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 ، جهانگرد ایتالیاییجملی کارری 4961

های باریکی از سنگ تعبیه شده است، لیکن به نددرت آب در در اطراف میدان جوی

گنند و بدوی تعفدن ماند و میها میها جریان دارد. معموال آب قلیلی در ته جویآن

د. از درختان چناری که شاه عباس به دست خود دراین مدت شوبه اطرف پخش می

هایی که از بین رفته اند، قطعاً در اثر کاشته بود، هنوز چندتایی باقی مانده است. آن

بی مباالتی مأموران آبیاری بوده که از مراقبت و آب بموقع غفلت کرده اند و پد  از 

ز بین رفدتن آن چنارهدا زیبدایی ها نیز چناری تازه نکاشته اند و با اخشک شدن آن

 (39: 7537؛ کارری، میدان از بین رفته است. )سفرنامه کارری

 ، افسر مهندسی و خاورشناس دانمارکینیبور 4691

 در اسدت، داشدته وجدود محد  ایدن در زمدانی که بزرگ نهایت بی سروهای بیشتر

 :7539، ؛ نیبدور. )سفرنامه کارستن نیبوراست رفته بین از اخیر داخلی یهاآشفتگی

735) 

 ، سفیر بریتانیاهارفورد جونزسر 4086-4044

که هیئت نمایندگی به اردو ملحق شد، تخمین زدم که نیروهای متحد شداه هنگامی

. شددو دو شاهزاده که در چمن اوجان اردو زده بودند، نزدیک به سی هدزار نفدر می

شود اما محسوب می« مرغزار»کلمة فارسی چمن به طور کلی معادل کلمة انگلیسی 

تواندد تودوری از چمدن اوجدان یدا مطمئناً بزرگ ترین مرغزارهای انگلی  هم نمی

هدا ادامده دارد و بلنددی ها در مای چمن سلطانیه به دست دهند. گسترة آنها، مای 

ه طور کلی کیفیدت مرغدوب شدان کدامالً های شان و زیبایی فوق العاده اش و بعلف

حیرت آور است و من هرگز شبیه آن را نه در انگلستان و نده در هدیج جدای دیگدر 

های کدوچکی کده در طدی راه میدان ارزروم و مشاهده نکرده ام، غیر از بعضی دشت

تواند از ابتددای جدوالی تدا تُرات از آنها عبور کردم. چمن اوجان به طور متوسط می

پتامبر، بیش از بیست هزار رأس دام را تغذیه کند که ایدن آمدار تودوری از پایان س

های دهد. بدون شک این سفرها و اردو زدنحاصلخیزی و سرسبزی آن به دست می

شاه که به نظر من نه فقط بی فایده، بلکه خطرناک است، ضرر و زیان سدنگینی بدر 
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هایی ها و سایر گیاهان دشتلفدهد. عآورد و هزینة گزافی را هدر میکشور وارد می

ها و چون اوجان و سلطانیه چه ارزشی خواهد داشت، اگر فقط به کدار تغذیدة اسد 

احشام اردوی سلطنتی بیاید، در حالی که طبیعت برای حفاظت آنها، ورودی هدر دو 

هایی قرار داده که به آسانی قاب  دفاع و حراست است و طرفشان را از طریق گذرگاه

های بلند و صع  العبور، غیدر قابد  نفدوا سداخته یگر را با دیواری از کوهدو طرف د

 (733-731: 7531، ؛ جونزهارفورد جونزاست. )خاطرات سر

 ، منشی سفارت انگلیس و سفیر انگلیس موریه 4080-4049

ندین وزیر دیگر دیدن کردند. هدر یدک از سفیر )ایران( به طور پیوسته و به توالی چ

از آنان وزارت خانه جداگانه ای داشتند. یکی از آنان وزارت خانه ای داشت که فایده 

نامیدند و به ما گفته شدد کده تنهدا اش بر ما روشن نشد. او را وزیر جنگ  داری می

ها در ملک شاهی است. ما بده ایدن وظیفه او حفظ حساب و کتاب درختان و جنگ 

تیجه رسیدیم که پول دور ریختن است که آدم به افراد و مقاماتی پول بدهد کده از ن

شود به جای آن که ها مراقبت کنند، در ایران جنگ  یک دردسر نگریسته میجنگ 

کنیم. برای آن ارزشی قای  شوند، ما به جنگ  به عنوان ضایع کننده زمین نگاه مدی

بود که بداند آن چده را مدا مناسد  بدرای  برای شاه شاهان ما چه قدر غری  خواهد

گزارند که برای آن ناظری در حدد وزیدر دانیم، در این جا چنان حرمت میهیزم می

کنند، اگر قرار باشدد هایی آنان میدر دولت تعیین کرده اند. فکر کردیم عج  هزینه

هدم هایی که خداوند ارزانی داشدته، وزیدری بگمداریم، آن که برای هر یک از نعمت

هدا دراین  سطح، باید یک وزیدر هدم بدرای کویرهدای ایدران تعیدین کندیم. میلیون

فرسنگ زمین غیرمزروع و بایر را کده پوشدیده از شدن و ماسده اسدت و در سراسدر 

کشورمان گسترده شده، ضدبط و ثبدت کندیم یدا یدک نفدر بگمداریم کده درختدان 

تعداد گدرگ و خدرس و  های گیالن و مازندران را بشمارد و به شاه بگوید چهجنگ 

شیر به شخص اعلدی حضدرت تعلدق دارد. )سرگذشدت حداجی بابدای اصدفهانی در 

 (793: 7513 ،انگلستان؛ موریه

 معلم دربار محمدشاه بانوی فرنگی 4081
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)در تنگ زنجیران( نزدیک چشمه منزل کردیم و در آنجا درخت بن و بادام کدوهی  

داشت و آنش  درخت بسیاری را آتش زدند. من گفتم این عادت قدیم ایدران  بسیار

 (117: 7539ناشناس،  است که آتش به درخت اندازند. )مجله سخن؛ بانوی فرنگی

 ، نقاش و سیاح فرانسوی اوژن فالندن 4086-4014

 اسدت معمدول آورندد دست به اغال کهاین برای زمین، مشرق تمام در بلکه ایران در

 را آنچده آتش این. زنند می  است، آتش درخت محتوی که را بزرگی فضای سرتاسر

 عملدی و طرز آیا. گذاردباقی نمی چیزی عاقبت و بلعد می بیند، می خود راه سر که

 امکنده در کده انبدوهی یهاجنگ  بسا چه نیست! بیهوده شوند می متوس  بدان که

 از. نیسدت بداقی آنهدا از خشکی چوب تکه حتی حالیه و داشته وجود نایرا مختلف

ای مانندد ایدران کده شدود، زیدرا در ناحیدهمی مبادرت عم  این به که است جهالت

آفتابش سوزان و تاب نیاوردنیست، باید قدر و قیمت سایه را دانست و کاری کرد که 

 ایدن برای ش  در سرها انیایر ام دیده از خسران و سوزش آفتاب کاسته شود. بارها

  آتدش را درخدت کنده چندین کنند، درست قلیانشان سر برای آتش یا بپزند پلو که

 فکدر بده هدیج که ستهاشرقی القیدی و عالقگی بی نتیجه در اعمال این. زنند می

. اسدت بزرگ خدا فردا بگذرد حاال است، روز دو دنیا گویند می همه و نیستند آینده

 (335 :7539، ؛ فالندنرانای هب دنالنف اوژن هامرنف)س

 ، وابسته سفارت بریتانیا در تهرانابوتکنسول  4016-4010

ها هستند تا زمین را برای کشدت بینیم که مشغول پاکسازی جنگ روستائیان را می

یرد. یا پوست درختان بزرگ گآماده نمایند. این کار با شلختگی و بسیار بد انجام می

باعد   افروزندد کده هدر دوکنند، یدا در ریشده اش آتدش برمیرا بطور حلقه ای می

و روسدتائیان در  برندهای کوچک را قطع کرده و میشود تا درخت بمیرد. شاخهمی

وقتدی کده درختدان را قطدع  . کننددهای خشدکیده درختدان زراعدت میفاصله تنه

و یا قطعه قطعه کرده و برای سوخت در منازل  کشندآتش می کنند، یا آنها را بهمی

شدوند و به این ترتی ، مقدار قاب  تدوجهی الدوار بسدیار پدرارزش تلدف می برند.می

توان مشاهده کرد که تنه درختان پژمرده و یا قطع شده بچشم منطقه وسیعی را می

 (75؛ ابوت، )بی تا(: خزر به سواح  بحر گزارش سفر کنسول ابوت. )خوردمی
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 ، نماینده روسیه در کمیسیون تعیین سرحدکلنل چریکف 4010-4011

 داشتیم، توقف مشارالیه خانه در که نام بیک اهلل امان ما )در سنندج(، منزل صاح 

 خدود خانده سداختمان بدرای داشت. را او وزارت حالیه، والی برادر حکومت زمان در

. بدود رسدانیده خانده پنجدره و در مودرف بده بریدده، را خسروآباد باغ اشجار جمیع

 (735 :7533مسیو چریکف؛ چریکف،  سیاحتنامه)

 مکنزی، کنسول انگلیس در گیالن4010-4098

شیطان محله بود ... بعد از این ده، جنگ  انبوه نبود و قسدمت اعظدم در فاصله کمی

غال سوزانده بودند و فقط گه گاه درخت زیبایی به آن را برای کشاورزی و سوختن ا

 (755: 7533، خورد. )سفرنامه شمال؛ مکنزیچشم می

 ، کنسول انگلیس در استرآباد  کلنل لوات 4004-4001

دهدد و اجدازه مالیات سوزاندن جنگ  سالی دو تومان است. هر ک  که مالیدات می

سوزاند و زغدال ود و از مح  جنگ  که می  داشته باشد، میشدارد داخ  جنگ  می

سوزاند به جای آن درختدی غدرس شود و جنگلی را که میکند و کسی مانع نمیمی

کند. اطراف جنگ  هیج معجر چوبی و مانعی ندارد. گله و رمده گداو و گوسدفند نمی

. اینسدت کده گذارند که به رشد برسندخورند و نمیهای نوچه و جوان را میدرخت

آیدد. شود و ضرر کلی به دولت ایران وارد میهای ایران سال به سال کمتر میجنگ 

 (333: 7593، استرآبادنامه؛ لوات)

شود. از سمت جنوب جنگ  را با وضع حالیه جنگ  طبرستان سال به سال کمتر می

هدای سدخت را هدای گدردو و چوبسوزانند و از سمت شمال، درختبرای زغال می

برند و عماقری  جنگد  تمدام خواهدد شدد و برای چوب بخاری و غیره بی قاعده می

هیج امید نیست که دولت ایران از این تغاف  بیرون بیایند و در صدد آبادی جنگد  

 (351: 7593، )استرآبادنامه؛ لواتباشند. 

