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چكيده:
سفرنامه ها یکي از مهمترین منابعي هســتندکه در طول تاریخ به صورت مستمر توسط دانشمندان 
و مورخان و عالمان علوم مختلف مورد بررســي و اســتفاده قرار گرفته اند. این منابع را حلقه ارتباطي 
بين علوم انساني برشــمرده اند. در این اثر سعي گردیده با اســتفاده از روش تحليلي و تطبيقي و با به 
کارگيري ســفرنامه هاي معتبر و متعدد اجزاء و عناصر تأثيرگذار بر شکل گيري روحيات مردم ایران و 
خراسان تحليل نموده و تأثير شــگرف عامل جغرافيا و محيط طبيعي را بر زندگي اجتماعي این مردم 

مورد نقد و بررسي قرار دهيم.
بدیهي اســت که قرن 16 ميالدي نقطه عطف آمد و رفت و ارتباط دنياي غرب بــا ایران و بالعکس 

مي باشد و بالطبع اوج نگارش سفرنامه ها نيز از همين ایام رونق یافته است.
شاید بتوان این منابع گرانقدر را تنها نوشته هاي غيررســمي از زندگي اجتماعي و اخالقي و فرهنگي 
مردم ایران دانســت که کمي از تاریخ صرف سياســي و نظامي که توســط حاکمان یا به دستور آنها 

نگارش یافته، فاصله گرفته و به نکات تاریک و پوشيده در پرده زندگي مردم پرداخته است. 

واژگان کليدی: سفرنامه، جهانگرد، خراسان، جغرافيای طبيعی، روحيات.
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 اجزاء مؤثر بر شكل گيري اخالق و روحيات مردم خراسان  

)با استناد به سفرنامه ها(
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یکي از مهمترین اجزاء شــکل گيري خلقيات هر ملّتي شرایط 
جغرافياي طبيعي، پوشش گياهي و جانوري آن مردم مي باشد. 
تنوع بي نظير و چشم نواز ایران و خراسان بزرگ باعث گردیده 
تا هر جهانگردي شيفته و حيران این جغرافيا و مردم ساکن در 

این منطقه گردد.
خراسان در ناحيه معتدل شمال شرقي ایران واقع شده و داراي 
آب و هوایي متغير اســت. فصل بارش عمدتًا در اواخر فصل 

پایيز و زمستان و اوایل بهار ميباشد. 
در تابستان هوا گرم و خشک، و زمستانها نسبتًا سرد، و اختالف 

دماي روز و شب زیاد است. 
تقسيمات آب و هوایي خراسان به شرح زیر است : 

آب و هواي سرد کوهستاني 
آب و هواي معتدل کوهستاني 

آب و هواي نيمه بياباني مالیم )کوهپایه اي( 
آب و هواي گرم و خشک بياباني 

بنابراین باید اذعان داشت که خراســان از تنوع آب و هوایي و 
تنوع محيطي بسياري برخوردار است و همين تنوع بي تأثير بر 
شکل گيري روحيات و خلق و خوي خراسانيان نبوده است. تا 
آنجا که جهانگردان نيز در سفرنامه هاي خود مهمترین عامل 
تفاوت روحيه در ایرانيان را تضاد در شــرایط اقليمي و پوشش 
گياهي و جانــوري و نيز بالطبع آن تنوع در پوشــش و آداب  و 
خلقيات آنان ذکــر نموده اند.درک بهتر و شــناخت کامل تر 
سنتها، آداب و رسوم، مسائل اقتصادي و سياسي هر قومي به 
آشنایي با محيط جغرافيایي و طبيعي آن قوم بستگي دارد. زیرا 
تمامي مسائل بشري رابطه نزدیکي با محيط اطرافشان دارد و  
بطور قطع مهمترین عاملي که مانع شناخت کامل ایران است، 
همين وضع جغرافيایي آن است.  )شــيباني، 1353: 19(. و به 
یقين آنچه در گذر زمان ایران را بــه عنوان کليد پيروزي و پل 

فتح معرفي مي کند، موقعيت جغرافيایي آن بوده است. 
در ســفرنامه اوژن فالنــدن1 )41- 1840 م( ایــران از نظر 

جغرافيایي به این گونه تقسيم بندي شده است : 
 ایران به دو قسمت کاماًل مساوي تقسيم مي گردد که یکي پر 
جمعيت و آباد و دیگري لم یزرع و غيرمســکون است. در این 
مملکت بزرگ تقریبًا نصف اراضيش خشــک و بيآب و علف 
و سرتاســر نمک زار است. از این ســبب هيچ کس بدان جا پا 

