ عبیدی0989 ،؛ سیدان و محسنیتبریزی0989 ،؛ راودراد0989 ،؛ کریمی و
رحیمینژاد 0981 ،و پژوهشهای خارجی عبارتاند از ،willson, shaey and elder: 2003
،caron:2010 ،Ayntas and Angus: 2009

Mcmullin and

Roginsky:

)Hay Birditt,: 2004 ،Connidis,2006:2002 Weingardt,: Fingerman,2000
 ،2009 :Ayntas and Angus ، 2003:کارونMcmullin and :Roginsky ،2010:
.) 2004:Birditt, Hay،, Fingerman,2000:Weingardt, 2002:Connidis,2006

در منابع تاریخ معاصر نیز به حضور این ویژگی در میان ایرانیان اشاره شده است؛ مانند زیباکالم،
0986؛ آبراهامیان0988 ،؛ کاتوزیان0980 ،؛ طباطبایی0983 ،؛ فوران0933 ،؛ لمبتون،
0961،0931،0930؛ کدی 0931 ،و . ...همچنین برخی سفرنامهنویسان خارجی در مشاهده و
ارزیابی رفتار ایرانیان به این ویژگی اشاره کردهاند (گوبینو0989 ،؛ پوالک0810 ،؛ گوبینو0811 ،؛
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کارالسرنا ،)0961 ،ولی به طور خاص ،تحلیل محتوای انواع دوسوگرایی به طور نظاممند در منابع
مذکور دیده نشده است.
پیشینهی نظری:

مبحث دوسوگرایی به صورت تلویحی ،در آرای جامعهشناسان کالسیک مورد اشاره قرار گرفته است
(مارکس 0983 ،و 0988؛ امیل دورکیم0933 ،؛ وبر0983 ،؛ زیمل0939 ،؛ پارهتو .0)0933 ،در میان
جامعهشناسان متأخر نیز اشاراتی به پدیدهی مذکور به گونهای مشخصتر دیده میشود؛ مانند پارسنز
()0013؛ باومن ()0000؛ گیدنز ()Merton,0006؛ اسملسر ()0008؛ بوردیو ()0080؛ دارندورف
()cockerham:1990؛ گافمن (.)0060

به طور خاص و مبسوط ،مرتون درباره دوسوگرایی و منبع اصلی آن یعنی دوسوگرایی
جامعهشناختی نظریهپردازی کرده است .از آنجا که با استعانت از نوعشناسی مرتون به بررسی
دوسوگرایی ایرانیان در سفرنامهی کرزن پرداختهایم ،به معرفی دوسوگرایی روانشناختی و
جامعهشناختی و انواع آن در چارچوب مفهومی زیر میپردازیم.
چارچوب مفهومی

مرتون دوسوگرایی را گرایشها و تمایالت فردی به سوی احساسات ،باورها و رفتارهای ناسازگار
و متناقض تعریف کرده است ) .(Merton, 1976: 7-11او منشاء دوسوگرایی را به انتظارات
هنجاری متناقض نسبت میدهد که در ناسازگاری پایگاه اجتماعی افراد استقرار یافته است و تحت
عنوان دوسوگرایی جامعهشناختی از آن یاد میکند .مرتون به شش نوع اصلی دوسوگرایی
جامعهشناختی برآمده از ساختار اجتماعی اشاره دارد که در رفتارهای دوگانهی افراد بروز میکند.
در این پژوهش در نظر داریم تا بر اساس دیدگاه مرتون به نوعشناسی دوسوگرایی روانشناختی و

 .0مارکس در کتاب مانیفست حزب کمونیست ( )0988و دستنوشتهها ()0938؛ دورکیم در کتاب خودکشی()0933؛ وبر در
کتاب دین  ،قدرت ،جامعه ()0983؛زیمل در مبحث غریبه (کوزر)110: 0939،؛ پارهتو در مبحث بازماندهها و مشتقات (ارون،
 101 :0933و )109

09 / دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ نگری و تاریخ نگاری دانشگاه الزهرا

 از این رو چارچوب مفهومی،دوسوگرایی جامعهشناختی ایرانیان در سفرنامهی کرزن بپردازیم


: ارائه میکنیم1  و0 ،9 ،1 ،0 برگرفته از نوعشناسی مرتون را در جداول
 انواع و رفتار، نوعشناسی دوسوگرایی جامعهشناختی و روانشناختی بر حسب دامنه.0 جدول شمارهی
.