 ، باستان شناس فرانسویدو مورگان 4066-4680، 4006-4064

گدذارد، درخدت ناپدیدد هر کجا که ایرانی، و به طدور کلدی مسدلمان و عدرب پدا می

کنندد، بُرند، بی آنکه به آن نیازی باشدد، خدراب و ضدایع میگردد. آنها آن را میمی

بدون آنکه برای آینده اخیره کنند، زیدرا او نده فقدط خودپرسدت اسدت و در صددد 
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باشد. تا وقتی که چوب گدران اسدت، بلکه پیش بین هم نمی رعایت مال غیر نیست،

فروشدد، و جدز بده درختان میوه اش را پشت سر هدم بخداطر پدول در زمسدتان می

دهدد، حاصلی که همدین درخدت شدش مداه بعدد و بعدد از آن هدر سداله بده او می

 (33: 7553، فرانسه در ایران، جلد اول؛ دو مرگاناندیشد. )هیئت علمینمی

 ، کنسول بریتانیا در رشت و کرمانشاهرابینو  4688-4641، 4061-4688

این منطقه )گیالن( را پوشانده بود، امروزه های وسیعی که... در گذشته تمامیجنگ 

به واسطه آزادی عملی که هیزم شکنان در کار خود دارند، قسمت زیادی از وسدعت 

 (737: 7513، است. )صنعت نوغان؛ الفون و رابینو خود را از دست داده

 ، کلکسیونر فرانسویدالمانی 4686

طولى نکشید که وارد میدانى شدیم. در آنجا درخت چنار بسیار کهنسالى را دیددیم 

که قسمت داخلى آن به مرور زمان پوسیده و ریخته و فضدا  بزرگدى در آن ایجداد 

کشدیدند ود. قوابى هم یک گله گوسفند را که انتظار آخرین نف  خود را میشده ب

در میان تنه مجوف این درخت حب  کرده و بتدریج سر آنها را از بدن جدا میکدرد. 

دفاع را دیدیم، قواب یکى از آنها را در کنار نهر آبدى ما طرز کشتن این حیوانات بى

خون در نهر آب سرازیر شد بعدد بده کنددن انداخت و با کارد بزرگى سر آنرا برید و 

 پوست آن مشغول گردید. از اینکه قواب برخالف دستورها  مذهبى خون حیدوان

تر آب این نهر را در آب ریخت تعجبى به ما دست داد زیرا که مسلمانان قدر  پائین

تر اینکه دیدیم مسلمانان هم این آب را برا  آشامیدن به مورف میرساندند و عج 

آلود را مورف مینمایند و عقیده دارند که آب جار  هرقددر هدم آلدوده باشدد خون

 (131: 7553، سفرنامه از خراسان تا بختیاری؛  دالمانیپاک است. )

 ، ایران شناس آلمانیهینتس 4689

ی ایران برد، با مسائ  کشاورزآقای کنر، که حدود یک دهه است در ایران به سر می

های مدا دربداره کشداورزی بده درازا خیلی آشنا بود و از ایدن روی معمدوال صدحبت

شما باید یک بارگشتی بزنید در جنوب فارس. در این جدا »گفت: کشید. کنر میمی

انددکی بعدد، در در حقیقت،«. شدوندهای طبیعی تبدی  به زغدال میآخرین درخت

هدا تم تا در آن جدا شداهد چپداول درختاندازه کافی فرصت داشسفری به بوشهر به
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ها تبدی  به سرزمینی سدوخته شدده رسد که پیرامون سراسر دامنهباشم. به نظر می

است. ناگزیر برای محدود کردن مورف چوب، باید چراغ خوراک پزی نفتی از آلمان 

آید و هم روشنایی، بده خداطر فراواندی وارد شود که در زمستان، هم به کار گرما می

: 7533؛ هیندت ، ت در کشور ورود چوب ممنوع است. )سدفرنامه والتدر هیندت نف

753) 

 آنتونی اسمیت، جانورشناس انگلیسی  4614

کده در -کشدور  ساله هفت برنامه از که دارد کام  آمادگی ایرانی هر که شرایطی در

 تداب و آب بدا -دترین ممالک دنیا قرار خواهد داآینده مملکت را در ردیف پیشرفته

 ایدران، کدویری و خشدک یهدابیابان مشدک  برابر در آنها العم  عک  نماید، دفاع

 اساسدی، مسداله ایدن بدا برخدورد در دولدت یهامشدی خط و آن با مبارزه چگونگی

؛ ماهی سفید کور در ایران. )بود  نخواهد اعتنایی بی وها شانه دادن تکان جز چیزی

 (771 :7513اسمیت، 

 ، استاد جغرافیای دانشگاه سوربن فرانسهپالنول 4616

کرد بدون اینکه فرزنددانش هایش زندگی میکالردشت بیست سالی به برکت جنگ 

ناگزیر به جالی وطن شوند. ولی به زودی بحران فرا رسید. استفاده بی رویه از ایدن 

تضدار افکندد و از ان جدز خرابده ای بدر جدای نماندد. منبع، جنگد  را بده حدال اح

 (733: 7533، )جغرافیای انسانی شمال ایران؛ پالنول



 

 نسبت به حیوانات رحمیبی

گراییعام اول: ارزش اساسی  

 

محیط زیست ت ازظاحف ش اول:ارز  
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 ، مورخ یونانیقرن پنجم پیش از میالد، هردوت

ز آن اجتناب کاهنان مور  کشتن هرنوع حیوان را عملى زشت و ناپاک میدانند و ا

میکنند مگر در موارد  که برا  خدایان قربانى میکنند، در حالیکه مغدان بدرعک ، 

ا  را باستثنا  سگ و انسان با دست خود میکشند و باین کار عالقدهانواع موجودات

خاص دارند و باهم رقابت میکنند و بدون هیچگونده امتیداز مورچگدان را در ردیدف 

زمینى و هدوائى بقتد  میرسدانند. )در اینجدا مقودود  ماران و دیگر حیوانات وحشى

حیوانات مضر و بدکار  است که بده اهدریمن یعندى خددا  شدر و دشدمن  هردوت

اهورامزدا تعلق دارند. در جمله اخیر، برعک  جمله قب ، مقوود اینست که مغان نه 

کده بکشدتن آنهدا تنها حق داشتند این حیوانات را بکشند، بلکده وظیفده آنهدا بدود 

مبادرت کنند. هردوت چندان به تشخیص این اختالفات جزئى در متن خدود توجده 

 (337: 7533نکرده است. پاورقی مترجم( )تاریخ هردوت، جلد اول؛ هردوت، 

 ، جهانگرد ایتالیاییدالواله 4946-4918

عید قربان( را ببیدنم؛  البته من نتوانستم به خوبی این جریان )قربانی کردن شتر در

ولی قبالً شنیده بودم با عنوان ترین فرد حاضر، بایدد حیدوان را بکشدد و دیددم کده 

حیدرسلطان یعنی نگهبان حرم سرای شاه، که با لباس فاخر بدر روی اسد  تدزیین 

قرار گرفته بود، نیزه را طوری به دست گرفت، که نوک تیزش رو به عق  بدود و بده 

یوان در سمت راست او واقع شد و سپ  چنان گلوی حیوان را ترتیبی ایستاد که ح

سوراخ کرد که نیزه تا قلبش فرو رفت. بالفاصله حاضرین سی  آسا به سدمت الشده 

هجوم بردند و هر ک  با تبر و ساطور و شمشدیر و کدارد و هدر چده کده در دسدت 

ابقة به های محالت نیز مسداشت، مشغول بریدن تکه ای از گوشت شد. بین نماینده

شد، قطعة بزرگتری به چنگ آوردن گوشت حیوان آغاز شد و هر محله ای موفق می

کرد. هر کدام از آنها برای خود رئیسی داشتند دست آورد، افتخار بیشتری کس  می

بردند تا همه قطعدات در یدک جدا و بعد از کندن تکه ای از گوشت، آن را نزد او می

رفت همة ما اندازه ای آشفته شد که بیم آن میجمع آوری شود و صحنه ناگهان به 

های بزرگ گوشدت را پدا بده با وجودی که سوار بر اس  بودیم، به زمین بیفتیم. تکه

ها کده از آن گذاشدتند و یکدی از اسد کشیدند و یا به روی اس  میروی زمین می
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 خواست گوشدتی را کده بده روی او گذاشدتههمه سرو صدا هراسان شده بود، و نمی

کرد و باالخره با وجودی که صد نفدر بده دور او بودند حم  کند، مرتباً لگد پرانی می

جمع شده بودند، آن را به زمین افکند و باع  خشم مال شد؛ زیرا قربدانی نبایدد بده 

شدمارند بده هدر حدال، اسد  دیگدر میروی زمین بیفتد و شاید آن را اتفداق شومی

مدا همده از ایدن صدحنة مضدحک بسدیار نگذاشت الشده را بده دوشدش بگذارندد و 

 (31: 7537؛ دال واله، خندیدیم. )سفرنامه پیترو دال واله

هدایی همان روز اندکی بعد از ناهار شکار آغاز شد. چند هزار مرد دو به دو بدا چماق

دادندد و گدرد و خداکی برپدا کدرده که در دست داشتد، فریادکنان شکارها را رم می

اما شکار زیادی جمع شد و شاه چون عدة جانوران را قاب  ندیدد، مدا را خبدر  بودند؛

نکرد و خود با زنان حرم به شکار مشغول شد، ولی شنیدم که شدکار گدیالن بسدیار 

خوب بوده است و از هشت تا ده هزار حیوان وحشی از قبید  بدز کدوهی و گدوزن و 

ه، وارد ایدن محاسدبه نیسدت. گراز و خرس را کشتند و تازه تعداد آهوهای شکار شد

متأسفانه من به علت بی خبری یک چنین فرصتی را ازدست دادم. )سفرنامه پیتدرو 

 (331: 7537؛ دال واله، دال واله

 ، جهانگرد ایتالیاییجملی کارری 4961

صدفهان(، نخستین چیزی که توجه مرا جل  کرد، برجی بود بده ندام منارقلعده )در ا

هشتاد پالم ارتفاع و چه  پالم محیط آن بود. بیرون برج از استخوان کلده حیواندات 

پوشیده شده بود. گفتند این همه حیوان در یک شکارگاه صید و سر بریده شده اندد 

؛ کدارری، و سپ  این منار به امر شاه عبداس کبیدر بندا گردیدد. )سدفرنامه کدارری

7537 :37) 