نميگذارد و همه از آن دوري مي جویند. 
این سرزمينها بيشتر در مشــرق یعني بيابانهاي خراسان یزد و 
کرمان است که به عکس نواحي غربي که پر آب ومسکونند، 
1- سياح معروف فرانسوي كه در رأس يك هيأت سياسي به دربار 
محمد شــاه قاجار آمده اســت و مدتي با يك معمار فرانسوي به نام  
پاسكال كست  در بيشتر شــهرها و نقاط ديدني ايراني اقامت گزيد. 
وي در پايان ســفر كتابــي به نام ســفرنامه اوژن فالندن بــه ايران در 

سالهاي 41تا 1840 م بر جاي گذاشت.  

لم یزرع و بياباني مي باشد.  )فالندن، 1324: 334(.
در این ميان خراســان نيز این تنوع محيطي را داشته و از این 
قاعده کلي مستثنا نيست. ســاموئل گرین ویلر بنيامين )85- 

1883 م(2 در اثر خود مينویسد : 
کمتر محالــي از محاالت ایــران به قدر خراســان، اختالف 
مناظر دارد. یک قسمت وسيع آن عبارت از صحاري و اراضي 
نمکزار است که از دور مانند ســراب به نظر ميآید و آب در آنجا 
کمياب اســت و گور و آهو در آنجا به هم ميرســند. در انتهاي 
افق، سلســله جبال ممتدي قرار دارد که اسباب حيرت مسافر 
ميگردد، چــه قلههاي آن مســتور در برف اســت. از جهات 
گوناگون ميتوان اســتنباط نمود که این قســمت خراسان در 
قدیم دریا بوده و پس از مدت طویلي خشــک شــده است ... 
در محال خراسان خشکي فوقالعاده اراضي، به یکباره به سبزه 
و نبات دلکش مبدل ميشود و به واسطه تباین اوضاع، صفاي 
مخصوصي به هم ميرسد ... و مشــهد هم که شهر مقدس و 
بهترین زیارتگاه ایران اســت از باغهاي بســيار با صفا احاطه 
شده  است ... و ]شاید[ همين تباین باشــد که اسباب نگارش 
اشعار ممتاز بعضي از شــاعران ایران گردیده است.3 با کمي 
دقت به هر دو نظر خواهيم دید که در ایــران به طور کلي و در 
خراســان به تبع آن از هر نوع مناظر طبيعــي و یا آب و هوایي 
در هر قســمت و منطقه اي به تناســب اوضاع طبيعي موجود 
اســت. و به اصطالح امروز ایران داراي شرایط آب و هوایي و 
اقليمي اســت که چهار فصل کامل را داراست. در هر گوشه از 
این کشور پهناور تنّوع خاصي به چشم مي خورد که به محيط 

زیستي آن زیبایي خاصي مي بخشد. 
آب و هواي متنوع بر پوشــش جانوري ایران نيز تأثير بسزایي 
داشــته که موجب شده اســت این کشــور به لحاظ حيوانات 
وحشي و اهلي و پرندگان کمياب و گونه هاي خاص جانوري 

داراي غنایي ویژه باشد. 
در این باره جهانگرد مشهور اورسل )1883 م(4 مي نویسد: 

 حيوانات وحشــي ایران انواع خاص و کميابــي دارند اگر چه 
تعدادشــان کم اســت ولي از این انواع در ماوراء قفقاز و حتي 
2- ســاموئل گرين ويلر بنيامين خاطرات ســفر خود به ايران را در 
كتابي به نــام  ايران و ايرانيان  جمع آوري كرده اســت. او نخســتين 
ســفير آمريكا در ايران در ســالهاي 85 تا 1883 ميالدي بوده است. 
ساموئل در سال 1883 ميالدي از راه بردو، مارسي، استانبول و باكو 

وارد تهران شد.
3 - ســاموئل گرين ويلر بنيامين، ايران و ايرانيان، ترجمه رحيم 
رضازاده ملك، تهران، انتشارات گل بانگ، 1363، چاپ اول، ص 

 .190
4 - ارنســت اورســل در ســال 1858 م در بلژيك به دنيا آمد و 
در رشت دكترا حقوق گرفت. او در ســال 1882 م از پاريس راهي 
مشــرق گرديد و از طريق باكو و انزلي به ايران آمد، حاصل اين سفر 

كتاب  سفرنامه اورسل  است.  
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در هندوستان پيدا نميشود ... اســبهاي خراسان، کردستان و 
مخصوصًا  ترکستان  خيلي معروفند. شــترهاي خراسان نيز 
به اندازه سه برابر شــترهاي معمولي بار مي برند و سرعتشان 
نيز فوق العاده اســت، ولي به پاي سرعت جمازههاي معروف 

