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 محیط زیست  ت ازظافحارزش اول: 

 ه به طبیعت عالق

 ، سفیر اسپانیا در دربار شاه عباسفیگوئروا 6161-6161

خیابانهدا  وکار باغ را برعهده دارندد در ناافدت و آبیدار باغبانها که مراقبت از کشت

کنند تا گیاهان آنها همواره سبز و خرم باقى بمانندد. زیدرا عدالوه بدر دقت بسیار مى

ا بسیار در بند ناافت و نگاهدار  باغها  خود هستند باغبانها از آنکه ایرانیها و عربه

برندد. آیند سود بسدیار مدىگذرانى بدین باغ مىمردمى که هرروز برا  تفریح و وقت

گذرانى و تفریح را کده از هرندوع خوشدگذرانى دیگدر جداسدت ایرانیها این نوع وقت

-751: 7515، ؛ فیگدوئروائروانامند. )سفرنامه دن گارسیا دسدیلوا فیگدومى« تماشا»

751) 

 ، مستشار و دبیر هیئت سیاسی آلماناولئاریوس 6161-6161

ایرانی ها به بودن باغچه در خانه خود بسیار اهمیت می دهند و بدرخال  اروپائیدان 

را به طور منام در کنار هدم مدی  باغچه را با گل نمی آرایند، بلکه درختان گوناگون

کارند. آنان مخصوصاً از جهت زیبایی و سایه افکندن، به درخت چنار عالقده خاصدی 

: 7515؛ اولئاریوس، )سفرنامه اولئاریوسدارند. این درخت در آلمان ناشناخته است. 

251) 

 شاه ، پزشک اتریشی ناصرالدینپوالک 6186-6111

شود که حیاط نداشته باشدد و هدیچ حیداطی پیددا ای در تهران پیدا نمیهیچ خانه

ای و درختان بوته مانندی نباشد. مردم متمول و محتشدم شود که در آن باغچهنمی

ای کده باغ نسبتاً وسیعتری در داخل شهر دارند ... ایرانی بیش از  هدر قددر و انددازه

 (13: 7511، ؛ پوالکسفرنامه پوالکتصور شود، به گل دلبسته است. )

 ، سرکنسول انگلیس در کرمانژنرال سایکس 6116-6116
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باشد و جای بسی خوشدوقتی اسدت اطرا  شهر )کرمان( باغات مصفای متعددی می

بده ایدن منطقده قدمان اروپاییانی بودیم که بعدها که در این ناحیه ما به منزله پیش

 (207: 7551؛ سایکس، )سفرنامه ژنرال سر پرسی سایکسروند. می

 ، محقق و داستان نویس آمریکاییاودانل 6181-6116

روستاییان پیش از آنکه در جوار طبیعت زنددگی کنندد، در درون طبیعدت زنددگی 

ی دمخور بودند، از آنهدا مراقبدت کردند؛ با حیوانات و خاک و محصوالت کشاورزمی

جنگیدند و سرانجام به طور مستقیم و بدون واسطه از آنها بهدره کردند با آنها میمی

 (37: 7510، بردند. )باغ ساالر جنگ؛ اودانلمی
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  زیباجهانی  تمنایارزش دوم: 

 ذوق و سلیقه هنری

 سپانیا در دربار شاه عباس، سفیر افیگوئروا 6161-6161

شیرازیان بسیار دیندارند و در خارج و داخل شهر مساجد بسیار هست که برخدى از 

آنها ساختمانى بزرگ و فاخر دارند و بخصوص بزرگترین آنها ظرفیتى فدو  العداده و 

ها  دیگدر مسداجد دارد. )سدفرنامه دن تر از گلدستها  بسیار زیبا و مرتفعگلدسته

 (703: 7515، ؛ فیگوئروالوا فیگوئرواگارسیا دسی

 ، تاجر فرانسوی)متناوب( شاردن 6116تا  6118

خیاطان ایران نیز صنعتگرانى مستعد و در کار خویش استادند، و لباس را چنان بده 

چدین و شدکن در آن  اندد، و هدیچدوزند که گویى آن را بر اندام چسدباندهاندازه مى

توان گفت در بریدن لباس از خیاطدان اروپدایى بدس شود؛ و به تحقیق مىدیده نمى

تدر از آنچده تدر و پداکیزهماهرترند، و ناشدنى است درزیگر  بتواند لباسى را ظرید 

دوزندد. دوزند بدوزد. آنان برخال  اروپاییان لباس را از داخل مدىخیاطان ایرانى مى

سدازند، و از ا از قطعدات نمدد پادریهدا، و چیزهدا  مشدابه آن را مدىا  از آنهدسته

دوختن قطعات نمدهایى که هرکدام به رنگى است بده یکددیگر، و آرایدش آنهدا بده 

کنند کده در ندوع خدود ساز ، و گلدوز  بر آنها چیزهایى درست مىشیوه موزائیك

دسدت آنهدا را یدرهنمایند که صدورتگر  چنایرند، و از بسیار  ظرافت چنین مىبى

نقاشى کرده است؛ و حال آن که به شرحى که گفته آمد قطعاتى است مختلد  کده 

اندد، با سلیقه و سنجش تمام به هم دوخته شده، و رو  برخى آنهدا گلددوز  کدرده

اند که حتى از نزدیك هدم درز قطعدات امّاچنان به آیین و استادانه به هم پیوند داده

؛ شداردن، 2جلدد شود. )سفرنامه شاردنخیص داده نمىبه هم دوخته شده آسان تش

7512 :197 ) 
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در ایران رقصیدن کار و هنر زنان و نوازندگی خاص مردان است. بسدیاری از مدردان 

ایرانی صدا و آواز خوبی دارند. صدایشان اوج و طنین و کشش گوش ندواز دارد و بده 

خسته کننده نیست و مخصوصا آواز برخی دل می نشیند. صدای زنان نیز دل آزار و 

لطی  و گیرا و دل نواز است امدا اوج و کشدش آواز مدردان را نددارد و در عدو  در 

 (023: 7512 شاردن، ؛7 جلد شاردن سفرنامه) رقصیدن بسار چابك و چاالکند.

سدت گروه مغنیان دربار صفوی نده تنهدا در نوازنددگی و خواننددگی و پدایکوبی و د

بلکهدر سرودن و خواندن شعر شهره اند. ایدن هندروران  ،افشانی مهارت بسیار دارند

همانند هومر و دیگر سرایندگان یونان باستان در نهایت شکوه مندی هنر خود را در 

 (332: 7512 شاردن، ؛2 جلد شاردن سفرنامه) معر  نمایش قرار می دهند.

قالبدوزی مهارت دارند و در زردوزی و ملیلده کداری روی ایرانیان در هنر گلدوزی و 

 سدفرنامه)ماهوت و پارچه های ابریشمی و روی چرم به راسدتی اعجداز مدی کنندد. 

 (119: 7512 شاردن، ؛2 جلد شاردن

از جمله هنرهای ظری  صنعتگران ایران نقش آفرینی زرین و سدیمین ایشدان روی 

 ؛2 جلدد شداردن سدفرنامه)و ساتن مدی باشدد. جلدد دوم. پارچه های کتان و تافته 

 (191: 7512 شاردن،

ایرانیان به راستی در هنر نقشه اندازی و طرح ریزی گل و بوته و برگ بر روی مقدوا 

و چه بر گچ و ظرو  مینایی سفالین اعجاز می کنند و در این فن بسی از اروپاییدان 

 (7704: 7512 شاردن، ؛5 جلد شاردن سفرنامه) جلوترند.

 سانسون، راهب کاتولیک فرانسوی6116-6111

به زن ها شکار کردن وبه دنبال گوزن دویدن و اسب تاختن را می آموزند، عالوه بدر 

این خانم ها به نقاشی کردن، آواز خواندن، رقصیدن و ساز زدن می پردازند ونواختن 

مدی گیرندد. همچندین بده آن هدا ادبیدات، تداری  آالت مختل  موسیقی را نیز یداد 

وریاضیات را درس می دهند. خالصه تمام وسایل را به کار می برند تدا در روزگداری 

که خانم ها ایام جوانی راپشت سر گذاشته اند به آن ها بد نگذرد وروزگار مطبدوع و 

 (779 :7501سون، ؛ سانسانسون سفرنامة)سرگرم کننده ای را داشته باشند. 
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 جملی کارری، جهانگرد ایتالیایی 6111

پس از تقدیم وجه مختصر  به باغبان و مستحفظ محل، اجدازه یدافتم کده مدرا بده 

مسجد عثمانلو که در مجاورت این باغ قرار گرفته است راه بدهد. ... جلو خان یدا در 

سداز  شدىورود  عایم این مسجد نمونه جالبى از فدن معمدار  و موزائیدك و کا

ایران است. این کاشیها  قیمتى به رنگها  آبى، بنفش، سفید و سیاه ساخته شدده، 

رود و در دو طر  مسجد برجهدائى قدرار هشت پله سنگى تا درب مجلل آن باال مى

گرفته که قسمت باالئى آنها به شکل عمامه ترکهاست و داخل آنها عینا مثل مدخل 

س پوشیده شده. پلده حلزوندى شدکلى از داخدل درب بزرگ، با کاشیها  الوان و نفی

برجها به ایوان کوچکى که در باال  آنها واقع شده، و مخصوص مؤذن است منتهدى 

شود. برج طر  راست هنوز سالم است ولى برج طر  چپ در اثر افتادن بر  تدا مى

نص  خراب شده و ریخته است. داخل مسجد، دور تا دور با کاشیها  الوان پوشدیده 

بخشدد، همچندین و خطدوط هندسدى متعددد  بده آنهدا جلدوه خاصدى مدى شده،

کاریها  ظری  و خطوط عربى ادعیه و آیات قرآنى به تختده سدنگها  عادیم کنده

دهد. خطوط عربدى پدائین دیوارهدا بده مرمرین دیوارها  قسمت درونى اهمیتى مى

هدا از اشکال هندسى شدباهت دارد و بدا الجدورد و طدال منقدوش اسدت. ازاره دیوار

سنگها  بزرگ یك پارچه مرمر به ضخامت دو پا و بلند  چهار پا و طول دوازده پدا 

کدار  ظریفدى بده عمدل ساخته شده. در کاشى باالئى و پائینى آنها گلکار  و کنده

آمده. گنبد گنبد وسطى که سى و چهار پا قطر دارد از داخل با کاشدیها  رندگ بده 

نقاشیها  بسیار نفیس تزیین یافته. دوازده پایده رنگ و طال و الجورد و موزائیکها و 

محکم که در قسمت داخلى و پائین آنها سنگها  مرمر  نصدب گردیدده و شدانزده 

شود. در قسدمت پایه محکم دیگر از خارج متحمل وزن این گنبد عایم و مرتفع مى

هدا  کدوچکى از مرمدر تعبیده شدده کده مخصدوص پائین دیوارها، دور تا دور خانده

تن کفشهاست. از سه طر  رواقى ایدن محوطده را احاطده نمدوده و در طدر  گذاش

شود ایدن که به قسمت دوم یعنى اندرون مسجد باز مى مقابل طاقى بلند قرار گرفته

کدار  و تدزیین و قسمت کوچکتر از قسمت اول است ولى از حید  صدنعت و ریدزه

و شفا  فرش شدده و زیبائى بر آن رجحان دارد. ک  این قسمت با مرمرها  سفید 
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ازاره دور تا دور دیوارها را تخته سنگها  مرمر نفیسى به ارتفاع هشدت پدا، تشدکیل 

 (54-29 :7501دهد. )سفرنامه کارری؛ کارری، مى

شددیم. میدرزا  -پسر میرزا ابدراهیم مسدتوفى -از آنجا عازم تماشا  کاخ میرزا طاهر

ایالت مهم ایران( و پدرش مأمور وصول مالیات  طاهر حاکم آذربایجان )یکى از چهار

اندود و دارا  نمائى محقدر باشد. بیرون منزل خاکى و گلدولت در اغلب والیات، مى

هدا  بلندد، بود. داخل پرشکوه و مجلل آن: باغها  تودرتو، حوضها  بزرگ با فدواره

ا  خدارجى درختان انبوه، گلکاریها  متنوع، عمارات خصوصى برا  حرم، هیچ با نم

ا  چندد روز آن قابل تصور نبود. در یك طر  باغ دیوانى قرار دارد کده وزیدر هفتده

شدود. شخصا در آنجا حاضر و به رسیدگى شکایات و احقا  حق مردم مشدغول مدى

ساختمان این دیوان هنوز تمام نشده، یازده پله عریض مرمر  مدنقش دارد کده در 

فدیس تعبیده شدده اسدت. در بندا  ایدن دو طر  آنها دو حوضچه از مرمر سدفید ن

عمارات از هر حی  سلیقه و هنر و ظرافت و دقت به کار رفته و هزینه زیاد  صر  

کار  زیبائى وجود دارد که نده گردیده است. در یکى از حیاطها  داخلى اطا  آئینه

تنها دیوارها حتى رو  بخار  آن نیز با قطعات درخشان آئینه تزیین شده و در زیر 

کند.ک  تمام اطاقها بدا قالیهدا  ا  ایجاد مىکنندهعه آفتاب صحنه جالب و خیرهاش

ها  مرمرینى نیز جهت گرانبها مفروش گردیده و در وسط بعضى از تاالرها حوضچه

خنك نمودن هوا در تابستان، ساخته شده، و پیداست که این همه زیبدائى و شدکوه 

 :7501شد. )سفرنامه کدارری؛ کدارری، بازائیده ذو  و سلیقه شخص طاهر میرزا مى

50) 

نقطه و برخدى ها  مختلفى دارد. بعضى حرفها بىخط ایرانى بسیار زیباست و شیوه

رود. بعضى از خطاطان مدعیند کده داراند. خوشنویسى خود هنر  به شمار مىنقطه

شدود اده مدىیازده نوع خط بلدند. از هر یك از این خطوط در مورد بخصوصى استف

نایر کتاب، کتیبه، رقعه، قباله، فرمان و غیره. انواع معرو  خط فارسدى عبارتندد از: 

نستعلیق، نس ، شکسته، غبار، تعلیق، ذات الرقداع، ثلد ، ریحدان، سده رندگ، کدالر، 

امتونى )سه رنگ، کالر، امتونی شناخته نشد. شاید مول  اشتباهی قید کدرده اسدت. 

ا  دارم کدده یکددى از ا  از ایددن خطددوط را در صددفحهنددهمددن نموپدداورقی متددرجم( .

 (701-701 :7501زادگان به من هدیه داده است. )سفرنامه کارری؛ کارری، بزرگ
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 ، فرستاده ویژه فرانسهاوتر 6161-6161

پداره های ایرانی( زیبا و با معرفت و با هنر بودند برخی ساز می زدند و همه آنها )زن

 سدفرنامة)ای آواز خوب می خواندند گروهی هم قالب دوزی کم نایر مدی کردندد. 