ی

1. conflicting normative expectations
2. oscillatory of behavior
3. conflict of interests or of values
4. tolerance of behavior
5. conflict between several roles associated with a particular status
6. contradictory cultural values
7. defective of behavior
8. contradiction between the cultural structure and the social structure
9. deviant of behavior
10 . differing sets of cultural values
11. lmitator of behavior
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جدول شمارهی  .1مؤلفهها و شاخصهای دوسوگرایی جامعهشناختی(.)Merton , 1976:7 -12
انواع دوسوگرایی

معرفها (شاخص)

تعریف

جامعهشناختی
(نوع)0

انتظارهایی که به طور اجتماعی در مورد نقش

انتظارهای هنجاری

اجتماعی ویژه مربوط به یک پایگاه اجتماعی واحد

متناقض

تعریف شد.

(نوع )1

انتظارهای هنجاری و ارزشی ناموافقی که به پایگاه یا

ستیز بین ارزشهای پایگاه دنیوی و

به مجموعه پایگاهی افراد مربوط می شود.

اخروی (مذهبی) افراد

ستیز

ارزشها

در

رفتار شخصی و غیرشخصی

مجموعهی پایگاهی

(نوع)9

انتظارات هنجاری ،ارزشی ،نگرشی متضاد مربوط به

استاد دانشگاه با نقشهای چندگانه

ستیز نقشهای متعدد

نقش-های متعدد وابسته به یک پایگاه.

آموزشی ،پژوهشی ،اداری و...

(نوع)0

ارزشهایی که ساختار اجتماعی آنها را در جامعه

تناقض در میان ارزشهای نهاد

تناقض و ناسازگاری

درونی کرده اما در مقیاس وسیعی با هم در تناقض

خانواده

کسبوکار

ارزشهای فرهنگی

به سر می برند.

(اقتصاد).

(نوع)1

گسیختگی آرزوهایی که از نظر فرهنگی معین شده

تأکید بر هدف «ثروتمندی» بدون

تناقض و ستیز بین

و راه و روشهای تحقق این آرزوها که به طور

تأکید بر روشهای نهادی کسب

ساختار فرهنگی و

اجتماعی ساختار یافته است.

ثروت که عامل بزههایی مثل رشوه

ساختار اجتماعی

و

نهاد

میشود (کوزر و روزنبرگ:0983 ،
.)011

(نوع )6
تفاوت
فرهنگی

ارزشهای

پذیرش ارزشها توسط افراد ،از گروههایی که عضو

انسانهای حاشیهنشین ،مهاجران،

آنها نیستند.

افراد تحت تأثیرگروه مرجع.
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جدول شمارهی  .9مؤلفهها و شاخصهای دوسوگرایی روانشناختی

معرف (شاخصها)
(نوع )0

تعریف

دوسوگرایی روانشناختی در رفتار

حرکت بین دو قطب مثبت و منفی ،حضور همزمان مقرراتی بودن و بیبند و باری

رفتار نوسانی

حاالت ،تکانهها ،خواستها و گرایشهای متضاد یا

)(merton,1976:8

مانعهالجمع در رفتار (هیلگارد603 ،390 :0988 ،؛

(مرتون )8 :0036-0038

محمود و دادستان.)0931 ،
(نوع )1

رفتارها و کردارهایی که موجود زنده برای تطبیق ،میگساری ،غیبت ،احتکار ،قسم
سازش و همنوایی خود با شرایط محیطی انجام میدهد دروغ،سازش با حاکمیت جبار از

رفتار سازشگرانه

(منصور)006 :0931 ،؛ مانند رفتار سازشکارانهی دینی روی مصلحت

)(Ibid:9

(مداهنه و مصانعه)( .هاشمی شاهرودی900/0 :0983 ،؛
مطهری.)108 /03 :0981 ،

(نوع )0

رفتاری که بر اساس انتخاب عقالنی به دنبال نفع فردی راستگویی و پنهانکاری

رفتار ناهمیارانه

است (جوادی یگانه.)090 :0983 ،

(نوع )1

مجموعه رفتارها و اعمالی که مغایر با ارزشها،

رفتار منحرفانه

هنجارها و رفتارهای اکثریت جامعه است و بیشتر افراد ،عهد ،دورویی

تملق و چاپلوسی ،رشوه ،نقض

آن را نادرست تلقی کنند (سروستانی 99 :0983 ،و
)90؛ ( ستوده 91 :0980 ،و .)96
(نوع )6

رفتارهایی که از طریق مشاهده ،تأسی ،پیروی و

ابزار و وسایل ،آداب و رسوم،

رفتار مقلدانه

همانسازی از رفتار فرد یا گروه دیگر پرداخته است

سیاست ،قوانین و( ...همان).

