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 حقوق دوره ده جلدی متعلق به مولفین است.



 

نی که از راه نوشتن امررار تر و از آن گذشته، بین کسادر بین طبقات باالتر و مرفه

های میرزا، مستوفی، محرر، منشی شهرت دارنرد کنند، کسانی که به ناممعاش می

و همچنین بین مستخدمین پر زرق و برق، اغلب به طبایع و خلر  و خوهرا ی برر 

، بنحروی داهیانره تألیف موریره« حاجی بابای اصفهانی»خوریم که در داستان می

اند و بره آنهرا به روی این نوع مردم گذارده ها، خود نامیاست. ایرانی شده توصیف

گوینرد ممرا در فارسری کنرونی ت رور و به اعمال و رفتارشان فضولی می« فضول»

دیگری از فضول داریم. پاورقی مترجم(. فضول کسی است که خود را با هر وضرع 

کنرد و دسرت و پرا می« مرداخ »دهد و در هر حالی برای خرود و حالی وف  می

زبانرران گردانررد و برره اصرررسی فارسرریملررو و مررال دیگررران را از آن خررود می

همره اخبرار و رویردادهای ترازه شرهر را  وی گستاخ و سرم  اسرت.«. خوردمی»

ها چگونه بره نفرع خرود اسرتفاده کنرد. وی در مقابر  داند که از اینداند و میمی

خیزد و در برابر زیردستان سراسرر و به زمین میافتد های خود به زانو میباالدست

کشد، منظمرا  شخ یت خود را به رخ آنان مینخوت است، و در هر حال و مقامی، 

شرود کره حرف راست بر دهانش جاری میگوید و تنها هنگامی و عموما  دروغ می

کنرد، توطهره بره راه نفعی در آن بررایش مت رور باشرد. اخبرار دروغ را شرایع می

کوشد به انحای مختلف، کسری را کره روزی بررایش زند؛ میاندازد و تهمت میمی

خواهرد شناسری برو ی نبررده اسرت؛ نمیمفید بوده خرد و نابود کند، زیرا از نمو

ها ی را تعهدی یا وظیفه ای در برابر کسی داشته باشد. اشرعاری، ابیراتی و لریفره

بی را در حافظره، حاضرر و آمراده های مناسرتواند بموقع بخواند و همیشه نکتهمی

خرورد، از وزیرر گرفتره ترا آید و به درد هرر کسری میدارد. همه کاری از او بر می

کند. هرگاه مچرش را بگیرنرد کره چررا ای را به قید قسم مؤکد میمهتر. هر جمله

مسافر اروپا ی اغلب برا «. ... مغلط کردم(»... گوید دروغ گفتی، بی هیچ پروا ی می

 کند و به همین دلی  به سهولت، کاریکاتور موریرهی  مردم سروکار پیدا میاین قب

گیرد و این سجایای خاص یو طبقه از مردم را از سر سرهو را به جای حقیقت می

 (71-71: 7531، دهد. مپوالکو خرا، به قاطبة یو ملت تعمیم می
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 یان اسمیت، سفیر هلند در ایران 9261-9261

کنند و به جای آن سفره غذا پهن ا جمع میها ربعد از ظهر میوه 5یا  2حدود 

شود. سفره معموال از پارچه دمشقی است و از دستمال سفره، بشقاب و کارد می

خورند. ماولین سفرای ایران و هلند؛ کنند و مینیست... گوشت را با دست جدا می

 (15: 7533، اسمیت

 ، جهانگرد سویسیناوب( تاورنیه)مت 9221تا  9266

ها تنگ و نامساوی و غالبا  بسیار تاریو است، به طوری که شهر بد نَماست، کوچه

ها برای رفتن پنهانی از این خانه به خانة دیگر هایی که باالی کوچهبه سبب طاق

ها ن کوچهزده اند، گاهی حدود دویست قدم کورمال کورمال باید قدم برداشت. ای

اندازند و باعث بوی اغلب پر از کثافت و زباله و حیوانات مرده ای است که بدانجا می

شود و چنانکه در جای دیگری گفته ام، بدون لرافت خارق گند و تعفنی بزرگ می

العادۀ هوایی که در آنجاست هست ممکن است طاعون ایجاد کند. در بیشتر این 

ر سرح زمین وجود دارد که در تابستان سربسته است و هایی تقریبا  دها، چاهکوچه

کنند. و این در زمستان به صورت فاضسبی برای دفع باران و برف درِآنها را باز می

هاست.به شوند که در وسط کوچهها با سوراخهایی روانة مجاری مسقَفی میچاه

رود و ه کار میعسوه در برابر هر خانه، چاله ای است که برای انباشتن مدفوعات ب

کنند و آیند و آن را خالی میهای خود میروستاییان برای کود دادن به زمین

افزاید. هر روز کند و بر حاصلخیزی آنها میها را آماده میبرند و این کود زمینمی

کند و این قاب  توجهاست که برای آید و آن را بر خرش بارمیصبح روستایی می

کند. مدفوعات ارامنه و یهودیان کروبه و زباله ای م رف میکود زمینش، هر نوع خا

خورند، با دقت را که شراب خوارند و به خ وص فرانسویان را که بیشتر شراب می

کنند و این سود نوکران خانه است که هربارِ خری را بر حسب بیشتری جمع می

؛ تاورنیه، تاورنیهفروشند. مسفرنامه می« غازبیگی»ارزش آن از پن  تا ده و دوازده 

7512 :44) 

های اصفهان مانند همة شهرهای ایران بدون سنگفرش است و این امر باعث کوچه

شود. زیرا در تابستان گرد و خاکی که های بزرگ در تابستان وزمستان میناراحتی
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ز رود. بجبرد، در چشم فرو میاندک بادی آن را از این کوچه به آن کوچه می

های تجار بزرگ و زمین گرداگرد میدان شاه که سه بار در روز، صبح و ظهر کوچه

پاشند، به اندازه ای که گرد و وع ر،اشخاص موظفِ حقوق بگیری آنها را آب می

خاک را فرو نشاند و اندکی خنکی دهد. عده ای از این افراد نیز هستند که با 

روند تا هرکس که آب ها میه کوچهمَشکی پر ازآب، جام به دست و یخ درکیسه، ب

گیرند و خرج آن از برای نوشیدن خواست، به او بدهند. آنها هیچ پولی از کسی نمی

شود که موروثِ همة کسانی است که برای بعد از مرگ خود موقوفاتی پرداخت می

ها که در تابستان سبب ناراحتی است، در نذر کرده اند. این گرد و خاک کوچه

شود که به هنگام باریدن با آب شدن برف تا وسط گ  و الی تبدی  می زمستان به

شود،زیرا چنان ها دیده نمیرسد. البته در این موقع کسی هم درکوچهساق پا می

شود، اغلب اتفاق گفتم آبروِ مسقَفی در هرکوچه هست و وقتی که زمین خیس می

غلتند اسب در آن فرو می آید که سوار وافتد که زیرپای اسب سوراخی پدید میمی

توانند خود را از آنجا بیرون بکشند. ... همچنین گاهگاه در و بدون آسیب شدید نمی

شود که ایرانیان بدون هیچ ها گودالهای کوچکی در پای دیوارها دیده میکوچه

نشینند و چون در ها سرپا میبرای ادرار کردن در حضور همه، کنارآن گودالشرمی

دارند و همان ها اندکی آب جاری وجود دارد، آب را با دست بر میکوچهبسیاری از 

شویند. ولی اگر برای دفع ادرار جا موضعی را که حیا مانع از بیان نام آن است می

در جایی که هیچ آب نیست، عجله داشته باشند با وسواسی پلید و ناشایست همان 

شمارند. طهارت و نشانة فروتنی میمالند و این را عین عضو را به دیواریا خاک می

 (43: 7512؛ تاورنیه، مسفرنامه تاورنیه

افزاید، این است که ق ّابان خون و های اصفهان میآنچه باز به کثافت کوچه

کنند و همة این کثافتها در آنجا فضوالت حیوانات کشته را در آن جا رها می

ا را بار کنند. اگر اسب و شتری، قاطر و خری سقط ماند تا دهقانان بیایند و آنهمی

نیست. اندازند و برای این کار منعی از جانب قوای انتظامیشود، آنها را در کوچه می

آیند و از البته کسانی هستند که خیلی زود برای خرید الشة حیوان از صاحبش می

دین طری  تهیه فروشند.این هریسه بسازند و به کارگران بینوا میآن هریسه می

پزند و وقتی که خوب پخته شد همه را با هم شود: گوشت حیوان را با گندم میمی



 

سازند که مث  فرنی شود. ولی هریسه را از گوسفند خوب هم میورزند، به قسمیمی

؛ فروشند. مسفرنامه تاورنیهو در میدان شاه و دیگر میدانهای شهر به این وآن می

 (43: 7512نیه، تاور

کنند و قبس  گفته ام که زرتشتیان با دقتی فراوان از ریش و زلف خود نگهداری می

گذارند بلکه به اگر به مناسبتی مجبور شوند که آنها را ببُرند، موی را در خانه نمی

برند که برای این کار معین شده است. عسوه محلی در خارج شهر می

کنند،اگر احیانا  چند مویی بر روی لباسشان را شانه میکه ریش یا سر برآن،هنگامی

بیفتد و بیش از شش ساعت آنجا بماند،این لباس را برای پاک شدن از پلیدی باید 

با بول گاو شستشو دهند و اگر برحسب ت ادف به کثافتی بربخورند یا دست 

د، که او را بزنند،به محض ورود به خانه باید خود را با همان بول بشویند. اگر موب

نامند،به طور اتفاق در راه با جنازه ای مواجه شود واز روی سهو به آن نگاه قاضی می

کند، ناچار است که برود و خود را با بول گاو بشوید و این بول بزرگترین وسیلة 

 (704: 7512؛ تاورنیه، تزکیةآنهاست. مسفرنامه تاورنیه

 دلند، نقاش فرانسوی 9221

مخ وصا در زمستان که این شهر ماصفهان( کثیف ترین شهر دنیاست، توانگران از 

 (22: 7533، گذرند. مزیباییهای ایران؛ دلندها سوار بر اسب میکوچه

از آنجا که این میدان منقش جهان( سنگ فرش نیست، در زمستان بسیار کثیف 

زه است، چه مخ وصا وقتی شاه برای گردش به آنجا است، ولی در تابستان پاکی

: 7533، کنند. مزیباییهای ایران؛ دلندآید، آنرا از ترس گرد و خاک، آبپاشی میمی

25) 

 ، تاجر فرانسوی)متناوب( شاردن 9219تا  9221

ندارد. در پایتخت نیز کنار هر یو از شهرهاى ایران فاضسب عمومى وجود در هیچ

ها در نظر کنند که مح  فاضسب است. این چالهاى به عم  یو پا مىخانه حفره

خیزد. نماید زیرا بر اثر خشکى هوا بوى بد از آنها برنمىعابران بد و مکروه نمى

ها و فروشند و از راه کویروستاییان پس از اینکه مح والت خود را در شهر مى

گردند با بی  سرکچى که دارند هنگام عبور فضوالتى به روستاى خود بازمى هاکوچه
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کنند و ریزند، بار خر مىرا که در گودالهاى کنار خانه جمع شده در کیسه مى

برند. کسانى که بیرون خانه خود چاله مخ وص فضوالت ندارند غالبا با مى

میوه در عرض سال اجازه  گذارند که در مقاب  دریافت مقدارىروستاییان قرار مى

شود به روستا ببرند. اینان هر هفته یو شان جمع مىدهند فضوالتى که در خانهمى

؛ 2جلد کنند. مسفرنامة شاردنروند و آنچه فراهم آمده حم  مىها مىبار بدان خانه

 (133: 7512شاردن، 

عباس آباد، و از آن پس  هاى جدید شهر خیابان زیباىزیباترین خیابانهاى حومه

هاى پایتخت تنگ و پر پیچ و خم و برخى از خیابان جلفاست. اما بسیارى از کوچه

آنها مسقّف است، و چون به سبب موقع طبیعى برف و باران در این شهر بسیار 

پاشى نکنند گرد و غبار همه جا را فرا ها و خیابانها را آببارد اگر کوچهنمى

 (7133: 7512؛ شاردن، 3جلد شاردن گیرد. مسفرنامةمى

تواند هاى شهر غالبا تنگ ناصاف، پر پیچ و خم، و چنان است که عابر نمىامّا کوچه

ها وسیله دو سر آن را ببیند. بیشتر این کوچه از میان کوچه و از دویست قدمى

که هیچ یو ها ى که سقفشان پوشیده است قرع شده است. عیب بدتر اینبازارچه

هاى دیگر شهرهاى ایران نیز چنین است. ها سنگفرش نیست. وضع کوچهاین کوچه

امّا چون از یو رو هواى ایران گرم و خشو است، و از روى دیگر همه مردم، آن 

شان در آنست هر بامداد و شامگاه جارو، و آب قسمت از کوچه را که دیوار خانه

هاى شهرهاى ما پوشیده از خاک و وچههاى آنها مث  ککنند، کوچهپاشى مى

هاى اصفهان سه عام  ناراحت کننده وجود دارد که به کثافت نیست. امّا در کوچه

ها که چون تقریبا در تمام کوچهراستى مایه دردسر و زحمت است. نخست این

جویها و راه آبهاى سرپوشیده وجود دارد، گاهى اوقات پوشش این جویها فرو 

آفریند. دوّم گذرند خررات و صدماتى مىاى کسانى که سواره مىریزد، و برمى

هایى است که دهانه آنها به محازات و هم سرح کف ها چاهکه در بعضى کوچهاین

کوچه همچنان گشوده مانده، و اگر رهگذران آنها را نبینند خررمند است. عام  

ها به خانه تر از آن دو است اینست که فاضسب همهدیگرى که بدتر و زشت

شود، و بعضى مواقع گودالهاى بزرگى که زیر دیوار هر خانه کنده شده، وارد مى

هاى شهر کنند. با وجود اینها، کوچهجاى آبریزگاه از آن استفاده مىرهگذران نیز به



 