 (35: 7511اوتر؛ اوتر،  ژان

 ، سفیر حکومت هند بریتانیاسر جان ملکم 6111-6111

از ایشان حدذاقت دارد. و کار  و منبت کردن و مطالکار  کمتر ملتى بیشدر کنده

کنند. و زروزیور و سایر آالتى که از طال و ایت نفاست مىهمچنین میناکار  را در غ

: 7514، سازند، مکرر شاهد بر مهارت ایشان است. )تاری  کامل ایران؛ ملکدمنقره مى

144) 

 ، مدرس مدرسه السنه شرقیه و نماینده ناپلئونآمده ژوبر 6118-6111

بخش یزد و آثار اصدفهان آن ها  لذتشیراز، میوه ایرانیان از زیبائى، بارور  باغها 

خوانندد کشدور خدود را شهر  که با طمطرا  آنرا هنوز اصدفهان نصد  جهدان مدى

: 7501، ترجمه اعتمادمقددم، مسافرت در ارمنستان و ایران؛ ژوبر)کنند. ستایش مى

200) 

 ستوان پاتینجر، نماینده حکومت هند بریتانیا 6161

تدر اسدت ولدى تدر و بزرگتدر و مفصدلها  اصفهان از همه بازارها  ایران وسیعبازار

آنطور که من دیدم بازار وکیل شیراز یا بازار جدید کرمان بهیچوجه از نادر شدکل و 

سداز  اسلوب و زیبائى مصالح از بازار اصفهان کمتر نیست. تعداد  کارخانه شیشده

شدود کده جدا سداخته مدىزیبدا در ایدندر اصفهان وجود دارد و ته قلیانها  بسدیار 

: 7501هنرمندان انگلیسى مجبور به تحسین آن هستند.)سفرنامه پاتینجر؛ پاتینجر، 

219) 

 ، پزشک اتریشی ناصرالدین شاهپوالک 6186-6111

خواهدد. برند که نوشتن آن وقت بسیار میها در تحریر خط عربی را به کار میایرانی

ه برای هر حر  باید یکسال وقت صدر  کدرد تدا بتدوان آن را در حدد شایع است ک

کمال خوب نوشت. داشتن خطی خوش، نخستین و مهمترین و گداه تنهدا شداخص 

 (710: 7511، ؛ پوالکشدگی است. )سفرنامه پوالکتربیت
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 رق، سفیر آلمان و مستشدکتر بروگش 6111-6116

کند و اعیان و اشدرا  ایدران هدم بده )ناصرالدین( شاه نیز از هنر نقاشی حمایت می

دهندد، کنند و به آنها امکدان خلدق آثدار هندری میهایی میهنرمندان نقاش، کمك

کشدید، هدای قلمدی میشاه که خدودش هدم ذو  نقاشدی داشدته و طرحناصرالدین

خان ی را کده میدرزا ابولحسدنباشدچندسال قبل نقاش دربار خود معرو  بده نقاش

کاشی نام داشت برای تحصیل در رشته نقاشی و تکمیل معلومات به ایتالیا فرسدتاد. 

 (044: 7511، )سفری به دربار سلطان صاحبقران، جلد دوم؛ بروگش

 ، باستان شناس فرانسویمادام دیوالفوا 6116

حاصل خیزی گسترده کده اغلدب بدا کوشدش دهقاندان در اطرا  ما اراضی ممتاز و 

سرسبز شده اند. ... بهدار در ایدن ندواحی جندب و جوشدی راه انداختده و در مدزارع 

غوغایی بر پا ساخته است دهفانان چنین روز خوشی را مغتنم شمرد. و اراضی خدود 

 را با ذو  سرشار و سلیقه خاصی به اشکال هندسی در می آورند. زنان روسدتایی بدا

لباسهای متحدالشکل... مجاری آب را تعمیر می کنند و یا در مزارع مشغول وجدین 

 (29: 7594؛ دیوالفوا، کردن هستند. )سفرنامه مادام دیوالفوا

 ، نخستین سفیر آمریکا در ایران بنجامین 6116-6118

ه وسایل و ابزار مغرب زمیندی هدا، نباید تصور کرد ایرانی ها به علت عدم دسترسی ب

در کارها و هنر های خود از مغرب زمین تقلید می کنند، بلکه کامالً وضدع بدرعکس 

است و من در همه جا نبوغ و ذو  و سدلیقه خاصدی را در ایراندی هدا مخصوصداً در 

شداعرانه و افسدانه ای آن هدا در تمدام  رشته های هنری مشاهده کدرده ام. روحیده

هود است و به عالوه در آثار هنری و کارهدای دسدتی و تزئیندی آنهدا کارهایشان مش

... به عبارت دیگر نبوغ هنری بدا  شرایط و تطابق با محیط کامالً رعایت شده است و

، ترجمده ایرانیدان؛ بنجدامین و ایدرانسادگی و تطابق با محیط آمیخته شده است. )

 (52-57 :7515کردبچه، 

آور است که ایرانی ها با اسدتعداد خاصدی کده در رشدته هدای مختلد   واقعاً تعجب

هنری دارند چگونه نمی توانند در آهنگ نقداره خدود همداهنگی بهتدری بده وجدود 
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آورند. البته هرگز این این امر را کمی ذو  و استعداد آن ها در موسیقی نمدی تدوان 

 (31 :7515جمه کردبچه، ، ترایرانیان؛ بنجامین و ایراندانست. )

تزئینات و طراحی ها فقط منحصر به بناهای بزرگ و دولتی و عمومی نیسدت، بلکده 

انسان در هر ساختمانی، تزئیناتی را مشاهده می کند که نمونه ذو  و استعداد ذاتی 

 (31 :7515، ترجمه کردبچه، ایرانیان؛ بنجامین و ایرانهنری ایرانیان است. )

آن ها دیوارها و سق  ها را هم با دست خالی و با همین وسدایل اولیده تدزئین مدی 

ایرانیدان؛  و ایدرانکنند و این خود حداکی از متنهدای ذو  و اسدتعداد آن هاسدت. )

 (39 :7515، ترجمه کردبچه، بنجامین

ز کسدی هر هنرمند  استاد کاری سبك و شیوهخاصی در آثار هنری خود دارد کده ا

تقلید نکرده است و این خود وجه تمایز کارهای هنری ایدران از کارهدای اروپدایی و 

امریکایی است. در اروپا و امریکا، هنرمندان هر دسته از سبك و شیوه خاصی تقلیدد 

می کنند و به همین جهت طرح ها و کارهای هنری آن ها مشابه یکدیگر است ولی 

 :7515، ترجمده کردبچده، ایرانیدان؛ بنجدامین و ایراندر ایران وضع چنین نیست. )

14) 

کشاورزان ایران، مانند سایر کشورها مردمانی بی سواد هسدتند ولدی در عدین حدال 

شورهای دیگر باهوش تدر کخیلی باهوش و با استعدادند، زنان آنها از زنان کشاورزان 

وش و فراست زندان دهداتی را و بافهم ترند ومن این موضوع را خودم شاهد بوده و ه

به چشم دیده ام. کشاورزان ایرانی به علدت داشدتن هدوش و اسدتعداد زیداد عالقده 

زیادی به شعر و ادبیات دارند. مردمان با ذو  و هنری هستند و هر یك در یك کدار 

 (754 :7515، ترجمه کردبچه، ایرانیان؛ بنجامین و ایرانهنری تخصص دارند. )

استان دیگری که آن شب یکی دیگر از حضار گفت ساخته و پرداختده ذو  سدلیم د

 (711 :7515، ترجمه کردبچه، ایرانیان؛ بنجامین و ایران) .ایرانی هاست

 کلود آنه، روزنامه نگار فرانسوی  6118

پرسید که از داخل این پارچه کشمیر خوش آب و رندگ چده چیدزی از خودتان می

ج خواهد شد، عالیجناب یك جلد کتاب خطی با جلد مذهب قددیمی و فرسدوده خار
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دهد. حاال نسدخه خطدی بسدته در دسدت شماسدت. اگدر شدیفته به دست شما می

ای های تزئینی پیچیدههای آبی و سیاه و طالیی هستید با نقشکاری با رنگتذهیب

وان داشت که به دسدت تبه ظرافت و نازکی مو و با مهارت و استحکامی که باور نمی

 (35-32: 7511اورا  ایرانی؛ آنه، )آدمی کشیده شده باشد. 

 ، کلکسیونر فرانسویدالمانی 6111

شود و من قلمدانی را قلمدان با توجه و دقت مخصوصی به توسط نقاشان درست می

رت بده دیدم که از حی  نقاشی وآب و رنگ بسیار نفیس و ممتاز بود ومدتی با حید

تماشای آن مشغول بودم. تابلوهای کوچك ومجالس آن به قدری تماشایی و جالدب 

گرفتم.با اینکه  ایدن قلمددان از کارهدای توجه بود که من از تماشای آنها دل برنمی

استادان قدیمی نیست از حی  نقاشی و صورت سازی در نوع خود بی نایدر اسدت. 

ی ناصرالدین شاه ساخته و اشعاری هم که این قلمدان را محمودخان ملك الشعرا برا

در روی آن دیده می شود از طبع خود اوست که هم در نقاشی استاد هنرمند اسدت 

باشد. این استاد هنرمندد ران خود میقو هم در فضل و کمال و سرودن شعر سرآمد ا

و شاعر شیرین سخن قلمدانهای متعددی با دست خدود سداخته کده در همده آنهدا 

شود ولی قلمدانی که برای شداه سداخته اسدت ومدن بده هارت دیده میاستادی و م

تعری  آن می پردازم از هر حی  بر سایرین امتیاز دارد ودر آغاز سلطنت ناصرالدین 

از زیردست او بیرون آورده است. این نکته را هم بایدد دانسدت کده تمدام تابلوهدای 

وساختن تابلوهای کوچك شوند کوچك و ظری  قلمدان به وسیله قلم مو نقاشی می

متعدد در زمینه محدود وکم وسعت بسیار مشکل است وتنها استادان چیدره دسدت 

میتوانند چنین شاهکارهایی را از زیر دست خود بیدرون آوردندد و موجبدات نشداط 

، )سفرنامه از خراسان تا بختیاری؛ دالمانیصاحبان سلیقه واهل ذو  را فراهم سازند. 

7553 :772-775) 

بافند که عبارتند از قالی و گلیم ونمد. قالیهای بدزرگ کده درایران سه نوع فرش می

برای مفروش کردن کاخهای سلطنتی یافته میشوند بسی را ممتاز و در نوع خود بی 

نایر می باشند. دوشیزگان نیز در ایام نامزدی قالیچه های بسیار نفیسی مدی بافندد 

یز با خود به خانه شوهر می برند. این قالیچه بده منزلده حلقده و آنها را به عنوان جه

کنندد و بایدد همیشده بدا طالیی است که اروپاییان در موقع ازدواج با هم مبادله می
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تواند چنین فرشدی را کده خود داشته باشند. زن ایرانی هم مادامیکه زنده است نمی

مزدی هنرمنددی و قابلیدت به خانه شوهر آورده است از خود دور نماید.این فرش ندا

رساند. دقت در کار و حوصله و وفاداری به شوهر و درجه سازش دست عروس را می

روحی عروس را از بافتن چنین فرشی استنباط می نمایند و هدر قددر ایدن قالیچده 

زیدرا  ،شوندداماد و کسان او نسبت به عروس خوش بین تر می ،نفیس و خوش بافت

زیبایی نقشه و استحکام و تکمیل صنعت خود به کدار بدرده که او نهایت دقت را در 

فرشهایی  ای باید در موقع عروسی زینت اطا  حجله خانه باشد.است. چنین قالیچه

شدوند دارای منداظر زیبدایی که برای کاخهای سلطنتی و عمارات بزرگدان بافتده می

بدرد. کدار میهستند. بافنده نهایت استادی و هنرمندی خود را در چنین فرشها بده 

 (721-723: 7553، )سفرنامه از خراسان تا بختیاری؛ دالمانی

ا  هستند و در میان آنها عدده زیداد  ادبا و نویسندگان دارا  حافاه قابل مالحاه

دیده میشوند که اشعار بزرگترین شعرا  کشور خود را در خاطر محفوظ داشته ودر 

 (250: 7553، رنامه از خراسان تا بختیاری؛ دالمانیموقع مناسب ایراد میکنند)سف

ایرانیان درصنایع ابتکارات خاصی دارند، علت عمده این ابتکارات این است که ایران 

وقت نخواسته است در تحت نفوذ بیگانگان قدرار گیدرد و در طی قرون متمادی هیچ

تحمیالت آنان نرفته است، ایران با  همیشه خود را از ملل مجاور جدا کرده و زیر بار

ها و انقالبات و فشار سدلطنت هدای اسدتبدادی، وجود دیدن مصائب و انواع پریشانی

راهی راکه برای ارتقاء و تکامل در پیش گرفته بود فراموش نکرد و به همدین جهدت 

توانست در صنایع و هنرهای زیبا پیشرفت نماید و سنن قدیمی خود را حفظ کندد. 

که نگاهبان علوم و اسرار و رموز صنایع وهنرها بودند نسل به نسدل در حفدظ  مغ ها

ها کوشیدند و با تمام قوا از تحلیل و انحطاط آن ها جلوگیری نمودند وانتقال این آن

رموز و علوم پیوسته در این کشور وجود داشته و هنوز هم ادامه دارد.استادان معمار 

و رمدوز سداختمان سدقفها و گنبددهای بلندد  های زیبا و ظری اصول مقرنس کاری

حیرت آور را که در پدید آوردن آن ها شجاعت و تهور بروز داده بودند بده فرزنددان 

خود یاد دادند وآن فرزندان خل  هم در نگاهداری و حفظ این اسرار و رموز کوتاهی 

ماری نکردند و در تکمیل آن کوشیدند و پیوسته در این فکر بودند که این اصول مع
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موروثی منحصراَ به خود آنها تعلق داشته باشد و ملل دیگدر از رمدوز ایدن فدن آگداه 

 (523: 7553، )سفرنامه از خراسان تا بختیاری؛ دالمانینگردند. 

دانشمندان باستان شناس باختری مدت زمانی در این فکر بودند که معماران ایراندی 

خوش نما و هم آهنگ تزیینی را فرا گرفته اند و آیدا  از کجا واز چه راه این سبکهای

این سبکها منحصراَ از ابتکارات خود آنها می باشد یا از جاهدای دیگدر الهدام گرفتده 

هدا اند؟ باالخره پس از کنجکاویهای زیاد به این نتیجه رسیدند که مسدلماَ خدود آن

دقیق خدود و مخصوصداَ اند و این صنعتگران ماهر از مطالعات مبتکر این سبکها بوده

از نمونه هایی که طبیعت در دسترس آن ها گذاشته بوده است به این ابتکارات نائل 

 (554: 7553، )سفرنامه از خراسان تا بختیاری؛ دالمانیاند. گردیده

ایرانیان به واسطه هوش ذاتی و ذو  ابتکاری توانسته اندد آنچده را کده طبیعدت در 

گذاشته به صورت شدگفت آوری تجسدم دهندد و در معدر  نمدایش  دسترس آنها

های خالی میدان بگذارند. نکته جالب توجه دیگر این است که وسیله پر کردن فاصله

اندد.ظرافت و لطافدت بدی دو طا  را در سقفهای مدوّر به طدرز مطلدوبی پیددا کرده

بوجدود آورده نایری که این استادان قدیمی با مصالح مختل  در شاهکارهای خدود 

اند بی اندازه حیرت آور است.باستان شناسان دانشمند در مقابل چنین تزییناتی که 

با مهارت وتردستی استادان ایرانی صورت گرفته اسدت کدامال مدات و مبهدوت مدی 

شوند و بی اختیار سر تعایم فرو می آورند و هنرمندی آنها را تمجید و تحسین می 

 (557: 7553، بختیاری؛ دالمانی )سفرنامه از خراسان تاکنند. 

