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اجزاء مؤثر بر شكلگيري اخالق و روحيات مردم خراسان
(با استناد به سفرنامهها)
بهروز طاهرنيا

1

تاریخ دریافت مقاله91/9/14 :
تاریخ پذیرش مقاله91/12/8 :
چكيده:
سفرنامهها يكي از مهمترين منابعي هســتندكه در طول تاريخ به صورت مستمر توسط دانشمندان
و مورخان و عالمان علوم مختلف مورد بررســي و اســتفاده قرار گرفتهاند .اين منابع را حلقه ارتباطي
بين علوم انساني برشــمردهاند .در اين اثر سعي گرديده با اســتفاده از روش تحليلي و تطبيقي و با به
كارگيري ســفرنامههاي معتبر و متعدد اجزاء و عناصر تأثيرگذار بر شكلگيري روحيات مردم ايران و
خراسان تحليل نموده و تأثير شــگرف عامل جغرافيا و محيط طبيعي را بر زندگي اجتماعي اين مردم
مورد نقد و بررسي قرار دهيم.
بديهي اســت كه قرن  16ميالدي نقطه عطف آمد و رفت و ارتباط دنياي غرب بــا ايران و بالعكس
ميباشد و بالطبع اوج نگارش سفرنامهها نيز از همين ايام رونق يافته است.
شايد بتوان اين منابع گرانقدر را تنها نوشتههاي غيررســمي از زندگي اجتماعي و اخالقي و فرهنگي
مردم ايران دانســت كه كمي از تاريخ صرف سياســي و نظامي كه توســط حاكمان يا به دستور آنها
نگارش يافته ،فاصله گرفته و به نكات تاريك و پوشيده در پرده زندگي مردم پرداخته است.
واژگان کلیدی :سفرنامه ،جهانگرد ،خراسان ،جغرافیای طبیعی ،روحيات.

 -1نويسنده مسئول  :مدرس دانشگاه فردوسی و پيام نور مشهد Behroz-history.@yahoo.com
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يكي از مهمترين اجزاء شــكلگيري خلقيات هر ملّتي شرايط
جغرافياي طبيعي ،پوشش گياهي و جانوري آن مردم ميباشد.
تنوع بينظير و چشمنواز ايران و خراسان بزرگ باعث گرديده
تا هر جهانگردي شيفته و حيران اين جغرافيا و مردم ساكن در
اين منطقه گردد.
خراسان در ناحيه معتدل شمال شرقي ايران واقع شده و داراي
آب و هوايي متغير اســت .فصل بارش عمدت ًا در اواخر فصل
پاييز و زمستان و اوايل بهار ميباشد.
در تابستان هوا گرم و خشك ،و زمستانها نسبت ًا سرد ،و اختالف
دماي روز و شب زياد است.
تقسيمات آب و هوايي خراسان به شرح زير است :
آب و هواي سرد كوهستاني
آب و هواي معتدل كوهستاني
آب و هواي نيمه بياباني ماليم (كوهپايه اي)
آب و هواي گرم و خشك بياباني
بنابراين بايد اذعان داشت كه خراســان از تنوع آب و هوايي و
تنوع محيطي بسياري برخوردار است و همين تنوع بيتأثير بر
شكلگيري روحيات و خلق و خوي خراسانيان نبوده است .تا
آنجا كه جهانگردان نيز در سفرنامههاي خود مهمترين عامل
تفاوت روحيه در ايرانيان را تضاد در شــرايط اقليمي و پوشش
گياهي و جانــوري و نيز بالطبع آن تنوع در پوشــش و آداب و
خلقيات آنان ذكــر نمودهاند.درك بهتر و شــناخت كامل تر
سنتها ،آداب و رسوم ،مسائل اقتصادي و سياسي هر قومي به
آشنايي با محيط جغرافيايي و طبيعي آن قوم بستگي دارد .زيرا
تمامي مسائل بشري رابطه نزديكي با محيط اطرافشان دارد و
بطور قطع مهمترين عاملي كه مانع شناخت كامل ايران است،
همين وضع جغرافيايي آن است( .شــيباني .)19 :1353 ،و به
يقين آنچه در گذر زمان ايران را بــه عنوان كليد پيروزي و پل
فتح معرفي مي كند ،موقعيت جغرافيايي آن بوده است.