رود بویناک و کثافت آلوده نیست. زیرا از یو سو هوا اصفهان چنانکه گمان مى

کشاورزان و باغدارانى که هر روز بامدادان میوه و  خشو است، و از سوى دیگر

آورند، هنگام مراجعت به ده همه سبزى و مواد خوراکى دیگر از روستا به شهر مى

آن فضوالت را براى تقویت زمینهاى زراعى و باغهاى خود از آن گودالها جمع، و بار 

: 7512؛ شاردن، 4جلد برند. مسفرنامة شاردنکنند، و به روستا مىچهارپاى خود مى

7534-7533 ) 

شوند که هایی منشعب میاز این گذرگاه منزدیو مدرسه صدر در اصفهان( کوچه

 (7442: 7512؛ شاردن، 4جلد همه تنگ و کوتاه و کثیفند. مسفرنامة شاردن

 ، جهانگرد ایتالیاییجملی کارری 9211

های آن خالی و محقراست. اما چند مسجد زیبا زننده، مغازه میدان شهر کثیف و

دارد. اگر مخارج هنگفتی که برای بنای مساجد صرف می شود، به م رف تعمیر و 

نگهداری مساجد قدیمی برسد، آنها را از ویرانی و انهدام نجات خواهد داد. مسفرنامه 

 (34 :7541کارری؛ کارری، 

همه تنگ و تاریو و ناتمیز و اغلب بازارهای مسقف نیز غرق در  های اصفهانکوچه

کثافت است. جلوی هر خانه گودال کوچکی کنده اند که کثافت و مدفوع اه  خانه 

در آن جمع و از طرف عده ای به باغهای اطراف حم  می شود و به م رف کود می 

گوناگون مردم شهر های رسد. اگر هوای آفتابی و و سالم شهر نبود، بی شو بیماری

 (35 :7541را از پا در میاورد. مسفرنامه کارری؛ کارری، 

های بیشمار دیگر می آمیزد و وضع غیر قاب  تمیزیاین خاکروبه و کثافات شهر با نا

ت وری ایجاد میکند. الشه حیوانات سقط شده را بدون مانع و پروا به وسط کوچه و 

ن حیوانات را در هر کوی و برزن میریزند. مسفرنامه کارری؛ خیابان می اندازند. خو

 (34: 7541کارری، 

باورنکردنی اینکه اشخاص ممیز و بالغ هر جا که دلشان بخواهد برای رفع حاجت 

 (34: 7541نشینند. مسفرنامه کارری؛ کارری، می

درجه عرض جغرافیایی دارد محیط آن قریب پانزده  53درجه طول و  33شهر قم 

یلومتر است. و برج و باروی آن در نتیجه ریزش باران از بین رفته و به صورت ک

های شهر نیز همین حال را دارند. میدان شهر کثیف و ویرانه درآمده است؛ خانه
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های آن خالی و محقر است. اما چند مسجد زیبا دارد. اگر مخارج زننده و مغازه

به م رف تعمیر و نگهداری این  هنگفتی که برای بنای مسجد تازه صرف می شود،

چند مسجد قدیمی برسد، آنها را از ویرانی و انهدام نجات خواهد داد. متاسفانه به 

این نکته توجه نمی شود و هر ثروتمندی برای آمرزش گناهان و زنده ماندن نامش 

کند، ولی چند سال پس از مرگ او مبدل به به ساختمان مسجد تازه ای اقدام می

ی شود ؛ از این رو است که روز به روز به شمار مساجد ویران افزوده می ت  خاک م

 (31: 7537؛ کارری، شود. مسفرنامه کارری

در دشت، در عباسی، در  شهر اصفهان ده دروازه دارد که عبارتند از در طوقچی،

حمدیون یا در حرم، در سید النبون یا لبنان، در دولت، در مودباک، در حسن آباد، 

سید احمدیان، و در جوباره. این درها خیلی کوچو و به حدی بدریخت اند که هیچ 

شباهت به دروازه شهر بزرگ یا پایتختی چون اصفهان ندارند. بر روی بعضی از آنها 

ها هرشب عده ای هایی نیز کوبیده اند. در جلوی هریو از این دروازهآهن پاره

های ولی دیوارهای ح ار به اندازه ای در قسمت نگهبان و افسر کشیو می دهند،

متعدد خراب و فرو ریخته است که انسان در هر موقع از شب می تواند بدون مانع 

های اصفهان همه تنگ و تاریو و ناتمیز، و اغلب بازارهای وارد شهر شود. کوچه

ات مسقف نیز غرق در کثافت است. جلوی هر خانه گودال کوچکی کنده اند که کثاف

های اطراف شهر حم  می و مدفوع اه  خانه در آن جمع و از طرف عده ای به باغ

شود و به م رف کود می رسد. اگر هوای آفتابی و سالم شهر نبود، بی شو 

های گوناگون ساری مردم شهر را به کلی از پای در می آورد. تابستان بیماری

نامربوع است. در زمستان هم  اصفهان به علت وجود گرد و غبار و باد دا می بسیار

ها به آخرین حد می رسد و زندگی را دشوار می سازد. در تمام گ  و کثافت کوچه

ایران یو کوچه یا خیابان سنگفرش وجود ندارد. فقط عده کثیری که مامور تنظیف 

ها و جلوی منازل اعیان و و آب پاشی معابر هستند، هر روز چند بار میدان

و آب پاشی می کنند. ... این خاکروبه و کثافات شهر، با  ثروتمندان را جارو

کند. الشه آمیزد و وضع غیرقاب  ت وری ایجاد میهای بی شمار دیگر میناتمیزی

ریزند. خون حیوان حیوانات سقط شده را بدون مانع و پروا به وسط کوچه و بازار می

اص ممیز و بالغ هر جا ریزند. باورنکردنی این که اشخرا در سر هر کوی و برزن می



 

دانم چه علتی بوده که یکی از نشینند. نمیکه دلشان بخواهد برای رفع حاجت می

نویسندگان ایتالیایی ما شهر اصفهان را با شهر زیبای پالرمو مقایسه کرده است؛ در 

صورتی که کمترین وجه شبهی با هم ندارند و کوچکترین خانه شهر پالرمو به 

گلی و تنگ و تاریو این شهر بهتر و زیباتر است، البته بجز  هایمراتب از خانه

منزل شاه و چند تن از بزرگان؛ چه همه خانه گلی هستند و فقط تعدادی آجر در 

دارند، به وسیله ها، که در اثر باران زود شکاف بر میآنها به کار رفته است. این خانه

چه  شاهی و دستمزد کارگر شوند. دستمزد بنا روزانه مشتی خاک و گچ تعمیر می

روزانه بیست شاهی است و بدین جهت برای یو کار کوچو بنایی باید متحم  

 (10-11: 7537؛ کارری، هزینه نسبتا زیادی شد. مسفرنامه کارری

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

گنند و بوی تعفن ماند و میها می آب قلیلی در ته جویها جریان دارد. معموالآن

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

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

ع غفلت کرده اند و پس از بی مباالتی مأموران آبیاری بوده که از مراقبت و آب بموق

ها نیز چناری تازه نکاشته اند و با از بین رفتن آن چنارها زیبایی خشو شدن آن

 (34: 7537؛ کارری، میدان از بین رفته است. مسفرنامه کارری

گیرانى نیز هستند که بسیار کثیفند و توقف و تماشاى هنرنما ى بازان و معرکهحقه

 (745: 7541ه کس قاب  تحم  نیست. مسفرنامه کارری؛ کارری، آنها براى هم

ها از زنان رقاصه ها و جشنکنند و در بعضی مهمانیدر ایران مردان هرگز رقص نمی

کنند. حقه بازان و معرکه گیرانی نیز هستند که ای یکی دو تن را اجیر میحرفه

همه کس قاب  تحم  نیست.  ها برایبسیار کثیفند و توقف و تماشای هنرنمایی آن

 (503: 7544، یغما؛ کارریممجله

 جاسوس انگلیس و قبل از آن.  همفر 9161حدود 

نادانی و بی سوادی، تقریبا در سراسر  -7نقاط عمده ضعف مسلمین عبارت اند از: 

بود شور و جمود فکری و تع ب بی اطسعی از اوضاع روز، کم -2ممالو اسسمی؛ 

بی اعتنایی به زندگی مادی، زیاده روی در عبادت به امید  -5شوق کار و فعالیت؛ 
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هرج  -4کاهد؛ بهشت موعود که قهرا از کوشش برای زندگی بهتر در این جهان می

که و مرج در ادارات دولتی و نبودن قانون و نظامات و مقررات با وجود احترامی

عت قا لند. اجرای دستورات شرع عمس متروک شده مردم برای قرآن و احکام و شری

و بیکاری در اقت اد ناسالم و عقب مانده، فقر عمومی -3شود؛ و کمتر رعایت می

ها و آلودگی شهر -1تحقیر زنان و تضییع حقوق ایشان؛ و  -3سراسر منرقه ؛

ر ها و دروستاها، انبوه زباله و گرد و خاک و خاشاک، مخ وصا در شوارع و کوچه

جاسوس انگلیسی در  های کاال و غیره و ... مخاطرات همفرمراکز دادوستد انبار

 (12: 7532، هامفری ممالو اسسمی؛

 ، صاحبمنصب افغانی همراه قشون نادرشاهعبدالکریم 9161-9116

شفاف است بعدا  از کثافتکاری گذرد تا ورود به شهر، صاف و نهری که از مشهد می

شود. بنا و عظمت مشهد، باعث خرابی طوس شد که آلود و لجن میاهالی، گ 

، شهریست از خراسان واقع در چهارفرسخی مشهد. مدر رکاب نادرشاه؛ عبدالکریم

7522 :23) 

 ، سفیر حکومت هند بریتانیا سر جان ملکم 9111-9119

های آن مشیراز( با آجر و خشت و کاه و کود گاو ساخته شده که منظره بسیار نهخا

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

های شهر بسیار باریو و کثیف ظرافت و زیبایی کافی برخوردار است.... اما کوچه

 (43 :7535، هالینگبری است. مروزنامه سفر هیهت سرجان ملکم؛

های این همدان نیز مانند سایر شهرهای ایران بسیار نامنظم ساخته شده است. خانه

ها بسیار نامنظم بنا شده اند و شهر را حدود ده هزار واحد تخمین زده اند. این خانه

و در تمام ف ول، به  های این شهر بسیار تنگم الحشان آجر و گ  است. کوچه

، هالینگبری ؛ویژه در زمستان بسیار کثیف است. مروزنامه سفر هیهت سرجان ملکم

7535 :13) 

 ، جاسوس انگلیسیوارینگ 9116

های ایران مصرف نظر از عدم نظافت( بسیار مجل  و زیبا هستند، ولی با اینکه حمام

های باشند. آنان به ندرت پیراهنیث المجموع مردم آن کشور بسیار کثیف میمن ح

شود کنند مگر آنکه احساس خرر نمایند. در ایران کسی پیدا نمیخود را عوض می



 

که هر یو ماه یکبار جامه تازه بپوشد و یا اینکه هر شش ماه دوبار شلوار خود را 

 (732: 7533، تعویض نماید. مده سفرنامه؛ وارینگ

 ، افسر فرانسوی و معلم ارتش نظام جدید عباس میرزاتانسرگرد بن 9111

قب  از اینکه داخ  خزینه شوم، آب را نگاه کردم، به نظرم بسیار کثیف آمد و می  

به شستشو در آن نکردم. چون پانزده روز بود که آن را عوض نکرده بودند و بیش از 

ر نفر در این مدت در آن شستشو کرده بودند. مسها گفته اند آبی که بیش از سه هزا

چهارپا عم  داشته باشد، تمیز است و چون در این مملکت آب کم است و گرم 

کنند. در هر حال کردن آن مشک ، حمام دارها از این گفته به نفع خود استفاده می

از طرفی امکان دارد که گرمای آب  مردم معتقدند که بعد از استحمام تمیز شده اند.