(باندروا)13-99 :0931 ،؛ مانند تقلید در فرهنگ که
شامل مادی و معنوی است (روحاالمینی.)10 :0930 ،
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جدول شمارهی  .0پایگاه نقش بر حسب مقوله ،پایگاه ،مجموعهی پایگاهی ،نقش و مجموعهی نقشی
(گروثرز)010 :0938 ،
مقوله:

مجموعه پایگاهی

پایگاه

مجموعهی نقشی

نقش

پایگاه نقش
تعریف
مؤلفهها و شاخصها

تصاحب موقعیت در نظام

ترکیبی

اجتماعی که انتظارات

موقعیتهای

معین میطلبد (گروثرز،

جداگانه برای افراد

موقعیت

.)016 :0938

در جامعه (همان)

جامعه (همان)

(همان)

استاد دانشگاه

مردـ کاتولیک ـ پدر

محقق

همکار ،کارمند ،همسر

خانم خانهدار

زن ـ جمهوریخواه

معلم

دانشجو ،فرزند

مادر

مدیر

کارمند دستگاه اداری،

استاد دانشگاه ـ مرد

پدران

ایرانی

0

از

از

نقشهای مربوط به پایگاه

رفتار

برآمده

انتظارات منتسب به

در ارتباط با انواعی از

در

مکملهای آن پایگاه

فرد

همکار
آمریکاییان

1

کارمند سیاسی ،همکار
دانشگاهی

 -پروتستان

جدول شمارهی  .1عرصهها بر حسب مؤلفه ،تعریف ،معرف 0و1
مؤلفه

تعریف

معرف (شاخص) .شمارهی 0

میادین و فضاهای زندگی
عرصه

« فضا  -میدان »

روابط فضاهای فرهنگی سیاسی
اجتماعی که در شبکهای از

روابط فضاهای فرهنگی نظامی
روابط فضاهای فرهنگی اجتماعی

مردم ،گروهها ،ارزشها ،عادات،
هنجارها ،عقاید

روابط فضاهای فرهنگی سیاسی

 .1همان.

نیروهای مسلح ،فرماندهان ،عادات و
آداب ،ارزشها ،هنجارها

وجود دارد (ریتزر.)310 :0989 ،

 .0ببی.091 /0 :0988 ،

حکومت ،دولت ،قوهی قهریه ،خلقیات،
آداب و رسوم

روابط عینی به سر میبرند و بین
آنها تبادل ،ارتباط و برهمکنشی

معرف (شاخص) .شمارهی 1

معاهدات ،روابط ،دیپلماسی ،عرف،

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ نگری و تاریخ نگاری دانشگاه الزهرا 03 /

(سیاست خارجی)

خلقیات و عادات

روابط فضاهای فرهنگی اقتصادی

تولید ،فروش ،مالیات ،عادات و آداب،
ارزشها

روابط فضاهای فرهنگی مذهبی

ارزشها ،باورها ،عرف ،تعالیم دینی،

(دینی)

تکالیف ،آیینها ،هنجارهای دینی

روش پژوهش
0

در این پژوهش با بهرهبرداری از رویکرد روشی نوعشناسی یا گونهشناسی (ببی )901 :0988 ،و
دیدگاه مرتون دربارهی دوسوگرایی جامعهشناختی به شناسایی و دستهبندی انواع دوسوگرایی در
حوزهی روانشناختی و جامعهشناختی در متن سفرنامه کرزن در دورهی قاجار میپردازیم .تکنیک
خاص تحقیق شامل بررسی تاریخی و تحلیل محتوای کیفی است .جامعهی آماری در این پژوهش ،ده
سفرنامه ترجمه شدهای است که به دست افراد انگلیسی در دورهی ناصرالدین شاه قاجار نگاشته شده
است .در نهایت با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند (هولستی0939 ،؛ رایف و دیگران0981 ،؛
کریپندورف )0986 ،و با توجه به استدالل کارشناسان مبنی بر اهمیت سیاسی لرد کرزن و نگارش
سفرنامهای که حجیمترین ،معروفترین و در عین حال یکی از غنیترین منابع در این دوره و در میان
سفرنامهها به شمار میرود ،سفرنامهی وی با نام «ایران و قضیهی ایران» انتخاب شده است.
نتایج حاصل از تحلیل محتوای سفرنامه کرزن

برای آشنایی با تحلیل محتوای انجام شده از گفتههای کرزن در سفرنامهاش ،قسمتهایی از جداول
این تحلیل محتوا را که مستخرج از جلد  0این سفرنامه است ،به صورت نمونه در اینجا میآوریم.