در ســفرنامه اوژن فالنــدن 1840 -41( 1م) ايــران از نظر
جغرافيايي به اين گونه تقسيم بندي شده است :
ايران به دو قسمت كام ً
ال مساوي تقسيم مي گردد كه يكي پر
جمعيت و آباد و ديگري لم يزرع و غيرمســكون است .در اين
مملكت بزرگ تقريب ًا نصف اراضيش خشــك و بيآب و علف
و سرتاســر نمك زار است .از اين ســبب هيچ كس بدان جا پا
نميگذارد و همه از آن دوري مي جويند.
اين سرزمينها بيشتر در مشــرق يعني بيابانهاي خراسان يزد و
كرمان است كه به عكس نواحي غربي كه پر آب ومسكونند،
 -1سياح 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  1840م بر جاي گذاشت.

لم يزرع و بياباني مي باشد( .فالندن.)334 :1324 ،
در اين ميان خراســان نيز اين تنوع محيطي را داشته و از اين
قاعده كلي مستثنا نيست .ســاموئل گرين ويلر بنيامين (-85
 1883م) 2در اثر خود مينويسد :
كمتر محالــي از محاالت ايــران به قدر خراســان ،اختالف
مناظر دارد .يك قسمت وسيع آن عبارت از صحاري و اراضي
نمكزار است كه از دور مانند ســراب به نظر ميآيد و آب در آنجا
كمياب اســت و گور و آهو در آنجا به هم ميرســند .در انتهاي
افق ،سلســله جبال ممتدي قرار دارد كه اسباب حيرت مسافر
ميگردد ،چــه قلههاي آن مســتور در برف اســت .از جهات
گوناگون ميتوان اســتنباط نمود كه اين قســمت خراسان در
قديم دريا بوده و پس از مدت طويلي خشــك شــده است ...
در محال خراسان خشكي فوقالعاده اراضي ،به يكباره به سبزه
و نبات دلكش مبدل ميشود و به واسطه تباين اوضاع ،صفاي
مخصوصي به هم ميرسد  ...و مشــهد هم كه شهر مقدس و
بهترين زيارتگاه ايران اســت از باغهاي بســيار با صفا احاطه
شده است  ...و [شايد] همين تباين باشــد كه اسباب نگارش
اشعار ممتاز بعضي از شــاعران ايران گرديده است 3.با كمي
دقت به هر دو نظر خواهيم ديد كه در ايــران به طور كلي و در
خراســان به تبع آن از هر نوع مناظر طبيعــي و يا آب و هوايي
در هر قســمت و منطقه اي به تناســب اوضاع طبيعي موجود
اســت .و به اصطالح امروز ايران داراي شرايط آب و هوايي و
اقليمي اســت كه چهار فصل كامل را داراست .در هر گوشه از
اين كشور پهناور تن ّوع خاصي به چشم مي خورد كه به محيط
زيستي آن زيبايي خاصي مي بخشد.
آب و هواي متنوع بر پوشــش جانوري ايران نيز تأثير بسزايي
داشــته كه موجب شده اســت اين كشــور به لحاظ حيوانات
وحشي و اهلي و پرندگان كمياب و گونه هاي خاص جانوري
داراي غنايي ويژه باشد.
در اين باره جهانگرد مشهور اورسل ( 1883م) 4مينويسد:
حيوانات وحشــي ايران انواع خاص و كميابــي دارند اگر چه
تعدادشــان كم اســت ولي از اين انواع در ماوراء قفقاز و حتي
 -2ســاموئل 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  85تا  1883ميالدي بوده است.
ساموئل در سال  1883ميالدي از راه بردو ،مارسي ،استانبول و باكو
وارد تهران شد.
 - 3ســاموئل گرين ويلر بنيامين ،ايران و ايرانيان ،ترجمه رحيم
رضازاده ملك ،تهران ،انتشارات گل بانگ ،1363 ،چاپ اول ،ص
.190
 - 4ارنســت اورســل در ســال  1858م در بلژيك به دنيا آمد و
در رشت دكترا حقوق گرفت .او در ســال  1882م 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 ،كردستان و
مخصوص ًا تركستان 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 ،بيتا)239 :
اورســل از اســبهاي خراســاني ياد ميكند كه خود نشانگر
موقعيت تجاري و راههاي بازرگاني مهم اين منطقه ميباشــد
كه ضرورت پروررش اســبها و شترهاي بســيار كارآمدي را
ايجاب مينموده اســت اين حيوانات همچنين به عنوان يكي
از اقالم مهم صادراتي خراسان به كشورهاي ديگر به حساب
ميآمدهاند.