شوند، سموم و مواد مضره آن را زای  و مواد گوگردی که از سوخت تشکی  می

 (15: 7517، سازد. ممسافرت به ایران؛ سولتیکوفمی

 فرانسوی ، مترجم هیئت ژنرال گاردانتانکوانی 9111-9111

ها بساط خود را در کوچکی از درازای میدان جاری است. عده ای از سلمانیجوی 

زنند، حجامت تراشند، رگ میکنار این جوی پهن کرده و همان جا سر می

هایی درباره ایران و ترکیه پردازند. منامهکنند، و حتی به عم  جراحی هم میمی

 (751: 7515، آسیا؛ تانکوانی

های مرسوم ان ثروتمند و مقتدر، بر اثر حرارت آب و هوا، و یا در نتیجه ازدواجایرانی

پیش از سن رشد کام ، خیلی زود فرسوده و ع بی و درمانده می شوند و سرتاسر 

زندگی شان با تن پروری و عیاشی و بی خیالی می گذرد. در این حال، خود را در 

و و شپش است، می پوشانند و در های زردوزی شده ای که زیر آن پر از کجامه

گوشه ای کز می کنند، و تقریبا می توان آنها را شبیه کسانی دانست که چندان 

دورتر از ما زندگی نمی کنند و در تنبلی و کثافت در سرتاسر اروپا مشهور خاص و 

ها است. همین افراد هر عام اند. در واقع، دنیای ما مجموعه ای از تضادها و تناقض

ز رسیدن به پاکیزگی و نظافت تن خود غفلت می کنند، اما در عوض به تمیز قدر ا

ها هر روز به دقت هایشان بسیار بسیار اهمیت می دهند. حیاط خانهماندن خانه

ها را مرتبا می تکانند. کسی هرگز نباید ها و نمدهای کف اتاقجارو می شود. فرش
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هایی درباره ایران و تاق شود. منامهبدون درآوردن کفش از پا در آستانه در وارد ا

 (201: 7515، ترکیه آسیا؛ تانکوانی

های زیر هیچ توجه ندارند و نتیجه اجتناب ناپذیر آنها به ظرافت و تمیزی لباس

چنان غفلتی، کثیف بودن و عدم پاکیزگی است. تن افراد ثروتمند نیز مانند بدن بی 

حشرات گزنده دیگر است. چندین ماه تمام، شب و روز چیزها، مورد حمله شپش و 

کنند آیند پیراهن به تن میپوشند. وقتی که از حمام بیرون میفقط یو پیراهن می

و تا پاره نشود، و به زبان حال آیه خداحافظی نخواند، حاضر نیستند که آن را عوض 

 (253: 7515، هایی درباره ایران و ترکیه آسیا؛ تانکوانیکنند. منامه

 ، منشی سفارت انگلیسجیمز موریه 9111-9111

گسترده گشت، سفره ای از پارچه چیت نازک « سفره»بر روی زمین در برابر ما 

چنان پهن که ناگزیر پاهای خود را جمع کردیم. این سفره بسیار فرسوده و کهنه و 

ی آن مانده و کپو زده بود که بویی های خوراک پیشین چنان بر جای جاخرده

خواست. اما ایرانیان از آن خرسند بودند زیرا بر آنند که آلیش ناخوش از آن بر می

: 7513، سفر یکم؛ موریه، کردن سفره بدبختی آور است. مسفرنامه جیمز موریه

773) 

 گلیس ، منشی سفارت انگلیس و سفیر انموریه 9111-9192

ها، ما را به بحثی دوستانه با مهماندار مانگلیسی( در خ وص موضوع دیدن حمام

ها کثیف نظافت کشاند. ما گفتیم ایرانیان پاکیزه ترین مردم جهان هستند و فرنگی

کنید؛ دست و ها به ندرت حمام میمثس  همین شما انگلیسی»ترین آنان. گفتم: 

های عادی ید تمیز شده اید. در حالی که آدمکنشویید و فکر میصورتتان را می

های صاحب تشخیص همه روزه تمام بدن خود ایرانی حداق  هفته ای یو بار و آدم

ممکن است چنین باشد، اما پاکیزگی تنها زمانی »مهماندار گفت: « شویند.را می

وجود دارد که در آب هستید، در لحظه ای که از آب خارج شده و پیراهنی را 

کنید که از پدرتان به ارث ها پوشیده اند و شلواری را به پا میوشید که هفتهپمی

کنید که از پوست گوسفند است و چندین نس  از عمر آن رسیده و ردایی به تن می

کنیم. های زیر خود را هر روز عوض میگذشته، پاکیزگی معنایی ندارد. ما لباس



 

« شویند.از سر تا پای خود را می فقیرترین مردمان ما حداق  هفته ای یو بار

پاکیزگی جامه چه فایده ای دارد وقتی از درون با خوردن گوشت خوک »گفتم: 

برابر متعارف « بیست سال»ناپاک هستید. به خدا قسم که در بازگشت به ایران اگر 

نماز بگزاریم، ازآلودگی ای که از اقامت در این جا و در میان شما دچار خواهیم شد، 

: 7513 ،مسرگذشت حاجی بابای اصفهانی در انگلستان؛ موریه« شویم.نمیپاک 

723) 

صبحانه بسیار خوبی برای او مصدراعظم انگلیس( آماده شده بود، اما در کمال 

رسید میلش به چیزی نکشید. سفیر مایران( با حیرت باید گفت که به نظر می

کشید و حتی خود سفیر با او هم لقمه شد و با انگشتان خود بهترین غذا را برای او 

انگشت خود از برن  او خورد و قاش  خود را به او داد تا بان مبا؟( آن شربت بنوشد، 

اما او نتوانست بفهمد چه خوراکی خوبی پیش روی نهاده شده. به او تعارف کردیم 

. اما که گز انگبین بخورد که او با دقت و وسواس تمام آن را زیر و رو کرد

هایش شکست و آرد آن را با هاشم، پادوی سفارت با مهارت آن را با دستوقتی

دهان خود فوت کرد، به نظر رسید که دیگر تمایلی به نشان دادن کن  کاوی ندارد. 

زند، داند که به غذاهای ما لب نمیقرعٌا این کافر ما را نجس می» با خود گفتم: 

دهد و شراب مخنزیر( تردید به خود راه نمیکه خوردن گوشت خنضیر همین آدمی

ها چنان که سفیر تقیداتش با او کنار آمده و با فرنگینوشد؟ همین آدمیحرام را می

کند که گویی مومنان واقعی هستند و گوش خود را براحکام پیامبر خود رفتار می

جیب و متوجه شدیم که هنوز چیزهای بسیاری باید دربارۀ این مردم ع« بسته است!

: 7513 ،غریب بیاموزیم. مسرگذشت حاجی بابای اصفهانی در انگلستان؛ موریه

741) 

شخص سفیر مایران، در مهمانی( به همان آرامش و راحتی ای بود که هر یو از 

خورند او با مهارت حیرت ها غذا میکسانی که با تجربه بسیار در میان انگلیسی

کرد. در مورد شخص ها استفاده میها و گیرهاقوها، چنگالها، چانگیزی از قاش 

خودم باید بگویم آن قدر خوش شانس نبودم چرا که از زور عادات پیشین دچار 

یکی دو اشتباه شدم که تأثیری ناخوش آیند بر کسانی که در اطرافم غذا 

حرمتی خوردند، گذارد. نان پهلو دستی ام را برداشتم که این عم  به همان بی می
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است که اگر در ایران چنین رفتاری نکنی و از لیوان او نوشیدم و فقط با دستم لقمه 

ای غذا از ظرفی برداشتم و پیش رویش گرفتم تا در دهانش بگذارم. آن چنان یکه 

ای خورد که گویی پیشنهاد زهر به او داده ام. مسرگذشت حاجی بابای اصفهانی در 

 (201: 7513 ،انگلستان؛ موریه

 ، سفیر انگلیسجیمز موریه 9191-9192

میان سیمای کلی ایرانیان ساح  نشین و سیمای ایرانیانی که با ما از انگلیس آمده 

نمودند. اینان توجه شد و گروه اخیر خوش سیماتر میبودند، تفاوت بسیار دیده می

با ما آموخته بودند، در صورتی که  به نظافت و رعایت پاکیزگی را در اثر همزیستی

، سفر دوم؛ موریه، ساح  نشینان از این مزیت بی بهره بودند. مسفرنامه جیمز موریه

7513 :12) 

های باریکی به نام کوچه راه خود را باز کند، آدم اروپایی... او باید در میان خط

های های جانوران مرده و سگههایی دست و پاگیر و پر از آت و آشغال و الشکوچه

 (14: 7513، سفر دوم؛ موریه، گر و اکبیری، ... مسفرنامه جیمز موریه

های زندگانی خو گرفته، آدم اروپایی که چشمانش به پاکیزگی و آسایش کلی پدیده

در اینجا در اثر روبرو شدن با وضعی سخت متضاد به افسردگی و اندوه دچار 

دار و نقاشی و های درخشان و شیشههای لندن با آن سقفبه جای خانهگردد. می

های های توسری خورده با سقفهای بهنجارند، خانهرنگ آمیزی شده که دررج

بیند که با هم پیوند و تناسب چندانی ندارد... آدم اروپایی پنجره را میمسرح بی

های دست و ا باز کند، کوچههای باریکی به نام کوچه، راه خود رباید در میان خط

های گر و اکبیری ... به های جانوران مرده و سگپاگیر و پر از آت و آشغال و الشه

های چسبان های تمیز تراشیده و صاف و جامهجای سیماهای ظریف و چهره

بیند. های گ  و گشاد را میهای خشن پر ریش و سبی  با جامهاروپایی، چهره

 (13: 7513، سفردوم؛ موریه، مسفرنامه جیمز موریه

های گلین بر فراز تپه ای متروک و دور افتاده آبادی پر کثافت فوالد محله با دیوار

در دل دشت نزدیو هشتاد خانه دارد. اهالی آن بر حسب ظاهر بسیار بی چیز و 

نگیز از تهی دست اند. زنان به ویژه پرآشوب و جیغ جیغو هستند... این آبادی رقت ا



 

آن یو روحانی تهرانی است که به ظاهر کشاورزان خود را در اوج تنگدستی نگه 

از آنان  -هایشانجزجان–داشته و بی هیچ گونه ناراحتی وجدانی هر چه دارند 

 (401: 7513، سفردوم؛ موریه، ستاند. مسفرنامه جیمز موریهمی

 فرانسوی، نظامیسرهنگ دروویل 9196-9196

پیش از هرچیز ذکر این نکته الزمست که ایرانیان بسیار دیر به دیر یعنی فقط هر 

ماه یکبار پیراهن تن خود را عوض کرده و از زن و مرد همه با شلوار به رختخواب 

 (33: 7551؛ درووی ، میرند ممیروند(. مسفرنامه درووی 

به امر نظافت بی قیدی عجیبی دارند. مثسٌ دستمال برخی از بزرگان ایران نسبت 

کنند که بوی چرک و عفونت مشمهز کننده ای گرفته جیب را فقط وقتی عوض می

است. روزی این مرلب را با یکی از آنان در میان گذاشتم. عذر آورد که تق یر 

بعد اطاقدار اوست که فراموش کرده دستمال دیگری به وی بدهد. با اینحال یو ماه 

باز همین شخص را دیدم که هنوز دستمال خود را عوض نکرده است. مپاورقی 

 (37: 7551؛ درووی ، نویسنده( مسفرنامه درووی 

 ، تاجر و کارگزار روسی بارون فیودور کورف 9161-9161

کند، ولی از یدر این سرزمین، ق به یا شهر از دور به شما خیلی زیبا جلوه م

سلیقگی بینید که با بیهایی به تمام معنی محقر و غالبا مساجدی را مینزدیو خانه

اند و عسوه بر این همه را چیز غرق در کثافت و همه جا را کثیف ساخته شده

های خررناک موبا و طاعون( معموال در ایران همزمان بروز بینید. این بیماریمی

برد. به هر حال باید گفت طاعون فقط مردم را از بین می کند و به طرزی فجیعمی

گذشت و از شود، حال آنکه در گذشته دهها سال میدر این اواخر در ایران تکرار می

 (715: 7512؛ فیودور کورف، آن خبری نبود. مسفرنامه ی بارون فیودور کورف

ار(، چوب بلندی به زمین کوبیده آن مح  ممیدان کوچکی جلو بازدر چند قدمی

گردید و کنار آن بدن متعل  شده بود و بر سر آن سر جداشده انسانی مشاهده می

به سر افتاده بود، آن سر و تن به مردی تعل  داشت که سه روز پیش در همین جا 

های تهران از روزی که این شهر را ساخته اند، به جرم دزدی اعدام شده بود. خیابان

یکبار هم که شده جاروب نخورده است. تاکنون هیچ کس نسبت به این کار برای 

توانند علم کالبدشناسی احساس نیاز نکرده است و کسانی که عسقه مند باشند می
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ها، قاطرها، ها بیاموزند. بقایای اجساد شترها، االغتمام جانوران را در این خیابان