حجاران ایران نیز از سدایر حجّداری هدا امتیداز دارد. اشدکال افسدانه ای در صدنعت 

ها و حواشی درها برای زینت به حجاری داخل شده و در ستون های سنگی و هزاره

مه از )سدفرنا کار رفته اند، هنرمندان در کتیبده هدا مهدارت خاصدی بدروز داده اندد.

 (550: 7553، خراسان تا بختیاری؛ دالمانی

 ، قوم شناس آلمانیدکتر گروته 6111

گنبد زرین مرقد علی )ع( را در نجد  و قبده و بارگداه شدکوهمند شدهدای  بدزرگ 

شیعه، امام حسین و برادرش حضرت عباس را در کربال که توسط شاهان هنردوست 

 (70 :7519، ؛ گروتهسفرنامه گروته)اث شده است مشاهده کردم. صفوی احد
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جوانهایی که دور آتش حلقه زده اند، شور و نشاطشان را با خوانددن آواز نشدان مدی 

دهند. عشق و عالقه آنان به موسدیقی و آواز کده یکدی از خصوصدیات ندناد هندد و 

 (09 :7519، ؛ گروتهسفرنامه گروته)اثیر قرار می دهد. اروپایی است، مرا تحت ت

 لیث، مباشر انگلیسی سردار اکرم در همدان -فوربز 6191-6191

لباس روستاییان ایران در عین سادگی بسیار جالب توجده اسدت. در مدردان، لبداس 

ه لنگه های آن خیلی گشادتر شامل یك شلوار گشاد از پارچه نخی آبی رنگ است ک

اینچ فاصدله  74از حد معمول می باشد. و چون معموالً انتهای شلوار تا زمین حدود 

دارد، لذا روی هم چین می خورد و درست مثدل پاجامده ای مدی ماندد کده در اثدر 

نیدز « فدراک»شستن، آب رفته و چروک خورده باشد یك کت چین دار بلند شدبیه 

می دهد و مجموع کت و شلوار، همراه یك کاله گرد بددون  تن پوش آنها را تشکیل

لبه و زبر است که شاخص لباس یك مرد روستایی می باشد. زندان روسدتایی، یدك 

دامن کوتاه چین دار )شلیته( می پوشند که تقریباً تا پایین زانو می رسد، و روی آن 

مدوالً از رندگ نیز پیراهن گشادی به تن می کنند، که رنگ این دامدن و پیدراهن مع

های شاد و روشن انتخاب می شود. آنها سر خود را با یك چارقد که دنباله آن را در 

زیر چانه گره زده اند، می پوشانند؛ ولی هیچگاه مثل زنان شهری، صورت خدود را از 

دیگران پنهان نمی کنند. زن های شهری چادری به سر می کنند که به رنگ سدیاه 

روبنده ای بده  مدربر می گیرد. و به عنوان پوشش صورت نی است و تمام بدن آنها را

 انگلیسدی )خاطرات مباشررنگ سفید و نیمه حاجب در روی صورت قرار می دهند. 

 (55: 7511 ،لی -فوربز اکرم؛ سردار

بدون شك از قرن ها پیش که صنعت فرش در ایران بده وجدود آمدده، افدراد بسدیار 

رشته فعال بوده اند که توانسته اند این چنین آثار جالب توجده را  هنرمندی در این

از خود باقی گذارند ولی باید گفت که آنها اکثراً به تنهدایی کدار مدی کردندد و ذو  

که هم اکندون نیدز -هنری خود را عرضه می داشتند؛ چون با توجه به آثار پشتیبانی

در طرح فرش های قدیمی بدا اغلب نمی توان هیچ شباهتی  -کم و بیش وجود دارد

یکدیگر پیدا کرد.مسأله ای که شاید باور کردنش کمی مشکل باشد این است که در 

حال حاضر تمام فرش های زیبای ایرانی به دست زن ها و بچه های روستایی بافتده 

می شود، و هیچ کدام از آنها هم آن طور که باید؛ از ذو  هنری برخدوردار نیسدتند. 
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طدی  هاستفاده بافندگان فرش اکثراً همان طرح های قدیمی است کطرح های مورد 

قرن ها فامیل به فامیل منتقل شده و به صورت یك میراث هنری باقیماندده اسدت. 

 (707: 7511 ،لی -فوربز اکرم؛ سردار انگلیسی )خاطرات مباشر

شدی سددرده شدده، یکی از هنرهای ایرانیدان کده در حدال حاضدر تقریبداً بده فرامو

کاشیکاری است که نمونه های این هنر زیبا و ارزنده را می توان بر سر دروازه هدای 

قدیمی شهرها، گنبدها و مناره ها و نیز قصرهای پادشاهان سدابق مشداهده کدرد؛ و 

توجه داشت که این کاشیکاری ها با اینکه سال های متمادی در معر  باد و طدوان 

ه مع هذا همچنان سالم باقی مانده است.در حال حاضدر بده و تابش آفتاب قرار داشت

ندرت می توان استادان کاشیکار را در گوشه و کنار مملکدت یافدت کده بتوانندد بده 

همان سبك و روال گذشته آثاری ارزنده خلق کنند. آنچده امدروزه بده عندوان هندر 

تدزیین کاشیکاری عرضه می شود معموالً خلق آثاری ساده اسدت کده عمددتاً بدرای 

منازل اعیان و اشرا  به کار می رود. ولی در همین کاشیکاری های ساده نیدز روش 

های خاصی مورد استفاده قرار می گیرد که معموالً محرمانه می ماندد و راز پددر بده 

پسر در خانواده هایی که از دوران گذشته به این کار اشتغال داشته اند  منتقل می 

 (705: 7511 ،لی -فوربز اکرم؛ سردار انگلیسی )خاطرات مباشرشود. 

اری بدا نقدره انجدام مدی شدود. در اصدفهان کد در شهر زنجان زیباترین هندر ملیلده

هنرمندانی هستند که با مهدارت بدی نایدر در روی نقدره قلدم مدی زنندد و نقدوش 

جدود دارندد برجسته می آفرینند. ولی با این حال ارزنده ترین نقره کاران در شیراز و

 زیکه هنر آنها در حکاکی روی نقره واقعاً در دنیا بی نایر اسدت. هنرمنددان شدیرا

معموالً طرح های خود را از نقوش آثدار باسدتان بده جدا ماندده از دوران داریدوش و 

کوروش و خشایارشا اقتباس می کنند. پدرورش کدرم ابریشدم و بافدت پارچده هدای 

از صنایع مهم ایالت یزد را تشکیل مدی دهدد.  امروزه هنوز هم یکی ،ابریشمی نفیس

این صنعت که تا قبل از جنگ جهانی ]اول[ در یزد به مقیاسدی وسدیعتر از گدیالن 

رواج داشت، به خاطر کاهش واردات تخم کدرم ابریشدم، بده مدرور روندق خدود را از 

 (705: 7511 ،لی -فوربز اکرم؛ سردار انگلیسی )خاطرات مباشردست داد. 
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 ، سفیر ژاپن در ایران کازاما 6191-6169

ا  بسدیار کرد، اما ذو  و سدلیقهسرنوکر  که داشتیم خانه را هیچ خوب تمیز نمى

هدا و هدا و بدرگستودنى داشت؛ و در آراستن میز برا  مهمانى، با ترکیدب گلبدرگ

اخت. ایددن ذو  و حددسّ سددهددا، تنددد و اسددتادانه، طددرح و نمددایى عددالى مددىجواندده

شناسى از هزاران سال پیش با جان و دل مدردم ایدران سرشدته شدده اسدت. زیبایى

هایى یابیم، که نمونهها  این سرزمین مىها و دیگر ساختهنمود آن را در طرح قالى

ها  میانه در مینیاتور و دیگر آثار هندر  بداز ماندده اسدت. )سدفرنامه از آن از سده

 (51: 7514، ؛ کازاماکازاما

رود، و در شدمال آن دروازه در جنوب این میدان دروازه ناصریه است که به بازار مى

شود. پیرامون تهران هدم چنددین دروازه بدزرگ دولت که رو به قصر )قاجار( باز مى

هدایش دروازه ها  رنگارنگ هستند. تهران به ایدنهست، همه زیبا و مزیّن به کاشى

 (02: 7514، ؛ کازامابالد. )سفرنامه کازامامى

ایران کشور گل و شعر و ترانه است؛ سرزمینى است که زندانش چشدمانى همچدون 

 (01: 7514، ؛ کازاماستارگان درخشان دارند. )سفرنامه کازاما

ه کاخ گلستان که وارد شدم، حو  بزرگى دیدم که آب پاک و زالل از آن به محوط

دیدم که چرا اینجا را کاخ سرریز و گرداگردش پر از گل و درخت بود، و به عیان مى

اند. در آن میانه زمستان که این باغ چنین پرگدل بدود، در تابسدتان گلستان نام داده

هدا گذشدته، امدا م شکوفایى و شادابى گدلانگیز باشد. اکنون موسباید چه زیبا و دل

بو  خوش گل، هنوز در فضا مانده بود. عمارت کاخ مشر  بده آبنمدا  بداغ بدود، و 

دار گویا  تاری  قدیم و جدید زیندت داشدت. طدرح و نقدش دیوار آن با کاشى نقش

، ؛ کازامدانمود. )سفرنامه کازاماها، بر زمینه الجورد  و زرد، بسیار زیبا مىاین کاشى

7514 :34) 

ها  جلو  کاخ بداال رفدتم، و انددکى آنجدا آسدودم. دیدر  به دنبال راهنمایم از پله

[ ایرانى آمد و گفت که شاه آماده پذیرفتنم است. دیددارم بدا نکشید که ]پیشخدمت

داشدت. اینجدا  کدار  زیبدایىشاه در تاالر بزرگ کاخ بود. دیوارها و سق  آن آیینده

کدار  کننده )دیوارهدا و سدق  آییندهشد.در تشعشع خیرهعمارت برلیان خوانده مى
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شده(، قالیى بسیار بزرگ زیبایى از طرح گدل و اسدلیمى زرد و آبدى، بدر کد  تداالر 

شدد، مدى درخشید. این قالى بزرگ، سرتاسر ک  تاالر را که حدود یکصد تاتدامىمى

 (37-34: 7514، ؛ کازاماماپوشانده بود. )سفرنامه کازا

کدار  ایدن ها  سبز و آبى و زرد کار شده بر باال  سدر در ورود  مقدرنسبر کاشى

هایى از قرآن به خط خوش تزئینى نقش شده است. بر دو مسجد )شاه اصفهان(، آیه

هدا ارپیچ دور سدتونهایى بده شدکل مدمنار باریك و بلند ضلع جنوبى مسجد، نگاره

شدویم، پیچیده که وینگى نوشدتار  دارد. از دروازه و داالن ورود  کده داخدل مدى

پیوندد، ها  قوسى که در فاصله هر ده قدم با عامت و گیرایى به هم مىدیدن طا 

ها و در گریو گنبد شبستان مسجد، نورگیرهایى انگیز است. باال  پایهنواز و دلچشم

ها  مینایى درخشان تعبیده شدده، و در حاشدیه با ترکیب کاشى با طرح کندویى و

قرآن مجید( نقش شدده اسدت. )پدس از  -پایین دور گنبد عباراتى از کتاب مقدس )

رسدیم کده در آن کار ( به ایوانى مىگذشتن از ورود  مسجد و زیر سر در مقرنس

صحن مسجد  جا که پیشتر برویم بهآب خنك از سنگ آب مسجد لبریز است. از این

جا افتاده و ریخته، یا ها جابهآییم.... در این بنا هم، مانند همه آثار کهن، کاشىدرمى

انگیدز ایدن گیدر و دلکه اثر تعمیر و بازساز  خوب پیداست؛ اما این از جلوه چشدم

کنندده کار  این مسجد با طرح و مینا  خیرهکاهد. کاشىعمارت تاریخى هیچ نمى

هدا  آبدى و سدبز تیدره و روشدن، و طدرح و ترتیدب نقدش رنگ و زیبا و هماهنگى

هدا  دیوارهدا و منارهدا، بدر رویهدم ترکیدب و ها در پیشانى بنا و میان نقدشنوشته

ا  برجسته از اوج و شکوه خالقیّت هنر  تلفیقى هنرمندانه و منسجم دارد، و نمونه

 (10-15: 7514، ؛ کازامااست. )سفرنامه کازاما

 ، همسر سفیر آمریکاهلمز 6116-6111

شدود. ها از آن استفاده میآیینه کاری زینت معمولی است که فعالً در مساجد و کاخ

های کوچدك تدزئین در سفارت ایران در واشینگتن اتاقی هست که با قطعات آیینده

های وارداتی از ونیز به صدورت آیینهشده است. این هنر از روزگارانی رواج گرفته که 

کاری رسدیدند و هنرمنددان از آن قطعدات کوچدك کده آییندهشکسته به ایدران می

، کردند. )خاطرات همسر سفیر؛ هلمدزنامند برای زینت داخل و ابنیه استفاده میمی

7514 :21) 
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ربدار شدرقی بیش از هر جای دیگر در ایران در کداخ گلسدتان حدال و هدوای یدك د

قدیمی را حس کردم. در کنار استخرهای مرمرین پرسه زدم، مسحور شده بودم. در 

های زیبدایی گدام آوردم که پادشاهان قدیم در معیت ملتزمین رکاب بر قالینار می

ها و شیرینی و آجیل و شربت، آن نوشیدنی خنك، نهادند که روی آنها انواع میوهمی

ها هنوز برجای بودند، گاهی هم از اعیان و خدمده و باغ چیده شده بود. درختان بلند

های پرزر  و بر  قدیمی قابدل مقایسده شدند که با شخصیتدربار در آنجا دیده می

های تدزئین نوشدتهای از دستنبودند. کتابخانه به هر صورت باقیمانده بود و گنجینه

آن وجدود داشدت. یافته زیبا و مرقعاتی که به دست خطاطان مشدهوری نوشدته در 

 (29-21: 7514، )خاطرات همسر سفیر؛ هلمز

برندد بدا یکددیگر فدر  های هندسی که قبایل مختل  در بافت قالی به کار مینقش

شود )سدجاده( در یدك سدوی نقدش کند. فرشی که برای عبادت به کار برده میمی

شدباهت دارد. در مانند دارد که به محراب، محدل عبدادت مسدجد خود طرحی طا 

نددایین، دهکددده باصددفایی در نزدیکددی اصددفهان، فرشددهایی بدده رنددگ آبددی روشددن و 