سيستان نميرسد.  )اورسل، بي تا: 239(
  اورســل از اســبهاي خراســاني یاد ميکند که خود نشانگر 
موقعيت تجاري و راههاي بازرگاني مهم این منطقه ميباشــد 
که ضرورت پروررش اســبها و شترهاي بســيار کارآمدي را 
ایجاب مينموده اســت این حيوانات همچنين به عنوان یکي 
از اقالم مهم صادراتي خراسان به کشورهاي دیگر به حساب 

ميآمدهاند. 
همچنين شرایط، پوشش گياهي و جانوري بر پوشش انساني 
در ایران بيتأثير نبوده است. بدین شــکل قسمتهایي از ایران 
جمعيتي زیاد ومناطقي دیگر، که بيشــترین ميــزان را نيز در 
مقياس ســطح به خود اختصاص مي داده اند جمعيتي اندک 
داشــته اســت. این تضاد و تنّوع حّتي بر نحوه امرار معاش و 
شــيوه زندگي مردم نيز مؤثّر بوده و بطور مشخص تأثيراتي بر 

فرهنگ مردم هر ناحيه داشته است. 
اما اینکه ایــن تأثيرگذاري تا چه حّد بوده، خــود زمينه بحثي 
جداگانه اســت. ابن خلدون )732- 808 هـ . ق () 1353م – 
1429 م ( دانشمند مسلمان نيز اهميت بســياري براي تأثير 
محيط جغرافيایي بر خصوصيات و خلقيات بشري قائل است. 

مطالعه آثار بزرگان علم و ادب به وضوح ایــن تأثير پذیري و 
الهام گرفتن از طبيعت را نشــان مي دهد؛ و چه بسا که همين 
طبيعت دســت نخورده و متنوع یکي از علل ورود جهانگردان 

به ایران بوده است. 
 بار تولد  در اثر خود مردم مشهد را در مقایسه با مردم سایر بالد 
ایران تندرست تر دانســته و علت آن را موقعيت مناسب شهر 
مي داند. زیرا شمال سلسله جبال شــمالي این شهر مانع نفوذ 

بادهاي گرم صحرا به آن است. )بارتولد،1358: 135(.
همه این تعابير نشان از اهميت موقعيت طبيعي و تأثير گذاري 
آن بر دیگر عوامــل دارد. اما مي بينيم که ایــران با همه این 
قابليت هاي طبيعــي که به قول دورانــد1 )1889 م(  قابليت 
تبدیل شدن به بهشت را نيز دارا بوده اســت  )دوراند، 1346: 

.)33
 از امکانات موجود استفاده الزم و کافي نگردیده و همه چيز به 
اصطالح به سهل انگاري گذشته است. البته این امر به دالیل 

1 - اِ. ار. دوراند همســر  ســرمرتيمر دورانــد  وزير مختار 
انگليــس در اواخــر عهــد ناصــر الدين شــاه و اوايــل دوره 
مظفرالدين شاه بود )1894- 1900 ميالدي(. وي سفرش را به 
ايران در حدود 1889 م ذكر مي كند و خاطرات آن ســفر را با 

نام سفرنامه دوراند به چاپ مي رساند. 

گوناگون داخلي و خارجي در گذر زمان و در دوره هاي مختلف 
بستگي دارد. 

نه تنها موقعيت شــهر مشــهد و هواي خوب و زمين مناسب 
آن، بلکه تمام ســرزمين ایران از موقعيت استثنایي برخوردار 
است. منابع طبيعي سرشار، موقعيت جغرافيایي خاص، وجود 
خصوصيات متنــوع منطقه اي مجــاورت با هنــد و بعدها با  
افغانستان  و  خوارزم  و  ترکمنستان  همه و همه باعث گردیده 
که در قرون متمادي ایران توجه جهانگــردان متعدد را بخود 
جلب و به عنوان کشــوري با اهميت در نــزد آنان خودنمایي 
کند و خراسانيان را در عرصه کمال و ادب نگين ایران زمين و 