همچنين شرايط ،پوشش گياهي و جانوري بر پوشش انساني
در ايران بيتأثير نبوده است .بدين شــكل قسمتهايي از ايران
جمعيتي زياد ومناطقي ديگر ،كه بيشــترين ميــزان را نيز در
مقياس ســطح به خود اختصاص مي داده اند جمعيتي اندك
داشــته اســت .اين تضاد و تن ّوع ح ّتي بر نحوه امرار معاش و
شــيوه زندگي مردم نيز مؤثّر بوده و بطور مشخص تأثيراتي بر
فرهنگ مردم هر ناحيه داشته است.
اما اينكه ايــن تأثيرگذاري تا چه ح ّد بوده ،خــود زمينه بحثي
جداگانه اســت .ابن خلدون ( 808 -732هـ  .ق )( 1353م –
 1429م ) دانشمند مسلمان نيز اهميت بســياري براي تأثير
محيط جغرافيايي بر خصوصيات و خلقيات بشري قائل است.
مطالعه آثار بزرگان علم و ادب به وضوح ايــن تأثير پذيري و
الهام گرفتن از طبيعت را نشــان مي دهد؛ و چه بسا كه همين
طبيعت دســت نخورده و متنوع يكي از علل ورود جهانگردان
به ايران بوده است.
بار تولد در اثر خود مردم مشهد را در مقايسه با مردم ساير بالد
ايران تندرست تر دانســته و علت آن را موقعيت مناسب شهر
مي داند .زيرا شمال سلسله جبال شــمالي اين شهر مانع نفوذ
بادهاي گرم صحرا به آن است( .بارتولد.)135 :1358،
همه اين تعابير نشان از اهميت موقعيت طبيعي و تأثير گذاري
آن بر ديگر عوامــل دارد .اما مي بينيم كه ايــران با همه اين
قابليت هاي طبيعــي كه به قول دورانــد 1889( 1م) قابليت
تبديل شدن به بهشت را نيز دارا بوده اســت (دوراند:1346 ،
.)33
از امكانات موجود استفاده الزم و كافي نگرديده و همه چيز به
اصطالح به سهل انگاري گذشته است .البته اين امر به داليل
 - 1اِ .ار .دوراند همســر ســرمرتيمر دورانــد وزير مختار
انگليــس در اواخــر عهــد ناصــر الدين شــاه و اوايــل دوره
مظفرالدين شاه بود ( 1900 -1894ميالدي) .وي سفرش را به
ايران در حدود  1889م ذكر مي كند و خاطرات آن ســفر را با
نام سفرنامه دوراند به چاپ مي رساند.
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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 ،بلكه تمام ســرزمين ايران از موقعيت استثنايي برخوردار
است .منابع طبيعي سرشار ،موقعيت جغرافيايي خاص ،وجود
خصوصيات متنــوع منطقه اي مجــاورت با هنــد و بعدها با
افغانستان و خوارزم و تركمنستان همه و همه باعث گرديده
كه در قرون متمادي ايران توجه جهانگــردان متعدد را بخود
جلب و به عنوان كشــوري با اهميت در نــزد آنان خودنمايي
كند و خراسانيان را در عرصه كمال و ادب نگين ايران زمين و
سرزمين پارس را مهد علم و هنر درجهان قرار دهد.
