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های هدومین مرتبه مطالعه گلستان سعدی برای من در مکالمات و مصاحب

دیپلماسی بعد خیلی مفید واقع شد. واقعا خیلی جای تعجب است: ایرانیان تمام 

های سعدی و سایر دوره تحصیالت خودشان را روی پندیات و مواعظ و حکمت

ای در زندگی بشر باقی نمانده اند، زیرا موضوع و مسالهمتفکرین مشهور قرار داده

ها تالیفات ینح  مانده باشد. ایرانیاست که در تالیفات ادبا و حکمای مذکور ال

نمایند ولی هیچوقت کنند، تفسیر و معنی میخوانند، حفظ میمزبوره را می

دهند. ایرانیان گشایش و فرج را از مغرب زمین سرمشق زندگی خودشان قرار نمی

خواهند بدست آورند، در حالیکه در ممالک مغرب زمین هر آنچه شایسته می

 استثنای علوم معاصر، از شرق اقتباس نموده اند.تحصی  بوده، به 

 (727: 7531،  رویتسهای ژنرال دنستروی ؛ دن)یادداشت 
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 ، جاسوس انگلیسیوارینگ 2081

انگیز است و طرز برخورد و تکلم زنهاى ایرانى با مردان غریبه بسیار خشن و نفرت

تى که از خانه باشند وقجنسان خود بسیار خلیق و مهربان مىاما در معاشرت با هم

پوشاند و کنند که تمام اندام آنها را از سر تا پا مىشوند یک عبا به سر مىخارج مى

کنند و یا اینکه در خود عبا دو سوراخ تورى پنهان مىصورت خود را با یک نوع نقاب

نمایند با این ترتیب وقتى که انسان یک عده هاى خود تعبیه مىبه اندازه چشم

بیند که هیچ عضوى از بدنشان هیک  را در خیابانها مىامت و خوشموجودات بلندق

: 7531، گردد. )ده سفرنامه؛ وارینگشود حس کنجکاوى تحریک مىدیده نمى

715) 

 ، سفیر انگلیسجیمز موریه 2028-2021

نی ایرانی های همسایگان بلند بود نمودار زندگی شهرنشیهیاهوهایی که از خانه

است. همسایه دیوار به دیوار من پیرمردی اخمو و عبوس ایرانی بود که با زنان خود 

شدند و همه، کشمکش داشت. ...گروهی از زنان که بر روی هم پنج شش تن می

زدند یا همانند زنان یا کنیزان یک مرد مسلمان بودند، یا در اشک خود غوطه می

های بسیار رکیک و گستاخانه د، یا شوخیکردنکودکان بلند بلند هق هق می

خواندند. گاه دعوایشان کردند. گاه با آواز بسیار بلند همراه با نوای دایره زنگی میمی

، گفتند. )سفرنامه جیمز موریهشد و گاهی سخنانی بسیار زشت به یکدیگر میمی

 (231: 7533سفر دوم؛ موریه، 

، آجودان فرانسوی عباس میرزا و فرمانده جنگ ژنرال سمینو 2011-2082

 هرات

پس از آمدن قائم مقام.. دیگر مالقات من با شاهزاده )محمدمیرزا( قدغن شد.. 

های خود سرانجام به قائم مقام پیام دادم که اگر دست از رفتار خشن و بی عدالتی

واهم داد. این نسبت به من دست بر ندارد، یک گلوله سربی در مغزش جای خ

کردند. تهدید اثرش را بخشید و از آن پس دیگر کمتر برایم مزاحمت فراهم می
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: 7513)ژنرال سیمنو در خدمت ایران عصر قاجار؛ نظام مافی و میرمحمدصادق، 

13) 

 ، سفیر فوق العاده فرانسهکنت دوسرسی 2081-2088

 با و کرد سالم ما به فقط او. نشد بلند ودخ جای از میرزا کامران شدیم وارد ما وقتی

 و داشت ناجوری حال. بود سرد ولی باادب او رفتار. بنشینیم که کرد اشاره دست

 (13 :7533، ؛ دوسرسیم 7383 - 7351. )ایران در نمودمی ساختگی برخوردش

 ران، وابسته سفارت بریتانیا در تهابوتکنسول  2081-2080

من از اقامت چند روزه ام در میان این جماعت، تجربه وتصویر خوبی ازآنها دارم. 