سرزمين پارس را مهد علم و هنر درجهان قرار دهد.
نکته قابل تأمل اینجاســت کــه اکثرجهانگردانيکه به ایران 
آمدهاند بر ایــن نکته تاکيد داشــتهاند، که ایران ســرزمين 
تناقضهاست. آب و هوا، موقعيت طبيعي، آداب و رسوم مردم، 
تهاجمات ملل بيگانه به کشور ما و ... دیگر تاثيراتي که ایرانيان 
در گذر زمان از محيط اطرافشــان پذیرفتهاند موجب شــده 
است که این سرزمين به چشم پارهاي از مسافران و سياحان، 
سرزمين افسانهاي و شگفت انگيز تصویر شود. گوبينو از قول 
ولتر ميگوید :  ایران کشوري اســت پر از تناقض ها و اضداد، 
ایران از یک ســو کشور ســهل انگاري و مدارا در مورد عقاید 
مذهبي است ولي از سوي دیگر گاهي تعصب هاي تند در آنجا 
پيروز ميشــود و مردم به جان یکدیگر ميافتند. ایرانيان گاهي 
خردمند و مردم دوست و دادگسترند و گاهي بيدادگر و متعدي 

و سفاک هستند  )گوبينو، 1364: 84(.
شــاید این تضاد واقعًا در ما ایرانيان وجــود دارد یا این عقاید 
متضاد زائيده فکر و بينش این جهانگرد و دانشــمندان غربي 
باشــد. شــاید هم آب و هوا و اقليم متضاد در کشور ایران- به 
گفته ابن خلدون- بر همه ارکان زندگي ما اثر گذاشته است که 
البته این مقوله هم خالي از تأّمل نيست. و شاید به گفته  تاورنيه  
)1629 م( تأثير مذهب بر روي آداب و رســوم دليل این تضاد 

گردیده است. )تاورنيه، بي تا: 615(.
خانم کارالسرنا )1877 م(2 درباره اروپایيان و دیدگاههایشان 

در مورد ایرانيان و روحيات آنها ميگوید: 
 اروپایيان براي ایرانيها ارزش واالیي قائل نيســتند و در مورد 
آنان صدها عيب و نقطه ضعف ميشمارند که خود اغلب از سر 
تا پا آلوده به آن عيوب و نقاط ضعف هســتند. آنها را به قانون 

2 - خانم كارالســرنا در سال سي ام ســلطنت ناصر الدين 
شــاه حدود ســالهاي 1294 هـ. ق/ 1877 م به ايران آمده است 
و در ســال 1878 م كمي بعد از عزيمت ناصر الدين شــاه براي 
دومين بار به اروپا كشــور ما را ترك كرده است. خاطرات او 
از سفرش در كتابي به نام  سفرنامه كارالسرنا  گردآوري شده 

است.  
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شکني، به تقيه و به پيروي از این سخن سعدي  دروغ مصلحت 
آميز به از راست فتنه انگيز  متهم ميکنند.   

به اعتقاد آنها ایرانيان در هوش و استعداد و شيرین زباني باالتر 
از ســایر پيروان دین محمدي اند. باید گفت ایرانيان در آداب 
داني و ُحسن رفتار داراي لطف و ظرافت خاصي بوده و از قدرت 
تشخيص بســيار قوي و ادب ذاتي فوق العاده اي برخوردارند. 
و اگر به آنان عيب هایي نســبت داده مي شود، دست کم این 
هنر بــزرگ را دارند، که با ظاهر آراســته عيب هــاي خود را 
بپوشــانند. البته این انتقاد متوجه مردهاست. چون زنان بسيار 
کم به حساب مي آیند. داســتان آنان از این مقوله جداست. در 
ميان محافل خارجي، مردان اروپایي نيز از همدیگر خوششان 
نمي آید و همان عدم اعتماد که افراد بومي نسبت به همدیگر 
دارند در بين آنان نيز همان احساس برقرار است. )سرنا،1362: 

.)192
در دفاعيات و انتقادات خانم کارالســرنا یک نکته جلب نظر 
مي کند. آن نکته این است که هيچ ملتي را نمي توان خالي از 
عيب و اشکال و ایراد دانســت. دست کم باید به خود بباليم که 
اکثر قریب به اتفاق غــربي ها ما را به ُحسن خلق و مهمــان 
نوازي مي شناسنـد و تعدادي از آنها تا آن جــا پيش مي روند 
که آرزو مي کنند جاي ما باشند و حتي در مقابل گدایان ما نيز 

احساس حقارت مي کنند. به گفته خانم گرترودبل : 
 ما در غرب نه ميهمان نوازي داریم و نه آداب و رسوم. 