گاهی از میزان کثرت حیوانات شکاری کافی است به برجی که شاه عبداس از برای آ

کلة حیوانات شکارشدة در یک روز صید بنا کدرده، توجده داشدته باشدیم. ایدن ندوع 

شکارها با همکاری سی چه  هزار تن شدکارچی در هشدتاد ندود کیلدومتر مسدافت 

شدکارگاه شداهی  گیرد. شکارچیان حیوانات وحشی را از همدة جواند  بدهانجام می

شوند. روبداه نیدز در ایدران رانند و حیوانات در محاصره افتاده، به آسانی صید میمی
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دانند، بلکه از هر اروپایی هم که آستر لباسش از پوست فراوان است، آن را نج  می

 (731: 7537؛ کارری، گزینند. )سفرنامه کارریروباه باشد، دوری می

 ، افسر مهندسی و خاورشناس دانمارکینیبور 4691

 تجم  نماینده بلکه شود،نمی تربیت دارد که ای استفاده برای فقط گوسفند

 از هم لباسشان بلکه گذارند،می سر بر پوستی کاله تنها نهها ترکمن. ستهاایرانی

 تر انگر دارند، تری لطیف و مجعدتر موهای که ییهاپوست چون و است بره پوست

 و کشندمی را آبستن گوسفند زیادی تعدادها پوست این خاطر بهها ترکمن هستند،

. کشندمی ای رحمانه بی طرز به تولد از پیش را بیچاره یهابره ترتی  این به

 (31 :7539، ؛ نیبور)سفرنامه کارستن نیبور

 فرانسوی رال گاردان، مترجم هیئت ژنتانکوانی 4086-4080

هایی را کده روی اسد  انجدام مدی ایرانیان اس  سواری را، و انواع عملیات و ورزش

گیرد، و بازی جرید و جنگ خروس و بدز را و بدیش از همده اینهدا، شدکار را بسدیار 

ها به طرق مختلف، از جمله با مرغ شکاری یا با سگ بده شدکار دوست می دارند. آن

ند، اما اگر دندان این دو حیوان بده شدکار بخدورد، دیگدر گوشدت آن را نمدی می رو

خورند و این سرگرمی با آن که از نظر آنان کار وحشیانه ای شمرده می شود، هندوز 

رواج و روندق فدراوان دارد.  -بدون آن که هدف خاصی داشته باشند -هاهم میان آن

 (371: 7535، انیهایی درباره ایران و ترکیه آسیا؛ تانکو)نامه

 ، سفیر بریتانیاهارفورد جونزسر 4086-4044

شکار بین سه تا چهار ساعت ادامه داشت و تا جایی که به خداطرم ماندده، در پایدان 

کار، حدود یکود و شوت گوزن کشته شده بود. در میان ما، فقط سرجیمز ساترلند 

تواندد گدوزنی وزنی را در جدا بکشدد؛ هدیج کد  نمیآنقدر خوش اقبال بود کده گد

را شکار خود بداند، مگر آنکه تا مح  زمین خوردن حیوان، به دنبدالش بدرود زخمی

ها هستند که برای جل  توجه نای  السلطنه، اقددام که همیشه چندین نفر از ایرانی

که حیدوان  کنند با این که کار بسیار خطرناکی است زیرا تا وقتیبه چنین کاری می

سر پا باشد و بتواند راه برود، هر کسی که چشمش به او بیفتدد، تیدری بده سدویش 

 (377: 7531، ؛ جونزهارفورد جونزکند. )خاطرات سرشلیک می
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 ، منشی سفارت انگلیسجیمز موریه 4080-4086

ها یک گوسالة نر را کشان کشدان آوردندد. پ  از آن صحنة خونریزی آغاز گشت. تن

او با پایان سرنوشت خود فاصلة چندانی نداشت. در این هنگام مردی شدیری جدوان 

را که طنابی در گردن داشت و یک سرآن دردست مرد بود در برابر ما آورد، شیر بی 

آنکه به طعمة خود توجهی داشته باشد اندک زمانی در کنار دیدوار چمباتده زد و بدا 

های شیربانان و دیدن گاو که نزدیک تر آورده شده بود با جهشی بر پشدت گداو نعره

جست. حیوانک کوشید که از چنگال شیر رها شود امدا شدیر پشدتش را سدخت بده 

دندان گرفته بود، شیربانان شیر را کشاکشان از قربانی جداکرده باز هر دو را در برابر 

و سرانجام دسدتوری داده شدد کده گداو را گلدو ما آوردند، آنگاه باز به گاو حمله شد 

ببرند. پ  از آنکه شیر شتاب آلود خون گاو را نوشیده کار طعمة خدود را بده پایدان 

رساند. بچة شیری را که همچون سگی پشمالو گوش دراز داشت و حمله اش برگداو 

سخت سرگرم کننده بود بیرون بردند. پ  از تمام شدن کار گاو، بچه شیر با چندان 

داد به راستی چقدر این جانور گوشدتخوار لذتی سرگرم خوردن آن شد که نشان می

بردندد، امدا مدن است. تماشاگران ایرانی همگی ازاین چشم اندداز خدونین لدذت می

اندیشیدم که در بی گناهی و بی پناهی گاو کسانی با ما همداسدتانند. )سدفرنامه می

 (711: 7531، ، سفر یکم؛ موریهجیمز موریه

 آلمانی، همراه سفیر کبیر روسیه دو کوتزبوئه 4046

کردم و آن عبارت از این یک روز صبح یکی از تفریحات پادشاه ایران را تماشا می

بود که گوسفند زنده ای را به فاصله زیادی از ایوان عمارت بسته بودند و 

ن بدبخت را هدف تیرهای خود قرار اعلیحضرت پادشاه با پسرانش این حیوا

 (735: 7593، دادند. )مسافرت به ایران؛ دو کوتزبوئهمی

 ، سفیر فوق العاده فرانسهکنت دوسرسی 4086-4018

 بیدرون بودندد )در قره چمدن( آمدده به من خوشامد برای که گروهی میان از مردی

 چداقوی بدا را بزرگی قوچ ما چشمان برابر در انداخت، من اس  پای به را خود آمد،

 کده اسدتاحترامی ایدن کده گفتندد من به. کرد که در دست داشت قربانی کوچکی

 این شاهد بارها نیز بعد به آن از. دارندمی روا مسلمان شاهزادگان به نسبت منحورا
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 :7533، ی؛ دوسرسدم 7391 - 7353. )ایدران در گردیددم آور انزجدار رسم و عادت

735) 

 ، همسر وزیرمختار انگلیس لیدی شیل 4016-4018

امروز موقع گردش خارج از شهر از کنار یک شتر مفلدوک و بددبخت گذشدتیم کده 

روی زمین نشسته بود و با نگاهی عاجزانه به ما چشم دوخته بود... این شتر به علت 

ب  استفاده نبدوده، توسدط صداح  سدنگدلش در وجود جراحاتی در بدنش، دیگر قا

بیابان رها شده بود تا بمیرد و حیوان بیچاره هم که  در اثر ناتوانی و جراحت قادر به 

 اینگونده حرکت و یافتن  غذا نیست، چنین حالت عاجزانه به خود گرفته است. مدن

 میددانم و ما کدرده مشداهده ایران مردم بین در بارها را وحشیانه و غیرانسانی اعمال

 و عاجز موجودات این معموال افتاده، کار از و پیر حیوانات شر از رهایی برای آنها که

 تشدنگی و بر اثر گرسدنگی تا کنند می رها خود حال به شهر از خارج در را گناه بی

 کشدتن از تدر انسانی مرات  به عم  این که می کنند فکر خود زعم به و شوند تلف

زیرا جدا معتقدند که اگر کسدی حیدوانی را  .آنهاست دست از خالصی برای حیوانات

به این ترتی  از رنج پیری و مرض راحت کند، مسلما در روز قیامت، همین حیدوان 

 (715 :7513 ؛ شی ،شی  لیدی خاطرات) کند.گیرد و تظلم میگریبانش را می

 تشرق، سفیر آلمان و مسدکتر بروگش 4098-4094

چاروادار جدید ما با آن که خوش اخالق تر از چاروادار شیرازی بود، با اینحال موقدع 

حرکت، موادّ قراردادی را که با او برای حرکت به تهران بسته بودیم فراموش کرده و 

االغ و قاطر کافی برای حم  بار و اثاث ما نیاورده بود و روی االغها و قاطرها بیش از 

بود و نتیجتا آن حیوانات بیچاره در همان لحظات اول حرکدت، تداب  اندازه بار کرده

مقاومت در مقاب  بار را نیاورده و بر زمین غلطیدند، عام  دیگری که به سنگینی بار 

کرد. اضافه شدن بار و اثاث مسدتخدمین و ندوکران ایراندی قاطرها و االغها کمک می

افزودندد. خریدده و بدر بدار خدود میبود آنها غالبا در هر منزل، چیزی را بده عندوان 

 ( 337: 7511، )سفری به دربار سلطان صاحبقران، جلد دوم؛ بروگش

 دکترفووریه، طبیب فرانسوی ناصرالدین شاه 4061 -4006
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گیدرد و شداه مراسم نحر شتر قربانی )در عید قربان( در میدان نگارستان صورت می

نشیند. جمعیت زیاد در کندار مندازل در باالخانه میبا همراهان با لباس تمام رسمی

ایستند.  شتر را که سراپا غرقه در زیندت و ها برای تماشا میاطراف یا روی پشت بام

و شاه یک روز کده نیدزه ای آرایش است، از خیابان ظ  السلطان با یک دسته نظامی

شتر قربدانی پدیش کند، در حالی که بیچاره در دست دارد وارد میدان نگارستان می

گرداند. همین که حیوان آید و بی خبرانه سر خود را به طرف چپ و راست برمیمی

دارندد و بدا به وسط میدان رسید، ج  و جهاز لطیفی را که بر او انداخته بودند برمی

شکافند. هنوز حیوان بینوا جان نداده، جمعیدت بدا فریداد و یک نیزه حلقوم او را می

ریزند و قطعه قطعه گوشدت او را از دسدت یکددیگر گر بر سر او میتنه زدن به یکدی

ربایند. این قبی  مراسم چه به عنوان سوگواری برای ائمه باشدد، چده بده عندوان می

کند، چه در روز عاشورا عامه آنقدر بدر قربانی، منتهی درجه تعو  مردم را ظاهر می

قربان به این عنوان که ثدواب  شود و در عیدزنند که خون از آنها جاری میسینه می

خوردند و بر سر به دست آوردن قطعه ای از آن بده دارد گوشت شتر را خام خام می

 (719: 7539، کوبند. )سه سال در دربار ایران؛ فووریهسر و مغز یکدیگر می

 ه تایمز، نماینده مجلس عوام انگلستان و خبرنگار روزناملرد کرزن 4006

کنندد کده مدانع ایرانیان هرگداه از اسدبی خیلدی دلخدور شدوند، دمدش را قطدع می

شود، آن هم در سرزمینی که دم داشتن عالمدت زور و جربدزه اسدت. استعمالش می

این کار اگر وحشیانه نباشد حرکت عنیفی است که باید از آن خودداری نمود. شاید 

و سیستم پستی  ایران را با کالم پر مغز  جا دارد که این گریز راجع به اس  چاپاری

انسدان »که سه قرن پیش در مقدمة سفرنامه خود نوشته است پایدان دهدم:  تاورنیه

تواند به همان طرز و شیوه ای در آسیا سفر کند و نه در همان وقدت و سداعات نمی

: 7531، ل؛ کدرزن)ایدران و قضدیه ایدران، جلدد او«. روز و یا همان راحتی و آسدانی

593) 