نكته قابل تأمل اينجاســت كــه اكثرجهانگردانيكه به ايران
آمدهاند بر ايــن نكته تاكيد داشــتهاند ،كه ايران ســرزمين
تناقضهاست .آب و هوا ،موقعيت طبيعي ،آداب و رسوم مردم،
تهاجمات ملل بيگانه به كشور ما و  ...ديگر تاثيراتي كه ايرانيان
در گذر زمان از محيط اطرافشــان پذيرفتهاند موجب شــده
است كه اين سرزمين به چشم پارهاي از مسافران و سياحان،
سرزمين افسانهاي و شگفت انگيز تصوير شود .گوبينو از قول
ولتر ميگويد  :ايران كشوري اســت پر از تناقض ها و اضداد،
ايران از يك ســو كشور ســهل انگاري و مدارا در مورد عقايد
مذهبي است ولي از سوي ديگر گاهي تعصب هاي تند در آنجا
پيروز ميشــود و مردم به جان يكديگر ميافتند .ايرانيان گاهي
خردمند و مردم دوست و دادگسترند و گاهي بيدادگر و متعدي
و سفاك هستند (گوبينو.)84 :1364 ،
شــايد اين تضاد واقع ًا در ما ايرانيان وجــود دارد يا اين عقايد
متضاد زائيده فكر و بينش اين جهانگرد و دانشــمندان غربي
باشــد .شــايد هم آب و هوا و اقليم متضاد در كشور ايران -به
گفته ابن خلدون -بر همه اركان زندگي ما اثر گذاشته است كه
البته اين مقوله هم خالي از تأ ّمل نيست .و شايد به گفته تاورنيه
( 1629م) تأثير مذهب بر روي آداب و رســوم دليل اين تضاد
گرديده است( .تاورنيه ،بيتا.)615 :
خانم كارالسرنا ( 1877م) 2درباره اروپاييان و ديدگاههايشان
در مورد ايرانيان و روحيات آنها ميگويد:
اروپاييان براي ايرانيها ارزش وااليي قائل نيســتند و در مورد
آنان صدها عيب و نقطه ضعف ميشمارند كه خود اغلب از سر
تا پا آلوده به آن عيوب و نقاط ضعف هســتند .آنها را به قانون
 - 2خانم كارالســرنا در سال سي ام ســلطنت ناصر الدين
شــاه حدود ســالهاي  1294هـ .ق 1877 /م به ايران آمده است
و در ســال  1878م 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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شكني ،به تقيه و به پيروي از اين سخن سعدي دروغ مصلحت
آميز به از راست فتنه انگيز متهم ميكنند.
به اعتقاد آنها ايرانيان در هوش و استعداد و شيرين زباني باالتر
از ســاير پيروان دين محمدي اند .بايد گفت ايرانيان 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 هايي نســبت داده مي شود ،دست كم اين
هنر بــزرگ را دارند ،كه با ظاهر آراســته عيب هــاي خود را
بپوشــانند .البته اين انتقاد متوجه مردهاست .چون زنان بسيار
كم به حساب مي آيند .داســتان آنان از اين مقوله جداست .در
ميان محافل خارجي ،مردان اروپايي نيز از همديگر خوششان
نمي آيد و همان عدم اعتماد كه افراد بومي نسبت به همديگر
دارند در بين آنان نيز همان احساس برقرار است( .سرنا:1362،
.)192
در دفاعيات و انتقادات خانم كارالســرنا يك نكته جلب نظر
مي كند .آن نكته اين است كه هيچ ملتي را نمي توان خالي از
عيب و اشكال و ايراد دانســت .دست كم بايد به خود بباليم كه
اكثر قريب به اتفاق غــربي ها ما را به ُحسن خلق و مهمــان
نوازي مي شناسنـد و تعدادي از آنها تا آن جــا پيش مي روند
كه آرزو مي كنند جاي ما باشند و حتي در مقابل گدايان ما نيز
احساس حقارت مي كنند .به گفته خانم گرترودبل :
ما در غرب نه ميهمان نوازي داريم و نه آداب و رسوم.
مــن در برابــر گدايــان كوچــه تقريبــ ًا خجلــت
زده شــدم -آن هــا لبــاس هــاي ژنــده را بــا لطــف
بيشــتري مــي پوشــند تــا مــن زيبنــده تريــن پيراهن
را و ( ...دبل.)9 :1363 ،
خانم گرترودبل احســاس آرامش را تنها در مشرق زمين مي
يابد .البته وي كمي احساساتي با مسأله برخورد كرده است كه
شايد ريشه در عواطف ظريف و شاعرانه اش داشته باشد.
و چه بسا شــرقي بودن و قرار گرفتن در محيط زندگي مشرق
زمين و خصوصيات شرقي كه داريم اين مهم در مقابل ما جلوه
اي ندارد و يا تاكنون از چشــم محققان ما پوشيده مانده است.
با اين همه تضادهاي عقيدتي ،عدم تمركز سياســي ،جنگها،
يورشــها ،عدم ثبات اقتصادي باز هم وقتي به ايران يا به قول
خودشان شرق ميرسند گويي همه چيز به آنها داده شده است.