1. typology
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دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ نگری و تاریخ نگاری دانشگاه الزهرا 00 /

دستاوردها:

به این ترتیب با توجه به بررسی که از سفرنامه کرزن به دست آمد ،میتوان دوسوگراییهای
شناسایی شده در دورهی ناصری در زمان حضور کرزن را در قالب جداول و تحلیلهای به دست
آمده گنجاند.
جدول شمارهی  .6توزیع فراوانی و درصد دوسوگرایی جامعهشناختی
نوع دوسوگرایی جامعهشناختی

درصد

فراوانی

درصد

انتظارهای هنجاری متناقض (نوع ).

03

00/1

00/1

تناقض ارزش در مجموعه پایگاهی (نوع ).

03

00/1

10/0

ناسازگاری ارزشهای فرهنگی (نوع .)4

1

0/ 3

99/8

تناقض و ستیز بین ساختار فرهنگی و ساختار اجتماعی (نوع.)5

00

00/0

31/6

تفاوت و تعارض ارزشهای فرهنگی (نوع .)6

91

13/0

099

کل

003

099

تجمعی
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طبق نتایج به دست آمده ،بیشترین مشاهدهی کرزن از دوسوگرایی جامعهشناختی در دوران
ناصرالدین شاه مربوط به نوع  1یا همان تناقض و ستیز بین ساختار فرهنگی و ساختار اجتماعی با
 00مورد فراوانی و  00/0درصد و سپس مربوط به نوع  6دوسوگرایی جامعهشناختی یا همان
تفاوت و تعارض فرهنگی با  91مورد فراوانی و  13/0درصد است .در نگاه کرزن نوع  0انتظارهای
هنجاری متناقض و نوع  1تناقض ارزش در مجموعهی پایگاهی به تساوی با  03مورد فراوانی و
 00/1درصد بعد از نوع  1و  6قرار دارند .در نهایت نوع  0یا همان ناسازگاری ارزشهای فرهنگی
با  1مورد فراوانی و  0/3درصد ،پایینترین مورد دوسوگرایی از نگاه کرزن است.
جدول شمارهی  .3توزیع فراوانی و درصد دوسوگرایی روانشناختی
دوسوگرایی روانشناختی

درصد

فراوانی

درصد

رفتار نوسانی

03

00/1

00/1

رفتار سازشکارانه

03

00/1

10/0

رفتار ناهمیارانه

1

0/3

99/8

رفتار منحرفانه

00

00/0

31/6

رفتار مقلدانه

91

13/0

099

کل

003

099

تجمعی

از آنجا که برونداد دوسوگرایی جامعهشناختی ،دوسوگرایی روانشناختی است ،نتایج به دست
آمده در حوزهی بروز دوسوگرایی در حوزهی رفتار به همان ترتیب شامل نوع  1یا همان رفتار
منحرفانه  00/0و سپس رفتار مقلدانه با  13/0بوده که بیشترین موارد مشاهدهی کرزن از
دوسوگرایی روانشناختی را نشان میدهند؛ رفتار نوسانی و رفتار سازشکارانه به صورت برابر،
 00/1درصد را به خود اختصاص میدهند و کمترین مورد مشاهدهی کرزن از دوسوگرایی
روانشناختی نوع  0یا همان رفتار ناهمیارانه است.
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جدول شمارهی  .8توزیع فراوانی و درصد انواع دوسوگرایی روانشناختی
دوسوگرایی در رفتار

انواع دوسوگرایی

فراوانی

درصد

روانشناختی

مقرراتی بودن و بیبندوباری

6

5/

همدردی و بیتفاوتی

0

0

عشق و نفرت

0

0

رفتار نوسانی

خوشسلوک و وحشی

0/9

سنتی و مدرن

/7

جذب و دفع

0/9

رفتار شخصی و غیرشخصی

0/9

نقض عهد

3

خوشایندی و ناخوشایندی

0

میگساری

0

0

غیبت

8

6/8

احتکار

0

0

ریا

0

0

تناقض نظر با عمل

/6
/7

سایر

0
0/9

رفتار سازشکارانه(مداهنه).