حیوان بیچاره ای که من سوارش بودم  بقدری بوی زننده داشت که سواری من بدر 

نالیدد )امکدان اسدتعمال آن حیوان طاقت فرسا شد و خدود حیدوان هدم سدخت می

اصطالح دیگر نیست( که خود عالمت درد و گرفتاری او بود و بعد از برداشدتن زیدن 

ان زخم درشتی بر پشت دارد. پ  اسبم را با غالم چارپار تعویض معلوم شد که حیو
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نمودم که به زودی دریافتم که رزینانت )اس  الغر و مفلوک دون کیشوت( او نیز به 

همان درد گرفتار است. هم از لحاظ حیوان و هدم مدرد سدوارکار ایدن کداری دور از 

می  سوار شوند . )ایدران و انسانیت بود که چنین حیوانات علی  را ناگزیر تا هیجده 

 (533: 7531، قضیه ایران، جلد اول؛ کرزن

 ، رییس بیمارستان آمریکایی تهران دکتر ویشارد 4064-4648

 ظالمانده بدارکش بسدیار حیواندات و اس  سگ، مخووصا حیوانات، با رفتار شرق در

 بررسدی کدال را قضیه وقتی اما ندارد، وجود استثنایی که گفت توان نمی البته است،

...  .ندارندد حیواندات بده نسدبت آمیدزی ترحم رفتار که معترفند هم آنها خود کنیم،

هدا و مدردار حیواندات های ولگردی اسدت کده از آشدغال خیابانها پر از سگخیابان

کنند. اگر االغی در راهی بمیرد، فورا پوست او را برای تهیده چدرم بارکش تغذیه می

های درنده شدود. کنند که طعمه سگکنند، اما الشه او را در همان مح  رها میمی

 (317 :7515، ایران؛ ویشارد در سال بیست)

 ، سرکنسول انگلیس در کرمان و خراسانژنرال سایکس 4068-4684

آخر ماه مارس تدا  ما سر مسئله نقلیه بوده است. گرما  بندرعباس درعمده نگرانى 

این درجه سخت و شدید میشود که هیج مکار  و شتردار  از داخله ایران از خوف 

ومیر، مالها و چهارپایان خود را بطرف گرمسیر حرکت نمى دهندد و ناخوشى و مرگ

شترانى هم که در محلند جز گندم و جو خیلى کم بارهدا  دیگدر حمد  میکنندد و 

م  میشود. این حیوان هم عالوه بدر اینکده خیلدى محموالت تجارتى بوسیله االغ ح

تواند حم  نماید. ها  بزرگ و سنگین را نمىسست حرکت میکند صندوقها و بسته

مکاریان و صاحبان دو قسم وسائط نقلیه فدوق اینطدور نیسدت کده در یدک سداعت 

مخووص حرکت کنند و بهر چیز  که رو  نظم و ترتی  صحیحى باشد بنظدر بدد 

غضبناک میشوند.چنانچه فشار  در این میانه بآنها داده میشد کوشدش  نگاه کرده و

میکردند که حیوانات خودشان را جا گذاشته فرار کنند. یدا اگدر مدورد حملده واقدع 

 شدان را گذاشدته و میرفتندد.میشدیم یقینا همین کار را میکردند، یعنى چهارپایان

 (193: 7531، )تاریخ ایران، جلد دوم؛ سایک 

 ، مامور دولت روسیهلومنیتسکی 4060-4688
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استری بلند قامت و زیبا با موهای سیاه به دنبال بلد حرکت کرد. سپ  چند اسد ، 

االغ کوچک به این جریان پیوسدتند و  1اس  بلند قامت ما حرکت کردند.  9قاطر و 

آنها جا دهد، بده صدورتی کده  چاروادار موفق شد، پاالن بزرگی را به زحمت بر پشت

، های کوچک کامالً شدبیه سوسدک شددند. )ایدران و ایرانیدان؛ لومنیتسدکیاین االغ

7533 :51) 

های کاروان به هنگام حرکت به سمتی پیچید و شروع به علف خدوردن یکی از اس 

او رسدید، دو کرد. بلد ما متوجه این نقض مقررات شد و دنبال اس  رفت. وقتی بده 

بار او را لگد زد، به طوری که نزدیک بود اس  خاطی را سرنگون کندد. بلدد سدپ  

: 7533، اس  را به جایش هدایت کرد ولی آرام نشد. )ایران و ایرانیان؛ لومنیتسدکی

97) 

ها هر چه بیشدتر و فریادهای ممتد، ناسزا، صدای هی هی چاروداران و صدای زنگوله

رحمانه شالق بر پشدت حیواندات فدرود آمدد و ابدر شتر به گوش رسید. ضربات بیبی

صدبح  9نازکی از گرد و غبار بر فراز این هنگامه عجید  برپدا خاسدت. االن سداعت 

شدد، گدرگ و است. پرتو ضعیف ماه و سپیده دم، که کم کدم در مشدرق آشدکار می

ها را فراگرفت و دوردست میش نیمه روشن و عجی  و غریبی را به وجود آورد که تا

من همسفر لدزگین امکان شناسایی درست اشیاء در نزدیکی را میسر نمود. دو قدمی

ایستاده بود. او به دقت مراق  حرکات کاروان در حال عبور بود و هر قاطری کده راه 

 (33-37: 7533، زد. )ایران و ایرانیان؛ لومنیتسکیرحمانه میکرد، بیما را سد می

درست در همین زمان در کنارم )در رستم آباد( هیک  تنومند فرماندده چدارواداران 

ظاهر شد. من تمام توانم را به کار بستم تا او بایستد. از او خواهش کردم و پیشدنهاد 

ترین اعتندایی بده زد و کوچدکپول دادم اما او همچنان با جدیت، االغ خدود را مدی

ز کوره در رفتم، موهایش را گرفتم و شالق را بلند کردم، امدا های من نداشت. افحر

او از دست من گریخت و قاطعانه به سمت االغ خویش رفت. معلدوم شدد کده تمدام 

تالش چاروادار برای این است که االغش در خطر گیر نکند یدا در کداروان در حدال 

ن امر به وی ارتبدا  ای تند،ها فرنگی آنجا به خطر بیفچه دهگذر گم نشود. اما چنان

اعتنایی و خونسردی نسبت به غم و اندوه دیگدران را تنهدا ندزد ندارد. این چنین بی
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توان سراغ کرد. ارتباطی این چنین با نزدیکان نشانه آشدکار و برجسدته ها میچینی

 (33: 7533، مردمانی در حال انهدام و فروپاشی است. )ایران و ایرانیان؛ لومنیتسکی

افتد که به جای دو اس  بدد و زجرکشدیده در چاپارخانده، دو اسد  اغل  اتفاق می

اند. آن وقدت بندند که تاکنون کالسکه نکشدیدهجوان و قدرتمند به کالسکه شما می

ها، واژگونی افراد و سدایر آور با سقو  در گودالکننده و سرساماست که حرکت گیج

 9. در یکی از مراح  مسافرت در ایدران، شدبانگاه شودبخش آغاز میحوادث رضایت

ام بستند و دو مهتر با گرفتن لجام اسبان را اس  به تمام معنی وحشی را به کالسکه

تا پشت دروازه شهر هدایت کردند و آنجا ما د من و دوستم د را بده امیدد خددا رهدا 

 (11: 7533، کردند و رفتند. )ایران و ایرانیان؛ لومنیتسکی

های وحشی سواح  مازندران، آفت واقعی تمام جالیزهاست. آنها با ورود خود، خوک

وقفه های وحشی بیبرند. خوککنند و چیزها را از بین میتمام جالیز را لگدمال می

آورند. معموالً جالیزها در کندار مندازل و شوند و ویرانی به بار میبه جالیزها وارد می

ها شود. آنهدا شد گران پوست کلفت نمیما این امر مانع خسارت غارتهاست اخانه

کنند. چنانچه یکی از آنهدا کده بده جدالیز قب  از طلوع آفتاب حمله خود را آغاز می

افتد، حسابش معلوم است. به آمده در چنگ ایرانیان بیفتد که معموالً هم به دام می

کندد، همچدون ا دو برابدر خدالی میهنگام مجازات این حیوان، ایرانی دق دل خود ر

ها گری حیوان آسی  دیده. هنگام اقامت من در مشهدسر، ایرانیکسی که از وحشی

توانستند دو خوک وحشی را به دام بیندازند. آنها را به میدان شهر آوردندد و مرگدی 

 (311: 7533، دلخراش را به حیوانات تحمی  کردند. )ایران و ایرانیان؛ لومنیتسکی

 ، فرستاده دولت ژاپن به غرب آسیایه ناگا 4066

شدوند و از ها یار نباشد در انبوه برف گرفتدار میها با مردم پیاده که بخت با آنقاطر

ها طعمة جانوران وحشی آیند و جنازة بسیاری شان در میان کوهسار و درهپا در می

هایی میان راه افتاده بود، )در جلگه کاشان( دیدم که الشة اس شود. هامیو الشخور

تازند ]و مجدال آسدودن ها را بی مالحظه میو فکر کردم که مسافران بی رحم اس 

یه ناگدا میدرد. )سدفرنامهافتدد و میدهند،[ و اس  سرانجام از پدا میبه مرکوب نمی

 (713: 7533، تویوکیچی در ایران و آناطولی؛ یه ناگا
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 لندر، جهانگرد انگلیسی 4688-4681

اگر قرار باشد سرزمینی پیدا کندیم کده بیشدترین آزار، اایدت و ظلدم را نسدبت بده 

حیوانات روا می دارد، قطعا ایدن سدرزمین، ایدران و محد  ایدن آزار و شدکنجه هدم 

و بدبختی  های ایران است. اینها اس  نبودند. بهتر است آنها را حیوانات وحشیجاده

ها استخوانی، گرسنه، با پشت، ها به عنوان اس  استفاده می شد. آنبنامیم که از آن

سینه و پاهای زخمی، دهان پر خون و زبان پر از زخم و با بویی مشمئز کننده بایدد 

ها باید شکمی قوی و ماهیچده ای داشدت. می دویدند. برای سوار شدن بر این اس 

 (735: 7533، ر)در سرزمین آرزوها؛ لند

 ، ایران شناس آمریکایی جکسن 4688

بعد از آنکه دوباره براه افتادیم هنوز مسافت زیادی نرفته بدودیم کده یکدی از االغهدا 

بشدت به سر درآمد و جراحت سختی در سینه اش پیدا شد. من به چاروادار گفدتم 

دهم االغ دیگدری بده جدای آن به علی آباد برگرداند و پول مدی که حیوان بیچاره را

اجیر کند؛ اما او به زخم حیوان بیچاره اصالً توجهی نکرد، زیرا گویی در ایران بهدائم 

دارای حقی نیستند. از این رو آنجدا جدایی اسدت کده اگدر انجمندی بدرای حمایدت 

چاروادار از اینکده مدن از  تواند فعالیت بسیار داشته باشد.حیوانات تشکی  گردد، می

مجروح شدن االغ ناراحت و در فکر چاره جویی و مداوا هستم، به سختی خندده اش 

گرفته بود. از این رو ناچار دلسوزی خود را برای حیوان بیچاره به تعویق انداختم تدا 

به یزد رسیدیم و در آنجا دستور دادم زخم حیوان را به طدور کامد  معالجده کنندد. 