این صحت دارد که اغلب اعضای این قبای ، خیلی خشن و درس نخوانده اند 

هایش هم احتماال هیچ کدام مگرمالی شان قادر به خواندن ونوشتن نیست. عادت و

تن شان خیلی رک گو و بی ومرتب نیست ولی در سلوک و سخن گف خیلی تمیز

ها به وعده خود عم  گویند که ترکمنهم می هاشیله پیله اند. حتی ایرانی

کنند. این که حرفه شان سرقت و آدم دزدی است به گمان من تقصیر مالی می

گوید که این شود که به آنها میاست که روی شان خیلی نفوذ دارد و گفته می شان

سانی است که هم عقیده و هم ایمان با شما نیستند، وقتی برعلیه ک جور کارها

به سواح  بحر  گزارش سفر کنسول ابوتقاب  قبول اند. ) براساس قوانین قرآن،

 (18؛ ابوت، )بی تا(: خزر

، فیلسوف و کاردار و وزیر مختار دو گوبینو2012-2018، 2088-2080

 فرانسه

باشند. پیامبر یزی نیستند، بی اندازه زود رنج و تندخو میچون زنان مسئول هیچ چ

اسالم تشخیص داده که زنان ناقص عقلند و بالفاصله افزوده که به همین جهت 

نباید به کردار و گفتارشان اهمیت قای  شد. آن حضرت حتی اعالم داشته که کم 

قریباً جنس توانند اثبات کنند و بدین سان تعقلی زنان را چهار شاهد عینی می

لطیف را مستوجب تنبیه ندانسته و گذشت زیادی نسبت به آنان نشان داده است. 

زنان ایرانی قضاوت پیامبر اسالم را بسیارجدی گرفته اند و درنتیجه تعداد شوهرانی 

که باید به حالشان تأسف خورد، بیش از زنان است. آنان عالقۀ زیادی به پوشیدن 
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ها هرقدرکوچک باشد، از چرم بسیار سخت ساخته شده سرپایی دارند و این سرپایی

که کف پاشنه اش مجهز به یک نع  کوچک به قطر یک انگشت است و اسلحه ای 

رود. من یک شوهر بدبخت را دیدم که خشم همسرش را که خطرناک به شمار می

دختری سیزده ساله بود برانگیخته بود و آثار آن را بر سر و صورتش داشت. )سه 

 (873: 7531، ر آسیا؛ گوبینوسال د

 ، کنسول انگلیس در گیالنمکنزی 2080-2018

 رو روبه بدی بسیار استقبال با آبت آقای که رسیدیم )جایی کال ده سول محله به

 ( 31 :7531، سفرنامه شمال؛ مکنزی. )بود( شده

 گرگر، افسر انگلیسیکلنل مک 2018

گاهی ممکن است موقعیت ایجاب کند با حکام و صاحب منصبان متعددی مالقات 

و نسبت به آنها ادای احترام کنید، در این صورت عین مصلحت است که رفتارتان 

باشد، زیرا در غیر این صورت، همچون سایر نقاط دنیا، رفتار آنها مودبانه و رسمی

و به خاطر داشته باشید چنانجه یکی  نخواهد بودنیز نسبت به شما مودبانه و رسمی

از بزرگان به ذهنش خطور کند با شما با خشونت برخورد کند، تنها بدرفتاری وی 

نیست که شما باید تحم  کنید، بلکه وابستگان او نیز همان رفتار را خواهند داشت. 