0/9

نزول

رفتار ناهمیارانه

قمار

0

0

کمفروشی

0

0

دروغ

0

0

قسم دروغ

0

0

ربا

0

0

مصلحت اندیشی

3

/6

اظهار واقعیت -مبالغه و اغراق

0

0

دورویی -روراستی

0

0

تظاهر به فقر-ثروتمندی

0

0

0

0

تقیه -انقالبی

0/9

اظهار واقعیت-تظاهر

0/9

وطنپرستی -خودخواهی

رفتار

منحرفانه

بیگانهستیزی -شیفتگی به پول

0

0

اظهار واقعیت-تمارض

0

0

راستگویی -دروغ

0

0

درستکاری -زدوبند

0

0

تملق و چاپلوسی

6

5/

دروغ

3

/6
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/7

خیانت
توطئه (مکر و نیرنگ)

8

6/8

رشوه

4

0/5

مبالغه و اغراق

0

0

تمارض

0

0

قسم دروغ

0

0

دورویی

/7

نقض عهد

0/9

تظاهر

/6

3

رفتار

مقلدانه

0/3

عناصر مادی فرهنگ
عناصر معنوی فرهنگ
کل

0

7/

7

00

پیدا است که در میان رفتارهای حاکی از دوسوگرایی روانشناختی ،لرد کرزن در میان ایرانیان
بیش از هر چیز شاهد رشوه با  10مورد فراوانی و  19/1درصد و تقلید از عناصر معنوی فرهنگ با
 19مورد فراوانی و  03/0درصد بوده است .بعد از این رفتارها تقلید از عناصر مادی فرهنگ با 01
مورد فراوانی و  09/9درصدبیشترین میزان دوسوگرایی را به خود اختصاص میدهد و توطئه و
تملق و چاپلوسی هر یک به ترتیب با  6/8و  1/0درصد بعد از انواع دیگر قرار میگیرند.
جدول شماره ی . 8دوسوگرایی در پایگاههای اصلی و فرعی بر حسب فراوانی درصد
پایگاههای فرعی

پایگاه اصلی

درصد

فراوانی

درصد

شاهان

11

08/8

08/8

نخبگان مرکزی حکومت

93

90/6

19/0

نخبگان محلی حکومت

09

8/ 1

10/9

قشر متوسط رو به باال

08

01/0

30/0

قشر متوسط رو به پایین

1

0/ 3

36/0

قشر پایین

9

1/ 6

38/6

مقامات مذهبی

0

9/ 0

30/1

ایرانیان

10

19/1

099

زنان عامه و معمولی

9

9

099

زنان منتسب به قشر باال

9

9

099

003

099

تجمعی
هیئت حاکمه

قشر متوسط
قشر پایین
مقامات مذهبی
ایرانیان
زنان ایرانی
کل

کل
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در میان طبقات مختلف مورد مشاهدهی لرد کرزن ،طبقهی باال و قشر نخبگان مرکزی حکومت با
 93مورد فراوانی و 90/6درصد بیشترین میزان دوسوگرایی در درون خود را داشتهاند .ایرانیان به
طور کلی با  10مورد فراوانی و  19/1درصد ،بعد از این قشر بیشترین میزان مشاهدهی دوسوگرایی
از نگاه کرزن را به خود اختصاص میدهند و سپس شاهان و قشر متوسط رو به باال ،هر یک به
ترتیب با  08/0و  01/0درصد دوسوگرایی ،بیشترین میزان مشاهدهی دوسوگرایی توسط کرزن را
داشتهاند.
جدول شمارهی  .8دوسوگرایی در عرصهها بر حسب فراوانی درصد
عرصهها

درصد

فراوانی

درصد

فرهنگی -سیاسی

13

08/3

08/3

فرهنگی -اجتماعی

03

00/1

69/1

فرهنگی -مذهبی

03

00/1

33/8

اجتماعی -سیاسی

1

0/ 9

81/0

فرهنگی -اقتصادی

1

0/ 3

89/8

فرهنگی -سیاسی (سیاست خارجی)

0

9/ 0

83/1

فرهنگی -نظامی

01

01/8

099

کل

003

099

تجمعی

حضور کرزن در عرصهی سیاست و در مرکز تحوالت سیاسی ایران دورهی ناصرالدین شاه،
مشاهدهی او را از این عرصه با  13مورد فراوانی و  08/3درصد بیش از سایر عرصهها رقم زده
است .دوسوگرایی در عرصهی فرهنگی -اجتماعی و عرصهی فرهنگی -مذهبی به صورت برابر با
فراوانی  03و درصد  00/1برابر مورد مشاهدهی کرزن واقع شده است .بعد از عرصههای باال
عرصهی فرهنگی -نظامی با  01/8درصد قرار دارد و پایینترین میزان مشاهدهی دوسوگرایی
کرزن مربوط به عرصهی فرهنگی -اقتصادی با  1مورد فراوانی و  0/3درصد است.
نتیجهگیری ،بحث و پیشنهادها