ها در دیده بسیاری از غربیدان جلدوه بافند. این فرشخاکستری از پشم و ابریشم می

 (53: 7514، کند. )خاطرات همسر سفیر؛ هلمزمی
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  طبیعت با وحدتارزش سوم: 
 نشد. مشاهدهاین ارزش ای متناسب با گزاره
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  وسعت نظرارزش چهارم: 

 های دینیتسامح با اقلیت

 ، مورخ یونانیق.م. گزنفون 111-611

کورش به تهیه مقدمات ساختمان پرداخت. در این اثنا، چند تن اسیر بده حضدورش 

داد وزنجیر مقیدد و برخدى آزاد بودندد. کدورش دسدتور آوردند. بعضى از اسرا در غل

اسرا  مقید را نیز آزاد ساختند و کسانى را که مجروح یا مریض و ناتوان بودندد بده 

دست پزشکان سدرد که آنها را مداوا نمایند. پس کلدانیان را مخاطب ساخته گفدت 

نیدت بده نه برا  انهدام این سرزمین آمده است و نه قصد زورآزمایى دارد بلکه بدین

ها مستقر بسدازد. ح و صفا را بین ارامنه و کلدانىاین محل آمده است که وسایل صل

ها مسلط شوم، شما احتیاجى قبل از این که من بر این کوهستان»نیز به آنها گفت: 

به صلح و صفا نداشتید، چه مایملك شما در محل امدن و امدان نهفتده بدود و آنچده 

داریدد؟ مدن  بردید. اما ببینید اکنون چه وضدعىارامنه در دست داشتند به یغما مى

کنم، به سدرزمین خدود برویدد و بدا سدایر کلددانیان بده عموم اسیران را مرخص مى

که مایلید مصلحت بدردازید و به ما بگویید که آیا با ما سر جنگ و ستیز دارید یا این

در زمره دوستان و متحدین ما درآیید. اگر سودا  جنگ در سر دارید بدون اسدلحه 

چه از در صدلح درآییدد، اید و چنانرتکب جنون محض شدهبه سراغ ما نیایید، چه م

چه در زمره دوسدتان مدا درآییدد، مدال و جانتدان باید بدون سالح بیایید، زیرا چنان

کلدانیان سدخنان کدورش را بدا « مصون است و من در بهبود کارتان خواهم کوشید.

نامده؛  وشک  زدن استقبال کردند و با خاطر  شاد به جایگداه خدود رفتندد. )کدور

 (17: 7511 ،گزنفون

 پروکوپیوس، مشاور بلیزاریوس فرمانده رومی  891-811

نخست به دلیل اینکه ایرانیها از حی  رسوم و عادات خود مردمان عجیبى هستند و 

اندازه دقیق و سدخت گیرندد. قدوانین و ناامدات در مراعات قواعد زندگانى روزانه بى

ار است که انجام دادن آن از قوه تحمل عامه مردم بیرون اسدت ایشان به قدر  دشو
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و هیچکس نمیتواند کامال بر طبق آئین و رسوم ایشان رفتار کند. طرز فکر و شدیوه 

پیدرو آئدین « الزیها»مغایرت کلى دارد. چه « الزیکا»زندگانى آنها بخصوص با مردم 

مدذهبى ایرانیدان مسیح هستند و در کیش خود تعصدب کامدل دارندد، ولدى عقایدد 

 (274: 7512، های ایران و روم؛ پروکوپیوسدرست نقطه مقابل آنان است. )جنگ

 کنتارینی، سفیر ونیز در دربار اوزون حسن6111-6111

آیدد رفتار هستند و از طرز سلوک و رفتارشان برمىها مردمانى نجیب و خوشایرانى

وجده مدورد دت توقفمدان در ایدران بده هدیچکه عیسدویان را دوسدت دارندد. در مد

 (04: 7517، های ونیزیان در ایران؛ کنتارینیاحترامى واقع نشدیم. )سفرنامهبى

 فیدالگو، سفیر پرتغال 6111-6111

اسقفها  ارامنه از حمایت مادر پادشاه )سلطان حسین صدفوی( کده خدود صداحب 

گزارش سفیرکشورپرتغال دردربار شاه سدلطان ) اختیار مطلق جلفا است برخوردارند.

 (09: 7531حسین صفوی؛ فیدالگو، 

، سیاحان انگلیسیی و سیفیر شیاه عبیاس بیه برادران شرلی 6811-6191

 کشورهای اروپایی

این پادشاه )حاکم حیدربیك( ما را خیلی تشدویق کدرد و گفدت خواهیدد دیدد کده 

ترین سلطان روی زمین است چه از حی  سدخاوت و پادشاه ایران )شاه عباس( بزرگ

، ؛ شدرلیچه از جهت رشادت و با عیسدویان خیلدی دوسدت اسدت. )بدرادران شدرلی

7511 :01) 

 ، سفیر اسپانیا در دربار شاه عباسفیگوئروا 6161-6161

نى که کشیشدان اگوسدتنى را پذیرفتده شاه ایران )شاه عباس صفوی( با همان مهربا

ا  و زمینى در اختیار آنان بگذارند و بود و  را مورد تفقد قرار داد و فرمان داد خانه

آنان مجال یافتند که در محیط آن خانه و زمین براحتى زنددگى کنندد و کلیسدائى 

ا  برا  اقامت و اجدرا  مراسدم دیندى برپدا دارندد. )سدفرنامه دن کوچك و صومعه

 (224: 7515، ؛ فیگوئرواارسیا دسیلوا فیگوئرواگ

 ، جهانگرد ایتالیاییدالواله 6161-6196
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رفتار عالی شاه عباس با ارامنه وسایر مسیحیان و آزادی کاملی کده آندان در بجدای 

رد را تحت تاثیر قرار می آوردن آداب و رسوم مذهبی خود داشتند، چنان این جهانگ

دهد که او در این بداره زبدان بده تمجیدد و تعرید  از شداه ایدران مدی گشداید و از 

شاهزادگان کشورهای غرب که علی رغم هم کیشی و هدم خدونی نسدبت بده آزار و 

شکنجه مسیحیان مقیم عثمانی بی اعتنا بودند انتقاد می کنند و در ایدن راه آنقددر 

وقت در موقع چاپ کتاب مانع از انتشار آن قسدمت از نامده  تند می رود که سانسور

 (70: مقدمه 7514، ؛ دالوالهپیترو دالواله )سفرنامه ها می شود.

ایران از ملل مختلفی تشکیل شده است که اقلیدت آنهدا را مسدلمانان و اکثریدت را 

صوص ارمنی ها و گرجی ها تشکیل می مسیحیان متعلق به فرقه های مختل  یه خ

دهند که مجازند هرچقدر مایل باشند کلیسا بسازند. به همین قیاس می توان رفتدار 

شاه را با عیسویان سنجید زیرا مثاال در ترکیه و کشورهای دیگدر اسدالمی نده تنهدا 

ساختن کلیسای تازه مجاز نیست، بلکه اگر یك کلیسای قدیمی خدراب شدود نمدی 

ا تجدید بنا یا تعمیر کرد و حتی یك سنگ آن را نیدز نمدی تدوان جدز بدا توان آن ر

پرداخت مبالغ زیادی به جای خود گذاشت در حالی که مسیحیان ایران هدر چقددر 

 (710: 7514، ؛ دالوالهپیترو دالواله )سفرنامه بخواهند می توانند کلیسا بنا کنند.

نید که شایعه فشار شاه به عیسویان برای تغییر مذهب آندان تدا چده مالحاه می ک

اندازه نادرست است. وزیر به مناسبت برخورد ما با این جماعت گفت بدرای شداه مدا 

اهمیت ندارد اتباعش از چه مذهبی باشند و مایل است از هر طایفده و جمداعتی در 

زیدرا تمدام ادیدان خوبندد میان آنها وجود داشته باشد و همه را واقعدا دوسدت دارد 

)خیلی از مسلمانان چنین فکر می کنند و معتقدند سده دیدن صدحیح وجدود دارد، 

 (271: 7514، ؛ دالوالهپیترو دالواله )سفرنامه .(یهودی، عیسوی و اسالم

ورندد و صحیح است که در اینجا در مورد دین هیچ وقت فشاری به کسی وارد نمی آ

، ؛ دالوالدهپیتدرو دالوالده )سفرنامه او را وادار به عملی برخال  آیین خود نمی کنند.

7514 :751) 

 ، تاجر فرانسوی)متناوب( شاردن 6116تا  6111
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دعدا و آنچه به نوبه خود در خور تعایم و احترام است این است کده عامده ایرانیدان 

ذکر همه افراد جامعه بشری را پیرو هر مذهب باشند، مورد پذیرش درگداه حضدرت 

احدیت می دانند و هر وقت بیمار شوند یا گرفتاری و نگرانی دیگدری برایشدان روی 

نماید، به مقدسان و پیشوایان مذاهب حقه دیگر نیز التجا می جویندد و آندان را بده 

ی است که من خود هزار بدار شداهد آن بدوده ام. شفاعت بر می انگیزند و این واقعیت

 (115: 7512؛ شاردن، 2جلد  )سفرنامه شاردن

 سانسون، راهب کاتولیک فرانسوی6116-6111

شاه به مسیحیان عالقه دارد ونمی خواهد که به مناسبت مذهبشان وسایل نداراحتی 

وربه پیروی از دیدن محمدد آن هارا فراهم کند وهرگز راضی نیست که آن ها را به ز

 (57 :7501؛ سانسون، سانسون سفرنامة) )صلی اهلل علیه واله( وادارد.

اعلی حضرت شاه ایران همانطوریکه نسبت به هیا ت های مبلغین مسیحی نیکدویی 

رگاندان فرانسدوی نیدز کمدال لطد  و ز، نسبت به باو مهربانی خود را نشان داده اند

 (53 :7501؛ سانسون، سانسون سفرنامة). ندمرحمت را دار

 ، فرستاده ویژه فرانسهاوتر 6161-6161

با اینکه برای ایرانیان نا پاکی غیر مسدلمانان بدیش از ترکدان اهمیدت دارد بده مدن 

افتخار دادند که با آنها در روی یك سفره غذا بخورمو به این دلیل بود که من بدرای 

ضمن مهمانشان بودم.این )احترام و مهمان ندوازی( در ها یك مسافر غریب بودم و آن

روحانی انجام می دهندد  یكاست که در نزد خاورزمینی ها نسبت به  حدیآنان در 

و در نزد عربها مقدس بده شدمار مدی رود،آنهدا هنگدامی یدك تدن را در ندزد خدود 

را سرشار از احترام ودوسدتی مدی و وی ه در حفظ و دفاع از او متعهد بود ،پذیرفتند

 (04: 7511؛ اوتر، اوتر ژان سفرنامةکنند. )

 نیبور، افسر مهندسی و خاورشناس دانمارکی 6118

کاخى با شکوه با بداغ بزرگدى در شدیراز سداخته اسدت و  7114کریم خان در سال 

نتقل بکنندد. او ثروتمندان دیگر  را هم واداشته است، تا پول خود را به این شهر م

اندد، دعدوت از ارمنیها  جلفا و شهرها  دیگر، که از هندوسدتان تدا ونیدز پراکندده

کند، که دوباره به میهن خود بازگردند و به ارمنیها  فقیر  که با افراد خدانواده مى
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کند، تا آنها بتوانند به آسودگى راه شدیراز رسند کمك مالى مىخود به مرز ایران مى

گردندد، تدا پیش بکشند. باید گفت، که ارمنیها  زیاد  به ایران باز مى و اصفهان را

سر برند.... در جایى که خوانند، بهبقیه عمر خود را در میهن خود، که آنرا بهشت مى

کنندد و او سالها  نخستین زندگیش را گذرانیده است، ارمنیها  زیاد  زندگى مدى

د با ارمنیها عادت کرده است، امروز هدم وآمچون کریم خان از ابتدا  جوانى به رفت

نسبت به مسیحیها رفتار بسیار خوبى دارد. چند  پیش کریم خان پسر بزرگ خود 

را در یك کلیسا  ارمنى به جلو محراب برد و از یك اسق  ارمنى خواست، تا بدرا  

کنند، کده کدریم خدان در پنهدانى مسدیحى رو  ارمنیها فکر مىاو دعا بکند. از این

، اما این رفتار کریم خان هدفهایى سیاسى داشت. او با رفتار ، کده نسدبت بده است

کند، که دوستان خارج از کشور خود را به بازگشت بده ارمنیها دارد، آنها را وادار مى

 (249-241: 7530؛ نیبور، )سفرنامه کارستن نیبورایران تشویق بکند. 