شايد عقايد مذهبي قوي توأم با مسائل عرفاني ،سادگي و بي
ريايي ،دور بودن از جهان صنعتي -كه مشــكالت خاص خود
را دارد -برخورد احساسي با مسائل و هزاران دليل ديگر دست
به دســت هم داده و اين آرامش را پديد آورده اســت .و شايد
ثبات اخالقي و ديرينگي سنت ها و پيشينه تاريخي قدرتمند به
كمك اين آرامش آمده است .در اين مورد دكتر فوريه پزشك
مخصوص ناصرالدين شاه چنين مي گويد :

ايران كشوري است كه با وجود بروز افكار جديد آداب و رسوم
مردم آن چنان ثابت و اليتغير مانده كــه مي توان آنها را عين
همان عادات و آداب اجداد ايشــان دانســت بلكه شايد اوالد
ايشان نيز از آن ها دست برندارند( .فوريه ،بيتا.)73 :
البته درباره اين گفته آراء مختلفي ابراز شــده اســت .بعضي
اعتقاد دارند اين عدم تغيير ســنتها باعث عقــب ماندگي ما از
دنياي جديد اســت و پاره اي نيز وجود ايران را در نقشه جهان
و محو نشدنش در طول تاريخ را در فرهنگهاي مهاجم بيگانه
منوط به حفظ اين سنت هاي ديرينه مي دانند وحفظ آنها را با
همان شيوه گذشته ضروري مي پندارند .شايد هم دكتر فوريه
جواب اين گفته ما را داده باشد .او مي گويد :
به خاطر داشته باشيم كه در اين مملكت دائم ًا اوضاع و احوال
به سهولت و به سرعت تغيير و تبديل مي يابد و بين تخت مقام
با تخته تابوت فاصله زيادي وجود ندارد( .فوريه ،بي تا.)140:
همين عدم ثبات سياســي در طول زمان بر روحيات مردم اين
سرزمين آن قدر تأثير گذاشته است كه منجر به پيدايش روحيه
حفظ منافع شــخصي و اصل همه را فداي خود كردن شــده
باشد رابرت گرنت واتسن در اين باره مينويسد :يك فرد ايراني
شــايد كمتر از هر فرد ديگري در روي زمين حاضر باشــد در
راه منافع كشــور خود قدمي بردارد .و وقتــي او در فكر صالح
وطن خويش اســت -كه البته هيچ گاه و به هيچ وجه با منافع
شخصي او قابل قياس نيســت -باز در دلش مي پندارد كه در
دنيا كشوري كه شايسته مقايســه با ايران باشد وجود ندارد .به
نظر من (رابرت گرانت واتســن) اگر اكثر ايرانيان محكوم به
تبعيد ابدي شــوند و به آنها اخطار شــود كه اگر باز پا به خاك
اجدادي خود بگذارند سرنوشت مرگ خواهند داشت نخواهند
توانســت از كثرت عالقه تجديد ديدار وطن عزيز از بازگشت
خودداري كننــد و عالقه خود را به ســرزمين نياكان خويش
كتمان كنند (واتسون 8 :2536 ،و.)7
به گفته غربيها اين دوســتداري وطن تنهــا به ضرورت حفظ
منافع مي باشد .كه در اين خصوص بايد كمي تأمل نمود .زيرا
ايرانيان از گذشته هاي دور به وطن دوستي مشهور بوده اند .در
ادبيات داستاني و اسطوره اي و حماسي ما نيز روايات زيادي از
اين دست ذكر شده است .البته ســلطه بيگانگان بر اين كشور
و غصب حكومت توســط ظالمان و بيگانگان در طول زمان
موجب گرديد كه اين مردم به فكر جان و مال و ســپس وطن
خود بوده و اين امر بر روحيات آنان تأثير گذارده باشد.
سرگوراوزلي سفير انگلستان در دربار ايران ( 1820م) مينويسد
 :عقيده من اين است كه براي حفظ صيانت هندوستان ايران
را در همين حال ضعف نگاه داريم( .دنيس.)10 :1362 ،
اين جملهها حكايت از تأثير بيگانگان در سياســت و فرهنگ
كشور ما دارد بنابراين بايد قبول كنيم كه تأثير فشارها و عقايد

25

فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه خراسان بزرگ

و تضادهاي گوناگون در كشــور ما بر روحيه مردم را نبايد كم
اهميت دانست.