خجلــت  تقریبــًا  کوچــه  گدایــان  برابــر  در  مــن 
زده شــدم- آن هــا لبــاس هــاي ژنــده را بــا لطــف 
 بيشــتري مــي پوشــند تــا مــن زیبنــده تریــن پيراهن

 را و ... )دبل، 1363: 9(.
خانم گرترودبل احســاس آرامش را تنها در مشرق زمين مي 
یابد. البته وي کمي احساساتي با مسأله برخورد کرده است که 

شاید ریشه در عواطف ظریف و شاعرانه اش داشته باشد. 
و چه بسا شــرقي بودن و قرار گرفتن در محيط زندگي مشرق 
زمين و خصوصيات شرقي که داریم این مهم در مقابل ما جلوه 
اي ندارد و یا تاکنون از چشــم محققان ما پوشيده مانده است. 
با این همه تضادهاي عقيدتي، عدم تمرکز سياســي، جنگها، 
یورشــها، عدم ثبات اقتصادي باز هم وقتي به ایران یا به قول 
خودشان  شرق  ميرسند گویي همه چيز به آنها داده شده است. 
شاید عقاید مذهبي قوي توأم با مسائل عرفاني، سادگي و بي 
ریایي، دور بودن از جهان صنعتي- که مشــکالت خاص خود 
را دارد- برخورد احساسي با مسائل و هزاران دليل دیگر دست 
به دســت هم داده و این آرامش را پدید آورده اســت. و شاید 
ثبات اخالقي و دیرینگي سنت ها و پيشينه تاریخي قدرتمند به 
کمک این آرامش آمده است. در این مورد دکتر فوریه پزشک 

مخصوص ناصرالدین شاه چنين مي گوید :  

 ایران کشوري است که با وجود بروز افکار جدید آداب و رسوم 
مردم آن چنان ثابت و الیتغير مانده کــه مي توان آنها را عين 
همان عادات و آداب اجداد ایشــان دانســت بلکه شاید اوالد 

ایشان نيز از آن ها دست برندارند.  )فوریه، بي تا: 73(.
البته درباره این گفته آراء مختلفي ابراز شــده اســت. بعضي 
اعتقاد دارند این عدم تغيير ســنتها باعث عقــب ماندگي ما از 
دنياي جدید اســت و پاره اي نيز وجود ایران را در نقشه جهان 
و محو نشدنش در طول تاریخ را در فرهنگهاي مهاجم بيگانه 
منوط به حفظ این سنت هاي دیرینه مي دانند وحفظ آنها را با 
همان شيوه گذشته ضروري مي پندارند. شاید هم دکتر فوریه 

جواب این گفته ما را داده باشد. او مي گوید : 
 به خاطر داشته باشيم که در این مملکت دائمًا اوضاع و احوال 
به سهولت و به سرعت تغيير و تبدیل مي یابد و بين تخت مقام 

با تخته تابوت فاصله زیادي وجود ندارد.  )فوریه، بي تا:140(.
همين عدم ثبات سياســي در طول زمان بر روحيات مردم این 
سرزمين آن قدر تأثير گذاشته است که منجر به پيدایش روحيه 
حفظ منافع شــخصي و اصل  همه را فداي خود کردن  شــده 
باشد رابرت گرنت واتسن در این باره مينویسد:  یک فرد ایراني 
شــاید کمتر از هر فرد دیگري در روي زمين حاضر باشــد در 
راه منافع کشــور خود قدمي بردارد. و وقتــي او در فکر صالح 
وطن خویش اســت- که البته هيچ گاه و به هيچ وجه با منافع 
شخصي او قابل قياس نيســت- باز در دلش مي پندارد که در 
دنيا کشوري که شایسته مقایســه با ایران باشد وجود ندارد. به 
نظر من )رابرت گرانت واتســن( اگر اکثر ایرانيان محکوم به 
تبعيد ابدي شــوند و به آنها اخطار شــود که اگر باز پا به خاک 
اجدادي خود بگذارند سرنوشت مرگ خواهند داشت نخواهند 
توانســت از کثرت عالقه تجدید دیدار وطن عزیز از بازگشت 
خودداري کننــد و عالقه خود را به ســرزمين نياکان خویش 

کتمان کنند  )واتسون، 2536: 8 و7(.
به گفته غربيها این دوســتداري وطن تنهــا به ضرورت حفظ 
منافع مي باشد. که در این خصوص باید کمي تأمل نمود. زیرا 
ایرانيان از گذشته هاي دور به وطن دوستي مشهور بوده اند. در 
ادبيات داستاني و اسطوره اي و حماسي ما نيز روایات زیادي از 
این دست ذکر شده است. البته ســلطه بيگانگان بر این کشور 
و غصب حکومت توســط ظالمان و بيگانگان در طول زمان 
موجب گردید که این مردم به فکر جان و مال و ســپس وطن 

خود بوده و این امر بر روحيات آنان تأثير گذارده باشد. 
سرگوراوزلي سفير انگلستان در دربار ایران )1820 م( مينویسد 
:  عقيده من این است که براي حفظ صيانت هندوستان ایران 

را در همين حال ضعف نگاه داریم. )دنيس، 1362: 10(.
این جمله ها حکایت از تأثير بيگانگان در سياســت و فرهنگ 
کشور ما دارد بنابراین باید قبول کنيم که تأثير فشارها و عقاید 
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و تضادهاي گوناگون در کشــور ما بر روحيه مردم را نباید کم 
اهميت دانست. 