 سیفرانکلین، افسر انگلی 6111-6111

های شر  هستند. در حالی که ها از نار افراد ظاهری خود بدون شك پاریسیایرانی

ها هدا و عیسدویرفتار دور از نزاکت و خشن، صفت بارز تدرک در مواجده بدا خارجی

ها نسبت به مردم متمدن رفتاری احترام آمیز دارند و با افدراد خدارجی، است، ایرانی

ستند و رفتار ایشان عداری از تعصدبات مدذهبی مهربان، مودب، با نزاکت و دوست ه

ها با عالقه زیدادی بده خورد. ایرانیاست که در سایر کشورهای مسلمان به چشم می

دهند و در مقابل بدا کمدال میدل ها از خود نشان میآشنایی با آداب و رسوم اروپایی

ندوازی در گذارندد. مهمدانهر نوع اطالعی را درباره کشورشان در اختیار دیگران می

ها از چنان اهمیتی برخوردار است که ورود افراد غریبه را به خانه خدود و بین ایرانی

کنند و تدا جدایی کده اگدر پذیرایی از ایشان را نوعی افتخار برای خویشتن تلقی می

ای را ای صر  کرده باشد خانهکسی بدون این که قلیانی کشیده باشد و یا نوشیدنی

کند. عقیده عمدومی عمل او را نوعی توهین به خود تلقی میخانه ترک کند، صاحب

نفر غریبه در مندزل ایشدان بخدورد، برکتدی  مردم بر این است که هر غذایی که یك

شدود. بایدد توجده داشدت کده وجدود یدك چندین است که به خانه ایشان داده می

حمایدت  ای است که مردم به صلح و صفا وای نشانه اعتقاد کامل و خالصانهخصیصه

های مداومی که پس از انقرا  سلسله صفویه در از مهمان دارند، چه به علت جنگ
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های صلح و آرامش نوعی حالدت عنداد و ایران جریان داشته است و کوتاه بودن دوره

شود. این وقایع همچنین موجب شده اسدت کده ادب و خصومت بین مردم دیده می

اند کاهش پیدا کند و در بدین ن شهره بودهها همیشه به داشتنشامالیمتی که ایرانی

مشداهدات سدفر )ای از بین بدرود. طبقه اشرا ، احساس شرافت و انسانیت تا اندازه

 (01 :7531ازبنگال به ایران؛ فرانکلین، 

کنند که اگر یك نفر مسدیحی ایشدان را لمدس کندد، ولدو از روی ها تصور میترک

ا بده راحتدی از همدان ظرفدی کده یدك هدشوند در حالی که ایرانیلباس، نجس می

نوشند و یا بدا خورند؛ در استکان او آب یا چای میمسیحی غذا خورده است غذا می

مشداهدات سدفر ازبنگدال بده ایدران؛ فدرانکلین، )کنند. هم از یك قلیان استفاده می

7531: 33) 

ی مثال تر هستند. براها خیلی اغما  کنندهها در امور مذهبی نسبت به ترکایرانی

باشدند و معتقدندد کده ایدن دو کتداب از ها به حقانیت تورات و انجیدل قایدل میآن

ها همچنین موسی )ع( و عیسی )ع( را هم قبول دارند، کتابهای آسمانی هستند، آن

گویند که قرآن برای تصفیه و تصحیح مذاهب قبلی نازل شدده اسدت زیدرا منتها می

ه تغییرات و تحریفات گردیده و اصالت دستورات مذاهب قبلی دستخوش یك سلسل

ها حضرت عیسی )ع( را یکی از پیدامبران بده حدق اند. آناولیه خود را از دست داده

دهنده بشریت قبول ندارند دانند ولی او را به عنوان آخرین پسر خدا و نجاتخدا می

و  هزار پیامبر است 720و معتقدند که حضرت محمد )ص( خاتم و آخرین پیامبر از 

مشداهدات سدفر ازبنگدال بده ایدران؛ )نامندد. االنبیا میبه همین دلیل هم او را خاتم

 (31-33 :7531فرانکلین، 

 

 ، مدرس مدرسه السنه شرقیه و نماینده ناپلئونآمده ژوبر 6118-6111

هدا  مختلد  کشدور هدا  کوچدك در قسدمتمسلمانان به عیسویان که به دسدته

کنند و پروا ندارند از اینکه با بردبار  بسیار، احترام آنهدا هانت نمىپراکنده هستند ا

آید که یك پسر میرزا  ساده بدا یدك را نگهدارند. این مسئله چندان کم پیش نمى
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، ترجمده مسدافرت در ارمنسدتان و ایدران؛ ژوبدر)دختر شاهزاده همسر شده باشدد. 

 (790: 7501اعتمادمقدم، 

کنند ولدى ترکهدا درمیدان آمیز ادا نمىن هرگز به عیسویان سخن توهینبار  ایرانیا

مسدافرت در )برندد. گفتارشان اصطالحات زننده نسبت به عیسویان زیاد به کار مدى

 (205: 7501، ترجمه اعتمادمقدم، ارمنستان و ایران؛ ژوبر

 فرانسوی ال گاردان، مترجم هیئت ژنرتانکوانی 6111-6111

ها( قضاوت کندیم، اگر بخواهیم در نار اول و از روی ظاهر در مورد این مردم )ایرانی

ایرانیان بدون تردید از هر لحاظ تحسین عمومی را برخواهند انگیخت؛ ادب ذاتدی و 

نمایی و پیشدسدتی در ابدراز محبدت و توجده خداص بده افدراد شان، خدمتافراطی

کندد و در ها صفاتی است که هر کسدی را خیلدی زود مفتدون آندان میی، اینخارج

صورت غفلت از مطالعه دقیق و فرصت کافی نداشتن جز در ارتباطات عمومی، برای 

ای خوش از مصاحبت مفصل و تمام جدی هر تازه واردی نار بسیار مساعد و خاطره

در وهلده اول، نادر مدا دربداره آنان به کشور خود به ارمغان خواهد آورد. بانوی من، 

آنان جز این نبود. هنوز هم جز خوبی و حسدن، چیدز دیگدری در آندان ندیدده ایدم. 

هاسدت گونه که به حق درخدور شدان آناکنون هم بدون آنکه از قضاوت صریح و آن

هدا را از همسدایگان کده همدین صدفات آشدکار آن-هدا خودداری و صفات نیك آن

کنم کده ایرانیدان مردمدی تمان کرده باشم، اعتدرا  مدیک -کندترکشان متمایز می

ای مدوارد موجدب داشتنی هستند و از تعصب جاهالنه کده در پدارهدل و دوستزنده

شود. در ایدران امدروز، یدك ها اثری دیده نمیگردد، در آنها میدوری ما از عثمانی

ولدت مسیحی، یك یهودی و یدك زردشدتی، همده تقریبداً بده یکسدان از حمایدت د

برخوردارند و همه آنان بدون توجه به تمایز در اعتقادات مدذهبی، بدا سدالم علیدك 

)سالم علیکم در زبان عربی یعنی سالمت و آسایش بر شما باد. این عبدارت، تعدار  

خواهد باب سدخن را شود و یا میرو میمتداول هر کسی است که با کس دیگر روبه

هدا، دهندد. امدا ترکبده ایدن طریدق سدالم می آغاز کند. ایرانیان به پیروان مدذاهب

گویندد. پداورقی نویسدنده( متقابدل بده برعکس فقط به مسلمانان سدالم علدیکم می

هدای فدر  دیندی مختلد ، هدیچ دهند. در این سدرزمین در لباسیکدیگر سالم می

شود. در میان مسیحیان کدم نیسدتند ای مشاهده نمیآور و تحقیرکنندهعالمت ننگ
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اند و در مشاغل دولتی و حتی در مقامات باالتر عنوان خان و میرزا گرفتهکسانی که 

 (240-245: 7515، هایی درباره ایران و ترکیه آسیا؛ تانکوانیکنند. )نامهخدمت می

 ، نظامی فرانسویسرهنگ دروویل 6169-6166

بده  7چدایتانه است. حتی غالباَ برای نوشیدن رفتار ایرانیان با مسیحیان بسیار دوس

 (721: 7511، ؛ دروویل)سفرنامه دروویلمنزل آنان می روند. 

 ، زن سیاح ایتالیایی کارال سرنا 6111

ورود به این اماکن مقدس برای مسیحیان اکیداً ممنوع است و حضور آندان تدوهین 

شیعیان اگر آداب و رسوم و بده خصدوص عقایدد شود ... بدین ارواح مقدس تلقی می

)مدردم و مذهبی شان مورد احترام قدرار گیدرد مطلقداّ دشدمن اروپاییدان نیسدتند. 

 (739: 7515های ایران؛ سرنا، دیدنی

 ، نخستین سفیر آمریکا در ایران بنجامین 6116-6118

اً از اینکه درایران محدودیت هایی دارند و مورد بدی عددالتی واقدع این اقلیت ها غالب

می شوند، شکایت دارند ولی آنچه خود من استنباط کرده ام این است کده شدکایت 

های آن ها کامالً بی مورد است و در ایران با آن ها بدرفتاری نمدی شدود و تدا حدد 

حقو  آن ها بیش از دیگدر امکان رعایت حال آن ها را می نمایند و به هیچ وجه به 

 (219 :7515، ترجمه کردبچه، ایرانیان؛ بنجامین و ایرانایرانی ها تجاوز نمی شود. )

 ، مستشرق انگلیسیادوارد براون 6111-6111

در شیراز( یك مسلمان مومن بود و تکالی  شرعی خدود  او )الماس، خدمتکار براون

داد، اما از تعصب بیهوده نسبت به پیروان سایر ادیان بده را با دقت و کامل انجام می

 (292: 7511دور بود. )یك سال در میان ایرانیان؛ براون، 

ام را بسدیار آزاده یدافتم. اردشدیر همیشده تکدرار به طور کلی من دوستان زرتشدتی

دعدا  -عندی همده دنیدای-کرد که در یکی از دعاهایشان برای خوبان هفت کشور می

                                                           
است، که در ممیزی بده چدای تبددیل شدده اسدت. بده « برای نوشیدن شراب»، اصل جمله دروویل 7

  .کتاب مقدمه مراجعه شود
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کنند و در آیین آنها، دین شرط اصدلی رسدتگاری نیسدت. )یدك سدال در میدان می

 (599: 7511، ایرانیان؛ براون

 ، مستشرق انگلیسیادوارد براون 6111-6111

دیده و معتقد بده آزادی مدذهبی و تسدامح بدود، اردشیر )زرتشتی( که مردی جهان

کدرد. مدثال طبعی و آسانگیری نگاه میای( را با خوشنه امور )خرافی و افسانهگواین

پرت »یك روز درباره غول و سایر موجودات فو  طبیعی صحبت شد. اردشیر گفت: 

، )یدك سدال در میدان ایرانیدان؛ بدراون« گونه موجودات وجود ندارند.و پالست. این

7511 :043) 

 ، سرکنسول انگلیس در کرمانایکسژنرال س 6116-6116

مشهد آرامگاه امام هشتم مسلمانان است. ممانعت خدارجی هدا از ورود بده محوطده 

های داخلی مشاهد مقدسه اسالم بدعت تازه ای است وسابق بر ایدن معمدول نبدوده 

مدامور بدود مینویسدد:  که بریاست هیئتی از اسدانیا به دربار تیمور چنانچه کالویخو

هیئت اعزامی بشهر مشهد که مدفن ندوه پیغمبدر اسدت وارد شدد ومدورد احتدرام »

)سفرنامه ژنرال سدر «. مسلمان ها واقع شدند ومسلمانها لباس آنهارا بوسه می دادند

 (54: 7551؛ سایکس، پرسی سایکس

 مدان لیث، مباشر انگلیسی سردار اکرم در ه-فوربز 6191-6191

شیعیان معموالً نسبت به پیروان ادیان و مذاهب دیگر حالت خصدمانه ندارندد و بده 

هیچ وجه درباره آنان مستبدانه رفتار نمی کنند. آنها فقط یکبار در سال به مناسبت 

حالدت تعصدب  -)که ماه عزاداری برای ]امام[ حسین )ع( است(-فرار رسیدن محرم

 ،می که در هر شدهر و روسدتا برپدا مدی دارنددآمیزی به خود می گیرند و طی مراس

همراه با حرکت دسته های مختل ، پیکری را نیز حمل می کنند که نشانه بدن بدی 

: 7511 ،لید -فدوربز اکدرم؛ سدردار انگلیسدی )خاطرات مباشراست.  )ع( سر حسین

759) 

 ، سفیر ژاپن در ایران کازاما 6191-6169

نشدین اسدت کده جلفدا ندام دارد. اینجدا یکدى در حومه اصفهان یدك شدهر ارمندى

ها  بازمانده از تدابیر بزرگ شاه عباس کبیر اسدت. ایدن پادشداه پدنا هدزار ازنشانه
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خانوار ارمنى پیرو آیین مسیح را از شدهر جلفدا در شدمال ایدران و در مدرز قفقداز و 

حومده اینجدا بدرا  آنهدا شدهرکى روسیه بر کناره ارس، بده اصدفهان کوچاندد و در 

ها همچون برده رفتار نکرد، و اجازه داد که نشین ساخت. او با این غیرمسلمانارمنى

به کار و حرفه خودشان بدردازند و آداب و فرهندگ خدود را نگداه دارندد. )سدفرنامه 

 (10: 7514، ؛ کازاماکازاما

 ، سفیر ژاپن در ایران کازاما 6191-6169

اند، اما در ایران با آنها نسبة گرمى در ترکیه )عثمانى قدیم( گاهى ارامنه کشتار شده

هدا بده مهدر و و خوشرفتار  شده است. به خصوص شاه عباس بزرگ با غیرمسلمان

 (11: 7514، ؛ کازاماکرد. )سفرنامه کازامامدارا رفتار مى

دل، تجار مسیحى را به گرمى پذیرا شد، حقدو  گمرگدى را این پادشاه کریم و رحم

هدا بده مهدر و منسوخ کرد، و از مأموران والیات و متشرعین خواست که بدا خدارجى

مهرندد، ایرانیدان بدا ها که با بیگانگان بىمدارا برخورد و رفتار کنند. در میان آسیایى

کنندد، و فضدیلت و مدنش کریمانده نشدان قومى و دینى رفتار مدى کمترین تبعیض

گویند که این طبیعت در آنهدا از تعلدیم و هددایت شداه عبداس بدزرگ دهند.مىمى

 (97: 7514، ؛ کازامابرآمده است. )سفرنامه کازاما

 تساهل با بیگانگان

 ، مورخ یونانیقرن پنجم پیش از میالد، هردوت

ها از تمام ملل دیگر جهان بیشتر استعداد اخدذ عدادات و رسدوم خارجیدان را پارس

دارند. مثال چون آنها لباس مادها را زیباتر از لباس ملى خدود دیدندد باسدتعمال آن 

ها که ها  مصر  بتن میکنند. و نیز انواع لذایذ و خوشىپرداختند. در جنگ نیز زره

ملل مشاهده میکنند خود بدان مشغول میشدوند، مدثال روابدط جنسدى بدا  نزد دیگر

اند. هریك از آنها چندین زن شرعى دارند و عده زیداد  پسران را از یونانیان آموخته

 (279: 7512، جلد اول؛ هردوت، زن صیغه خریدار  میکنند. )تاری  هردوت

، سیاحان انگلیسیی و سیفیر شیاه عبیاس بیه برادران شرلی 6811-6191

 کشورهای اروپایی
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تا مدت دو روز در آن محل در دره ای با صدفا در زیدر شدهر چدادر زدیدم و پادشداه 

)حاکم حیدربیك( و خدم و حشم او با ما رفاقت کرده و خوش گذرانددیم، مهربدانی 

ه در واقدع التفدات زیاد کردند. به ما اجازه داد که دو نفر دو نفر به شهر او بدرویم کد

؛ بزرگی بود زیرا که اجنبی را هیچ وقت به شهر خود راه نمدی داد. )بدرادران شدرلی

 (01: 7511، شرلی

بعد از یك ساعت پادشاه با منتها  سدرعت اسدب خدود را تاختده مراجعدت کدرد و 

اختندد. .... بعدد همگدى تشانزده نفر زن سوار اسبها  ممتداز از عقدب او اسدب مدى

ایستاده پادشاه آمد و سر آنتوان را با برادرش در آغوش گرفت و هرکددام را دو سده 

دفعه بوسید و دست سر آنتوان را گرفته قسم خورد که از این به بعد شما به منزلده 

خواندد. بعدد از ایدن برادرخوانده من هستید و فى الواقع همیشه او را به این اسم مى

، ؛ شدرلیوانه شد و سر آنتوان را دست راست خود قرار داد. )برادران شدرلیپادشاه ر

7511 :17) 

وقتى پادشاه به میان آن آمد به سر آنتوان اشاره کرد که پیش آن صدندلى باشدکوه 

برود و با شخص اول و سایر وزرا  خود ایستاده به سر آنتوان فرمدود کده بداال  آن 

صندلى بنشیند. ولى سر آنتوان به زانو افتاده از پادشاه معذرت خواست و گفدت کده 

چنین جا  ملوکانه سزاوار نشستن من نیست زیرا که خود من تابع آن اعلیحضدرت 

هستم. پادشاه به سر مرتضى على قسم خورده، گفت: باید بر این صندلى بنشینید و 

اگر از این مطلب اکراه داشته باشدد سدر او  هرکس از ایرانیان که عزیزتر از او نباشد،

