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وی  شـد.  متولـد  تهـران  در   134۸ سـال  در  جوادی یگانـه  محمدرضـا 
تهـران،  دانشـگاه  از  پژوهشـگری  رشـته  در  را  خـود  كارشناسـی  مـدرک 
دانشـگاه عالمه طباطبایـی  از  در رشـته جامعه شناسـی  را  كارشناسی ارشـد 
و دكتـری خـود را در رشـته جامعه شناسـی از دانشـگاه تربیت مـدرس اخـذ 

كـرده اسـت.
وی هم اكنـون عضـو هیئـت علمـی گـروه جامعه شناسـی دانشـکده علـوم 
اجتماعـی دانشـگاه تهـران اسـت. حوزه هـای پژوهشـی دكتـر جوادی یگانه
جامعه شناسـی تاریخـی، تاریـخ اجتماعـی ایـران، جامعه شناسـی ادبیـات، 
كتاب هایـی  اسـت.  اجتماعـی  بازاریابـی  و  ایرانیـان  خلقیـات  و  هویـت 
بـا عنـوان مجموعـه »ایرانیـان در زمانـه پادشـاهی«، مجموعـه »دانشـنامه 
جوانمـردی )فتـوت(«، »مجموعـه مقـاالت گـزارش وضعیـت اجتماعـی 
در  »جسـتارهایی  بهمـن«،   22 راهپیمایـی  »جامعه شناسـی  كشـور«، 
پالسـکو«، »دیـن و رسـانه« و »تغییـرات اجتماعـی برنامه ریـزی شـده« از 
زمـره تألیفات اوسـت. همچنین مقـاالت علمی و پژوهشـی متعددی از وی 

در مجـالت و فصلنامه هـای معتبـر بـه چـاپ رسـیده اسـت.

درباره پژوهشگر

چکیده اثر

ایـن كتاب مجموعه نوشـته های نویسـنده اسـت دربارۀ سـفرنامه ها و سـیاحانی كه بـه نظر وی جامعـۀ ایرانی را دقیق تـر دیده اند 
 معروف ترین نیسـت؛ بلکه گزینش های شـخصی نویسـنده اسـت از 

ً
و بـا ایرانیـان ارتبـاط بیشـتری داشـته اند. ایـن متون لزومـا

خوانـدن حـدود ۵۰۰ سـفرنامه، نامـه، گـزارش و سـندی كه فرنگیـان دربارۀ ایران و ایرانیان نوشـته اند و به فارسـی منتشـر شـده 
اسـت. بـه جـز ویلیـام مـورگان شوسـتر، بقیۀ كسـانی كـه در این كتـاب از آنهـا یاد شـده، سـال های طوالنـی در ایـران بوده اند. 
شوسـتر هـم در هشـت مـاه حضـور در ایـران، چون مسـئول مالیه ایـران بـوده، با عمیق تریـن الیه هـای پنهان نفع طلبی بخشـی 
از ایرانیـان، ارتبـاط مسـتقیم داشـته اسـت. به هرحـال، آنهـا كـه در ایـن كتـاب درباره شـان صحبت شـده، به شـدت بـه فرهنگ 
 عاشـق جامعۀ ایرانی شـده )ماننـد اودانل و ادوارد بـراون( یا نـگاه بینابینی به ایرانیان داشـته 

ً
ایـران نزدیـک شـده اند؛ خـواه عمیقا

 منفی باشـد )مانند وامبری، میلسـپو و موریه(. برخی از 
ً
باشـند )مانند گوبینو و شوسـتر( یا نگاهشـان كامال

آنهـا به زبان فارسـی تسـلط بسـیار داشـته اند )مانند بـراون، اودانـل و گوبینو(. بـراون و اودانل هم مشـخص 
اسـت كـه به خلـوت و اندرونی ایرانیـان راه داشـته اند. ازاین رو، نظـر آنها دربـارۀ ایرانیان درخور تأمل اسـت 
 بیشـترین فهم هـا را از ایرانیان داشـته اند. عنوان 

ً
و اگـر اینهـا »ایرانی تریـن غیرایرانی هـا« هم نباشـند، مسـلما

كتـاب هـم برگرفتـه از تعبیـری اسـت كـه اودانـل دربـارۀ شـازده در كتـاب »باغ سـاالر« جنـگ دارد و او را 
»غیرایرانی تریـن ایرانیانـی« می دانـد كه دیده اسـت.
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