همچنان که نباید همه خصوصيات بداخالقي مان را نيز گرفته 
شــده از بيگانگان بدانيم زیرا اشــخاص بيگانه اي که شيفته 
ایران و روحيات ایرانيان شــده اند نيز وجود داشــته و دارند. 
شــيفتگي که منجر به پرداختن آنان در ادبيات و تاریخ ما و در 
نتيجه پدید آمدن آثار جدید در فرهنگ ایران زمين شده است. 
ادوارد براون )1888 م( صاحب کتــاب تاریخ ادبيات ایران که 
یکي از طرفداران صميمي استقالل و آزادي ملل مشرق زمين 
و مخصوصًا ایران بوده )براون، 1371: 15(، از جمله این افراد 

است.
 او گنجهاي پر ارج فراواني به پيشــگاه ادبيات ایران )براون، 
1338: پ( تقدیم داشــته و جز صفا و یکرنگي در ایران هيچ 
نمي بيند، در مقابل جهانگرد دیگري به نام آرمينيوس وامبري 

)1863 م( در سفرنامه خود مي نویسد: 
 یکنفر شرقي با نقاب به دنيا مي آید و با نقاب هم از دنيا مي رود 
و صداقت هرگز براي او مفهومي ندارد )وامبري، 1365: 369(.

گویي او جز دو روئي در ایران چيزي ندیده است. 
پس با کمي جستجو و بررســي بدین درک خواهيم رسيد که 
آراء سياحان درباره ایران و ایرانيان ضد و نقيض است. گروهي 
همانند ولتر ریشه این تناقضات را در سرزمين ایران و ایرانيان 
ميدانند و گروهي دیگــر از جمله دروویل در ســفرنامه خود 
مخالف این نظر بوده، مي گوید : ایرانيان شــاید نيکبختترین 
و مالیمترین مردم مشــرق زمين باشــند و اگر خصوصيات و 
ســجایاي اخالقي مردم ایاالت مختلف ایران با هم متفاوت 
اســت علت آن را جز این نمي توان دانست که در طول جنگ 
هاي متعــدد و متمادي ایرانيــان مجبور بــه پذیرفتن اقوام 
بيگانهاي در داخل خاک خود شــدهاند، تــا از این راه کمبود 

جمعيت خویش را جبران کنند. 
نژاد ایرانيان در طي قرون و اعصار با خون عرب و هندي و تاتار 
و ترک در هم آميخته، با این همه، زیبایي و اصالت آن محفوظ 

مانده است )دروویل، 1348: 39 تا 42(
به خوبي پيداست که نظر اخير، از پاکي نژاد ایراني خبر مي دهد 
و همه ناخالصي ایرانيان را که در برخي ســفرنامهها ذکر آن 
رفته است از ملت هاي بيگانه و نفوذ فرهنگ هاي گوناگون در 
ایران ميداند. البته در برداشتي این چنين نيز جاي تأمل وجود 
دارد. در این ميان آراء جهانگردان در خصوص ایالت خراسان 

و تختگاه آن مشهد نکات جالب توجهي را در خود دارد.
دربارة اخالق و روحيات مردم خراسان و مشهد مطالب زیادي 
نوشته شده است که همگي و یا بدون اغراق اکثر نویسندگان 

بر ُحسن سلوک مردم خراسان اتفاق نظر داشته اند.
آقاي ایرج افشار در کتاب سيماي ایران از قول مقدسي مؤلف 

کتاب احسن التقاسيم )375 ه.ق( مي نویسد: 
  خراسانيان پيگيرترین مردم در فقه آموزي و پایبند ترین مردم 
به راستي هستند ... مرکز خراســان بزرگتر و مردمش ظریف 
، بردبــار ، نيک و بداندیــش، خوش برخورد ، قصه هایشــان 
دلبازتر، سردي در هوا و مردمش کمتر...  )افشار، 1372: 234(.

و همچنين از قول قزویني مؤلف کتاب آثار البالد و اخبار العباد 
)سدة 7 ه.ق( دربارة مردم خراسان مي گوید:

 مرد و زن خراساني از هرکسي زیباتر ، داناتر و آزادتر مي باشند 
و به نيکویي از هر کس سزاوارتر هستند. 