را خواهم برید. و دست سر آنتوان را گرفته و حکم کدرد کده بددون تدرس در آنجدا 

بنشیند. سر آنتوان اطاعت کرد و پادشاه او را بوسیده گفدت بدرادر فدى الحقیقده تدو 

شایسته اینجا هستى. بعد امر کرد که صندلى دیگر  را بدرا  مسدتر رابدرت شدرلى 

اورند و چون آوردند او هم پهلو  برادر خود نشست. و پادشاه امر نمدود کده همده بی

، ؛ شدرلیماها دور صندلى سر آنتوان بر رو  قالى چهار زانو بنشینیم. )برادران شرلی

7511 :13) 

ملکدت باید دانست که مملکت ایران برا  سکنا  اهل خارجه بده مراتدب بهتدر از م

طدور  عثمانى است. زیرا که پادشاه ایران از حین جلوس خود مملکدت خدود را بده
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تواند در تمام مملکدت مسدافرت کندد بددون مطیع و امن کرده است که شخص مى

ا  با خود داشته باشد. اهالى خیلى مؤدب و نسبت به خارجده که حربه یا اسلحهاین

، ؛ شدرلیطرز اسدت. )بدرادران شدرلیمهربان هستند. البسه آنها خیلى پاک و خوش

7511 :13) 

و چون آن روز پادشاه لباس ساده دربر داشت جمیع ارکان و اعیان دولت هدم مثدل 

داد. او لباس پوشیده بودند، ولى ظرو  و جواهرات اطا  برخال  قصر شدهادت مدى

[ اید معادل بیست ملیدون ]میلیدونجا بود تخمین زد که بوقت در آنتاجر  که آن

توسدط لیره قیمت داشته باشد. به مجرد  که سفیر کبیر مدا بده حضدور رسدید بده

مترجم خود به طور اختصار جهت مأموریت خدود را بیدان کدرد و آن ایدن بدود کده 

فتوحات پادشاه مافر را در عثمانى تهنیت گوید. و تجارت ابریشم و سدایر امتعده را 

هدا  است تجدید کند. و برائت ذمه سر رابرت شدرلى را از تهمدتکه صرفه تجارت 

نقد  به یك سفیر متوفا  پادشاه ایدران مشداهده کندد. پادشداه بدا کمدال لطد  و 

قددر اجدازه که به سفیر دولت عثمدانى فقدط همدینمرحمت جواب داد و در صورتى

طدور مهربدانى داد که دامن لباس بلکه پا  او را ببوسد. معهذا در ایدن مدورد بدهمى

دست خود را به سفیر ما داد و پایین کشیده او را نزد خود چهار زانو نشانیده و جام 

نوشدید. سدفیر  نعمت او یعنى پادشاه مشهور ما بدادهشرابى خواسته به سالمتى ولى

کاله خود را در این موقع برداشت و پادشاه ایران چون این امر را دید او نیدز عمامده 

عمدل آورد. حضدار کمدال و باده را نوشید. سفیر ما تشکرات زیاد بهخود را برداشت 

نماید که در میدان آنهدا تعجب را کردند که پادشاه این همه تعارفات و التفاتها را مى

 (734: 7511، ؛ شرلیسر برهنه بودن اسباب خفت است. )برادران شرلی

 ، جهانگرد ایتالیاییدالواله 6161-6196

نزد شاه نیز وقتی صحبت میهمان در میان می آید دیگدر کدار تمدام اسدت. یکدی از 

روحانیون تعری  می کرد زمانی شداه بده مناسدبت ورود یکدی از شداهزادگان تاتدار 

ضیافتی ترتیب داده بود که مطابق معمول میهمان هایی فراوان دیگدری نیدز در آن 

ین شاهزاده با چکمه به مجلس آمد و با وجودی که میهمانی در باغ حضور داشتند. ا

برگزار می شد ولی برای رفتن به روی قالی ها و مخده ها باید آنهدا را از پدا در مدی 

آورد. برای این مناور در حضور شاه جمعی به کمکش آمدند، ولدی چدون شداهزاده 
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ود بایستد، شاه به سدمت تاتار در موقع کندن چکمه ها نمی توانست به روی پای خ

او دوید و شانه های او را بغل کرد و چون متوجه شد که روحانی مسیحی با تعجدب 

به این مناره می نگرد، رو به سمت او کرد و با خنده ای توام بدا زیرکدی و فراسدت 

ضرب المثلی را که در اینجا خیلی مصطلح است و اگر اشتباه نکنم اصل آن از گفته 

ر می رود تکرار کرد و گفدت میهمدان حبیدب خداسدت و بده ایدن های همر به شما

ترتیب تعجبی ندارد که من نسبت به او چنین احترامی قائل باشم، زیرا میهمان من 

پیتدرو  )سدفرنامه است و در نار من مقامی از ایدن واالترنمدی تواندد داشدته باشدد.

 (52 :7514، ؛ دالوالهدالواله

داروغه که قبال از جریان اطالع داشت نسبت به من کمال مهربدانی روا داشدت و بدا 

سخنان مالطفت آمیز درخواست کرد این اتفا  ناگوار را فرامدوش کدنم. وی اظهدار 

داشت اگر قبال از ورود خود او را مطلع کرده بودم آن طور که شایسته شان مدا بدود 

این ناراحتی هدا نمدی شددیم و بعددا بده یکدی از از پذیرایی می کرد و هرگز گرفتار 

مدعیان که قبل از من به نزد داروغه رفته بود تا جریدان را گدذارش دهدد بدا عتداب 

وخطاب گفت شما اراذلی بیش نیستید و چون دیگر نمی تدوانم رفتارتدان را تحمدل 

کنم جریان را به عر  شاه رسانده ام.همه بایدد بدانیدد کده ایدن هدا میهمدان شداه 

ستند و حتی اگر بقیه شما را هم به قتل رسانیده بود خونتدان بدر عهدده خودتدان ه

 (704: 7514، ؛ دالوالهپیترو دالواله )سفرنامه بود.

 ، مستشار و دبیر هیئت سیاسی آلماناولئاریوس 6161-6161

ضع و فروتن هستند و نسدبت بده دیگدران بدی اعتندایی ذاتاً افرادی متوا ...ایرانی ها 

نشان نمی دهند و با خوش خوئی و مهربانی با یکدیگر به وینه بیگانگدان روبدرو مدی 

برند، مثالً هنگامی کده ای به کار میهنگام گفتگو کلمات مودبانه و متواضعانه شوند.

ور فرمودیدد یدا گویند: خانده مدا را مندکنند، میکسی را درون خانه خود دعوت می

؛ )سدفرنامه اولئداریوس  قربان شما یا خاک پایم یا چشمم ک  پایت و از این قبیدل.

 (219: 7515اولئاریوس، 

 سانسون، راهب کاتولیک فرانسوی6116-6111
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در آسیا هیچ شاهی وجود ندارد که بهتر از شاه ایران خارجیان را به حضدور بددذیرد 

یران خارجی ها را دوست داشته باشد و بده آن هدا امتیدازات بدزرگ وبیشتر از شاه ا

 (20 :7501؛ سانسون، سانسون سفرنامة)بخشد. 

 جملی کارری، جهانگرد ایتالیایی 6111

کنندد و اروپائیان ساکن ایران به هر جا و به هر ترتیب که بخواهند آزادانه تردد مدى

گذارندد یدك اروپدائى در ال  عثمانیان کده نمدىشود. و برخکسى متعر  آنان نمى

سرزمین آنها لباس سبز بدوشد، اروپائیان در ایران حق پوشیدن لباس سدبز رندگ را 

 (707 :7501هم دارند. )سفرنامه کارری؛ کارری، 

 فیدالگو، سفیر پرتغال 6111-6111

کل است زیرا درباریان بطور کلى در زمان حاضر نزدیك شدن به این دربار بسیار مش

کنند و مایل نیستند که پادشداه جدز از طریدق آنهدا و بزرگان مملکت کارشکنى مى

کسى را بدذیرد مبادا خاطر شاه از ظلم و تعدیات آنها آگاه شدود بخصدوص از زمدان 

سلطنت شاه عباس دوم که با اروپاییدان رفتدار  بسدیار خدوب و پسدندیده داشدت. 

 (12: 7531ردربار شاه سلطان حسین صفوی؛ فیدالگو، گزارش سفیرکشورپرتغال د)

 ، فرستاده ویژه فرانسهاوتر 6161-6161

 (13: 7511؛ اوتر، اوتر ژان سفرنامة) )ایرانی( با بیگانگان مودبانه رفتار می کند.

ه باشند راهدارهای اینجا خوش رفتارند آنان ناچارند گروهی مسلح را در اختیار داشت

تا امنیت را درراه برقرار نمایند.راهدار اینجا )باغستان( هر آنچده را کده حدق داشدت 

گرفت وبیشتر مطالبه نکرد و برگ گذر هم نخواست و به چادر من آمد هنگامی کده 

به وی گفتم من فرنگی هستم خیلدی بدا ادب سدالم داد و مزاحمدت ایجداد نکدرد و 

 (713: 7511؛ اوتر، اوتر ژان سفرنامة) چیزی هم در خواست نکرد.

در سومار پایان نقاط خنك ایران در غرب و در مرز چادر زدیم.مسول راهداری اورا  

گذرنامه را با دقت بررسی کرد و می بایستی از هر کاالیی که از سر حدد مدی گدذرد 

 مالیات بگیرد.با مدن کده فرانسدوی بدودم بدا نهایدت ادب و خوشدرویی رفتدار کدرد.

 (712: 7511؛ اوتر، اوتر ژان سفرنامة)
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 نیبور، افسر مهندسی و خاورشناس دانمارکی 6118

کده همیشده رفدت، بداایندر قاهره وقتى یك کنسول اروپایى بده خددمت پاشدا مدى

آمد، کده مدردم عدامى بدا فحدش و کردند، کمتر پیش مىسوارانى از جلو حرکت مى

کدس حدر  زشدتى جا )شیراز( از هدیچهم نکنند. در اینناسزا، مزاحمتى برا  او فرا

 (13: 7530؛ نیبور، )سفرنامه کارستن نیبورنشنیدیم. 

کدم هشدت تدا جمشید بودم، کمجمشید بیابان است. وقتى من در تختاطرا  تخت

ها  کوچك خود، به بیابدان زیبدایى کده نشین، با گلهده خانواده ترکمن و کرد کوچ

هایى از آن زیر کشت بود، آمدند. آنها چون انسانى را بدا لبداس اروپدایى قسمتفقط 

تواند از رو  که آدمى مىآمدند و از ایندیدند، اغلب به دیدن من مىها مىدر خرابه

جدا نقاشدى بکندد و کنجکاو  دست به سفر  طدوالنى بزندد و تمدام روز را در ایدن

سدى جدز یدك خددمتکار همدراه نداشدتم، که مدن کبنویسد، در شگفت بودند. بااین

کدرد. حتدى خددمتکارم از مالقدات آنهدا سدود کس مزاحمتى برایم فراهم نمدىهیچ

نداشت، که او هدر  کرد و احتیاجىبرد. او از آنها به مقدار زیاد  شیر دریافت مىمى

: 7530، ؛ نیبدور)سدفرنامه کارسدتن نیبدورروز از مرودشت برا  خودش غذا بیاورد. 

703-701) 

 فرانکلین، افسر انگلیسی 6111-6111

های شر  هستند. در حالی که ها از نار افراد ظاهری خود بدون شك پاریسیایرانی

ها هدا و عیسدویرفتار دور از نزاکت و خشن، صفت بارز تدرک در مواجده بدا خارجی

با افدراد خدارجی، ها نسبت به مردم متمدن رفتاری احترام آمیز دارند و است، ایرانی

مهربان، مودب، با نزاکت و دوست هستند و رفتار ایشان عداری از تعصدبات مدذهبی 

ها با عالقه زیدادی بده خورد. ایرانیاست که در سایر کشورهای مسلمان به چشم می

دهند و در مقابل بدا کمدال میدل ها از خود نشان میآشنایی با آداب و رسوم اروپایی

نوازی در گذارندد. مهمدانباره کشورشان در اختیار دیگدران میهر نوع اطالعی را در

ها از چنان اهمیتی برخوردار است که ورود افراد غریبه را به خانه خدود و بین ایرانی

کنند و تدا جدایی کده اگدر پذیرایی از ایشان را نوعی افتخار برای خویشتن تلقی می

ای را ای صر  کرده باشد خانهکسی بدون این که قلیانی کشیده باشد و یا نوشیدنی

کند. عقیده عمدومی خانه عمل او را نوعی توهین به خود تلقی میترک کند، صاحب
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نفر غریبه در مندزل ایشدان بخدورد، برکتدی  مردم بر این است که هر غذایی که یك

شدود. بایدد توجده داشدت کده وجدود یدك چندین است که به خانه ایشان داده می

ای است که مردم به صلح و صفا و حمایدت اد کامل و خالصانهای نشانه اعتقخصیصه

های مداومی که پس از انقرا  سلسله صفویه در از مهمان دارند، چه به علت جنگ

های صلح و آرامش نوعی حالدت عنداد و ایران جریان داشته است و کوتاه بودن دوره

کده ادب و  شود. این وقایع همچنین موجب شده اسدتخصومت بین مردم دیده می

اند کاهش پیدا کند و در بدین ها همیشه به داشتنشان شهره بودهمالیمتی که ایرانی

مشداهدات سدفر )ای از بین بدرود. طبقه اشرا ، احساس شرافت و انسانیت تا اندازه

 (01 :7531ازبنگال به ایران؛ فرانکلین، 

ا  نیز بابدت او چندین مسجد بزرگ در کنار کاخ سلطنتى احداث نمود و مبلغى گز

مخارج خدمه و تعمیرات این چندین تأسیسداتى وقد  نمدود او همچندین در طدول 

زمامداریش مانند یك پادشاه معتقد به اصول و مبانى مذهبى مبالغى وجه نقد بدرا  

مصار  اعانات و صدقات و امدور خیریده اختصداص داد او نسدبت بده خارجیدان بده 

همیشده از بدذل و بخشدش و مدنش  خصوص اروپائیهدا بسدیار مهربدان بدود و آنهدا

ورز  تنفر داشت و تمام تجار و اندوز  و طمعمند بودند. و  از مالاش بهرهکریمانه

اند که در طول زمامدار  کریم خان دینار  به عن  از آنهدا بازرگانان شیراز پذیرفته

 (99: 7519گرفته نشده است. )ده سفرنامه؛ فرانکلین، 

 ، مدرس مدرسه السنه شرقیه و نماینده ناپلئونآمده ژوبر 6118-6111

ها  ایلیاتى شاهنشاهى تقریبا همده فارسدى بلدد هسدتند و آندرا زبدان هرچند تیره

دانند آنها گویش مخصوص به خود، مانند جغتائى، ترکى و کرد  و لدر  عالمانه مى

مدى جددا از هدم توان از این لحاظ هریدك را مرددارند که باهم خیلى فر  دارد. مى

رسدد اندیشند. عمر آنها به پایان مدىشناخت. آنها پیوسته در سفرند و به آینده نمى

بینند. در هر جدا  کشدور آنهدا گرد  را به چشم نمىولى هنوز پایان این سیر دوره

باشند خیلى کم تعصب دارند و بدرا  دیدن خدود غریب هستند و با آنکه بیسواد مى

اندیشدند کده کوشند. با اینهمه در ته روحشان چنین مىمىکنند و خیلى تبلیغ مى

نواز  را دستور بدهد قابل احترام اسدت هر دینى که عشق و صفات پسندیده مهمان

و این عقیده شاید از این جهت در آنان پیدا شده که خو  جهدانگرد  دارندد. آنهدا 
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افرت در مسد)«. آوریدما  بده دسدت مدىبا جهانگرد  یك هسدتى تدازه»گویند مى