 (531: 7513؛ جکسن، جکسن )سفرنامه

 ، روزنامه نگار فرانسوی کلود آنه 4681

ولی سورچی از جایگاه خویش به میان گودال افتاد و بعد هم مث  اینکه اصالٌ اتفاقی 

نیفتاده باشد از جا برخاست و از گودال بیرون آمد. اسبها که به آب خندک و زاللدی 

ه آب خوردن کردند و تازه در آن لحظه بدود کده مدا بده علدت رسیده بودند شروع ب

حرکت ناگهانی آنها پی بردیم. بوی تعفن آزاردهنده ای در فضا پیچیده بود و نفد  

آورد. علت تعفن، شتر بزرگی بود کده الشده آن در وسدط جداده در حدال را بند می

رآمده و در آنجدا پوسیدن و متالشی شدن بود. ظاهراً شتر حین عبور کاروانی از پا د

افتاده بود و کاروانیان نیز او را به حال خود رها کدرده بودندد تدا مرگدی تددریجی و 
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دردناک به سراغش بیاید و تابش آفتاب و شغالها و کفتارها کار را یکسره کنند. پیدا 

گدذرد چدون هندوز قسدمت اعظدم بددنش حدال بود که مدت زیادی از مرگش نمی

د و شدغالها فقدط شدکم و قسدمت بداالی رانهدایش را طبیعی خود را حفظ کرده بو

خورده بودند. گردنش در وسط جاده دراز شدده و چشدمان بدی فدروغش بدا نگداهی 

 (739: 7511، استغاثه آمیز باز مانده بود. )گلهای سرخ اصفهان؛ آنه

 ، کلکسیونر فرانسویدالمانی 4686

شدیم. در آنجا درخت چنار بسیار کهنسالى را دیددیم  طولى نکشید که وارد میدانى

که قسمت داخلى آن به مرور زمان پوسیده و ریخته و فضدا  بزرگدى در آن ایجداد 

کشدیدند شده بود. قوابى هم یک گله گوسفند را که انتظار آخرین نف  خود را می

میکدرد. در میان تنه مجوف این درخت حب  کرده و بتدریج سر آنها را از بدن جدا 

دفاع را دیدیم، قواب یکى از آنها را در کنار نهر آبدى ما طرز کشتن این حیوانات بى

انداخت و با کارد بزرگى سر آنرا برید و خون در نهر آب سرازیر شد بعدد بده کنددن 

 پوست آن مشغول گردید. از اینکه قواب برخالف دستورها  مذهبى خون حیدوان

تر آب این نهر داد زیرا که مسلمانان قدر  پائینرا در آب ریخت تعجبى به ما دست 

تر اینکه دیدیم مسلمانان هم این آب را برا  آشامیدن به مورف میرساندند و عج 

آلود را مورف مینمایند و عقیده دارند که آب جار  هرقددر هدم آلدوده باشدد خون

 (131: 7553 ،سفرنامه از خراسان تا بختیاری؛  دالمانیپاک است. )

 سن، دانشمند دانمارکیکریستین4641

کشدد، بلکده بدا دقدت یابد، آن را در همان لحظه نمیمردی... هر وقت شپشی را می

هدا گدذارد. در ایدن مدورد ایرانیدارد و روی زمدین میمیان دو انگشت خود نگه می

گ بدی ها بیگانه است. همان کسی کده سددارند که برای ما اروپاییچنان دل رحمی

دهد، دل کشدتن یدک شدپش را نددارد. )فراسدوی آزار را با پرتاب سنگ  فراری می

 (31: 7533، دریای خزر؛ کریستین سن

 بریتانیا در شمال شرق ایرانالیس، افسر نظامی 4640-4646

شود. ایدران هدم در تمام شرق نسبت به دردها و آالم حیوانات، توجهی مشاهده نمی

شد، ولدی االغ... آمد. از اسبها به خوبی نگهداری میاین میان استثنا به شمار نمیدر 
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گرفت و به مرات  بیش  از توانداییش از به نحو بی رحمانه ای مورد استثمار قرار می

کشیدند. در حالی که اشدعار ایراندی از اشداراتی بده هزاردسدتان و دیگدر آن کار می

شد، ظاهرا گذشته از صید طیور قاب  خدوردن، بده باپرندگان خوش الحان آکنده می

بریتانیا در شدمال شود. )دخالت نظامیزندگی پرندگان عالقه دیگری نشان داده نمی

 (715: 7513، خراسان؛ الی 

 در همدان  ، مباشر انگلیسی سردار اکرملیث-فوربز 4618-4611

 مدی استفاده است، نیفتاده پا از که ای لحظه تا اس  و االغ مث  حیواناتی از ایرانیان

 از خدارج در را آن کنندد، راحدت را مفلدوک حیوان آنکه بجای نیز آن از بعد و برند

 یهاسدگ طعمده یدا و بمیدرد گرسنگی از تا سازند می رها بیابان در و روستا حوار

 (35 :7511، لی -اکرم؛ فوربز سردار انگلیسی مباشر خاطرات. )شود ولگرد

ها دانه دستی بدهند و بلکده آنهدا را در دهات ایران رسم نیست که به مرغ و خروس

ها به رفتگدری مشدغول شدوند.. کنند تا در گوشه و کنار روستا در میان زبالهرها می

که همه جا یخبنددان اسدت، بده  های سرد و به خووص در مواقعیولی در زمستان

-فوربز اکرم؛ سردار انگلیسی گذرد. )خاطرات مباشرها واقعا سخت میمرغ و خروس

 (39: 7511 ،لی 

روستاییان ایران اگر دارای اسبی باشند، معموالً آن را حتی از زن خود نیز با ارزشتر 

شونت و ظلم نسبت بده حیواندات از می دانند. چون با اینکه کتک زدن زن و ابزار خ

شوند و به ندرت امور عادی مردم روستایی است، ولی در مورد اس  استثناء قائ  می

 اکدرم؛ سدردار انگلیسدی ها بدرفتاری کنند. )خداطرات مباشدردیده شده که با اس 

 (39: 7511 ،لی -فوربز

انات است که گر چه عملی بده ظداهر یکی از رسوم متداول ایران، قربانی کردن حیو

گرفتده، و های گذشته همواره در این کشور انجدام مینفرت انگیز است، ولی از زمان

به خووص در مواقعی که یکدی از رجدال بده بازدیدد امالکدش بدرود و یدا میهمدان 

 سرشناسی به او وارد شود، اجرای قربدانی اجتنداب ناپدذیر اسدت. )خداطرات مباشدر

 (751: 7511 ،لی -فوربز اکرم؛ سردار انگلیسی

 ریچاردز، نقاش انگلیسی 4611
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 مغدرب تداثر و رقدت موجد  شود، می ولگرد سگان با که رفتاری گدایان، از گذشته

 از را زمدین هدم و خورندد مدی را آن و ایدن چوب هم سگها این. گردد میها زمینی

 حیوان این که دستی مزد و شود می اآنه از که سپاسگزاری تنها و روبند می کثافت

 (93 :7513؛ ریچاردز، اردزچرد ریف هامرنف. )ساست لگد گیرد، می

شود که مردها هنگام گردش عور گلی به دسدت در ایران اغل  این منظره دیده می

ک خرکچی را بویند. همچنین اغل  پسرگیرند و هر چند دقیقه یک بار آن را میمی

جهد تا به همین منظدور گلدی بچیندد. حتدی توان دید که از االغ خود پایین میمی

بیند ترحم نشان دهد و از ممکن است نسبت به یک غنچة شکسته که بر سر راه می

االغ خود پایین بیاید تا آن را نوازش کند، یدا در جدایی قدرار دهدد کده بداردیگر در 

ان تازه وارد به ایدران، ابتددا تحدت تدأثیر ایدن زیبدایی معرض آزار قرار نگیرد. مسافر

که با طرز زندگی مردم ایدن کشدور تمداس گیرند تا هنگامیپرستی طبیعی قرار می

نزدیکتری پیدا کنند. درآن موقع، در بین سایر چیزها ایدن منظدره را نیدز مشداهده 

اء فوالدی نوک خواهند کرد که پسران خرکچی تقریباً بدون استثنا چاقو یا سایر اشی

کنند تدا حیواندات تیز را )بدون سرزنش بزرگتران( به گوشت عق  بدن االغ فرو می

خسته را مجبور سازند که تنددتر راه بروندد. درآن کشدور نسدبت بده حیواندات، بده 

عمدی که موج  تنفر اروپاییان استثنای شتر و گوسفند و بز، با یک ظلم و بیرحمی

 (733: 7513؛ ریچاردز، رنامه فرد ریچاردزشود. )سفگردد رفتار میمی

 ، همسر کنسول بریتانیاوست-سکویل 4616، 4619

 مسدی پیاله یک با آوردند برایمان کوچک رنگ ای قهوه بره یک خان، علی فرمان به

 و گذرندد در بدره بریدن سر از که کردیم درخواست. ریزد آن در بره گلوی خون که

 دیددن شدکنجه از خواسدتیممی راسدتی به. ببریم خود با تا نهند وا ما به زنده را آن

، وسدت-بختیاری؛ سدکوی  کوهساران در روز دوازده. )یابیم رهایی ایی صحنه چنین

7531: 13) 