این قسمت از صفات کلي مردم خراسان بود، مردمي که بخش 
وسيعي از جمعيت آنها را عشایر ساکن در خراسان تشکيل مي 
دهند ، نویسنده ،  عشایر خراســان  را نيز این گونه ترسيم مي 

کند:
 عشــایر خراســان مردمي پاک اندیش ، ميهمان نواز ، رشيد ، 

سخت کوش ، وطن دوست شاد و زنده دل هستند. 
به طور کلي صفات برجسته مردم مشــهد را این گونه بر مي 

شمرند .
 مردم مشهد خوش جوش، زودآشنا، عصبي مزاج، احساساتي، 
بي کينه، زود رنج، و در دوســتي و رفاقت قرص و محکم و پا 

برجا هستند. )افشار، 1372: 235(.
تاورینه)1629 م( عــادات و اخالق هر ملتــي را معمواًل 
مربوط بــه مذهــب آن ملت مــي داند)تاورنيــه، بي تا: 
615(. و چون مشــهد مکانــي مذهبي اســت پس لزوم 
داشــتن خصوصياتي متمایز و اخالقي متفــاوت با دیگر 
شــهرها را ایجاب مي نماید که به طــور طبيعي از محيط 
و شــرایط مذهبي شــهر تأثير گرفته اســت.دکتر جان 

ویشارد)1891-1910 م( مي نویسد: 
 در مشهد، مقدس ترین شهر مذهبي ایران، زندگي مردم 
متکي به زائران و مسافران است، و روحيه آن ها بيشتر در 

کسب پرورش یافته است .  )ویشارد، 1363: 156(.
این روحيه خود باعث مي گردد که مشــهدي ها مردمي 
زود جوش بار بيایند و چون در اکثر روزهاي ســال با اقوام 
و زبان هاي مختلف و مردم گوناگون سروکار دارند بتوانند 
با غریبه ها خيلي زود پيوند آشــنایي برقرار نمایند .مع هذا 
نباید این پيوند ها را تنها در اثر ميل ســود جویي و کاسب 
منشا آنها دانســت، بلکه روحيه ميمان نوازي که خصلت 

همه ایرانيان بوده در آن نقش داشته است.
هرچند گروهي با ایــن دیدگاه مخالف انــد مؤلف کتاب 

سياحتنامه ابراهيم بيگ در این باره مي گوید :
 مردم ]مشــهد[ در قســاوت قلب از اشــرار الناسند و در 
معامالت ، متاعــي را که قيمتش یک تومان اســت پنج 
تومان مي خواهند و در هر ســخن هم بيشــرمانه سوگند 
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دروغ به حضرت یاد مي کنند.  )مراغــه اي، 1364: 28(. 
او در ادامه مي گوید : این مردم قابل دوســتي نيستند، زیرا 
بویي از انســانيت نبرده اند گویي خون مردمي در رگشان 

منجمد گشته.)مراغه اي، 1364: 29 تا 30(
برداشتي که مؤلف از اخالق مشهدي ها داشته ، برداشتي 
است که حتي بيگانگان نسبت به این مردم نداشته اند و در 
جایي ذکر نگردیده ، هرچند کاسباني مصداق این قضاوت 

اند .
جنبه هاي مذهبي شهر مشهد مخصوصًا  از زمان صفویه 
به بعد موجب گردید که روز به روز بر جمعيت شهر افزوده، 
به دالیل روشــني قشــر مذهبي و روحاني در این شهر از 

کثرت بيشتري برخوردار شود .
 پس بایــد روحيه اي ســخت مذهبي را الاقــل در عصر 
صفوي در بين مردم این شهر انتظار داشت.با گذشت زمان 
و رونق شهر مشهد عالوه بر تجار و روحانيون ، هنرمندان 
نيز به این شهر روي آوردند و آثار و معماري و سنتي خلق 
نمودند که در قرن ها بعد تمام جهــان از آنها به زیبایي یاد 
کرده اند. مردم شهر مشــهد نيز از این ظرافت هنرمندانه 