همچنان كه نبايد همه خصوصيات بداخالقي مان را نيز گرفته
شــده از بيگانگان بدانيم زيرا اشــخاص بيگانه اي كه شيفته
ايران و روحيات ايرانيان شــده اند نيز وجود داشــته و دارند.
شــيفتگي كه منجر به پرداختن آنان در ادبيات و تاريخ ما و در
نتيجه پديد آمدن آثار جديد در فرهنگ ايران زمين شده است.
ادوارد براون ( 1888م) صاحب كتــاب تاريخ ادبيات ايران كه
يكي از طرفداران صميمي استقالل و آزادي ملل مشرق زمين
و مخصوص ًا ايران بوده (براون ،)15 :1371 ،از جمله اين افراد
است.
او گنجهاي پر ارج فراواني به پيشــگاه ادبيات ايران (براون،
 :1338پ) تقديم داشــته و جز صفا و يكرنگي در ايران هيچ
نميبيند ،در مقابل جهانگرد ديگري به نام آرمينيوس وامبري
( 1863م) در سفرنامه خود مي نويسد:
يكنفر شرقي با نقاب به دنيا مي آيد و با نقاب هم از دنيا مي رود
و صداقت هرگز براي او مفهومي ندارد (وامبري.)369 :1365 ،
گويي او جز دو روئي در ايران چيزي نديده است.
پس با كمي جستجو و بررســي بدين درك خواهيم رسيد كه
آراء سياحان درباره ايران و ايرانيان ضد و نقيض است .گروهي
همانند ولتر ريشه اين تناقضات را در سرزمين ايران و ايرانيان
ميدانند و گروهي ديگــر از جمله دروويل در ســفرنامه خود
مخالف اين نظر بوده ،ميگويد  :ايرانيان شــايد نيكبختترين
و ماليمترين مردم مشــرق زمين باشــند و اگر خصوصيات و
ســجاياي اخالقي مردم اياالت مختلف ايران با هم متفاوت
اســت علت آن را جز اين نمي توان دانست كه در طول جنگ
هاي متعــدد و متمادي ايرانيــان مجبور بــه پذيرفتن اقوام
بيگانهاي در داخل خاك خود شــدهاند ،تــا از اين راه كمبود
جمعيت خويش را جبران كنند.
نژاد ايرانيان در طي قرون و اعصار با خون عرب و هندي و تاتار
و ترك در هم آميخته ،با اين همه ،زيبايي و اصالت آن محفوظ
مانده است (دروويل 39 :1348 ،تا )42
به خوبي پيداست كه نظر اخير ،از پاكي نژاد ايراني خبر مي دهد
و همه ناخالصي ايرانيان را كه در برخي ســفرنامهها ذكر آن
رفته است از ملت هاي بيگانه و نفوذ فرهنگ هاي گوناگون در
ايران ميداند .البته در برداشتي اين چنين نيز جاي تأمل وجود
دارد .در اين ميان آراء جهانگردان در خصوص ايالت خراسان
و تختگاه آن مشهد نكات جالب توجهي را در خود دارد.
دربارۀ اخالق و روحيات مردم خراسان و مشهد مطالب زيادي
نوشته شده است كه همگي و يا بدون اغراق اكثر نويسندگان
بر ُحسن سلوك مردم خراسان اتفاق نظر داشته اند.
آقاي ايرج افشار در كتاب سيماي ايران از قول مقدسي مؤلف

اجزاء مؤثر بر شكلگيري اخالق و روحيات مردم خراسان

كتاب احسن التقاسيم ( 375ه.ق) مي نويسد:
خراسانيان پيگيرترين مردم در فقه آموزي و پايبند ترين مردم
به راستي هستند  ...مركز خراســان بزرگتر و مردمش ظريف
 ،بردبــار  ،نيك و بدانديــش ،خوش برخورد  ،قصه هايشــان
دلبازتر ،سردي در هوا و مردمش كمتر( ...افشار.)234 :1372 ،
و همچنين از قول قزويني مؤلف كتاب آثار البالد و اخبار العباد
(سدۀ  7ه.ق) دربارۀ مردم خراسان مي گويد:
مرد و زن خراساني از هركسي زيباتر  ،داناتر و آزادتر مي باشند
و به نيكويي از هر كس سزاوارتر هستند.