 (799: 7501، ترجمه اعتمادمقدم، ارمنستان و ایران؛ ژوبر

 فرانسوی ، مترجم هیئت ژنرال گاردانتانکوانی 6111-6111

ها( قضاوت کندیم، اگر بخواهیم در نار اول و از روی ظاهر در مورد این مردم )ایرانی

دید از هر لحاظ تحسین عمومی را برخواهند انگیخت؛ ادب ذاتدی و ایرانیان بدون تر

نمایی و پیشدسدتی در ابدراز محبدت و توجده خداص بده افدراد شان، خدمتافراطی

کندد و در ها صفاتی است که هر کسدی را خیلدی زود مفتدون آندان میخارجی، این

می، برای صورت غفلت از مطالعه دقیق و فرصت کافی نداشتن جز در ارتباطات عمو

ای خوش از مصاحبت مفصل و تمام جدی هر تازه واردی نار بسیار مساعد و خاطره

آنان به کشور خود به ارمغان خواهد آورد. بانوی من، در وهلده اول، نادر مدا دربداره 

آنان جز این نبود. هنوز هم جز خوبی و حسدن، چیدز دیگدری در آندان ندیدده ایدم. 

هاسدت گونه که به حق درخدور شدان آنیح و آناکنون هم بدون آنکه از قضاوت صر

هدا را از همسدایگان کده همدین صدفات آشدکار آن-هدا خودداری و صفات نیك آن

کنم کده ایرانیدان مردمدی کتمان کرده باشم، اعتدرا  مدی -کندترکشان متمایز می

ای مدوارد موجدب داشتنی هستند و از تعصب جاهالنه کده در پدارهدل و دوستزنده

شود. در ایدران امدروز، یدك ها اثری دیده نمیگردد، در آنها میاز عثمانیدوری ما 

مسیحی، یك یهودی و یدك زردشدتی، همده تقریبداً بده یکسدان از حمایدت دولدت 

برخوردارند و همه آنان بدون توجه به تمایز در اعتقادات مدذهبی، بدا سدالم علیدك 

باد. این عبدارت، تعدار   )سالم علیکم در زبان عربی یعنی سالمت و آسایش بر شما

خواهد باب سدخن را شود و یا میرو میمتداول هر کسی است که با کس دیگر روبه

هدا، دهندد. امدا ترکآغاز کند. ایرانیان به پیروان مدذاهب بده ایدن طریدق سدالم می

گویندد. پداورقی نویسدنده( متقابدل بده برعکس فقط به مسلمانان سدالم علدیکم می

هدای فدر  دیندی مختلد ، هدیچ . در این سدرزمین در لباسدهندیکدیگر سالم می

شود. در میان مسیحیان کدم نیسدتند ای مشاهده نمیآور و تحقیرکنندهعالمت ننگ

اند و در مشاغل دولتی و حتی در مقامات باالتر کسانی که عنوان خان و میرزا گرفته

 (240-245: 7515، یهایی درباره ایران و ترکیه آسیا؛ تانکوانکنند. )نامهخدمت می

 ، نظامی فرانسویسرهنگ دروویل 6169-6166
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ایرانیان شاید نیك بخت تدرین و مالیدم تدرین مردمدان شدر  زمدین باشدند و اگدر 

خصوصیات و سجایای اخالقی مردم ایاالت مختل  ایران با هم متفاوت اسدت علدت 

ست که در طول جنگ های متعددد و متمدادی ایرانیدان آن را جز این نمی توان دان

ای در داخل خاک خود شده اند تا از ایدن راه کمبدود مجبور به پذیرفتن اقوام بیگانه

... گرچه هنوز پاره ای از آثدار خلدق و خدوی  جمعیت کشور خویش را جبران کنند.

جملده  سداکنین ارومیده از خشن نیاکان ترکمدان در آنهدا بداقی اسدت، بدا اینحدال،

)سدفرنامه مهمان نوازترین مردم ایران به شمار می روند. جسورترین و ترین و شری 

 ( 00: 7511، ؛ دروویلدروویل

 (، پزشک انگلیسی)ویلس دکتر ویلز 6111-6116

اند کده متعهدد و نوعدوسدتاز طرفی ایرانیان مردمی مهماندوست، دسدت و دلبداز، 

چنانکده در شدان یدك انسدان کامدل اسدت همیشه سعی در اتخاذ روشی انسانی آن

دارند. به خصوص صداقت و صفای آنها نسبت به دوستان، از جمله درباره خارجیدان 

 (501: 7511، )ایران در یك قرن پیش؛ ویلزبه ایران آمده به وضوح مشهود است. 

ت، فداکاری و عالقه مستخدمین و خدمتکاران ایرانی نسبت بده اربابدان میزان صداق

خود بیش از حد تصور است. درستکاری در معامالت و رعایت انصا  از طر  کسبه 

و بازرگانان واقعاً مسلمان ایرانی نسدبت بده همده حتدی بدا خارجیدان کدامالً مغدایر 

)ایران در یدك قدرن باشد. های محققین و نویسندگان انگلیسی میاظهارات و نوشته

 (501: 7511، پیش؛ ویلز

 ، زن سیاح ایتالیایی کارال سرنا 6111

کنندد هدیچ در شش سالی که این خانواده )روسی( در مشهدسر )بابلسر( زندگی می

اند. اهدالی کده شدیعه بسدیار متعصدبند گاه از رفتار بومیان گله و شدکایتی نداشدته

هیچگونه برخورد بدی با اروپاییان ندارند. تازه واردان را چون کسانی کده عدادت بده 

 -و نده کراهدت یدا نفدرت- دیدن چنان مردم نداشته باشند، با کنجکداوی و حیدرت

نگرند. آنها که به دور تازه واردی گرد مدی آیندد هیچگونده نیدت سدوئی ندارندد. می

شود پاس  می گویند وگدروه دیگدر میگروهی با خشنودی به پرسشهایی که از آنان 
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)مدردم و بامالطفت و مهربانی به خدمتی که از دستشان بدر آیدد قیدام مدی کنندد. 

 (9: 7515های ایران؛ سرنا، دیدنی

)ناصرالدین شاه( معموالَ با کالسکه به خارج از شهر می رود و در آنجا بر اسدب مدی 

حبت به او نزدیدك مدی شدود و نشیند در این حالت اگر به خارجی برخورد کند با م

-17: 7515های ایران؛ سدرنا، )مردم و دیدنیگوید. خیلی خودمانی با وی سخن می

12) 

از آنجا که اروپاییها از بیم آنکه مورد توهین قرار گیرندد کمتدر بده بدازار مدی روندد، 

گداه نسدبت بده مدن تعدر  و حضور من در آن امری عادی نبود با ایدن حدال هیچ

نگریسدت امدا رفتدارش جمعیت با کنجکاوی و شگفتی بسدیار مدرا می توهینی نشد.

مالطفت آمیز بود. عامده مدردم ایدران در برابدر هدر چیدزی بدی اهمیتدی خنددان و 

جستجوگراست متحرک و گزافه گو است، اما هیچگاه موذی و شیطان صفت نیست. 

 (30: 7515های ایران؛ سرنا، )مردم و دیدنی

 ، نخستین سفیر آمریکا در ایران بنجامین 6116-6118

آب آورده و بعضی از آن ها هم اطالعاتی از دیدنی هدای عده ای از اهالی ده برای ما 

ده سرسبز و خرم خودشان به ما می دادند و دعوت می کردند که اگر مایدل باشدیم 

رم شبی در ده آن ها بمانیم. در این موقعیت هاست که انسان متوجده مدی شدود مد

ایران چقدر مهربان، مؤدب و میهمان نوازند و تا چه اندازه به بیگانگدان محبدت مدی 

 (270 :7515، ترجمه کردبچه، ایرانیان؛ بنجامین و ایرانورزند. )

ریش سفیدان به وسیله غالمان و افراد گارد مطلع شدند کده مدا کدی هسدتیم و بده 

ه ما سالم و خوش آمدد گفتندد. غدالم هدا از همین جهت از جای خود بلند شده و ب

پیرمردها خواستند که محلی برای اطرا  به ما بدهند و بدا کمدال تعجدب مشداهده 

کردم که آن ها ما از ما دعوت کردند که در صدحن مسدجد مندزل کدرده و اسدبها و 

، ایرانیدان؛ بنجدامین و ایدران) قاطرهای خودمان را هم در زمین مجاور آن بددذیریم.

 (500 :7515ترجمه کردبچه، 

 ، مستشرق انگلیسیادوارد براون 6111-6111
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اندد یدا اینکده شرمانه مورد بدگویی و تهمت قدرار گرفتهدانم که آیا مردم قم، بینمی

ام، در هدیچ کشدور احترام شدید آنها به میزبانم )زیرا تا جایی که مدن تجربده کدرده

ایران، علم و دانش از چنین جایگاه عمومی برخوردار نیست(، موجدب دیگری غیر از 

احترامی غیرمعمول برای من شد. به هر حال وقتی که روز بد به تماشای شهر رفتده 

بودم، بدون کوچکترین مخالفت یا مزاحمتی، اجدازه یدافتیم کده بیدرون در مسدجد 

: 7511، ایرانیدان؛ بدراون بایستیم و به دلخواه، آن را تماشا کنیم. )یك سال در میان

799) 

 ، سرکنسول انگلیس در کرمانژنرال سایکس 6116-6116

نویسنده دراین مورد باید اعترا  نماید که در هیچ کجای دنیدا بداین انددازه وسدایل 

بعقیده اینجانب حرکات سوئی که عده ای از سدیاحان  و راحتی مافراهم نمی گردید

مخصوصا آنها که بزبان اهل کشورآشنا نبدوده  ،به ایرانی ها نسبت می دهند خارجی

؛ )سفرنامه ژنرال سر پرسدی سدایکس اند کامال دور از انصا  وعاری از حقیقت است.

 (251: 7551سایکس، 

مالها هم با من روابط خوبی داشتند وهمینکه رگ خدواب آنهدا را  طبقه روحانیون و

)سدفرنامه  ردم هر کاریکه داشتم بدون اشکال تراشی انجام می دادندد.بدست می آو

 (204: 7551؛ سایکس، ژنرال سر پرسی سایکس

برای اهواز چون محل تقاطع طر  دریایی و نقطده اتصدال سدیمهای تلگدرا  اسدت 

وهوای نسبتا هوای خوبی دارد واز طرفی سدکنه آن متعصدب نیسدتند آتیده خدوبی 

 (210: 7551؛ سایکس، )سفرنامه ژنرال سر پرسی سایکس ی می شود.پیش بین

حکام سایر نقاط ایران همواره انجام تقاضاهای قانونی ومشروع مدرا بدا حسدن قبدول 

 (211: 7551؛ سایکس، )سفرنامه ژنرال سر پرسی سایکس تلقی می کردند.

رمی کند بدرای هرچیدزی کده بده آنهدا داده وادا طبیعت پست بلوچها همیشه آنهارا

گله گشوده لندلندد آغدار مدی کنندد درحالیکده مسدتخدمین  میشود لب بشکایت و

ایرانی همواره با انگلیسی ها توافق نارپیدا مدی کنندد ودر فاصدله کوتداهی محبدت 

؛ )سفرنامه ژنرال سر پرسی سایکس ودوستی بی سابقه ای میان آنها ایجاد می شود.

 (515: 7551سایکس، 
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تمایالت ضد اروپایی اهالی یزد غلیدان شددیدی پیددا کدرد ولدی ایدن 7190درسال 

اروپائیها احترام می کنندد بلکده ه فعال نه فقط ب ایام مرتفع گردید و مروره موضوع ب

گدودرز مهربدان کده یکدی از  آنها را دوست می دارند و مورد محبت قرار می دهندد.

. را دربست تحت اختیار دکتر وایدت گدذارده ت کاروانسرای خودزرتشتیهای یزد اس

.این روزها مردم یزد بقدری تغییر روش داده اندد کده در ورود اینجاندب سده نفدر از 

؛ )سفرنامه ژنرال سر پرسی سدایکس محترمین روحانیون محل از من دیدن نمودند.

 (071: 7551سایکس، 

نب به کرمان مراجعت واز مسافرت افریقدا صدر  نادر موقعی که دستور رسید اینجا

کنم تنها تسالیی که برای عدم موفقیت شرکت در جنگهای افریقا پیدا کردم همدان 

)سدفرنامه ژندرال سدر  دوستی ورفاقت کسانی بود که در یزد با آنها آشنا شده بدودم.

 (071: 7551؛ سایکس، پرسی سایکس

ی اعتنایی ویا بی احترامی ساکت نمی نشینند وضمن آمیدزش اهالی ایران درمقابل ب

)سدفرنامه  قایل می باشدند. فراوانیاهمیت  «معامله متقابل»با بیگانگان برای مسئله 

 (037: 7551؛ سایکس، ژنرال سر پرسی سایکس

 در مملکت چین اروپائیها باید هنگام عبور از: »میگفت پکنیکی از مامورین سیاسی 

در صدورتیکه در ایدران عمدوم  «کوچه وبازار انواع واقسام اهانتهدا را تحمدل نمایندد

طبقات با اروپائیها خاصه اگر زبان فارسی را هم بدانند بدا قیافده خنددان ودر کمدال 

: 7551؛ سدایکس، )سفرنامه ژنرال سر پرسی سدایکس ادب واحترام رفتار می کنند.