ها ی گرسنه آنها را نخورند، در خیابانهاها تا زمانی که سگاسبان، سگان و گربه

ها را از بین ببرد. آب و افتاده است، اما حتی گذشت زمان نیز قادر نیست استخوان

کند، در هوای تهران هم به این بی مباالتی و بی توجهی نابخشودنی مساعدت می

از سکنه جای دیگری از جهان به خاطر وجود این کثافات مهلو ممکن بود نیمی

شوند، ولی در اینجا خشکی هوا به قدری شدید است اجساد قب  از اینکه  تلف

؛ فیودور کورف، شوند. مسفرنامه ی بارون فیودور کورفبپوسند غالبا خشو می

7512 :203) 

 ، سفیر فوق العاده فرانسهکنت دوسرسی 9161-9111

رخورد کردم که پوستشان را از کاه پر کرده هایی بچند روز بعد به جسد انسان

بودند و در بلندی آویزان نموده بودند تا مردم آن را ببینند... این تنها برخورد 

شود. های تهران با آن مواجه میناراحت کنننده ای نیست که انسان در کوچه

؛ م.7140-7153ها بسیار تنگ و کثیف و پر از سگهای ولگرد است. مایران در کوچه

 (741: 7530، دو سرسی

 بارون دوبد، نایب اول سفارت روس 9111-9119

پس از پخت نان مشک  من ظاهر شد؛ زیرا هرچند به شدت گرسنه بودم اما تمام 

های زن مراح  تهیه آن را هم به چشم دیده بودم مبین خودمان باشد، دست

: 7514، لرستان و خوزستان؛ دوبد رو خیلی هم پاکیزه نبود(...  مسفرنامه سبزه

474) 

 ، مامور سیاسی انگلیس در جنوب ایرانالیارد 9111-9116

های پر از شیرینی که روی با هم گرم صحبت و مذاکره بودیم که فراشان با مجمع

روبات الکلی بزودی برچیده شد سرشان گذاشته بودند وارد مجلس شدند. بساط مش

... برای من که یو نفر اجنبی بود مجمعی جدا آوردند و خوشحال شدم که با آنان 

های کثیف خودشان غذا روی یو سفره هم غذا نشدم، چون آنان با انگشت و ناخن

 (31: 7513؛ الیارد، کردند. مسفرنامه الیاردرا آلوده می

 ر کنسولگری انگلیس در ارزروم عثمانیهولمز، مامو 9111



 

های شب قب  روی ها: صبحانه تکرار شام بود و همان صحنهآداب غذا خوردن ایرانی

ام که از آداب غذا خوردن با دست با احترام یاد شده و به ها شنیدهداد. من بار

که این علت اند، بهناخوشایند به آن نگاه کردن را اشتباه دانستهعنوان رسمی

های ما ابزار تمیزتری هستند. های تمیز و شسته شده نسبت به چاقو و چنگالدست

ها را یو تشریفات صوری یافتم، توانم بگویم که در ایران شست و شوی دستاما می

آب نیم گرم قب  و بعد از صرف غذا بر شود، صرفا کمیاز هیچ صابونی استفاده نمی

هم اغلب با یو دستمال جیب که احتماال شش ها را شود که آندست ریخته می

ها اگر چه به طور کلی از رسم کنند. ایرانیماه است شسته نشده، خشو می

این سبو غذا کنند کهها در استفاده از چاقو و چنگال متعجبند اما اقرار میاروپایی

 فرج اهلل»خوردن در ظاهر، آراسته تر و در واقعیت تمیزتر از آداب خودشان است. 

کرد، اظهار داشت که با وجود این، غذا این گفته را ت دی  میدر حالی که« بیگ

دهد. ی بیشتری میاین روش به غذا مزهدهد، چرا کهخوردن با دست را ترجیح می

کنم گفته اش درست باشد! هایش ت ور میالبته با توجه به رنگ و ظاهر دست

 (51: 7530، مسفرنامه ساح  خزر؛ هولمز

 ، نماینده روسیه در کمیسیون تعیین سرحدکلنل چریکف 9111-9116

ها سگ نیست، که هردوی این شهرم شوشتر و دزفول( بسیار کثیف است. در کوچه

به واسره، رفع کثافت نماید. ..دیوارهای دور شهر مدزفول( از گ  است، مگر از زیر 

ریزه چیده است. از طرف جنوب شرقی دیوار شهر خرابی زیاد دارد. چند رگ سنگ

 (53 :7531مسیاحتنامه مسیو چریکف؛ چریکف، 

، باستان شناسی و نماینده انگلیس در سرهنگ الفتوس 9111-9116

 کمیسیون تعیین سرحد

د که در زیر سایه چند ما را به درون یو حیاط کثیف راهنمایی کرد و در آنجا بو

درخت، چندین نفر سر تا پا نامرتب و ژنده پوش از اعراب قبیله چغب را دیدم که 

های بیگانه نکردند و فقط وقتی شیخ از آنها کمترین اعتنایی به حضور ما ن رانی

خواست به ما احترام بگذارند با اکراه به نشانه احترام از روی زیرانداز کثیف خود 

 (23: 7513؛ الفتوس، مسفرنامه پژوهشی سرهنگ الفتوسبلند شدند. 
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های شهر مدزفول( در مقایسه با شوشتر کثیف ترند و بوی گندی که از خیابان

شود، واقعا بیماری زا و تهوع آور است. مسفرنامه ها در هوا منتشر میکثیفی خیابان

 (30: 7513؛ الفتوس، پژوهشی سرهنگ الفتوس

 ، پزشک اتریشی ناصرالدین شاهپوالک 9119-9121

قانون شرع این است که هر کس حتی المقدور عم  تخلیه را در کنار جوی آب یا 

های بی معنی است که خارجیان در خود آب انجام دهد ماین یکی از همان حرف

آید، آن به میان میگویند. در بسیاری از مواضع که صحبت از شرع و قوانین می

پردازد. پاورقی مترجم(. در نتیجه در پناه نویسنده بر اثر جه ، به یاوه گویی می

توان یافت که آلوده نباشد. حتی مواضعی هم که ممکن است سایه، هیچ جا ی نمی

؛ پوالک، مورد استفاده شاه واقع شود از این امر مستثنی نیست. مسفرنامه پوالک

7531 :31) 

گیرد. این را دیگر به می  و دلخواه برای تنظیف خیابانها هیچ عملی انجام نمی

سبزی کارها واگذارده اند که زبالة شهر را برای کود ببرند. دل و رودۀ حیواناتی که 

شود و در ذبح شده اند، باقیماندۀ غذا و جانورانی که مرده اند به کوچه افکنده می

خود بخت بلندی است که سگهای بسیار با تخم و ترکة ماند. پس این آنجا می

کنند؛ شغالها نیز ها را تمیز میپرند و کوچهفراوانشان شبها از کمینگاه بیرون می

خیزند. استخوانهای به جا مانده را اینجا و آنجا گاه و بیگاه به دستیاری سگان برمی

ز در شهر هست که های کوچکی نیاندازند. با وجود این تپهدر خندق شهر می

کثافت قرنهای بسیار را الیه به الیه در خود انباشته و از انظار پوشانده. بوی عفونت 

شود، سکونت در تهران را در وحشتناکی که از این همه مواد گندیده منتشر می

سازد؛ تبهای کشنده ای ف   تابستان، بخ وص برای اروپا یان طاقت فرسا می

شود که هر گاه وبا وارد مملکت شد به طرز وحشتناکی کند و باعث میایجاد می

کند، کشتار کند. بیش از هر وقت، بوی عفونت چند روز بعد از عید قربان بیداد می

شود و دیگر پشتکار سگان و زیرا در چنین روزی گوسفندان بسیاری قربانی می

ه اروپا یان سخت ها برآید. بنابراین بشغاالن نیز یارای آن را ندارد که از پس الشه

شود تابستانها را در یو جای ییسقی بسر برند؛ تردیدی نیست که در توصیه می



 

؛ شوند. مسفرنامه پوالکشهر در این ف   به بیماری اسهال خونی سختی دچار می

 (33: 7531پوالک، 

وان تچون از تمهیدات بهداشتی برای تمیز نگاهداشتن شهر تهران کس اثری نمی

ها چندان کثیف و هوا چندان مسموم و گرم و خفه جست، در تابستان خیابان

ها و مگسها چنان مزاحمند که کننده و آب حوضها آنقدر مانده و متعفن و پشه

؛ پوالک، شود. مسفرنامه پوالکرفتن به ییسق امری الزم و غیرقاب  اجتناب می

7531 :11) 

که وسای  آشپزخانه را پس از م رف به اندازۀ کافی تمیز و این در صورتی است 

توان از قشر سختی که روی جدار داخ  دیگ بسته است نکرده باشند. حتی گاه می

تعداد دفعاتی را در که در آن پلو پخته اند حدس زد. چون پس از مدت کوتاهی 

ن الزم دهند دیگر نظافت اساسی را برای آاستعمال، دیگها را به سفیدگری می

شمرند. اصوال به هیچ وجه نباید در ایران توقع نظافت به مقیاسی که نزد ما نمی

ها همین که غذا تمیز سر سفره بیاید، دیگر راضی هستند. رای  است، داشت. ایرانی

در میهمانیها که آشپزها سخت مشغولند و تعداد طیور ذبح شده بسیار است، ممکن 

؛ پوالک، پاک نکرده در پلو بگذارند. مسفرنامه پوالکاست که مرغی را با دل و رودۀ 

7531 :34) 

آورند؛ در بعضی از هایی از گوسفند را برای قربانی معید قربان( به شهر میگله

شود سراغ کرد که کشند و به زحمت خانواده ای میها حتی ده گوسفند میخانه

ه گوشت در این هنگام چندان فراوان یو گوسفند هم در آن قربانی نشود. در نتیج

آورد بلکه مقداری است که نه تنها هر تهیدستی هر چه بخواهد از آن به دست می

شود. گوشت به همراه آشغال و دل و رودۀ از آن نیز فاسد شده به کوچه ریخته می

ماند، زیرا سگها و شغالها از عهدۀ گوسفند روزهای بسیاری در کوی و برزن می

آیند و در نتیجه بعد از عید قربان همیشه وشت به این فراوانی برنمیخوردن گ

گردد. هر گاه عید قربان در اردوی تابستانی شاه ها شایع میاسهال و سایر بیماری

برپا شود، باید میدان را روز بعد تمیز و پاکیزه کنند، زیرا عفونت هوا و آبی که در 

ه است ادامة اقامت در آن مح  را اثر انداختن دل و روده در آن، آلوده شد
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سازد. در سالها ی که وبا شیوع دارد پس از عید قربان بر شدت و غیرممکن می

 (255: 7531؛ پوالک، شود. مسفرنامه پوالکحدت آن بیماری واگیر افزوده می

مختار  ، فیلسوف و کاردار و وزیردو گوبینو 9129-9126، 9111-9111

 فرانسه

پیراهنی ازکتان سفید در بر داشت که ژنده و پاره شده بود. سر و پایش برهنه، 

موهایش ژولیده، ریش خاکستریش آشفته صورتش به رنگ آهو و پر از چین  

 (515: 7531چروک بود. مسه سال در آسیا ؛ دوگوبینو، 

 کاپیتان هنت، افسر انگلیسی در جنگ انگلیس با ایران 9111

ار معتنی از ذخایر جنگی و قورخانه و آذوقة اردوی ایران به ت رف ما درآمد و مقد

جنازه مشاهده شد که هنوز آنها  30الی  10در حول و حوش توپخانه آنها در حدود 

، هجری قمری؛ هنت 7215را دفن نکرده بودند. مجنگ انگلیس و ایران در سال 

7521 :13) 