، )شرح سفری به ایالت خراسان و شمال غربی افغانستان، جلد دوم؛ مک گرگر

7533 :731) 

 ، مامور فرنگی خط تلگرافتلگرافچی فرنگی 2011

که در سایر والیت ایران مردم نایین متصف به صفات جمیله نیستند و از مردمی

: سفرنامه؛ دیده بودم، مث  مردم نایین بدصفت دیده نشده بود. )تلگرافچی فرنگی

 (717: 7532ار، افش

 ، مستشرق آلمانیدکتر بروگش 2001

در کوچه و بازار به کرات شاهد مشاجراتی بوده ام که به گالویز شدن و کتک 

های خشونت آمیز و به کار بردن کارد و قمه انجامیده است. در بیشتر موارد کاری

ها نجر می شود. لوطیعلت اصلی نزاع، پول است که گهگاه به قت  یکی از طرفین م

که به رهبرشان لوطی باشی می گویند، اشخاص ولگردی هستند که بیش از همه 
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در شهرهای بزرگ ایجاد ناامنی می کنند و مردم عادی حتی المقدور می کوشند، 

در سر راهشان قرار نگیرند و برخوردی با آنان نداشته باشند. ادارة نظمیه تهران که 

ب اتریشی ایتالیایی االص  )کنت دو مونت فورت( اداره فعال توسط یک صاحب منص

می شود، در خصوص تحت نظر گرفتن و زندانی کردن این افراد شرور لجام 

 (782: 7518، گیسخته کار زیادی به عهده دارد. )در سرزمین آفتاب؛ بروگش

 ، مستشرق انگلیسیادوارد براون 2001-2000

 ایران، یهافارس وها روحیه و طرز فکر ترک بین که کند انکار تواند ینم هیچکس

 و معاشرت، کم و متعصب و خشن هستند مردمی آذربایجان سکنه. دارد وجود فرق

 در اندکی و مهربان و خلق خوش و اجتماعی هستند مردمیها فارس عکس، بر

 (733 :7588، ایرانیان؛ براون میان در سال یک. )انگار سه  زندگی

 دوراند، همسر وزیر مختار انگلیس 2011

ها و در حقیقت اغلب اوقات پر سر و صدا و آشوبگرند. )سفرنامه ها شبقاطرچی

 (1: 7583دوراند؛ دوراند، 

مستخدمین ایرانی در اردوگاه کامالً خوش اخالق، اما در خانه خشن و بی تربیت 

 (73: 7583نامه دوراند؛ دوراند، هستند. )سفر

 (13: 7583در ایران مردها به حم  چاقو عالقه دارند. )سفرنامه دوراند؛ دوراند، 

نمودند. )سفرنامه دوراند؛ مردمان قبیله سگوند )لرستان( افرادی پرخاشگر می

 (781: 7583دوراند، 

 فوق کودکی. آورد ما مالقات برای را خردسالش پسر میرحاجی منزل، همین در

 شباهت که بینوا کودک این با نتوانستیم رسید، می نظر به سرکش و خشن العاده

 کردم، دراز طرفش به چاقویی که موقعی ولی کنیم، گفتگو داشت بچه گرگی به

 ( 737: 7583؛ دوراند، ددوران همارنف. )سداد قرار بغلش در و قاپید را آن فورا

 لندر، جهانگرد انگلیسی 2188-2181
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صاحب کاروانسرا را از خواب بیدار کردیم و اجازه اقامت گرفتیم. مرد غیر متمدنی 

بود. می گفت که از مسافر قبلی انگلیسی خاطره خوشی ندارد. اطمینان دادیم که 

 (711: 7533، ت خواهیم کرد. )در سرزمین آرزوها؛ لندرهزینه همه چیز را پرداخ

 ، کلکسیونر فرانسویدالمانی 2181

ایرانى بالطبع موقر و سنگین است و غالبا هم خود را خشن و عبوس نشان میدهد و 

ا تغییر پیدا کند این بندرت تبسمى بر لبان او ظاهر میگردد، هرگاه چهره او تصادف

تغییر را عالمت حقارت خود میپندارد و فورا براى حفظ متانت خود که از دستورات 

برنامه عادى اوست این تغییر صورت را برطرف مینماید و گاهى براى حفظ تشخص 

کننده بکلمات ساده یکنواخت اکتفا میکند تا از بزرگى و ابهت خود در پاسخ سئوال

رعکس گاهى هم جمالت مصنوعى بسیار بکار میبرد و فرمولهاى او کاسته نشود، ب

آمد طرف بزبان میآورد که هیچ صداقت و واقعیت ندارند. مختلف ادبى براى خوش

 (253 :7553، سفرنامه از خراسان تا بختیاری؛ دالمانی)