اً برای کسانی که حیوانات را دوست دارند، ایران سرزمین دلخدواه نیسدت. مدن واقعد

حضور در یک مسابقه گاوبازی را بر بعضی چیزها که در این مملکت دیده ام ترجیح 

بینیدد، زود بده آن عدادت دهم. اسکلت حیوانات را در گوشده و کندار از بد  میمی
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کنید. اینکه چیزی نیست، دست کم چیز تمیزی است. اجسداد تدازه حیواندات را می

ثالً جسد یک قاطر یا یدک شدتر را کده از بینید تا به آن عادت کنید. مهم آنقدر می

شناسید، در کنار جاده، و در حالی که سگهای موها و چشمان کدر شده شان باز می

ده به خوردن دل و روده آنها مشغولند، الشخورها در آسمان در پرواز انتظارند تا بده 

 چه زود طعمه نج  خود برسند. اینهم باز چیزی نیست. شگفت آور است که آدمی

کند که حیوان بددبخت شود و پ  از یکی دو روز احساس خوشی میسخت دل می

کشد. اما حیوانهای زنده هستند که نفرت، خشدم، عاقبت جان داده و دیگر رنج نمی

انگیزند: اس  سفیدی که سراسر یک جاده بی پایان را لندگ و ترحم در انسان برمی

دهند و با گردنهدای خدرد ای کافی نمیلنگان باید بپیماید. حیوانهایی که به آنها غذ

وخمیر و زانوهای غانغرایانما، عرق ریزان و افتان و خیزان، با تمام اراده و تالشی کده 

دهند، در سر باالیی جاده توان کشیدن گاریهایی را که زیدادی بدار از خود نشان می

دهدد و بدا می آنها کرده اند ندارند. االغی که در کنار جاده زیر بار سنگین دارد جان

کوشد که برپا ایستد و دو سه کیلومتر دیگر بارکشی کند. چرا کده ایدن این حال می

حیوانها باید، این چنین وفادار و جان نثار، با حالت اندوهبار به انسان خدمت کنندد. 

در این زمینه خاطراتی دارم که دل تاب نوشتن آن را ندارد. چنین نیسدت کده ایدن 

کنند آگاهی ندارند، و من باطناً از این امر باشند؛ به آنچه می مردم بیرحم و سنگدل

اطمینان دارم زیرا ایرانیها طبعی نرم و آرام دارند، کودکان را دوست دارند، و انددک 

رسانند آگاه نیستند. خُلدق خنداند. آری، از آزاری که به حیوانها میچیزی آنها را می

: 7513، وسدت-ند. )مسدافر تهدران؛ سدکوی و خوی بچه گانه دارند و تربیت ندیده ا

39-33) 

توانیم بر پشدت اگر از آسی  دیدن رنگ اتاق اتومبی  نترسیم، مقدار هنگفتی بار می

آن حم  کنیم، و این را باید از ایرانیها یاد گرفت که از اتومبید  همدان گونده بهدره 

نسلها پیش خو کرده اند بده اینکده کنند که از یک حیوان بارکش. آنها از گیری می

کاالهای گوناگون را بر پشت شترها یا خرهاشان بار کنند و از رفدتن نایسدتند مگدر 

وقتیکه حیوان بینوا از پا درآید. چنانکه امروزه بر حیوان بدارکش مددرن خدود، کده 

کنند تا فنرها به جیر جیر بیفتد و الستیک چرخها رود، آنقدر بار میسریعتر هم می

خدوریم کده یدک رانندده متوسدط ها بده چیزهدایی بدر میبه زمین بخوابد. در جاده
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انگلیسی مشک  بپذیرد که آنها اتومبی  هسدتند. فوردهدای کوچدک فلدک زده زیدر 

های بزرگ و باد کرده بار که روی گلگیرهای آنها بسته اند تقریبداً ناپیدایندد. و بسته

چپانندد کده بدرای پدنج نفدر اتومبیلی می تازه تنها این نیست، هشت یا نه نفر را در

کنندد، ایدن درست شده است. همچون گنجشکانی که در یک خرمن گندم النده می

دهندد، روی کداپوت چمباتمده های بدزرگ بدار جدای میآدمها خدود را روی کیسده

زنند، و با وجود همه اینها عابری که بر سر راه اتومبی  است، از دور شدادمانه داد می

کنند و اتومبیلی که این همده ه نگهدارند و سوارش کنند. او را هم سوار میزند کمی

افتدد و بدا حدداکثر سدرعت یکسدره تدوی چالده و بار و مسافر زیادی دارد به راه می

رود. خود ما هم به روش ایرانی سفر کرده ایم، بی آنکه بدانیم بدین ها پیش میچوله

ی سفری و باالپوش، و آاوقه در کولده راه کجا خوراک هست و مسکن؛ با تختخوابها

 (733: 7513، وست-پشتیها. )مسافر تهران؛ سکوی 

 فیلد، مردم شناس آمریکایی 4681

( شرح کلدی اید  را 13 -17صفحه  7353سرآرنولد ویلسون در کتاب خود )مورخ 

  ایران بهشت شکارچی و اه  ورزش نیسدت. شدیر کده پنجداه سدال قبد»دهد: می

فراوان بود اکنون از بین رفته و پلنگ و خرس وجود دارندد ولدی بده جدز در ناحیده 

شود. بز کوهی ... و گوسفند کوهی زیادتر اسدت بختیاری و کوه گلو بندرت یافت می

ولی این حیوانات محدودند بده بدی آب تدرین و نازیبداترین ندواحی ایدران. دراج در 

برای شکار مناس  نیست زیرا به سدختی  جنوب غربی ایران نسبتا فراوان است ولی

هالی مح  که کوهنوردان قابلی هستند در کوهستان بجستجوی هدر شود. ابلند می

چیزی که در فو  یا غیر فو  خود با تیر بشود زد میسر دارند. نر و مداده و بچده و 

و  شدوندزنند. حیوانات از هر طرف کمین میکنند و با تیرمیهر جانداری راشکار می

باعد  ندزاع بدین شدود یدک پرندده زخمیهدا شدناخته نمیحدودی برای شدکار آن

، گیرد. )مردم شناسی ایران؛ فیلدشکارچیان و گاهی آغاز دشمنی بین قبائ  قرار می

7595 :31) 

 ، جاسوس آلمانیوستوله-هستولسرگرد ش 4614-4611

ما با بار سدنگین ثرآوری الغر بودند. قاطری درست در چند قدمیحیوانات به طرز تا

پشتش به زمین افتاد  و بالفاصله دو نفر از افراد محافظ پیاده شدند و سدعی کردندد 
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های سدخت چدوب و شدالق حیدوان بیندوا که قاطر را بلند کنند، ولی با وجود ضربه

رکنان خدود را بدر روی حیدوان همانظور اتاده بود. ... کالغهای باالی سر کاروان قارقا

بیچاره انداختند و با منقارهای خود مشغول کندن گوشت از پشت مجدروح و خدون 

آلود حیوانات بینوا شددند. ...فضدا هندوز از قارقدار کالغهدا و فریادهدای جگرخدراش 

شدد پدر بدود. )سدپیده دم در ایدران؛ جانورانی که زنده زنده گوشتشدان خدورده می

 (717: 7513، شولسته هولتوس
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 دلند، نقاش فرانسوی 4991

های اصفهان .. خارج آنها بسیار زشت است و دریچه به کوچه کم دارد، ولدی در خانه

 (31: 7533، داخ  سقف آنها زیبا و سفید است )زیباییهای ایران؛ دلند

 ، گیاه شناس روسیگملین 4668

اول چیزی که باید توصیف کنم، خود اردوگاه اسدت، شدام  تماشداخانه بدرای ایدن 

ها. پیرامون این محوطه حدود دو ورست است و محوطه بازی است کده دو سرگرمی

یبدی نود  شدده. )سدفر بده هیج نظدم و ترتنهر در آن جاری است و چادرهایی بی 

 (733: 7535، شمال ایران؛ گملین

 ، سفیر حکومت هند بریتانیا سر جان ملکم 4666-4084

 است، شده تبدی  محقر کلبه چند به که را، شهر کنونی انگیز رقت وضع کههنگامی

 بدا هندوسدتان یتجدار نمایشدگاه زمانی که اش گذشته با را آن و کنیممی مشاهده

 هندوستان شهرهای تمام بر مندی شکوه لحاظ از و بود، سرخ دریای و فارس خلیج

 بده بیشدتر هرچده و شویممی آلودی غم افکار دچار کنیم،می مقایسه داشت، برتری

، هدالینگبری ملکدم؛ سدرجان هیئت سفر روزنامه. )بریممی پی دنیوی امور ناپایداری

7515: 53) 

 بسیار منظره که شده ساخته گاو کود و کاه و خشت و آجر با( شیراز) آن یهاخانه

 از باال سطح مردم منازل داخ  که حالی در است، داده بناها این نمای به نازیبایی

 کثیف و باریک بسیار شهر یهاکوچه اما.... است برخوردار کافی زیبایی و ظرافت

 (93 :7515، هالینگبری ملکم؛ سرجان هیئت رسف روزنامه. )است

 ، جاسوس انگلیسیوارینگ 4081

های شهر به قدری تندگ و باریدک اسدت کده شیراز دارای شش دروازه است، کوچه

کندد راه عبدور سدواره را مسددود که االغی با محموله ای از چوب عبدور میهنگامی

ها معمدوال نمدایی کنم(. خانهنماید )من از روی تجربه شخوی خودم صحبت میمی

 (731: 7513، زشت و کثیف دارند. )ده سفرنامه؛ وارینگ
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  ، سفیر انگلیسجیمز موریه 4048-4049

های درخشدان و شیشده دار و های لنددن بدا آن سدقفآدم اروپایی ... به جای خانده

های توسدری خدورده بدا هدای بده هنجارندد، خاندهاشی و رنگ آمیزی شده در رجنق

بیند که با هم پیوند و تناس  چندانی نددارد. آدم های مسطح بی پنجره را میسقف

گدردد. او بایدد در اروپایی در ایران بیهوده به دنبال خیابدانی کده در اهدن دارد، می

هایی دسدت و پداگیر و را باز کند، کوچههای باریکی به نام کوچه راه خود میان خط

های گدر و اکبیدری، وی بدا های جدانوران مدرده و سدگپر از آت و آشدغال و الشده

کند که به یکباره برای او تدازگی دارد. )سدفرنامه ها و زبانی سر و کار پیدا میگویش

 (19: 7531، سفر دوم؛ موریه، جیمز موریه

 ، وزیر مختار روسیهگریبایدوف 4040-4010

های بی تناس  و تنگ و کثیف، ایدن های کاشی کاری خیابانها، دوازهدیوارها و برج

 (33: 7531در باره ایران؛ گریبایدوف،  های الکساندر گریبایدوفتهران است. )نامه

 ، نقاش روسیسولتیکف 4010-4016

به نظر من آنطور که در حقیقت است آمد، نه آنطوری ایران ..  ن ش  غمگینر اید

های با چشمه های معطر از گ  سرخ،دیگر آن باغکه در کودکی توور کرده بودم. 