محمرهمخرمشهر( با اینکه یکی از مراکز مهم تجارتی است این ایام در کثافت غوطه 

 (11 :7521، هجری قمری؛ هنت 7215خورد. مجنگ انگلیس و ایران در سال می

عم  نمیه در نظافت آن مراقبتی ب بازار شهر که مث  اکثر بازارهای مشرق زمین

آید، اراضی اطراف محمره یو قسمت باتسق است و یو قسمت دیگر ریگزار است و 

باشد. مجنگ انگلیس و ایران در جسته جسته بعضی نقاط قسمت دوم مزروع می

 (11 :7521، هجری قمری؛ هنت 7215سال 

 ، آکادمیسین روسیملگونف 9121و  9111

چون به استراباد در آمدم، او را پاکیزه   7127گوید: در فرازر مسیای انگلیسی( می

ترین و روفته ترین شهرهای ایران دیدم. هر کس در خانه ی خود را روفته و آب 

ه چنان است. زده و بسیار کوشش به پاکیزگی آنجا می نمودند،  ولی اکنون ن

 (33: 7534به سواح  جنوبی دریای خزر؛ ملگونف،  مسفرنامة ملگونف

 ، جغرافی دان و سرکنسول روسیه در تبریزخانیکوف 9111-9111



 

هایی دخمه مانند و فوق العاده کثیف سراسر زندگی اهالی الزگرد در سوراخ

های کم به هم راه دارند و در بسیاری موارد بچه گذرد که با ایوان بدون حفاظیمی

میرند. مسفرنامه خانیکوف؛ افتند و میها به زمین میسن و سال از این ایوان

 (11 :7513خانیکوف، 

 مکنزی، کنسول انگلیس در گیالن9111-9121

جود این رودسر یو مسجد و پن  امامزاده و دو حمام دارد متعجب آور است که با و

سازند، چرا همیشه کثیف اند.( مسفرنامه شمال؛ که ایرانیان تعداد زیادی حمام می

 (53: 7533، مکنزی

ها مرتب تر است، ولی به طور کلی زیاد عادت به نظافت سر و وضع و لباس زن

لی کنند، وشوند استفاده میهایی که در همه نقاط ایران یافت میندارند. از حمام

پوشند های کثیف ساب  را میخیلی تمیز نیستند، چون بعد از استحمام همان لباس

 (43: 7533، خوابند. مسفرنامه شمال؛ مکنزیها میو با همان لباس

زمانی که من در استرآباد اقامت داشتم، هنگ سمنان و دامغان در آنجا اقامت 

رسیدند و حقوق همگی مندرس به نظر می داشتند. افسران و سربازان همه کثیف و

 (713: 7533، چندین ماه به عقب افتاده بود. مسفرنامه شمال؛ مکنزی

 ، کاردار سفارت فرانسهکنت روششوار  9111تا  9121حدود 

شوی خود را در یو زیر زمین ها در ایران بسیار کثیف اند. وارد آن که میحمام

دهند و گرداگرد آن های دودآلود آن نم پس مییابی، سرد و نمناک که دیوارمی

یابند. مخاطرات سفر ایران؛ های فکسنی نهاده اند و آن را رخت کن مینیمکت

 (201: 7511، روششوار

 ، سفیر آلمان و مستشرقدکتر بروگش 9121-9129

رج شهر اصفهان( تفاوت زیاد و محسوسی با های خاساختمان آنها مخانه

ساختمانهای شهرهای دیگر ایران نداشت جز سوراخی که در دیوارهایشان وجود 

داشت و فاض  آب و کثافات توالتها از آن سوراخ به داخ  کوچه و خیابان و معابر 

ریخت. این وضع از زمان شاه عباس در اصفهان وجود داشته است و میعمومی

های خود به تف ی  از آن ذکر کرده اند که در سیاحتنامه و شاردن اولهاریوس
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آیند و این چگونه هر روزه کشاورزان اطراف اصفهان با االغهای خود به شهر می

برند تا به عنوان کود در کنند و با خود میفضوالت و کثافات را بار االغ می

، مسفری به دربار سلران صاحبقران، جلد دوم؛ بروگشکشاورزی م رف کنند. 

7531 :535) 

 ، درویش دروغین مجارآرمینوس وامبری  9126-9126

کردند، با دیدن عقیده من در باب نظافتشان مشیعیان(، که به آن بسیار فخر می

ر جای دیگری شواهد ذی  بشدت رنگ باخت. در وسط صحن کاروانسرا، مث  ه

شد. اما همچنان که به اعمال مردم در حوضی پر از آب برای گرفتن وضو دیده می

دیدم در همان حال که در یو طرف حوض کسانی نگریستم، میلب حوض می

های نیمه دباغی را در آن خیس ای نیز چرمشستند، عدهاشیای کثیف را می

کرد و در طرف آب تمیز میکردند و شخص ثالثی هم طف  خود را در همان می

گرفتند و یکی از دیگر حوض مردانی ایستاده بودند که با طمانینه و دقت وضو می

بایست خیلی تشنه بوده باشد، خم شد و حری انه از آن مایع آنان که به واقع می

سبز و تیره رنگ نوشید. از دیدن این منظره نتوانستم اشمهزار اشکار خود را پنهان 

ر ایرانی که نزدیکم ایستاده بود، بی درنگ به نکوهش جه  من پرداخت کنم. یو نف

پینت مقریب  720دانم برطب  شریعت اسسم اگر مقدار آب بیش از و پرسید آیا نمی

 (30 :7512لیتر( باشد پاک است. مزندگی و سفرهای وامبری؛ وامبری،  33

ر چاپارخانه ترکمانچای(، آن چنان نازک و سقف و دیوار اتاق و در و پیکر آن ماتاق د

پراز درز و سوراخ بود که در واقع می شود گفت پناهگاهی بی دوام در مقاب  باد و 

بارش و بوران و برف بود تا یو اتاق مح  زیست واستراحت... با این وجود ساس و 

 شته و دیگر حشرات گرسنه از همان ابتدای ورود مشغول پذیرایی از ما شدند و

 (30: 7531، لحظه ای ما را به حال خود نگذاشتند. مایران در یو قرن پیش؛ ویلز

کند، فقدان پاکیزگی نخستین موضوعی که بیگانه را مدر تهران( حیرت زده می

با  …ی خود رامبلمان خانهوسیع بیخیابانها و درون منازل است. ایرانی، تاالرهای 

پوشاند، اما کند و دیوارهای آن را با تز ینات گرانبها مییفرشهای گرانبها مفروش م

کند. اش را به اسفبارترین وضع رها میآشپزخانه و اتاق مسکونی خود و آبدارخانه

ی طس خرج لباس لباسش نیز به همین منوال است. آدمی که پنجاه تا صد سکه



 

است. صابون کاالیی کند، بندرت صاحب بیش از دو یا سه پیراهن بیرون از خانه می

های عالی اجتماعی و مهذب لوکس و م رف آن نادر است و من خانهایی با مدارج

اند. از هر چه بگذریم، ام که از دستمال جیبی خدمتکاران خود استفاده کردهدیده

ی طنرنه خاصه  این رنگ حناست که آدم را از هر اعیان ایرانی، به رغم همه

اشخاص متشخص دستها و ناخنهای  …کندیزار میظاهری و لباس پر بهایش، ب

پوشاند؛ آقا یا خانمی کنند. غشایی از این رنگ، چرک را میخود را با حنا رنگ می

شستشو سر کند. کارد و چنگال و تواند چند روزی بیکه حنا گذاشته است می

ه است العاده زنندای هستند. برای فرد اروپایی فوققاش  در ایران اشیای ناشناخته

کند و هر ای را قرعه قرعه میبیند صاحب خانه با انگشتانش مرغ پختهکه می

گرداند که تا به نفر آخر دهد و یا قدی شربتی را دور میای را به مهمانی میتکه

برسد سبی  حنایی ده دوازده مرد در آن فرو رفته است. مزندگی و سفرهای 

 (17: 7512؛ وامبری، وامبری

 ، مهندس و عکاس آلمانی هولستر  9126-9116

شود هایی پر از نجاست دیده میصبح موقع ورود و خروج از شهر در میان راه، حفره

و مردم مشغول خالی کردن آنها هستند تا بجای کود در مزارع خود از آنها بهره 

 (74: 7533، بردارند. مایران در یک د و سیزده سال پیش؛ هولستر

 (، پزشک انگلیسی)ویلس دکتر ویلز 9121-9119

ایرانیان... متاسفانه! در دوران ابتدایی عزاداری، حتی از شستن موهای خودشان هم 

خود داری می کنند. مدر ترجمه این کتاب من به عنوان یو مترجم به منظور 

جمه عین مرلب هستم و این به هیچ وجه دلی  بر تایید رعایت امانت مجبور به تر

 (43: 7531، مرلب نیست. پاورقی مترجم( مایران در یو قرن پیش؛ ویلز

 گرگر، افسر انگلیسیکلنل مک 9111

در بدو ورود .. بسفاصله مشغول استحمام شدم. در جوی آبی باریو دراز کشیدم، در 

ریخت. استحمام روزانه از چیزهایی ی روی سرم میحالی که آب از آبشار کوچک

داند و در نظر این مردم، دلی  است که ظاهرا دراین اماکن کسی اهمیت آن را نمی



 18 

 

ها. مشری سفری به ایالت خراسان و شمال غربی دیگری است بر حماقت فرنگی

 (72: 7531، افغانستان، جلد دوم؛ مو گرگر

ر( طب  معمول شرق باریو است و اگر چه کثیف اند، ولی وضع ها مبوشهخیابان

آنها بدتر از بسیاری شهرهای هندوستان در پش از اعزام ماموران بهداشت نیست. 

، مشری سفری به ایالت خراسان و شمال غربی افغانستان، جلد اول؛ مو گرگر

7533 :27) 

های آنها همیشه کثیف رفتیم... اصرب السلرنه یو روز ما به دیدن اصرب  حسام

ها فراهم است. مشری سفری به ایالت اسب است و همه نوع گیاهی برای تغذیه

 (43: 7533، خراسان، جلد اول؛ مو گرگر

گویم کاروانسرای خوب منظورم آن روستای اخیرکاروانسرای خوبی دارد. وقتی می

ای مشابه سایر کاروانسراهای این است و نقشهالعاده است که ساختمان آن فوق

باشد. برای آنکه العاده کثیف میجاده دارد، ولی مانند دیگر کاروانسراهای ایران فوق

عقیده ایرانیان را در چنین مواردی را برای خوانندگان روشن کنم، باید متذکر شوم 

اهی سرد پرسید که از کدخدا علت تمیز نکردن کاروانسرا را جویا شدم. وی با نگ

به او بگو »سپس رویش را به طرف پیشخدمت من برگرداند و گفت « تمیز کنیم؟»

اما ما »انگار که کثیفی الزمه کاروانسرا است. به او گفتم « اینجا یو کاروانسرا است.

اما او «. کنندهم در هند کاروانسراهای بسیاری داریم و آنها را همیشه نظافت می

خواهد اضافه کند رسید میبه نظر می«. بله، حتما»و گفت  تنها سرش را جنباند

مشری « های عجیب و غریبی دارید.های عوضی هستید و چه عادتشما عجب آدم»

 (37: 7533، سفری به ایالت خراسان و شمال غربی افغانستان، جلد اول؛ مو گرگر

ر غرب( نظافت در زندگی مد ن به پیش می رود هر روز بر اهمیتدری  که تمدته ب

ی می شود، در حالی افزوده می شود تا بدان حد که امروزه یو ضرورت مرل  تلق

ها( بر زمین چمباتمه می زنند خیلی بندرت لباس خود را عوض می که آنها مشرقی

کنند و شستشو را نه تنها یو امر غیرضروری بلکه مرلقا  زیان آور می دانند. مشری 

: 7531، خراسان و شمال غربی افغانستان، جلد دوم؛ مو گرگر سفری به ایالت

710-712) 



 

به جز آن جا که به حرم « خیابان»است.. این « خیابان»وجه مشخ ه مشهد 

گذرد که درچند کند. از میان آن نهر، آب کثیفی میرسد، از میان شهر عبور میمی

دم بدون توجه به بوی بد آن بر روی این نقره بر روی آن سکوهای ساخته اند و مر

شود دو طرف خیابان در گذشته کنند. گفته مینشینند و تفریح میسکوها می

های باشکوه درختکاری شده بود، ولی در حال حاضر تنها باالخیابان به این درخت

بی تردید آنچه را که یو خیابان زیبا داشته باشد دارد. « خیابان»آراسته است. 