 ، بانوی جهانگرد انگلیسی فریا استارک 2111

 حسین چقا بزرگ ارتفاعات جنوب از و خاوه منطقه جنوبی حاشیه ارکن از ما

 ارجنه راه. کردیم احساس راها دشت فرحبخش نسیم بار نخستین برای و گذشتیم

 حال در ذغال بارهای با رنگ سیاه نر گاو یهادسته. گذرد می ناحیه این از جنگ  و

 اینها. کردند می اییخودنم پوشی سفید مردان کنارمان و گوشه در. بودند عبور

 طرف که هنگامی بلکه کردند، نمی سالم کسی به خود سنن و آداب طبق هیچوقت

لرستان و ایالم؛  سفری به دیار الموت،. )زدند می لبخندی گرفتند، می قرار خطاب

 (53 :7538، استارک

 ، جهانگرد انگلیسیبایرون 2188

های عبادت گرفت، از خلوص لحظهراه با عصبانیت اوج میجیغ و دادی که هم

شان را به ت  سنگها کاست. شوهران مؤمن همچنان مشغول نیایش بودند و پیشانی

کشیدند و کردند، آه میشان را مجروح میکوبیدند و پاهای جوراب پوشیدهمی

م را به گرداندند، به امید این که مکافات محتوچشمهایشان را به سوی بهشت می

خو زیر چرخیدند و زنان درندهتأخیر بیندازند. راننده و کمک راننده دور اتوبوس می
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راندند. شوهران سعی کردند شان آنها را از خود میروبنده و از توی قفس سیمی

ها دزدکی و بدون آن که دیده شوند، یکی یکی سرجای خودشان برگردند. راننده

خواستند. ولی آخر کار . هر کدام یک ربع وقت میهم یکی یکی مچ آنها را گرفتند

فقط سه نفر از آنها از پرداختن کرایه سرباز زدند و راننده و کمک راننده این سه نفر 

دادند، با مشت و لگد بیرون انداختند. آنها هم کردند و فحش میرا که غرو لند می

توبوس روی صندلی تر بود و توی امآبی که از همه پرجنب و جوشبه رهبری مقدس

جلوی من نشسته بود، آه و ناله کنان و به حالت یورتمه، جست و خیزکنان از تپه 

 (783: 7537، های جیحون؛ بایرونپایین رفتند. )سفر به کرانه

 ، محقق و داستان نویس آمریکاییاودانل 2181-2112

یرانی خوششان نمی آید، چون زنان ایرانی می مردان ایرانی از چانه زدن با زنان ا

 (737: 7538، توانند در چانه زدن بسیار بد قلق باشند. )باغ ساالر جنگ؛ اودان 

 ، همسر سفیر آمریکاهلمز 2118-2111

 آنجا در. آموخت توانمی دیگران فرهنگ درباره چیزها خیلی شام، میز سر در

 و دارند دوستی سابقه سالها که بینیدمی را ایرانی دیده کرده، دنیا ی تحص یهاآدم

 حتی گویند،نمی سخن هم با مدت تمام در ولی نشینند،می هم کنار شام میز سر

 ناراحت خیلی گردیدم نکته این متوجه میزبان عنوان به که بار نخستین. کلمه یک

 از االمر آخر. ام نشانده هم ارکن اشتباها را خونی دشمن دو شاید کردم فکر. شدم

 عادت یک این: با خنده جوابم داد که پرسیدم، خصوص این در ایرانی خانم یک

 :7513، سفیر؛ هلمز همسر خاطرات. )گویندمی «قهر» آن به که است شده پذیرفته

777) 

 ، سفیر انگلیس در ایرانپارسونز 2118-2111

های شاه، ز آغاز ماموریت من در ایران نگذشته بود که دریافتم سیاستمدت زیادی ا

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

زشت ترین مظاهر پیشرفت  7118خوشبختی به بار نیاورده است.... تهران در سال 

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

پر از جمعیت و اتوموبی  که در زیر ابری از دود سیاه مدفون شده و آن را به صورت 
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های جهان درآورده است. هر نوع فعالیتی در این شهر یکی از زشت ترین پایتخت