متأثر گردیده اند. 
همچنين به علت وجود زمين هــاي حاصل خيز و هواي 
مناسب کشاورزي مشــهد رونق داشته است و قشر عظيم 
کشــاورز با تمام پاکي و صميميت در کنار بارگاه ملکوتي 
امام رضا)ع( مشــغول کشــت روزي خود و غذاي سفرة 
زائران بوده اند وجــود معادن فيروزه اطراف مشــهد نيز 
موجب شد که شــهرت فيروزه هاي نيشــابور به مشهد و 
سپس به تمام دنيا برسد و بدین شــکل با گسترش شهر 
مشهد این صنعت هم به آنجا منتقل گردد و به همراه خود 
ظرافت و روحيه تجارت و هنر دســت هنرمندان فيروزه 
تراش را به دستهاي مردم مشهد انتقال دهد .که همه این 
عوامل ظرافت طبع و روحيه هنري مــردم آنجا را موجب 

شد. 
دکتر جان ویشــارد درباره خصوصيت وظرافت طبع مردم 

مشهد نظري جداگانه و خاص خود دارد، او مي نویسد:
 شرایط زندگي و خصوصيت مردم }مشهد{ طوري است 
که هنوز شاعري معتبر از آنجا برنخاسته تا درباره این شهر 
مقدس شــيعه مدیحه اي بسراید و ســخني تازه بگوید. 

)ویشارد، 1363: 156(.
البته در نظر دکتر جان ویشارد جاي تأمل بسيار است ، زیرا 
شهر مشهد الاقل در دورة قاجار آن قدر دچار عوارض شهر 
نشيني نشده بود، که این خصلت ها بتواند اندیشه مذهبي 
و طبع شعر و مدیحه ســرایي آنها را تحت تأثير قرار دهد 
. و با مراجعه به کتاب هاي تاریــخ ادبيات در مي یابيم که 

همزمان با حضور دکتر  جان ویشارد  در مشهد شاعراني به 
سر مي بردند که از آن ها اشعار گرانب هایي در دست مي 
باشد و کتيبه هاي سر در مســاجد و تکایا از نمونه هاي آن 

هاست.
به قول قزوینــي مؤلف کتاب آثــار البالد و اخبــار العباد  
خراســان مردمش ظریف ، خوش برخورد و قصه هایشان 

دلباز تر مي باشد. )افشار، 1342: 235(.
گذشــته از این ها مردم خراسان در ظرافت طبع و پرورش 
دانشــمندان و شــاعران در دوره هاي مختلف ســرآمد 
مردمان بوده اند و حتي سبک ادبي نيز تحت تأثير افکار و 
آثار آن ها قرار گرفته ، که  سبک خراساني   به عنوان یادگار 

آن ها مشهور مي باشد .

نتيجه گيري:
موقعيت خاص جغرافيایي مشهد موجب شد که این شهر با 
ن ژادهاي گوناگون درآميزد. اهميت خراسان در گذشته به 
عنوان مهد سلســله هاي مختلف و حتي مطرح بودنش به 
عنوان کل ایران  از لحاظ سياسي، اقتصادي- همسایگي 
با هندوســتان ، نزدیکي به اقوام ترکمــن، از رونق افتادن 
شــهرهاي مهم تجاري همچون هرات و سمرقند و بخارا 
با گذشــت زمان و جدایي این شــهر ها در عصر قاجار از 
خراسان بزرگ، مذهبي بودن شــهر و اهميت استراتژیک 
آن، مهاجــرت اقوام گوناگون ترک و ُکــرد و حتي قبایلي 
از اعراب شــيعه در عصر صفــوي و افشــاري به منظور 
کاهش قدرت آن ها و حایل شدنشان بين خراسان و اقوام 
بيابانگرد ، همه و همه دست به دســت هم داد تا مشهد را 
به شکل شــهري با خصوصيات فرهنگي و نژادي خاص 

درآورد .
این اقوام و گروه هاي مختلف در خراسان و بویژه در شهر 
مشهد با روحيات خاص خود موجب شــدند که مشهد را 
بتوان بدون اغراق شــهر هفتاد و دو ملّــت ناميد.بدیهي 
است که با گذشــت زمان مردم مشــهد با آداب و رسوم 
اقوام گوناگون آشنا شــده و خصوصياتي اخالقي را از آنها 
به عاریت بگيرنــد و در لهجه خود از کلمات و اصطالحات 

ترک ها و ُکردها و ترکمانان استفاده نمایند.
مشهد و مردمش با تمام فراز و نشيب هاي تاریخ خود هنوز 
اصالت خود را حتي بيشتر از شــهر هاي دیگري که کمتر 
در معرض این حوادث بوده اند ، حفظ نموده است . چه آن 
زمان که در مسير تکامل خود بوده )عصر صفویه( و چه آن 
زمان که به عنوان پایتخت مطرح گردیده )عصر افشاریه(، 
یا آن زمان )عصر قاجاریه( که به شکوفایي تازه اي دست 

یازیده است. 
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