کردند. اما بود، آن را تبدی  به یو زیبایی جاودانه میاگر از آن فرانسویان میشاید 

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

های های فراموش شده، خانهشویند، وقتی که کوچههایشان را میو اسبها یا لباس

نگرد، به این و طرف آن و دیوارهای دراز گلی را میهای فسکت بار دفقیرانه و دکان

رسد که خیلی کار دارد تا آن را به صورت معبری زیبا درآورند. مشری نتیجه می

: 7533، سفری به ایالت خراسان و شمال غربی افغانستان، جلد اول؛ مو گرگر

233) 

در اردوگاههای بیرون شهر در این جا هشت یا نه هنگ نظام وجود داشت که اغلب 

مستقر بودند، و بعضی شان البته از بعضی دیگر بهتر بودند، اما همه کم و بیش از 

بنیه ای قوی برخوردار بودند. اگر به آنها از دید یو نظامی نگاه کنی، صرفا تا حد 

ژنده پوشان کثیف و سیاهی لشکر بی دست و پا تنزل می کنند، ولی از نظر کسی 

را « جوهر سپاهیگری»ها مورد قوه تشخیص الزم را داشته باشد آنکه در این 

دارند. تردیدی نیست که آنها ژنده پوش و کثیف و بی تحرک هستند، ولی اگر 

همین افراد به دست افسران انگلیسی تعلیم ببینید، در زمان کوتاهی به سربازان 

ر دور دست و غیر شایسته ای تبدی  خواهند شد. همه، حتی آنها که از نقاط بسیا

های شهری آمده اند، افراد آرامی به نظر می رسند. در واقع این یکی از ویژگی

ها با وجود ظاهر خشنی که دارند، رفتار با وقار و جامعه روستایی ایران است. آن

ها را از افغانهای وحشی و خودخواه متمایز می کند. مشری سفری به آرامشان این

 (233: 7533، غربی افغانستان، جلد اول؛ مو گرگرایالت خراسان و شمال 
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وقایع اتفاقیه دارالعلم شیراز( دیگر آنکه حکومت حکم کردند که تمام  7573مسال  

ها را برداشته بیرون شهر بریزند که هاى شهر را آب و جاروب کرده خاکروبهکوچه

اند و قدرى هم از اعیان و ها پاک و تمیز شود، قدرى پول خودشان دادهوچهک

متمولین شهر گرفتند، ده راس االغ ابتیاع کرده چند روز مشغول برداشتن کثافت و 

اند. موقایع اتفاقیه؛ ها شدند، حال چند روز است که موقوف داشتهتمیز کردن کوچه

 (350: 7515، سعیدی سیرجانی

وقایع اتفاقیه دارالعلم شیراز( دیگر آنکه جناب عسء الدوله حکم  7527مسال  

ها را تنگ کرده بود خراب کنند و حکم به اند جلو دکاکین که کوچهکرده

اند چهار ها را پاک و تمیز کند و نیز حکم کردهاند که تمام کوچهبیگلربیگى کرده

کنند، تمام ایى که هیچ حکومتى در خیال نبود مىبازار وکی  را تعمیر کنند. کاره

اند. موقایع کنند، همه اه  شهر آسوده شدهمردم شب و روز دعا به ایشان مى

 (103: 7515، اتفاقیه؛ سعیدی سیرجانی

چراغ و حضرت وقایع اتفاقیه دارالعلم شیراز( دیگر آنکه حضرت شاه 7527مسال  

خوردند و صحن ایشان را مث  بازار که موقوفه داشتند و متولیان مى سید میر محمد

اند و حال مشغول تعمیر اند و تنظیف دادهکثیف کرده بودند بقاعده منظم کرده

 (103: 7515، حجرات آنجاها هستند. موقایع اتفاقیه؛ سعیدی سیرجانی

 اف ایران ژنرال شیندلر، مشاور انگلیسی تلگر 9112

السگرد ده معتبری است و قلعه آن مدور است. اطراف بیرون بسیار کثیف است، به 

 (737: 7541شود. مسه سفرنامه؛ شیندلر، طوری که کثافت مانع یورش دشمن می

مسجد جامع کوچو است، تعریف ندارد. پهلوی مسجد جامع مدرسه فتحعلی بیگ 

ت و دو اتاق دارد، خیلی کثیف است... مناره پهلوی مسجد است. این مدرسه بیس

 (733: 7541خیلی خراب است. مسه سفرنامه؛ شیندلر، 

 کارال سرنا، زن سیاح ایتالیایی 9111

های کشورند. اما کسانی که در این مکان جا می کاروانسراها به منزله مهمانخانه

شک  در اختیارشان گذاشته نمی شود و خود باید  گیرند، جز اتاقی کوچو و مربع

وسای  آن را فراهم کنند. زیرا اتاق فاقد هر گونه اسباب و وسیله است... بیشتر 



 

کاروانسراها بسیار کثیف است. کسی که در آنها اقامت می کند، اگر بتواند هنگام 

ه داشته هاست، در امان نگخروج خود را از بی نهایت حشره ایی که در این مکان

 (73: 7535 های ایران؛ سرنا،باشد، باید سپاسگزار باشد. ممردم و دیدنی

این سربازان با ظرافتی تمام و به کمو شست و سبابه انگلهایی را که همه ایرانیان 

 دهند روی بدنشان زندگی کنند، از بدن خود شکار کرده در آب غرقاجازه می

دانند، اعتقادی به ازاله ها را ناپاک نمیکردند. بسیاری از ایرانیان چون این انگ می

هایی را برای سفره ارباب هیچ کراهتی کوزهآنها ندارند. در گوشه ای دیگر فراشان بی

 (47: 7535 های ایران؛ سرنا،کردند. ممردم و دیدنیخود از همین آب پر می

بنا به احادیث مذهبی، هر آبی که یو متر عم  نداشته باشد، هر قدر هم آب زالل 

است ولی هر آب کثیف و کدر که بیشتر از آن مقدار باشد، « نجس»گوارایی باشد، 

آید! منویسنده در باب آب کر مرلبی شنیده ولی موضوع طیب و طاهر به حساب می

ز لحاظ مذهبی تعریف خاصی دارد و به این صورت را خوب نفهمیده است. آب کر ا

 (30: 7532، ها در ایران؛ سرناها و آیینکه اشاره شده، نیست. پاورقی کتاب( مآدم

طهارت آمده است و با این که غالبا مح  نقالی  با همه سفارشی که در قرآن درباره

های شهر وجود دارد، آب نماهایی است که در بیشتر میدانآنها مدرویشان( کنار 

آور است. ممردم و زنند نفرتهای تهران گشت میکثافت برخی از آنها که در کوچه

 ( 735: 7535 های ایران؛ سرنا،دیدنی

 ط تلگراف، مامور فرنگی ختلگرافچی فرنگی 9111

 (737: 7532: سفرنامه؛ افشار، بازار نایین کوچو و کثیف است. متلگرافچی فرنگی

بندرعباس .. شهر بسیار کثیفی است. در تابستان نجاست و ماهی پوسیده گندیده 

سازد. ... اغلب مردم در ف   شده و غیره تمام شهر و کنار دریا را متعفن می

: 7532: سفرنامه؛ افشار، میرند. متلگرافچی فرنگیدارند و می« سه یو»ب تابستان ت

225) 

 ، افسر ژاپنی همراه ماساهارواواوروکف  9111

نشیند، و بازار و در این روز معید قربان( شاه برای باریابی اعیان و اشراف به سسم می

کنند. در شهر فقط چوبدارهایی را که گوسفند برای فروش سبه همه تعری  میک



 01 

 

بینیم. پوست گوسفندهای ذبح شده آورده اند ]یا خریداران گوسفند قربانی را[ می

روی هم توده شده و خون سرخ و سیاه به زمین ریخته و بوی الشه و خون هوا را 

: 7514؛ فوروکاوا؛ رنامه فوروکاوابرای ]ما[ مسافران تحم  ناشدنی کرده بود. مسف

37) 

اتاق دارد، هر کدام به مساحت سه چهار زرع در  32اینجا مسربازخانه( بر روی هم 

نُه یا دَه زرع. دیوار هر اتاق دو پنجرۀ کوچو دارد که شیشة آن طوری ن ب شده 

کند. کف ن پیدا نمیاست که باز و بسته کردنش آسان نیست و نیز هوا در اتاق جریا

ها تختخواب گذاشته نشده است. بستر اتاق فقط با آجر ساده فرش شده و در اتاق

سربازها فقط ح یری نهی است یا پارچه سادۀ کثیفی که بر زمین پهن کهنه، در 

گذارند و جلوی آن پیچند و آن را بر طاقچه ای که در دیوار است میبقچه ای می

آویزند تا ]چیزهای توی طاقچه[ از نظر دور بماند؛ اما می پارچه سفیدی پرده مانند

توان پنهان کرد. نیز، در هر اتاق پیچد و آن را نمیبوی آن ]لباس چرک[ در فضا می

برند، و از این رو هوای اتاق کثیف و فضا چنان بدبو سرباز به سر می 72تا  3میان 

 (770: 7514؛ فوروکاوا؛ شود که قاب  تحم  نیست. مسفرنامه فوروکاوامی

 ، باستان شناس فرانسویمادام دیوالفوا 9119

آور است. هرگز من شهری باین کثیفی خسصه وضع بهداشت بوشهر خراب و نفرت

ها مملو از کثافات حیوانی و ها پر از قبرهای کم عم  است و کوچهام. میدانندیده

ترای عموما در کوچه واقع و روی آن باز است. این وضع ناپسند نباتی است. چاه مس

شود، ولی در این شهر بمراتب بدتر از شهرهای در تمام شهرهای شرقی دیده می

باشد وفاقد لوله دیگر است. نظر باینکه فقط طبقات فوقانی عمارات مسکونی می

د و عابرین باید ریزناست، سکنه مدفوع و سایر کثافات را از ناودان در کوچه می

شوند که این کثافات زحمت و احتیاط از میان آنها عبور نمایند و بسی خوشوقت می

دانم بر سر و صورتشان نریزد. با اینکه در آیین اسسم پاکیزگی تأکید شده است، نمی

های توان در کوچهکنند و خسصه اینکه ابدا نمیچرا مسلمانان از کثافات پرهیز نمی

 (340: 7533، شد. مایران کلده و شوش؛ دیوالفوا بوشهر داخ 

 ، جهانگرد بلژیکی اورسل 9116



 

محله زشت و نفرت انگیز دیگری نیز مدر تهران( وجود داشت که از فرط ت  نجاست 

شد از آنجا گذشت. و کثافت و بوی گند و تعفن که همه جا را پر کرده بود، نمی

ها ترس و های آلوده و متعفن، گذار یو خارجی از این طرفنان این کوچهبرای ساک

شدیم با بیم و کرد. در این محله با هر قیافه ای که مواجه میوحشت زیاد ایجاد می

که از چند دکان محقر و جدا از هم  –کرد. بازار آنجا سوء ظن خاصی ما را نگاه می

را به قیمت نازل خریداری یا از میان  با اجناس فاسدی که آنها -تشکی  شده بود

های شهر جمع آوری کرده بودند، پر بود. این جا را یهودی محله های کوچهزباله

 (253: 7512، ؛ اورس راناز و ایقفق هامرنفگفتند. مسمی

 ، مستشرق آلمانیبروگش 9112

ستان مسافرت کرده است. بدین علت یا به عللی شاه ایران تاکنون دو بار به فرنگ

قزوین به پیربازار به راه شوسه -دیگر قب  از سفر به اروپا، دستور داد راه تهران

کالسکه رویی تبدی  شود. باالخره با صرف مبالغی هنگفت و زحماتی زیاد راه 

پ   هایی که الزم بودکاروانرو ساب  تا کُهدم تسریح و تعویض گردید و در مکان

ساخته شد و راه از مح  فوق الذکر تا رشت و سپس تا پیربازار سنگفرش گردید. 