هدف ما در این مقاله بررسی چشمانداز یک سفرنامهنویس خارجی به نام لرد کرزن بوده است که
با در نظر گرفتن و نگاه به کشور خود به عنوان یک «خودی» به یک «دیگری» مینگرد
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که همان مردم ایران ،اقشار مختلف درون آن ،رفتارها ،خصوصیات و سکنات آنها بوده است .با
استفاده از این سفرنامه ،به بررسی و نوعشناختی دوسوگراییهای جامعهشناختی و روانشناختی
دورهای از سلطنت پنجاه سالهی ناصرالدین شاه قاجار(0160ه.ق؛ 0808م) با استفاده از نظریهی
دوسوگرایی جامعهشناختی رابرت مرتون پرداختیم .شناسایی این انواع در میان اقشار و طبقات
مختلف و عرصههای مختلف صورت گرفت .مشاهدات لرد کرزن از این دوره به عنوان یک
خبرنگار که در حال جمعآوری اطالعات مختلف برای کشور متبوعش بود ،نشان میدهد که از
مجموع  003مورد دوسوگرایی مشاهده شده ،نوع ( 0انتظارهای هنجاری متناقض) با  00/1درصد،
نوع ( 1تناقض ارزشها در مجموعهی پایگاهی)  00/1درصد ،نوع ( 0ناسازگاری ارزشهای
فرهنگی) با  0/3درصد ،نوع ( 1تناقض و ستیز بین ساختار فرهنگی و ساختار اجتماعی) با 00/0
درصد ،نوع ( 6تفاوت و تعارض ارزشهای فرهنگی) با  13/0درصد ،دوسوگرایی جامعهشناختی
سلطنت قاجار را در دورهی مربوط به ناصرالدین شاه قاجار در زمان حضور کرزن ،تشکیل
میدهند .از آنجا که برونداد دوسوگرایی جامعهشناختی ،دوسوگرایی روانشناختی است ،از
مجموع  003مورد مشاهده شده رفتار نوسانی با  00/1درصد ،رفتار سازشکارانه با  00/1درصد،
رفتار ناهمیارانه با  0/3درصد ،رفتار منحرفانه با  00/0درصد و رفتار مقلدانه با  13/0درصد
دوسوگرایی روانشناختی این سه دوره را تشکیل میدهند .یافتهها نشان میدهند که نوع 9
دوسوگرایی (تعارض نقشها) توسط کرزن مشاهده نشده است .نتایج حاکی از آن است که از
مجموع  003مورد دوسوگرایی جامعهشناختی ،نوع  1دوسوگرایی جامعهشناختی یعنی تناقض و
ستیز بین ساختار فرهنگی و ساختار اجتماعی ،با  00مورد فراوانی و  00/0درصد بیشترین میزان را
به خود اختصاص میدهد که به تبع آن «رفتار منحرفانه» با  00/0درصد بیشترین میزان دوسوگرایی
روانشناختی را دارد .بعد از این نوع ،بیشترین میزان فراوانی و درصد به نوع  6یا تفاوت و تعارض
ارزشهای فرهنگی با  91مورد و  13/0درصد برمیگردد و به تبع آن «رفتار مقلدانه» ،با  91مورد
فراوانی و  13/0درصد بیشترین میزان را در میان انواع مختلف دوسوگرایی روانشناختی به خود
اختصاص میدهد .سپس نوع « ،0انتظارهای هنجاری متناقض» و نوع « ،1تناقض ارزش در
مجموعهی پایگاهی» به طور برابر با  03مورد فراوانی و  00/1درصد بعد از انواع دیگر قرار
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میگیرند و « ناسازگاری ارزشهای فرهنگی» یا نوع  0دوسوگرایی جامعهشناختی با  1مورد
فراوانی و  0/3درصد کمترین میزان دوسوگرایی جامعهشناختی و به تبع آن رفتار ناهمیارانه را دارد.
در توجیه این امر میتوان بر درصدهایی از انواع رفتارهای دوسوگرا تمرکز کرد که دوسوگرایی
جامعهشناختی عامل آنها است .همانطور که از نتایج برمیآید ،در میان رفتار منحرفانه ،رشوه با
 10مورد فراوانی و  19/1درصد بیشترین میزان را در میان انواع رفتارها به خود اختصاص داده است
و بعد از آن تقلید از عناصر معنوی فرهنگ با  19مورد فراوانی و  03/0درصد و تقلید از عناصر
مادی فرهنگ با  03مورد فراوانی و  09/1درصد بیشترین میزان را بعد از رفتارهای منحرفانه به خود
اختصاص میدهند .توطئه با  6/8درصد و تملق و چاپلوسی با  1/0درصد بعد از موارد دیگر