شوند، ها، همانطور که تنها در تخی  دیده میزن، در اسرار برگها، جاری که در آنجا

زمین  رفت. درخشان من از بینتمام توورات  وجود نداشت.در گردش هستند، 

با کفنی از سعیر که رسد کند به نظر میخشک و غارت شده تا چشم کار می

نمودند، فریادهای رنج های غم فزا که مرا تعقی  می. این نغمهپوشیده شده باشد

کشوری است که به دست بدبختی سپرده شده است. )مسافرت به ایران؛ 

 (17: 7537 ،وفکیتلوس

 ، زبان شناس لهستانی و کنسول روسیه در ایرانخودزکو 4016-4014

هایی از چوب نهاده شدده باشدد. شباهت به قفسی نیست که بر پایهاین مجموعه، بی

 (93: 7531، )سرزمین گیالن؛ خودزکو

 روسی ، تاجر و کارگزار بارون فیودور کورف 4081-4081
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های اینجا بسیار دلتنگ کنندده اسدت، یکندواختی طاقدت فرسدایی بده چشدم جاده

توان عمومدا بده خورد، به هر کجا که نگاه کنی، سنگالخ است. مناظر ایران را میمی

هدای زبدر و شوی و از نزدیدک، جدز رنگدکور تاتر تشبیه کرد. از دور فریفته آن می

بیندی. در ایدن ، چیدزی دیگدری نمیخشنی که بر کرباسی ضدخیم کشدیده باشدند

کند، ولی از نزدیدک سرزمین قوبه یا شهر از دور به چشم شما خیلی زیبا جلوه می

بینیدد کده بدا بدی سدلیقگی هایی به تمام معنی محقر و غالبدا مسداجدی را میخانه

ساخته شده اند و عدالوه بدر ایدن، همده چیدز را غدرق در کثافدت و همده را کثیدف 

 (735: 7513؛ فیودور کورف، نامه ی بارون فیودور کورفبینید. )سفرمی

 ، سفیر فوق العاده فرانسهکنت دوسرسی 4086-4018

ها بسیار تنگ و کثیف و پر از سگهای ولگرد است. فروشندگان در بدازار بدرای کوچه

ها ود که عبوراز این کوچهشزنند و تمام اینها موج  میفروش کاالهایشان فریاد می

ارزد که انسان با چیزهای تدازه ای آشدنایی زیاد دلپسند نباشد. حتی به این هم نمی

ها از پیدا کند. تعداد مسجدها زیاد است ولی از نظر ساختمانی جالد  نیسدت. خانده

نظر راحتی و زیبایی از حد معمول هم پایین تر است. ولی در خدارج شدهر باغهدای 

شدود. د دارد و غالباً در داخ  این باغهدا سداختمانهای مجللدی دیدده میزیبایی وجو

تعداد این نوع ساختمانها زیاد نیست.  وجود یک دربار طماع و پراختیار موج  شده 

ها را بده ها پنهدان کنندد و خدارج خاندهاست که مردم ثروت خود را در داخ  خانده

یباً در درجه صفر است. )ایران در صورت مفلوکی واگذارند. بازرگانی در این شهر تقر

 (791: 7531، م.؛ دو سرسی7353-7391

، فیلسوف و کاردار و وزیر مختار دو گوبینو 4094-4098، 4011-4010

 فرانسه

به شیراز رسیدیم که چندان جال  نبود. نه یک سداختمان یدا یدک چیدز بدا روح و 

: 7597، ؛ دو گوبیندوهای ایرانی گوبینوستوار وجود دارد. )نامهدیدنی و نه یک بنای ا

771 ) 

 کاپیتان هنت، افسر انگلیسی در جنگ انگلیس با ایران 4016
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العاده منظدرة زشدتی دارد و در کندارهالعرب که فعالً میدان عملیات ماست فوقشط

محقر از خشت و گ  میان نخلهای خرما بنا شدده های کوتاه و مسطح آن، آبادیهای 

 (11 :7531، هجری قمری؛ هنت 7315است. )جنگ انگلی  و ایران در سال 

 ، درویش دروغین مجارآرمینوس وامبری  4091-4098

انه( پایتخت ایران را دیدم، به نظدرم آمدد وقتی دوباره )پ  از بازگشت از آسیای می

که دقیقا جایگاه تمدن و فرهنگ را دیده ام و آنجا )تهران( بر وفق مراد دل، از عهده 

ها و خوشیهای زندگی اروپایی بر می آید. البتده سدیاحتگری کده از غدرب تمام لذت

د و از های گلدی بددنما را مدی بیندوارد این شهر می شود و برای نخستین بار کلبده

های تنگ و پیچاپیج آن عبور می کند، به تلخی مایوس می شدود. امدا بدرای خیابان

کسی که از بخارا می آید، منظر شهر بکلی تفاوت می کند... بواقع به لحداظ شدرایط 

اجتماعی، چنان تفاوتی میان تهران و بخارا وجود دارد که گدویی قرنهدا میدان آنهدا 

 (517: 7513؛ وامبری، های وامبریفاصله وجود دارد. )زندگی و سفر

 گرگر، افسر انگلیسیکلنل مک 4061

بده جدز آن جدا کده بده حدرم « خیابدان»است.. این « خیابان»وجه مشخوه مشهد 

گدذرد کده در کند. از میدان آن نهدر، آب کثیفدی میرسد، از میان شهر عبور میمی

م بدون توجه به بوی بد آن بر روی چند نقطه بر روی آن سکوهای ساخته اند و مرد

شود دو طرف خیابدان در گذشدته کنند. گفته مینشینند و تفریح میاین سکوها می

هدای باشدکوه درختکاری شده بود، ولی در حال حاضر تنها باالخیابان به این درخت

بی تردید آنچه را که یدک خیابدان زیبدا داشدته باشدد دارد. « خیابان»آراسته است. 

کردند. امدا بود، آن را تبدی  به یک زیبایی جاودانه میگر از آن فرانسویان میشاید ا

کنندد، نوشند، در آن آب تنی میبیند مردم از آب آلوده نهر میکه انسان میهنگامی

های های فراموش شدده، خاندهشویند، وقتی که کوچههایشان را میو اسبها یا لباس

نگرد، به ایدن طرف آن و دیوارهای دراز گلی را می های فالکت بار دوفقیرانه و دکان

رسد که خیلی کار دارد تا آن را به صورت معبدری زیبدا درآورندد. )شدرح نتیجه می

: 7511، سفری به ایالت خراسان و شدمال غربدی افغانسدتان، جلدد اول؛ مدک گرگدر

333) 
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 س فرانسوی، باستان شنامادام دیوالفوا 4004

 آن بداالی در کده رسدیدیم تهدران  دروازه بده بعدد کلدی و دادم حرکت فرمان فورا

 دیدوان بدا را زال و رسدتم جنگهای زننده و جلف هایرنگ با شده نقاشی هایکاشی

 که تهران مانند پایتختی برای ایدروازه چنین راستی. دادندمی نمایش داردم و شاخ

 اسدت کدرده پیددا اهمیتدی و گدذارده ه افدزایشبد رو آن است جمعیدت سالی چند

 راه و کدردیم عبور گمرکچیان مقاب  از شهر دروازه داخ  هرحال به .نیست شایسته

در زمان قاجاریه: ایدران و کلدده؛  سفرنامه دیوالفوآ. )گرفتیم پیش را اروپاییان محله

 (733 :7517دیوالفوا، 

 ، مامور دولت روسیهلومنیتسکی 4060-4688

استفاده از سرخاب و سفیدآب توسط بسیاری از زنان دستاویزی است برای تمسدخر 

هدا هدم ایشان. هر چند نود درصد زیبارویدان مشدرق زمدین بددون ایدن زرق و برق

ای بسیار زیبا و مخووص به آنان رویی زنان ایرانی جلوهتوانند زندگی کنند. سبزهمی

دهدد و دار میاستفاده از سرخاب و سفیدآب به این چهره حالتی خندده بخشد ومی

 (711: 7533، شبیه به یک تباین ظریف است. )ایران و ایرانیان؛ لومنیتسکی

 ، مبلغ مسیحی انگلیسیمالکوم 4060-4681

ها را به صورت وارد قالیتنها چیز ارزشمند در یک اتاق ایرانی، قالی است. در اغل  م

هایی در پهنای کمتر از یک یارد را نیدز در کنند و گلیممستقیم رو به دیوار پهن می

اندازندد. در مدوارد امتداد دیوارهای اتاق، معموالً در کنار دیوارهای سه طدرف آن می

کنند و اطراف آن نمدهای بسیار ضخیم بدسداخت دیگر، قالی را وسط اتاق پهن می

اند و نقوش اندکی بر روی آنها حدک شدده اسدت. نمددها دازند. نمدها خودرنگانمی

شدوند و بده همدین دلید  ترکید  های قطع شده ندارند ب  یک تکه ساخته میلبه

 (97: 7535، دارند. )سفرنامه یزد؛ مالکومنامنظمی

تراش اندد. خوش های میزشود اما پایهترین شک  ساخته میمیزها در یزد به زمخت

تر است. خراطان از نجارها کامالً سطح کار درودگران یزد از خراطان آن بسیار پایین

ترین نوع با حرکت دست بر روی چوب و متمایزند و کارهای بسیار خوبی را در ساده

کنند. از طرف دیگر، نجار از پد  سداخت یدک تراش و قوس دادن به آن، تولید می
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آید. او هرگز قطعات چوب را به طور دقیق و منظم در برنمیقفسه صاف و مرت  هم 