اين قسمت از صفات كلي مردم خراسان بود ،مردمي كه بخش
وسيعي از جمعيت آنها را عشاير ساكن در خراسان تشكيل مي
دهند  ،نويسنده  ،عشاير خراســان را نيز اين گونه ترسيم مي
كند:
عشــاير خراســان مردمي پاك انديش ،ميهمان نواز ،رشيد ،
سخت كوش ،وطن دوست شاد و زنده دل هستند.
به طور كلي صفات برجسته مردم مشــهد را اين گونه بر مي
شمرند .
مردم مشهد خوش جوش ،زودآشنا ،عصبي مزاج ،احساساتي،
بي كينه ،زود رنج ،و در دوســتي و رفاقت قرص و محكم و پا
برجا هستند( .افشار.)235 :1372 ،
تاورينه( 1629م) عــادات و اخالق هر ملتــي را معمو ً
ال
مربوط بــه مذهــب آن ملت مــي داند(تاورنيــه ،بيتا:
 .)615و چون مشــهد مكانــي مذهبي اســت پس لزوم
داشــتن خصوصياتي متمايز و اخالقي متفــاوت با ديگر
شــهرها را ايجاب مي نمايد كه به طــور طبيعي از محيط
و شــرايط مذهبي شــهر تأثير گرفته اســت.دكتر جان
ويشارد( 1910-1891م) مي نويسد:
در مشهد ،مقدس ترين شهر مذهبي ايران ،زندگي مردم
متكي به زائران و مسافران است ،و روحيه آن ها بيشتر در
كسب پرورش يافته است ( .ويشارد.)156 :1363 ،
اين روحيه خود باعث مي گردد كه مشــهدي ها مردمي
زود جوش بار بيايند و چون در اكثر روزهاي ســال با اقوام
و زبان هاي مختلف و مردم گوناگون سروكار دارند بتوانند
با غريبه ها خيلي زود پيوند آشــنايي برقرار نمايند .مع هذا
نبايد اين پيوند ها را تنها در اثر ميل ســود جويي و كاسب
منشا آنها دانســت،بلكه روحیه ميمان نوازي كه خصلت
همه ايرانيان بوده در آن نقش داشته است.
هرچند گروهي با ايــن ديدگاه مخالف انــد مؤلف كتاب
سياحتنامه ابراهيم بيگ در اين باره مي گويد :
مردم [مشــهد] در قســاوت قلب از اشــرار الناسند و در
معامالت  ،متاعــي را كه قيمتش يك تومان اســت پنج
تومان مي خواهند و در هر ســخن هم بيشــرمانه سوگند
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دروغ به حضرت ياد مي كنند( .مراغــهاي.)28 :1364 ،
او در ادامه مي گويد  :اين مردم قابل دوســتي نيستند ،زيرا
بويي از انســانيت نبرده اند گويي خون مردمي در رگشان
منجمد گشته(.مراغهاي 29 :1364 ،تا )30
برداشتي كه مؤلف از اخالق مشهدي ها داشته  ،برداشتي
است كه حتي بيگانگان نسبت به اين مردم نداشته اند و در
جايي ذكر نگرديده  ،هرچند كاسباني مصداق اين قضاوت
اند .
جنبه هاي مذهبي شهر مشهد مخصوص ًااز زمان صفويه
به بعد موجب گرديد كه روز به روز بر جمعيت شهر افزوده،
به داليل روشــني قشــر مذهبي و روحاني در اين شهر از
كثرت بيشتري برخوردار شود .
پس بايــد روحيه اي ســخت مذهبي را الاقــل در عصر
صفوي در بين مردم اين شهر انتظار داشت.با گذشت زمان
و رونق شهر مشهد عالوه بر تجار و روحانيون ،هنرمندان
نيز به اين شهر روي آوردند و آثار و معماري و سنتي خلق
نمودند كه در قرن ها بعد تمام جهــان از آنها به زيبايي ياد
كرده اند .مردم شهر مشــهد نيز از اين ظرافت هنرمندانه
متأثر گرديده اند.
همچنين به علت وجود زمين هــاي حاصل خيز و هواي
مناسب كشاورزي مشــهد رونق داشته است و قشر عظيم
كشــاورز با تمام پاكي و صميميت در كنار بارگاه ملكوتي
امام رضا(ع) مشــغول كشــت روزي خود و غذاي سفرۀ
زائران بوده اند وجــود معادن فيروزه اطراف مشــهد نيز
موجب شد كه شــهرت فيروزه هاي نيشــابور به مشهد و
سپس به تمام دنيا برسد و بدين شــكل با گسترش شهر
مشهد اين صنعت هم به آنجا منتقل گردد و به همراه خود
ظرافت و روحیه تجارت و هنر دســت هنرمندان فيروزه
تراش را به دستهاي مردم مشهد انتقال دهد .كه همه اين
عوامل ظرافت طبع و روحیه هنري مــردم آنجا را موجب
شد.