بیشترین میزانرا به خود اختصاص میدهند که این دو نیز از مجموعهی رفتارهای منحرفانه هستند.
در توجیه این نگاه میتوان اینگونه استدالل کرد که به دلیل ساختار متصلب در این دوره،
اعضایی که در محدودههای اقماری منظومهی قدرت هستند ،به دلیل کمبودهای کارکردی منابع
مشروع ،از منابع نا مشروع کارکردی که جذابیت بیشتری برای رسیدن به اهدافشان دارد استفاده
میکنند و برای نزدیکتر شدن به مرکز منظومه (شاهان) و در نتیجه ،رسیدن به اهداف خاص
خود ،رفتارهای دوسوگرایانه را پیش میگیرند و کمکم رفتارهای نوسانی ،رفتارهای سازشکارانه،
رفتارهای ناهمیارانه ،رفتارهای منحرفانه و رفتارهای مقلدانه توسعه و گسترش بیشتری در میان
تودهی جامعه پیدا میکند که همگی تحت تأثیر دوسوگرایی جامعهشناختی به وجود آمده و در
بافت ساختارهای هنجاری تنیده شدهاند.
در نگاهی که به پایگاهها و طبقات عصر قاجار میکنیم ،متوجه میشویم که طبقهی باال یا همان
هیئت حاکمه بیشترین میزان مشاهدهی دوسوگرایی را با  10/9درصد به خود اختصاص داده است
که در میان آنها قشر نخبگان مرکزی با  93مورد فراوانی و  90/6بیشترین میزان مشاهده توسط
کرزن را داشته است .بعد از مورد ایرانیان که کرزن به طور اختصاصی در سفرنامهاش از آنها یاد
کرده است و با  10مورد فراوانی 19/1 ،درصد را به خود اختصاص دادهاند ،شاهان از طبقهی باال و
قشر متوسط رو به باال از طبقهی متوسط به ترتیب با  08/8و  01 /0درصد بیشترین موارد مشاهدهی
کرزن از دوسوگرایی را در میان خود دارند.
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همانطور که نتایج نشان میدهند ،کرزن با هیچ مورد دوسوگرایی در میان زنان برخورد نداشته
است که این امر ،خود نشاندهندهی ارتباط بسیار کم با آنها و از آن مهمتر ،عدم نیاز به اطالعیابی
از آنان بوده است .به این ترتیب هر قدر فاصلهی اقشار و پایگاهها از رأس هرم قدرت در سلطنت
قاجار کمتر میشود ،به همان نسبت به میزان دوسوگراییها افزوده میشود ،چنانکه قشر نخبگان
مرکزی حکومت با داشتن کمترین فاصله از رأس هرم قدرت (شاهان) بیشترین میزان
دوسوگراییهارا داشتهاند؛ اما در این میان دوسوگرایی مشاهده شده در میان نخبگان مرکزی و
شاهان ،به این دلیل است که کرزن برای کسب اطالعات سیاسی برای کشور متبوعش مراودات
بیشتری با این قشر در جامعهی ایرانی داشته است .با این حال نباید فراموش کرد که کرزن در
کسوت یک خبرنگار به ایران سفرکرده و همین امر میطلبیده که اطالعات خود را از توده مردم
بیشتر کند؛ به این ترتیب کرزن بعد از این قشر بیشترین آمار مشاهدهی دوسوگرایی را در میان
ایرانیان به طور کلی و همچنین قشر متوسط داشته است .همانطور که گفتیم،کرزن در مسند
خبرنگار روزنامهی سیاسی تایمز ،در دورانی که انگلستان بیش از پیش در پی دستیابی به اطالعات،
به خصوص در زمینهی سیاسی از ایران است و چنانکه خود بیان میکند ،برای جمعآوری
اطالعات برای مخاطبانی که عمدتاً استراتژیستها و برنامهریزان سیاسی انگلستان هستند و از طرفی
با هدف به قدرت رساندن انگلستان ،نه در جزیرهای کوچک ،بلکه از طریق کسب منافع بیشمار
درکشورهای شرقی نظیر ایران و هند ،وارد سرزمین ما شده است و چنانکه کتاب وی نشان میدهد
در جمعآوری چنین اطالعات و استفاده از آنها در دورههای گوناگون مسندهای سیاسیاش موفق
بوده است .به این ترتیب بیشترین عرصهی حضور و مشاهدهی او از دوسوگرایی در عرصهی
فرهنگی -سیاسی با  13مورد فراوانی و  08/3درصد است .در همین راستا نمیتوان رابطهی
حوزهی سیاست را با طبیعت و ویژگیهای مردمان یک کشور در نظر نگرفت ،به همین دلیل بعد