035) 

 ، کنسول بریتانیا در مشهد کلنل ییت 6111

در تمام طول این واقعه هیچگونه حرکت اعترا  آمیز و یا رفتاری دال بر ضدیت بدا 

اروپاییان مقیم مشهد از مردم سر نزد و خوشبختانه همه چیز به خوبی و بی دردسر 

 (729: 7513سفرنامة خراسان و سیستان؛ ییت، پایان یافت. )

وعا و عاشورا( در مناطق غیر روستایى ایدران تعصدبات مدذهبى مدردم )در ایام  تاس 

توجه بدود. اکثدرا در شهرهاسدت کده تاداهرات بیشتر است و نباید نسبت به آن بى

دهد. برپاکنندگان اصلى آن نیز طدالب آمیز رو  مىعمده و زد و خوردها  اعترا 
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ولگر  تدرجیح ترتیدب اعضداء هدر دو کنسدعلوم دینى ساکن در شدهرهایند. بددین

دادند که از شهر خارج شوند. من شخصا دلیلى برا  این کدار نیدافتم و در خانده مى

گذشت و کوچکترین حرکتى از مردم دال بر ضددیت و ماندم همه چیز به آرامى مى

 (752: 7513سفرنامة خراسان و سیستان؛ ییت، )نفرت از اروپائیان سر نزد. 

 ، قوم شناس آلمانیدکتر گروته 6111

ساکنین محل به مسافران خارجی که اغلب با تعدداد زیدادی خدمده مسدافرت مدی 

، ؛ گروتدهسفرنامه گروتده) کنند، هرچند غیر صمیمانه ولی با دیده احترام می نگرند.

7519: 751) 

 ری ایرانآمریکایی، رییس کل خزانه دا شوستر 6166

در انزلی با شخص ایرانی مکرم محترمی به نام هرمز خان مالقدات کدردیم کده او را 

دولت ایران برای استقبال و راهنمایی و خبردادن از ورود ما معیین کرده بود، هرمدز 

خان کارت ویزیت خود را که در آن تربیت و تعلیم یافته آمریکا نوشته شده بدود بده 

می زد و بسیار ساعی بود که وطنش ایران در دل مدا اثدر  ما داد، انگلیسی هم حر 

مقبولی نموده و در نار ما پسند آید، صحبت و آواز خوانیهدای هرمدز خدان مدا را از 

خستگی و کسالتی که از آن راه عار  می شد خالص مدی کدرد و اگدر بده واسدطه 

ه مدا مسافرت ساعات پی در پی در صحراهای گردخیز بی گیاه آثار خستگی در چهر

احساس می نمود کوه بعیددی را نشدان داده و توجده مدا را بده قددرت و محسدنات 

را برای افاده به  خود طبیعی و صنایع ایزدی منعط  می گردانید که چگونه آن کوه

 (11: 7500، )اختنا  ایران؛ شوستر مسافرین جلوه داده است.

و بهتدرین دوسدتان صدمیمانه و  نیهمان روز به شخصى معرفى شدم که از عزیزتدر

صادقانه ا  بود که آمریکائیها در مدت توقفشان در ایران پیدا کرده بودندد، شدخص 

مزبور ارباب کیخسرو تاجر محترم زردشتى بود که در خارجده تحصدیل کدرده و بده 

ایران مراجعت نموده بدود، اربداب کیخسدرو بدا ملتیدان همدسدت شدده و از طدر  

ره دوم مجلس به سمت وکالت منتخب شده بود، ارباب مزبور زردشتیان ایران در دو

تاجر  مالک و جدذاب القلدوب و محبدوب عامده بدوده و  ،نماینده زردشتیان طهران

مهارت تامی در زبان انگلیسی داشت، از آن تاری  به بعد در مواقع امتحان و معدارک 
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ل وهله کده بدا او خطرناک هیچ تزلزلى در رأی راس  و جرأت ثابتش راه نیافت، از او

مالقات کردم وعده کرد که هر قدر بتواند مرا معاونت نماید، از آن روز تدا وقتیکده از 

ایران خارج شدیم، هیچ وقت از اوقات شبانه روز  از پیشدرفت مقاصدد و اصدالحات 

امور ما کوتاهى ننموده و همیشه برای حمایت مأمورین مالیه آمریکایی مستعد و در 

: 7500، . )اختندا  ایدران؛ شوسدترهرگونه حمالت دفاع می نمدود مساعدت با ما از

11) 

تشریفات وزارت خارجه  یسئ( ر7529بیست و دوم مه )بیست و دوم جمادی االول 

جات موقتى که در دربار برای ما مرتب نموده بودند راهنمایی کدرد، در ه ما را به ادار

ما معرفی و مقدار زیاد  چدا   اسایر ادارات ب آنجا معاون وزیر مالیه و بعضی اعضای

و سیگارت صر  شد، هریکی از صداحب منصدبان خدواهش داشدتند کده تدا مددت 

جاری داشته باشند، بدین غر  که تشدکیل و  ،مدید  با ما سلسله مالقات دوستانه

نام اداره را به عقیده خود با حسن وجود برای ما شرح دهند و هم اظهدار اطدالع و 

نموده و توضیح دهند که چگونه ضروریات موقع و وقت را فهمیده و ملتفدت معرفت 

شده و دولت در مهیا نمودن پول که بدرای گردانیددن ماشدین آالت و ادارات مانندد 

. )اختندا  برای خود و سایر مستخدمین ادارات مستأصدل شدده اسدت ،روغنی است

 (17: 7500، ایران؛ شوستر

ایرانیها بده کلدی بیکدار و معطدل نماندده و از  ،ل و بازیچه های فو در خالل این حا

خواب بیدار شده بودند و چند مرتبه چشمهای خود را به هم مالیده و حدواس خدود 

فرنگی با ما هست که انشااهلل احکام سفارتخانه »کرده و می گفتند که  (جمع)را تیز 

ت نمی کند، بیایید تدا معداونتش های اجانب را متابعت نکرده و فرامین آنان را اطاع

 (12: 7500، )اختنا  ایران؛ شوستر«. نماییم

سدهدار رئیس الوزراء به جهت مساعدت و حمایت از سفارشات من راجع به اجدرای 

قانون جدید مالیه خیلی به چاالکی کوشش می نمود و مکرر اطمینان مدی داد کده 

نماید، عطوفت ایشان به درجه ای رسیده بود  در محو خیانت و تقلبات مساعدت تام

که این امر را اعترا  نمودند که اگرچه ایشان در امور ناامی مهارت تام دارندد ولدی 

با این حال برای تشکیل اداره جنگ ترتیباتی الزم بود کده ایشدان نمدی دانسدتند و 
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و  خیلی خوشوقت می شدند که من حتی در آن امور معاونت رأیی بده ایشدان کدنم

 (774: 7500، )اختنا  ایران؛ شوستر ارائه طریق بنمایم.

در موقعى که لیدران و پیشوایان فر  سیاسى برا  مقابله کدردن بدا روسدها مصدمم 

مدرا مالقدات نمدوده و )محافظ( حفاظت ی شده بودند، وقت تنگ شبى، اعضاء کمیت

ئوال و پرسش کردندد، خدوب رأ  و صالح مرا به طریقى برا  اجراء مقاصد خود، س

به خاطردارم بی اصل و موهوم بدودن آن مالقدات را کده در آن دوازده نفدر لیددران 

مسلکها  مختلفده در زنددگانى بدا  با ،منتخب شده طبقات مختلفه عجیب و اجنبى

شخصى که به اعتقاد آنها کافر و بى ایمان بود مشورت مى نمودندد آنهدم راجدع بده 

ید اقدام شجاعانه مؤثر  بکنند؟ و آیا این اقدام از هزارها نفوس که آیا ایشان با امری

خو  و مرگ را رفع خواهد نمود؟ و باالخره آیا ضررها  جسمانى خارج از قیداس را 

باید از مردم دور بکنند؟سه ساعت در این باب مدذاکره نمدودیم و آخراالمدر مجبدور 

کنم که اگر قشدون ایدران شدم که بر خال  مسلك و رضا  خود اظهار این رأی را ب

 ،مختصر قدمی در شمال طهران برخال  قشون روس بردارد، بعد از آب شدن برفهدا

یعنى بهار آینده، پنجاه هزار نفدر قدزا  روس داخدل ایدران شدده و شدراره آزادی و 

استقالل ایران را پایمال خواهند نمود، نه یك بیوه زن و نه یك طفل یتدیم را بداقى 

. )اختنا  ایران؛ برقبرها  سربازان فدائى ایران ماتم سرائی کنندخواهند گذاشت که 

 (255: 7500، شوستر

 ، نقاش انگلیسیریچاردز 6198

از یکی از جنگ های شمال بده پایتخدت )شاه عباس( هنگامی که م.  7399در سال 

جراجو که از لنددن آمدده خود قزوین بازگشت، هیئتی مرکب از مسافران غریب و ما

بودند، انتاار وی را می کشیدند. شاه عباس بطور خار  العاده ای با آن ها با اغما  

و مسالمت رفتار کرد. طرز رفتار وی با سنی که داشت و با در نار گرفتن اینکده در 

مدی دانسدتند بسدیار )ص( محمدد حضدرت آن زمان ایرانیان، خارجیان را دشمنان 

 (751: 7519؛ ریچادرز، اردزچرد ریف هامرنفس)عاقالنه بود.  

 طلبیروحیه اصالح

 فرانسوی ، مترجم هیئت ژنرال گاردانتانکوانی 6111-6111
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 ایرانیان بسیار باهوش و سرشار از فهم و شعورند. بسیار راحت و بدون هدیچ دغدغده

گونده راه و رسدم زنددگی خارجیدان را کده بهتدر از روش زنددگی خدود خاطری هر

کدرد، ای طدوالنی آندان را از اروپدا دور نمیپذیرندد. اگدر فاصدلهتشخیص دهند، می

اسددتعداد و شایسددتگی آن رادارنددد کدده در مدددتی کوتدداه از مادداهر جدیددد تمدددن 

، سدیا؛ تدانکوانیهایی دربداره ایدران و ترکیده آبرخورداری کامل داشته باشند. )نامده

7515 :240) 

 دکترفووریه، طبیب فرانسوی ناصرالدین شاه 6119 -6111

بدیهى است که ناصر الدین شاه عزمى فو  العداده بده خدرج داد تدا توانسدت کده از 

تختى که اجداد او تا دم مرگ به آن چسبیده بودند موقتا کنداره بجویدد و بده رغدم 

سرحد مملکت خود قدم فراتر بگذارد و ثابت کند کده مدرد  اسدت عادات جاریه از 

صاحب اراده و فطانتى عالى و افکار  بلند و عاشق کسب معلومات جدید و مایل بده 

 (501: 7510، رساندن فواید آنها به رعایا  خود. )سه سال در دربار ایران؛ فووریه

 رییس کل خزانه داری ایران آمریکایی، شوستر 6166

ن و بهتدرین دوسدتان صدمیمانه و یهمان روز به شخصى معرفى شدم که از عزیزتدر

صادقانه ا  بود که آمریکائیها در مدت توقفشان در ایران پیدا کرده بودندد، شدخص 

مزبور ارباب کیخسرو تاجر محترم زردشتى بود که در خارجده تحصدیل کدرده و بده 

بدود، اربداب کیخسدرو بدا ملتیدان همدسدت شدده و از طدر  ایران مراجعت نموده 

زردشتیان ایران در دوره دوم مجلس به سمت وکالت منتخب شده بود، ارباب مزبور 

تاجر  مالک و جدذاب القلدوب و محبدوب عامده بدوده و  ،نماینده زردشتیان طهران

و معدارک مهارت تامی در زبان انگلیسی داشت، از آن تاری  به بعد در مواقع امتحان 

خطرناک هیچ تزلزلى در رأی راس  و جرأت ثابتش راه نیافت، از اول وهله کده بدا او 

مالقات کردم وعده کرد که هر قدر بتواند مرا معاونت نماید، از آن روز تدا وقتیکده از 

ایران خارج شدیم، هیچ وقت از اوقات شبانه روز  از پیشدرفت مقاصدد و اصدالحات 

همیشه برای حمایت مأمورین مالیه آمریکایی مستعد و در  امور ما کوتاهى ننموده و

: 7500، . )اختندا  ایدران؛ شوسدترمساعدت با ما از هرگونه حمالت دفاع می نمدود

11) 
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تشریفات وزارت خارجه  یسئ( ر7529بیست و دوم مه )بیست و دوم جمادی االول 

رتب نموده بودند راهنمایی کدرد، در جات موقتى که در دربار برای ما مه ما را به ادار

ما معرفی و مقدار زیاد  چدا   اآنجا معاون وزیر مالیه و بعضی اعضای سایر ادارات ب

و سیگارت صر  شد، هریکی از صداحب منصدبان خدواهش داشدتند کده تدا مددت 

جاری داشته باشند، بدین غر  که تشدکیل و  ،مدید  با ما سلسله مالقات دوستانه

به عقیده خود با حسن وجود برای ما شرح دهند و هم اظهدار اطدالع و نام اداره را 

معرفت نموده و توضیح دهند که چگونه ضروریات موقع و وقت را فهمیده و ملتفدت 

شده و دولت در مهیا نمودن پول که بدرای گردانیددن ماشدین آالت و ادارات مانندد 

. )اختندا  ه اسدتبرای خود و سایر مستخدمین ادارات مستأصدل شدد ،روغنی است

 (17: 7500، ایران؛ شوستر

سدهدار رئیس الوزراء به جهت مساعدت و حمایت از سفارشات من راجع به اجدرای 

قانون جدید مالیه خیلی به چاالکی کوشش می نمود و مکرر اطمینان مدی داد کده 

رسیده بود در محو خیانت و تقلبات مساعدت تام نماید، عطوفت ایشان به درجه ای 

که این امر را اعترا  نمودند که اگرچه ایشان در امور ناامی مهارت تام دارندد ولدی 

با این حال برای تشکیل اداره جنگ ترتیباتی الزم بود کده ایشدان نمدی دانسدتند و 

خیلی خوشوقت می شدند که من حتی در آن امور معاونت رأیی بده ایشدان کدنم و 

 (774: 7500، یران؛ شوستر)اختنا  ا ارائه طریق بنمایم.

هر کس حال آن وکالء مات ستمدیده بال کشدیده را در آن روزهدا  سدیاه ظلمدانى 

می دید نمی توانست که ایرانیدان را دوسدت نداشدته باشدد و بدا آرزوهدا  عدالى و 

منصفانه ایشان اظهار همدرد  نکند، قصور آنها معرو  است ولى آن قصدور تقصدیر 

انکدار لیاقدت . یا کسانی که افعال و اقوال ایشان را اشداعه مدى دادندد بدود اطرافیان

ایرانیان در نام و تمشیت امور خود در امکنه ا  که بر آنها حمله کرده شد، سبقت 

بر سئوال گرفته است )یعنى این انکار جواب قبل از سئوال و از درجه اعتبار سداقط 

اصدول  (کنیدكیت)پلیتیدك عملدى و در است، مترجم( این امدر را کده ایرانیدان در 

تشکیل و نام دولت مشروطه وکالتى خود اطالع کامل ندارند، شداید کسدى نتواندد 

انکار نماید ولى در اینکه ایشان به طریقه مخصوصدى اسدتعداد کداملى بدرا  ترقدى 
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)اختندا   دادن تربیت و اخال  و لیاقت خود داشتند، هیچ محل تردید نخواهد بدود.

 (200: 7500، رایران؛ شوست



 