فرسنگ اخداث شد... متاسفانه پس از بازگشت شاه به  33حدودا راهی به طول 

جهت نگهداری این راه باارزش به عم  نیامد. رفته رفته اروپا، دیگر هیچ اقدامی

بارد، زمین را نرم کرد و نواحی می های سی  آسایی که سراسر سال در اینباران

ها گردید. این کار آنقدر ادامه یافت تا اینکه سرانجام راه باعث جدا شدن سنگفرش

های چهارگوش به شک  شوسه زیبا به توده ای گ  و الی تبدی  شد که انبوه سنگ

های بین راه هم در آن ریخته شده بود و هنوز هم هست. در چاپارخانهنامنظمی

ها ها غیرقاب  سکونت، پنجرهشود. اتاقاثری از پاکیزگی ساب  مشاهده نمی دیگر

فاقد شیشه، دیوارها سیاه و دودزده است و احتیاج به گچکاری و تعمیر دارد. در 

هایشان فاقد میز و شود و اتاقها سالن غذاخوری یافت نمیهیچ یو از چاپارخانه

. بستر، غذا و پیشخدمت را مسافر صندلی و تخت خواب و سایر اسباب ضروری است

 (32: 7514، باید با خود بیاورد. مدر سرزمین آفتاب؛ بروگش

ها در کنند. آب این قناتتهران چشمه ندارد و مردم شهر از آب قنات استفاده می

ریزد. هر فرد های روباز شهر جریان دارد و به آب انبارهای محست مختلف میجوی
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به های عمومیده، آب مورد نیاز خود را بدون توجه به آلودگی، از این مخزنیا خانوا

ها را با قرعات سنگ پوشانده اند، با آورد. البته اخیرا روی اکثر این جویدست می

ها را از رویشان برداشته اند تا دسترسی وجود این، در بسیاری از جاها، مردم سنگ

خورند یا اینکه ادی معموال با دست آب میبه آب برایشان سه  تر شود: افراد ع

نوشند. روزی کشند و شبیه به حیوانات مستقیما با دهان آب میروی زمین دراز می

آمد، به شخ ی که در یکی از دوستان ایرانیم که از این نوع آب خوردن بدش می

ن آقا جان، ای»خورد گفت: ها بر روی زمین دراز کشیده بود و آب مییکی از کوچه

شخ ی که مشغول آب « چه طرز آب خوردن است، مگر عق  از سرت پریده است؟

دوست من بیدرنگ جواب داد: « قربان، مگر چه عیبی دارد؟»خوردن بود جواب داد: 

 (13: 7514، مدر سرزمین آفتاب؛ بروگش« هیچی، همانرور آب بخور.»

گه داشتن آب اهمیت بیشتری چه خوب بود اگر دولت ایران به مساله پاکیزه ن

داد، زیرا تجارب اروپا یان ثابت کرده است که نه فقط سسمتی فرد بلکه سسمتی می

در ایران، طور دیگری جامعه، به این امر بستگی دارد. ظاهرا مقامات رسمی

اندیشند و به این مساله اعتقاد چندانی ندارند که آلودگی آب، برای سسمتی می

است. کسانی که امکان گشت و گذار در خیابان الله زار را داشته  انسان زیان آور

گویم. در یو فاصله بیست متری، ده نفر را مشاهده دانند که من چه میاند، می

نوشند و بقیه از آن آب کنیم که تعداد زیادی از آنها برای رفع عرش آب میمی

کند دیگری میز میکنند. یکی قوریش را در آب تهای دیگری میروان استفاده

مشغول شستن دست و رویش است شوید، چهارمیپیراهنش را میقلیانش را، سومی

گذارد که خونش درون آب بریزد و و در کنار او، شخ ی که دالک رگش را زده می

های ولگرد نیز درون جوی آب جوالن این در حالی است که چند قدم باالتر سگ

کنند. هر هفته صدها نفر به ان را خشو میخورند و یا بدنشدهند، آب میمی

ح  ورود به آنها را ندارند، « نجس»که مسیحیان به عنوان افراد های عمومیحمام

گیرند. به احتمال کنند و ریش و مویشان را حنا میروند و در آنجا اصسی میمی

های ها نباید چندان پاکیزه باشد، زیرا فقط هفته ای یکبار بخشزیاد این مکان

 (13: 7514، کنند. مدر سرزمین آفتاب؛ بروگشمختلفش را نظافت می

 هانری بایندر، سیاح فرانسوی9112



 

هر بامداد ساعت هشت با صدای عجیبی شبیه صدای گاو لیکن منظم و یکنواخت 

که بیش از یو ربع طول می کشد از خواب بیدار می شویم.  این صدای بوق بلند 

که استاد حمام با نفس خود در آن می دمد تا به اطسع مردم برساند  سفالی است

که آب گرم و حمام باز است.  هیچ چیز کثیف تر از یو حمام ایرانی نیست.  یو 

حوض مربع شک  بزرگ را در نظر بگیرید که ابعاد آن در حدود هشت تا ده متر 

؛ هانری بایندرنامهباشد. هر کس به حمام می آید در آن غوطه ور می شود. مسفر

 (13: 7510بایندر، 

لباسی پاره و کثیف پوشیده، دارای وضعی خشن و وحشی است و شرارت و بدی از 

 (773: 7510؛ بایندر، هانری بایندربارد. مسفرنامهروی او می

پردازیم، تعجب به نظافت و شستشوی خود میبینند ما اهالی مخ وصا از اینکه می

خوریم یا به که شام میکنند. تعجب آنها بیشتر از این است که میبینند هنگامیمی

؛ هانری بایندرنوشتن مشغولیم، شخ ی شمعی را در دست گرفته است. مسفرنامه

 (721: 7510بایندر، 

متر  5متر طول و  3/5ام مبه ابعاد گیری کردهرا اندازه هامن دو باب از این اطاق

متر ارتفاع(. در یکی یو نفر مرد و دو زن و دو راس االغ سکونت  2عرض و 

متر ارتفاع( یو نفر  2متر عرض و  5متر طول،  3داشتند، در اطاقی دیگرمبه ابعاد 

راس االغ و  مرد و زوجه او، داماد و دخترش و دو نفر کودک و یو جفت گاو و دو

کنند و از ها زندگی میبرند. آنها در مشمهزکننده ترین کثافتچهار گوسفند بسر می

 (403: 7510؛ بایندر، هانری بایندردانند. مسفرنامهاین بابت خود را بدبخت نمی

به معنی همه ی این موجودات طبعا کثیف و ژنده پوش و بدبو هستند. همه اینها 

 (401: 7510؛ بایندر، هانری بایندرفسکت است. مسفرنامه

 سیاح ناشناس روسی 9111

های قشنگ شهر چهارجو که در اگر چه حاال من در کمال مسرت در یکی از اطاق

سواح  عجیبه رود جیحون واقع است منزل نموده ام، ولی هنوز آن کثافت وضع 

قمری؛  7503نه اروپایی تهران را فراموش نکرده ام. مگزارش ایران به سال مهمانخا

 (53: 7535(، ناشناس میو سیای روسی
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پس از ورود به قزوین، چنین معلوم شد که این شهر زمانی پایتخت ایران بود، ولی 

خشت ساخته آنها از های پست که تمامیحاال شهری است کثیف و دارای ساختمان

شده است. شهر قزوین چند بازار کثیف مسقف دراز دارد. مگزارش ایران به سال 

 (35: 7535(، قمری؛ ناشناس میو سیای روسی 7503

 ، طبیب فرانسوی ناصرالدین شاهدکتر فووریه 9116 -9111

اما این ترهیر و وضو در  آب برای مسلمین جهت طهارت و وضو از واجبات است.

حقیقت باید گفت که برای اکثر مردم مراب  قوانین حفظ صحت که نیست سه  

است، جنبه پاکیزگی نیز ندارد. زیرا که من غالب مردم را دیده ام که دست خود را 

کشند و اگر چه شاید بر طب  حکم شریعت کنند و به صورت و ساعد و پا میتر می

برند. مسه با این عم  هیچ کثافت و چرکی را از میان نمی نمایند، لیکنعم  می

 (33: 7511، سال در دربار ایران؛ فووریه

نوشند. مسه کنند، میبعضی دیگر هم از همان آبی که کنار آن قضای حاجت می

 (33: 7511، سال در دربار ایران؛ فووریه

در رسیدن به شهر دیدیم که باروهای گلی شهر به  قب  از ظهر به قزوین رسیدیم،

هایی که به آنها حال خرابی است و جمعی مشغول تعمیر آنها هستند. اولین کوچه

برخوردیم بسیار کثیف و در اطراف آنها خرابه زیاد بود،  فقط اگر مخت ر نظافتی 

بار و بنه شد در اطراف عمارت حکومتی بود. ما در اینجا توقف کردیم ولی دیده می

، ها را بدون معرلی به منزل بعدی فرستادند. مسه سال در دربار ایران؛ فووریهو اسب

7514 :13) 

ها و محست، تنگ و پر پیچ و خم است و جمعیتی که چندان پاک و پاکیزه کوچه 

هم نیستند، در هر قدم در رفت و آمدند.  کثافت آنها بی نهایت است، مخ وصا  

ها و محلة هایی که راه میدان قاپوق و میدان مال فروشایین بازار و در کوچهپ

هاست، ممکن نیست که انسان از آنها بگذرد و دا م با بوی عفونت الشة یهودی

 (740: 7514، مردار همراه نباشد. مسه سال در دربار ایران؛ فووریه

مجاری روباز، غالب اوقات بعضی از در نتیجة وضع ناپسند توزیع آب به توسط 

دهد. در دست میگیرد و ابتسی عمومیامراض به سرعت تمام سراسر شهر را می



 

ها، در جوی تنگ کم عم  سر پوشیده ای و بازار، آب در وسط کوچهمحست قدیمی

جاری است و هر چند قدمی، سوراخ گشادی در آن ترتیب داده اند که هر خانه از 

شویند. به عسوه رد و اکثر اوقات اشیاء آلودۀ خود را هم در آن جا میبآنجا آب می

شود. با این وضع، حال آبی که مردم کثافت کوچه و راه هم از همانجا داخ  آب می

نوشند معلوم است که چیست. مسه سال در بدبخت محست دور از مرکز طهران می

 (747: 7514، دربار ایران؛ فووریه

سه روز در سیاه پسس ماز شعب دست راست الر( ماندیم. اعلیحضرت هیچ وقت 

داد که میخ چادرها زیاد در یو نقره ثابت بماند، مث  این که به ت ور او اجازه نمی

ها در این صورت خواهند پوسید، پس ناچار باید هوا بخورند و هر چند روز این میخ

از لوازم این گذشته نق  و انتقال دا میاز جایی به جایی دیگر منتق  شوند. از 

زندگانی ایرانی و از لحاظ حفظ صحت از واجبات است، زیرا که در این قبی  اردوها، 

چون کسی به فکر نظافت اجباری نیست، دو سه روز که بگذرد خون و امعاء 

کشند، چنان فضا را کثیف و متعفن گوسفندهایی که هر روز و در هر طرف می

، شود. مسه سال در دربار ایران؛ فووریهدیگر اقامت در آنجا ممکن نمیکند که می

7514 :731) 

بروجرد شهر بزرگی است که بیست هزار نفر جمعیت دارد، ولی کثافت آن از حد 

گذشته. به محض آن که از ح ار آن داخ  شدید غیر از خرابه و کثافت چیزی 

ک  و معوج و بازارهای تنگ وتاریو آن به همین  هایبینید، تمام کوچهدیگر نمی

رسد. چالة مسترای غالب حال است و از همه جا هر نوع رایحة کریهه به مشام می

ها باز است و در وسط شهر بالوعه بزرگی است که تمام ها به طرف کوچهخانه

یا نه.  رود و خدا داناست که آیا تاکنون چیزی از آن برداشته شدهکثافات به آنجا می

تواند همه چیز را از زمین ببرد و همه جا را خشو و سالم کند. آفتاب هم نمی

بروجرد تنها وسیلة ضد عفونی که در دسترس دارد همین آفتاب است که در 

: 7514، کند. مسه سال در دربار ایران؛ فووریهممالو حاره کم و بیش این کار را می

231) 

 ، نماینده مجلس عوام انگلستان و خبرنگار روزنامه تایمزلرد کرزن 9111
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کند ... در شهرها مسافر مدر جاده مشهد به تهران( از میان شهرها ی عبور می