از این عرصه ،بیشترین میزان مشاهدهی کرزن از دوسوگرایی در میان دو عرصهی
فرهنگی -اجتماعی و فرهنگی -مذهبی است که به طور مساوی  00/8درصد از مشاهدات را به
خود اختصاص میدهند.
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در نهایت
کرزن در سفرنامهاش چنانکه خود میگوید در قالب شرقشناس ،هویتی از ایرانیان را در قالب یک
«دیگری» نه تنها به سردمداران انگلیسی با اهداف خاص استعماری ،بلکه به خود ایرانیان
میشناساند؛ اگر چه بسیاری از اطالعاتی که کرزن از ایران جمعآوری کرده است در دورهی
دیگر زندگی سیاسیاش برای اهداف خاص استعماری انگلستان بسیار کارآمد بوده است و در این
وجه میتوان او را شرقشناسی در نظر گرفت که از دیدگاه یک «خودی» (انگلستان) با هویتی
معتبر از «دیگری» (ایران) که آن را فروتر و با هویتی بیاعتبار مینگرد عمل میکند و این امر را در
جمالت متعدد در کتابش و اهدافی که آنها را به صراحت به زبان میآورد میتوان دید.
بر اساس این سفرنامه و در چالش با گزارشهای بسیاری از مورخان و نویسندگان و طبق
رویکرد مرتون مشخص میشود که در دورهی ناصرالدین شاه ،ساختار قدرت سیاسی در سطح
کالن مهمترین عامل برای وارد کردن فشار بر اقشار مختلف جامعه بوده است که خود را برای
رسیدن به منافع ،در تناقض میان استفاده از منابع مشروع و نامشروع میبینند .تحت وجود چنین
شرایطی است که مرتون از مفهوم دوسوگرایی جامعهشناختی مدد گرفته و معتقد است «طیفی از
انتخابها» در مقابل شخص قرار میگیرد که این انتخابها از نظر ساختار اجتماعی محدود شده
است ،چنانکه افراد از یک طرف ،تحت تأثیر ارزشهایی قرار دارند که تأکید بر انتخاب اهداف و
وسایل مشروع دارد و از طرف دیگر ،با محدودیت کسب منابع مشروع برای رسیدن به اهداف
مواجه هستند .در این وضعیت است که افراد ،به خصوص کسانی که به رأس هرم قدرت
نزدیکترند ،در معرض فشارهای چندجانبه و همه سویه از جانب ساختار اجتماعی و فرهنگی قرار
میگیرند و دوسوگرایی بر نقش -رفتارهای آنان مستولی میشود و انواع دوسوگرایی
جامعهشناختی که منجر به شیوع رفتارهای دوگانه میشود ،ابتدا در رأس هرم قدرت و سپس در
قاعدهی هرم هویدا میشود؛ به این ترتیب ایران دورهی ناصری از البهالی سفرنامهی وی قابل
تأمل میشود و باید از اطالعات آن در جهت کشف تمامی طبایع متضاد خود مدد بگیریم و بیشتر
به خودشناسی بپردازیم .این نکته زمانی اهمیت بیشتر مییابد که بدانیم کرزن چنانکه خود اذعان
دارد برای خوشامد دیگران به نگارش این اثر نپرداخته ،بلکه قصد وی بیشتر قرار دادن اطالعات
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سیاسی و راهبردی فراروی سیاستمداران و برنامهریزان انگلیسی بوده است .به این ترتیب
شرقشناسی می تواند دارای دو وجه باشد که هر کشور که در قالب یک دیگری که از نگاه یک
خود غریبه به تصویر کشیده میشود ،میتواند از آن برای شناخت بهتر و پی بردن به نقاط ضعف
خود استفاده کند ،اگر چه همیشه باید جانب احتیاط را در برخورد با کسانی که از فرهنگی غریبه و
بدون اطالع کافی از فرهنگ کشور مبدأ به ارائهی افاضات میپردازند رعایت کرد .در پایان
پیشنهاد میکنیم پژوهشی در خصوص دوسوگرایی جامعهشناختی از نگاه سفرنامهنویسان ایرانی
دورهی قاجار نیز صورت گیرد .چنین پژوهشی عالوه بر اینکه در پی بردن به صحت و سقم
مشاهدات سفرنامهنویسان خارجی بسیار مفید است ،در شناخت بسیاری از غرضورزیهایی که
بیگانگان در بیان مطالبشان نسبت به ایرانیان روا داشتهاند ،مطلوب است و زمینهی مقایسهی دو
دیدگاه ایرانی و خارجی را فراهم میآورد.
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