دكتر جان ويشــارد درباره خصوصيت وظرافت طبع مردم
مشهد نظري جداگانه و خاص خود دارد،او مي نويسد:
شرايط زندگي و خصوصيت مردم {مشهد} طوري است
كه هنوز شاعري معتبر از آنجا برنخاسته تا درباره اين شهر
مقدس شــيعه مديحه اي بسرايد و ســخني تازه بگويد.
(ويشارد.)156 :1363 ،
البته در نظر دكتر جان ويشارد جاي تأمل بسيار است  ،زيرا
شهر مشهد الاقل در دورۀ قاجار آن قدر دچار عوارض شهر
نشيني نشده بود،كه اين خصلت ها بتواند انديشه مذهبي
و طبع شعر و مديحه ســرايي آنها را تحت تأثير قرار دهد
 .و با مراجعه به كتاب هاي تاريــخ ادبيات در مي يابيم كه

همزمان با حضور دكتر جان ويشارد در مشهد شاعراني به
سر مي بردند كه از آن ها اشعار گرانب هايي در دست مي
باشد و كتيبه هاي سر در مســاجد و تكايا از نمونه هاي آن
هاست.
به قول قزوينــي مؤلف كتاب آثــار البالد و اخبــار العباد
خراســان مردمش ظريف ،خوش برخورد و قصه هايشان
دلباز تر مي باشد( .افشار.)235 :1342 ،
گذشــته از اين ها مردم خراسان در ظرافت طبع و پرورش
دانشــمندان و شــاعران در دوره هاي مختلف ســرآمد
مردمان بوده اند و حتي سبك ادبي نيز تحت تأثير افكار و
آثار آن ها قرار گرفته  ،كه سبك خراسانيبه عنوان يادگار
آن ها مشهور مي باشد .
نتيجه گيري:
موقعيت خاص جغرافيايي مشهد موجب شد كه اين شهر با
نژادهاي گوناگون درآميزد .اهميت خراسان در گذشته به
عنوان مهد سلســلههاي مختلف و حتي مطرح بودنش به
عنوان كل ايران از لحاظ سياسي ،اقتصادي -همسايگي
با هندوســتان  ،نزديكي به اقوام تركمــن،از رونق افتادن
شــهرهاي مهم تجاري همچون هرات و سمرقند و بخارا
با گذشــت زمان و جدايي اين شــهر ها در عصر قاجار از
خراسان بزرگ،مذهبي بودن شــهر و اهميت استراتژيك
آن ،مهاجــرت اقوام گوناگون ترك و ُكــرد و حتي قبايلي
از اعراب شــيعه در عصر صفــوي و افشــاري به منظور
كاهش قدرت آن ها و حايل شدنشان بين خراسان و اقوام
بيابانگرد ،همه و همه دست به دســت هم داد تا مشهد را
به شكل شــهري با خصوصيات فرهنگي و نژادي خاص
درآورد .
اين اقوام و گروه هاي مختلف در خراسان و بويژه در شهر
مشهد با روحيات خاص خود موجب شــدند كه مشهد را
بتوان بدون اغراق شــهر هفتاد و دو ملّــت ناميد.بديهي
است كه با گذشــت زمان مردم مشــهد با آداب و رسوم
اقوام گوناگون آشنا شــده و خصوصياتي اخالقي را از آنها
به عاريت بگيرنــد و در لهجه خود از كلمات و اصطالحات
ترك ها و ُكردها و تركمانان استفاده نمايند.
مشهد و مردمش با تمام فراز و نشيب هاي تاريخ خود هنوز
اصالت خود را حتي بيشتر از شــهر هاي ديگري كه كمتر
در معرض اين حوادث بوده اند  ،حفظ نموده است  .چه آن
زمان كه در مسير تكامل خود بوده (عصر صفويه) و چه آن
زمان كه به عنوان پايتخت مطرح گرديده (عصر افشاريه)،
يا آن زمان (عصر قاجاريه) كه به شكوفايي تازه اي دست
يازيده است.
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