ساب  در شرف های بزرگی دارد و چند بنای عمومیدیوارها خراب است و شکاف

گ و زباله شده است. سقوط و زوال است و اماکن آباد دیروز اینو ویران و مح  س

شود، های کثیف از نظر افتاده ای که در خارج شهر تا صدها متر دیده میقبرستان

ها و عسیم قبر از بین رفته و قبرها فرو افتاده، و به صورت ظاهر با وضع داخ  سنگ

شهرها که سکنه آن نیز وضع و حال مردگان یافته اند تفاوت چندانی ندارد. مایران و 

 ( 545: 7510، ان، جلد اول؛ کرزنقضیه ایر

 ، باستان شناس فرانسویدو مورگان 9111-9111و  9111-9119

باشند. مهیهت علمی ها کثیف و پر از حشرات و غیرقاب  سکونت میدر تابستان خانه

 (1: 7551، فرانسه در ایران جلد اول؛ دو مورگان

ها حجاب ندارند و لباسشان در زمستان و تابستان کم است: ردهای سنه( ....زنمک 

روند و به اند. با پای برهنه در برف راه می هایی کثیفآنها ملبس به کهنه پاره

تواند از آن محفوظشان بدارد، بی اعتنایند. مهیهت سرمایی که آن چند تکه پاره نمی

 (31: 7553، مورگان علمی فرانسه در ایران جلد دوم؛ دو

ها ها ماسترآباد( به طور فوق العاده ای کثیف، مملو از خرد و ریز و آشغال خانهکوچه

هایی هم شود و به ساختمانباشند. کمترین توجهی به آنها نمیهای راکد میو آب

و آمد و رفت را که بعد از هر باران شدید در هم ریخته راه را مسدود، آبها را متوقف، 

فرانسه در گردد. مهیهت علمیسازد، بیش از این توجه نمیتقریبا غیرممکن می

 (733: 7551، ایران، جلد اول؛ دو مورگان

هایی که در امتداد ساح  کشیده شده شهر فعلی آم  عمدتا  مشتم  است بر کوچه

ها بسیار کثیف اند، ند، کوچهکاند و یو کوچه سرتاسری که ازروی پ  عبور می

فرانسه در ایران، جلد همچنین منازل و بازار بسیار بد ساخته شده اند. مهیهت علمی

 (224: 7551، اول؛ دو مرگان

اند، بلکه  به شدت هم متع ب و بسیار ناپذیرا سکنه دزفول و شوشتر نه فقط کثیف

ت این دو شهر دو سوم جمعیتشان از سادات توان بی ترس از اشتباه گفهستند. می

است که مدعی اند از اخسف پیامبرند. البته تنبلی و تکبر آنها از این بابت یکسان 



 

نیست. مچند جمله از متن کتاب که مولف به هنگام نوشتن البد اندیشه ای 

غیرجغرافیایی داشته است، حذف گردید. پاورقی مترجم( مهیهت علمی فرانسه در 

 (213: 7553، جلد دوم؛ دو مورگان ایران

ها بسیار کثیف اند، به عسوه مث  بخش اعظم از ایرانیان: آنها نه خود را طالشی

های آنها چرک و کثیف و مملو گیرند؛ لباسشویند و نه هرگز حمام میمی

مبتس به ها به علت کم توجهی مادرانشان، ازحشرات گزنده است. تقریبا  همه بچه

امراض پوست و چشم اند، موهای آنها ژولیده و آنها تا روزگار پیری قرعه سفید 

، فرانسه در ایران، جلد اول؛ دو مرگاندارند. مهیهت علمیپهنی روی سرشان نگه می

7551 :572) 

اهالی نباید فکر کرد که این آبهای زیرزمینی پاک و خالص اند. دور از چنین حالتی، 

شویند، تماما خود را در نقاط کمیابی که در آنجا آب در فضای آزاد جاریست، می

اندازند، زیرا آب طاهر است، چون جاری است، ها را با صندوق در آن میهمه زباله

کمتر از های راکد به امر مسها نجس اند و تازه آنها هم وقتی که حجمیتنها آب

این احکام و دستورات، مسخره ترین و کثیف ترین  چند متر مکعب داشته باشند. از

متر، مخ وص شستن  4تا  5شود؛ من حوضی را دیدم به عرض چیزها نیتجه می

ها و هرکس در آن وضوی خود را در جلو سنگ البسه زیر، بشقاب و ظروف و زباله

گرفت و سکنه هم آب را برای پخت و پز و نوشیدن خویش به کار مکنار پاشویه( می

 (535: 7551، فرانسه در ایران، جلد اول؛ دو مرگانبردند. مهیهت علمییم

 ، بانوی جهانگرد انگلیسیبیشوپ 9111

هایشان چرکین و ژولیده اند ولی در عین سکنه این دهکده ماردل( نیز مانند خانه

ماز بیستون تا زردکوه   هایی زیبا و اندامی قوی و متناسبند.حال دارای چهره

 (12: 7513، بختیاری؛ بیشوپ

 ، رییس بیمارستان آمریکایی تهران دکتر ویشارد 9119-9191

مردی که سفره را مرتب می کند برایش تفاوتی ندارد که با پای برهنه بر روی سفره 

ز آشپزخانه تا در ورودی اطاق قدم بگذارد یا از کنار آن ظروف غذا را بچیند. غذا ا

آورده شده و کسی آن را تحوی  می گیرد تا در جای مشخص بگذارد، بارها از وسط 
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سفره عبور می کند. این کار برای ایرانیها امری عادی است. مبیست سال در ایران؛ 

 (734: 7535، ویشارد

 و باستان شناس انگلیسی  ، بانوی نویسندهگرترود بل 9116

دادند که وبا در سمرقند شد... تلگرافها خبر میدر اوای  تابستان وبا نزدیو تر می

بیداد کرده است.. در مشهد بود. قرنریه سه  انگارانه ای بین تهران و ناحیه آلوده 

رفتند از ورود به شهر های زا رانی که بی وقفه به سوی مشهد میایجاد شد و دسته

دس منع شدند...مشهد تقریبا خالی از سکنه شده بود زیرا همه کسانی که جان مق

به در برده بودند به کوهها گریخته بودند...سرانجام در یو لحظه موبا( راه دریای 

کوبید، هیچ تدارکی برای دفاع خزر را ت رف کرد... با آنکه وبا بر درهایشان می

، و نظام امدادی به وجود نیاوردند، هنوز فراهم نکردند، بیمارستانی تشکی  ندادند

هایی که گاریهای آکنده از میوه آلوده اجازه ورود به شهر داشتند و هنوز هوا از زباله

: 7535در خیابانها ریخته شده بود تا بپوسد، مسموم بود.  مت ویرهایی از ایران؛ ب ، 

41) 

بعد از ظهرهای آخر چاپارخانه پاچنار استراحتگاه مربوعی نیست. آنجا حتی در 

بود، در اینجا مگس با جوجه بریان به « آشیانه پرهیاهوی مگسها»پاییز هم 

کرد و ها چاشنی غذا بودند، مگس در جام شرابتان شنا میآورند، مگسخدمتتان می

های کوچو جز وزوز مگس نبود و از دیوراهایی که با دوغاب آهو سفید در اتاق

 (33: 7535مت ویرهایی از ایران؛ ب ، رفت. شده بود، مگس باال می

 ، سرکنسول انگلیس در کرمانژنرال سایکس 9116-9119

در کاشان توقف ننموده به طرف سن سن که کاروانسرای آن فوق العاده کثیف و 

: 7512، ؛ سایکسسکایس یرسرپس رالژن هامرنفویرانه است، حرکت کردم. مس

713) 

 ، کنسول بریتانیا در رشت و کرمانشاهرابینو  9116-9196، 9111-9111

بازار الهیجان کثیف است و نسبت به بازار رشت در سرح پایین تری قرار دارد. 

 (543: 7533، موالیات دار المرز ایران؛ رابینو

 ژاپنی ، امیرلشکرفوکوشیما 9112



 

نفر جمعیت دارد. گفتند  300000شیراز حکومت نشین ایالت فارس است و حدود 

ها با ها. اما خانهکه پر رون  ترین شهر تجاری است و دارای بازار بزرگ و کاروانسرا

که های شهر باریو و بسیار کثیف است. مردمیهای بلند احاطه شده، و خیاباندیوار

ایران و قفقاز و ارند در کوی و گذر زیاد دیدم. مسفرنامهدچشم بیمار یا تراخمی

 (15: 7532، ترکستان؛ فوکوشیما

با وزیر مختار آلمان در تهران آشنایی دیرینه داشتم، و او پس از گذراندن مرخ ی 

اینجا بازگشته بود. پس به دیدنش رفتم. او از اوضاع نابسامان ایران در میهنش به

که در اینجا وبا افتاد،  7132در سال »ردرد داشت؛ شکوه بسیار کرد و گفت: دلی پ

مردم ایران به نوشیدن آب آلوده عادت دارند؛ «. پسر و دخترم را از دست دادم 3

شود، پس اگر آلودگی آب بیفزاید، عفونت و مرض ناشی از آن به تندی همه گیر می

گرفت. گمان دارم که موجب عارضه  توان جلوی شیوع مرض راای که نمیاندازهبه

ها در تهران شایع است، همین نوشیدن آب آلوده باشد. این روزتب هم که

 (713: 7532، ایران و قفقاز و ترکستان؛ فوکوشیمامسفرنامه

امشب به لرف این تلگرافچی شام به طور نامنتظر کباب و نان سفید خوردم، آنگاه 

ایران و قفقاز و و و بدبوی چاپارخانه برگشتم و خوابیدم. مسفرنامهبه اتاق تاری

 (277: 7532، ترکستان؛ فوکوشیما

درون چاپارخانه منوبران( مردم زیادی جمع شده بودند. کوچه و گذر تنگ و باریو 

ود و بود و خاکروبه در همه جا انباشته بود. مدفوع انسان و حیوان مانند رود جاری ب

ریخت. بوی بدی که در فضا پیچیده بود، تحم  ناپذیر بود. در جوی آب مشروب می

های روستایی بود، از چارچوبی بظاهر به جای درکه چاپارخانة این جا از نوع خانه

شدیم، در سمت چپ چاردیواری بود. آغ  گوسفندان و طویله االغ، و در وارد می

ای در آن ساکن قی کوچو که خانوادهسمت راست اصرب  بود، و میان آن اتا

ای رنجور از تب دراز کشیده بود. در این حوالی اثری از بودند. داخ  این اتاق بچه

شد و حال بیماران غم انگیز بود. خانم خانه مرا به اتاق سمت دوا و درمان دیده نمی

ا هم شد، و این جاین اتاق باز میای بهچپ راهنمایی کرد. در تختة نیم شکسته

متر، گذاشته و لحاف  2پنجره نداشت. میان این اتاق کرسی بزرگی، هر بر آن حدود 
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ها در شب، منق  آتش ذغال بزرگی روی آن کشیده بودند. توی این کرسی

خوابند. مدتی در این اتاق شوند و میگذارند و همه خانواده دور آن گرم میمی

نند. چایی را که آوردند، بی آنکه آسودم و منتظر شدم تا اسب تازه نفس آماده ک

اند. با نانی که ریگ و شن زیاد به فکرم را مشغول کنم که از چه آب درست کرده

آن چسبیده بود و تخم مرغ و هندوانه خوردم و خود را سیر کردم. کدبانوی این 

این همه به خود زحمت داد و آب آورد و نان و نیمرو تهیه کرد و شاخه و بوته خانه

جمع آورد و آتش درست کرد متا چای و غذا آماده کند(. زنان فارس هرگز خشو 

کنندم!(مردم این نواحی عقیده دارند که آب جاری پاک است، و هایی نمیچنین کار

آبی هم که به حجم معین جمع شده باشد پاک مکر( است. پس اگر کنار دهی 

شویند یا در های کثیف میچوی آب روان باشد، دیگر اعتنا ندارند که در آن چیز

رود؛ سر و صورت باال رود الشة سگ و گربه در آب شناور است و مدفوع با آب می

نوشند. بی کشند و از آن میشویند و دست و پایشان را آب میشان را در آن می

هالی منرقه توان وصف کرد. عسوه بر این، ااین همه آلودگی نمیتوجهی شان را به

هایی که چشمة د که پس از قضای حاجت حتما موضع را بشویند. در جاعادت دارن

شود، کنار آن حتما مدفوع پراکنده است؛ جوشد یا در جوی روان میآب پاک بر می

دیدم. کند، میاین جا و آن جا فضای حاجت میو همیشه مرد یا زنی را که

باشد، کثیف  یو جوی باریو از میان چند دهکدۀ گذشتةبخ وص در جایی که

توان یافت؛ و بسا که در یو کاسة آب هم اثر ها را میترین و آلوده ترین آب

پرسیدم که آب را مکه با آن چای یا توان دید.اگر میفضوالت را واضح به چشم می

شد پس اند، بیهوده بر ناراحتی ام افزوده میکردند( از کجا برداشتهغذا درست می

کردم و جوشاندم و با آن چای دم میرا هر چه بیشتر میبستم و آب ها را میچشم

 (271-273: 7532، ایران و قفقاز و ترکستان؛ فوکوشیمانوشیدم. مسفرنامهمی

این ناحیه مهمدان( که دیر زمانی پایتخت شاهنشاهی مماد( بود، در شدت کثیفی 

ها تنگ است و فضوالت در کوی نهای دیگر این سرزمین ندارد؛ خیاباتفاوتی با جا

گذر توده شده و بوی تعفن همه جا پیچیده است. ساختمان چاپارخانه تقریبا ویران 

ای برای چند رأس اسب و اتاقی در باالخانه از آن بر جای است. شده و فقط طویله

 (222: 7532، ایران و قفقاز و ترکستان؛ فوکوشیمامسفرنامه



 