دقتی کار خدود را بدا فروکدردن های ناشی از بیکند و درزها و شکافهم جفت نمی

ها از میزهای کوچدک بدا ابعداد پوشاند. بسیاری از یزدیها میمقادیر زیاد گ  در آن

کنند. )سفرنامه یدزد؛ اده میحدوداً دو در سه پا و ارتفاع نزدیک به دوازده اینج استف

 (95: 7535، مالکوم

 لندر، جهانگرد انگلیسی 4688-4681

در یزد هیج ساختمان زیبا و دیدنی وجود ندارد، مگر ساختمان مسجد مرکزی شهر 

 (313: 7533، که در معرض تخری  و نابودی است. )در سرزمین آرزوها؛ لندر

 ، جهانگرد ژاپنی اینووه 4681

منظر و نمای شهر )تهران( همچنان شهرهای کهنه ماوراء النهر چندان زیبا و گیدرا  

 (735: 7531، نیست. )سفرنامه ایران؛ اینوئه

 ، ایران شناس آمریکایی جکسن 4688

 وارد همدان به آهسته ما خسته چهارپایان وانکار ظهر، از بعد پنج ساعت حدود در

 فرسوده و مانده را آنها همدان تا ارومیه از ما انقطاع بی تقریبا سفر روز چهارده. شد

 شاهان سرای روزگاری که هگمتانه باستانی  شکوه و فر از ای نشانه هیج. بود کرده

 پازارگاد و یدجمش تخت ابهت و عظمت آن از اثری نیز و ، خورد نمی چشم به بود

 عبارت دیدم آنچه عوض در. شد نمی دیده است وعالی فخیم ویرانی، عین در که

 آنها در کثیف آب یهاجوی که ییهاپ  کوچه و خم و پرپیج یهاکوچه از بود

 و داشت، گلی مسطح بامهای که خرابی کهنه یهاخانه ردیف همچنین بود، جاری

 آن از که پیچاپیچی یهاکوچه. خورد نمی چشم به زیبایی از ای منظره جا درهیج

 می دارد قرار همدان قل  در که مسلمانان گورستان میان از کردم می عبور

 فراموش خاست برمی عمق کم گورهای از که را عفنی زننده بوی وهرگز گذشت،

 همدان، بهداشتی مناس  موقع وها زمستان سرمای شدت بجز چیزی. کنم نمی

 وجودها کوچه نظافت برای مقرراتی ظاهرا. گردد نمی وبا و طاعون بروز از مانع

 انجام از شکاری مرغان یعنی طبیعت، رفتگران متاسفانه که نماید می چنین و ندارد

 همدان از که باری دو هر مدت تمام در زیرا اند، مانده غاف   خود وظیفه دادن
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. بود افتاده آمدو رفت پر رهگذرهای از یکی همچنان در سگی  الشه کردم، دیدن

 (713: 7533 ،؛ جکسننسکج هامرنف)س

، فرمانده نیروهای انگلیسی در شمال غرب ژنرال دنسترویل 4646-4640

 ایران 

شهر )تهران( چندان مطبوع و دلپسند نیست و همین کراهدت منظدر منظره عمومی

ماسی مدا را تحدت الشدعاع قدرار داده اسدت. های مقر هیئت دیپلشهر، همه قشنگی

 (731: 7513 ، رویتسدن؛ های ژنرال دنستروی )یادداشت

 بریتانیا در شمال شرق ایرانالیس، افسر نظامی 4640-4646

آیند، ولی اگدر از دیوارهدای سرسدختی منازل ایران از بیرون بسیار دلگیر به نظر می

شدد یدک انددرونی کدرد، عبدور میهای باریک گردآلود جدا میبانکه آنان را از خیا

های زیبا گردید که بر قالیگردید. از مهمانها دعوت میروشن و دلپسند مشاهده می

بریتانیدا در شدمال خراسدان؛ شدد. )دخالدت نظامینشسته، میوه و شراب تعدارف می

 (715: 7513، الی 

ای همراه میرزا کوچک ، مهندس مکانیک چکسلواکیکوالرژ 4614-4618

 خان

ها باریک و کدج رشت از بیرون جذاب نیست، ظاهری کثیف و نامرت  دارد... خیابان

 (373: 7539، و خالی هستند. )بیگانه ای در کنار کوچک خان؛ کوالرژ

 نقاش انگلیسیریچاردز،  4611

شود که بعضی از سداختمانهای جدیدد تهدران فاقدد ولی با کمال تعج  مشاهده می

سایبان و سرپوشیده است و از این رو جای خنکی، که عابران بتوانند بر حس  اتفاق 

به آن پناهنده شوند، در این نوع عمارات وجود ندارد. جای بسدی تأسدف اسدت کده 

اب و سنن ملی خود در زمینة سدبکهای معمداری ایران در عرض یکی دو سال از آد

شرمنده و خج  شود. هیج چیز در دنیا مانند خیابانهای سرپوشیده )البته هرگاه بده 

عنوان سایبان باشد و به عنوان مغازه نیز مدورد اسدتفاده قدرار گیدرد( زیبدا نیسدت. 

 (593: 7513؛ ریچاردز، )سفرنامه فرد ریچاردز
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 ، همسر کنسول بریتانیاوست-سکویل 4616، 4619

 از پدر زننده، است ندارد. شهری ای جاابه هیج بگذریم، که یشهابازار از تهران خود

 یهااس  که بدریخت یهادرشکه ولگرد، هایسگ و زباله از انباشته و بد یهاکوچه

 ایزده فلدک یهاخانده و ادیشده، چند ساختمان با ادعای زید بسته آن به بدبختی

، وسدت-تهدران؛ سدکوی  مسدافر. )ریزنددمی فدرو ایلحظده هر رسد  که به نظر می

7513: 33) 

 ، جهانگرد انگلیسیبایرون 4688

هدای گلدی و خاکسدتری رندگ نشسدتیم کده به تماشای مجموعة کوچکی از خانده

شدند، و ساقههایی بود که داشتند خشک میاز تپالهبرجهای مخروطی آنها پوشیده 

های سفید و بلند درختانی را که برگهای سبزشان به زردی گراییده بدود. )سدفر بده 

 (733: 7537، های جیحون؛ بایرونکرانه

را قطدع مدیخود مراغه خیلی زیبا نیست. خیابانهایی عریض و مستقیم بازار قدیمی

 (773: 7537، های جیحون؛ بایرونکاهند. )سفر به کرانهصالت آن میکنند و از ا

دیگری مولی، طاقی ویرانه و متعلق به عوری دیگر، است با نمایی از کاشیهایی تدو 

 (373: 7537، های جیحون؛ بایروندر تو ولی زشت. )سفر به کرانه

اند که زیبایی آن را ضایع سط این میدان ساختهبستری از آب به شکلی تزیینی در و

دهد که آقایان ای  بختیاری دیگر اجازه ندارند در اینجدا چوگدان کند و نشان میمی

، های جیحدون؛ بدایرون)سدفر بده کرانده بازی کنند یا اسبهایشان را تمدرین دهندد.

7537: 353) 

ز جاهای آن هم زشت است. )سفر بده بیشتر قسمتهای آن عاری از ظرافت و برخی ا

 (391: 7537، های جیحون؛ بایرونکرانه

این نقش سنتی در سرزمین خودش هم که با سنگ ساخته شده، زیبا نیسدت. ایدن 

تر، یادآور سلیقة معمداری نقش به عنوان تقلیدی دست سوم، البته با موالحی پست

های جیحدون؛ ن بیستم است. )سفر به کرانهمسئوالن انجمن شهر لندن در اوائ  قر

 (313: 7537، بایرون
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ای جنگلی جا گرفته، مث  یک خاندة ییالقدی انگلیسدی از دور این قور که روی تپه

است. ولی واقعاً کوچک است، کاشیکاری آن بسیار زمخت و عاری از ظرافت اسدت و 

ای کده در ة مناس  از آن به گوندهاین قور به شکلی طراحی شده که امکان استفاد

های جیحدون؛ ایران برای اماکن غیرمذهبی معمول است، وجود ندارد. )سفر به کرانه

 (591: 7537، بایرون

 کنتس روزن، بانوی سوئدی 4681

های ها به رسوم و عرف تا این حد بی توجهند؟ همه جدا خرابدهچرا ایرانی»پرسیدم 

های کوچک رها شده اند و به دست طوفان و هرها، و دهات و خانهبناهای قدیمی، ش

بدرای ایراندی »... گفت: « ها شده اند؟ها و کالغباران سپرده شده اند و مامن کرک 

ساختن یک خانه جدید راحت تر است تا تعمیدر خانده قددیمی. ... یدک ایراندی بده 

کداری او نمدا و جلدوی ورزد. پیش از هدر زیبایی و غنی وانمود کردن خود عشق می

شود و داخ  کند. و سپ  احتماال پولش تمام میسازد و آن را تزیین میخانه را می

شود با خشت و گ  تمدام کندد کده در نتیجده در مقابد  و پشت خانه را مجبور می

؛ )سدفری بده دور ایدران« باشدد.باران و دیگر عوام  طبیعی بسیار آسدی  پدذیر می

 (15: 7513 ،روزن

 ، محقق و داستان نویس آمریکاییاودانل 4616-4664

روستا که تقریبا نوآباد بود، دلگیرتر از منظره بیابان به نظر می رسید و شدبکه ای از 

هدا های خشت خام در میان یک دشت وسیع و خالی بود. گُله بده گُلده، چراغمکع 

سیاهی همه جا را پوشانده بود. منظره از این ندامطبوع تدر  کورسو می زدند و برفابه

 (795: 7539، قاب  توور نبود. )باغ ساالر جنگ؛ اودان 

 ، سفیر انگلیس در ایرانپارسونز 4668-4666

های شاه، مدت زیادی از آغاز ماموریت من در ایران نگذشته بود که دریافتم سیاست

برای مردم ایران در جهت پیشرفت و رفاه مادی به بار آورده باشد، راحتدی و  هر چه

زشت ترین مظاهر پیشدرفت  7319خوشبختی به بار نیاورده است.... تهران در سال 

تمدن جدید را با خود داشت. شهری کثیف وبی قواره، گسترده و غیرقاب  شناسایی، 

ود سیاه مدفون شده و آن را به صورت پر از جمعیت و اتوموبی  که در زیر ابری از د
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های جهان درآورده است. هر نوع فعدالیتی در ایدن شدهر یکی از زشت ترین پایتخت

هدای شود، از کارهای ساختمانی گرفته تا تخرید  بناهدای کهنده و فعالیتدیده می

صدنعتی و تجددارتی کدده همده نشددانه یددک اقتودداد در حدال گسددترش اسددت. تمددام 

م در این شهر متمرکز شدده و همده در حدال جند  و جدوش های دولتی هفعالیت

ها، اکثریت مردم عوبانی، بدخلق و تندخو بده نظدر هستند. ولی در کنار این فعالیت

شود، جای آرامدش و تدانی خوانده می« تمدن بزرگ»آیند. یورش به سوی آنچه می

کده  سنتی دنیای اسالم را گرفتده، ولدی از شدوق و هیجدان و شدادابی و سدرزندگی

شود، خبری نیسدت. )غدرور و قاعدتا در یک جامعه در حال پیشرفت سریع دیده می

 (33: 7515، سقو ؛ پارسونز



 