های شود، از کارهای ساختمانی گرفته تا تخریب بناهای کهنه و فعالیتدیده می

ارتی که همه نشانه یک اقتصاد در حال گسترش است. تمام صنعتی و تج

های دولتی هم در این شهر متمرکز شده و همه در حال جنب و جوش فعالیت

ها، اکثریت مردم عصبانی، بدخلق و تندخو به نظر هستند. ولی در کنار این فعالیت

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

سنتی دنیای اسالم را گرفته، ولی از شوق و هیجان و شادابی و سرزندگی که 

شود، خبری نیست. )غرور و قاعدتا در یک جامعه در حال پیشرفت سریع دیده می

 (22: 7535، سقوط؛ پارسونز
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 یونانیو سردار ، مورخ گزنفونپیش از میالد،  888-811

خورند و یکى دیگر از عادات دیرینه آنان این است که در حین راه رفتن چیزى نمى

اى آشامند و مجاز نیستند در بین راه قضاى حاجت نمایند، ولى امروزه به اندازهنمى

روند و اگر این رسم دیرین را اجرا نمایند جاى تعجب اند که راه نمىکاه  شده

 (218: 7533 ،نامه؛ گزنفون )کوروشنیست. 

 مورخ یونانی  قرن اول میالدی، پلوتارخ

لیکن چون ناگزیر بود خواه و ناخواه آهنگ لودیا کرده به در خانه کورش رفت و 

خواهد با جاست و مىچون به آنجا رسید پیام فرستاد:کالیکراتیداس فرمانده در این

وهایى نماید.یکى از دربانان چنین پاسخ داد:اى بیگانه! کورش )کوچک، شما گفتگ

گسارى حکمران آسیای کوچک( این هنگام بیکار نیست و به باده

گسارى نشینم تا او از بادهدالنه پاسخ داد:پس منتظر مىپرداخته.کالیکراتیداس ساده

ت ندیده و درشتخویى بود فارغ گردد.دربانان او را به نزدیکى از ایرانیان که مرد تربی

بردند و او جز خندیدن و خوار داشتن پذیرایى دیگرى از او نکرد. بارى بار دوم 

کالیکراتیداس دم در کورش آمده و چون این باز نیز دیدار کردن نتوانست دیگر تاب 

نیاورده به ایفیسوس بازگشت و در راه زبان به نفرین آن کسانى بازداشت که باعث 

اند به غرور اند و به ایشان یاد دادهانى را بر یونانیان چیره گردانندهشده چنان کس

پول و دارایى بدانسان رفتار ناستوده نماید. نیز نزد کسانى که همراهش بودند 

سوگند یاد کرد که همین که به اسپارت بازگردد تا بتواند خواهد کوشید یونانیان را 

نیاز سازد. )ایران و از یاورى ایرانیان بىاز دشمنى با یکدیگر باز دارد و آنان را 

 (733: 7533؛ پلوتارخ، ایرانیان به روایت پلوتارخ

 هیون تسانگ، سیاح چینی  111-188

ایشان در سرشت خود خشن و عصبانی و رفتارهایشان به دور از ادب و انصاف است. 

ه یادگیری و دانش توجه خط و زبان آنها با دیگر کشورها متفاوت است. اینان ب

کنند. ... رسوم ازدواج کنند و کال وقت خود را مصروف ساختن اشیاء هنری مینمی

تواند درست باشد و شاید آنها بی قاعده و بی بند و بار است. )البته این گفته نمی



08 

 

هیون تسیانگ چون ازدواج شاهان ساسانی را شنیده گمان کرده که ایرانیان رسوم 

دانیم ندارند و کال در این مسائ  بی بند و بار هستند، در حالی که می ازدواج خاصی

این مسائ  از ابتدا برای ایرانیان مهم بوده و نسبت به این مسئله و رسوم آن پایبند 

 (83: 7532()کتاب ماه تاریخ و جغرافیا؛ تساینگ، 83بوده اند. توضیح مترجم، ص 

 یزی در خدمت سلطان عثمانی، ونآنجوللو 2811-2818

اوزون حسن پس از دیدن اردوی عثمانی از فراوانی عدة آنان حیران شد و مدتی 

که « بای قحبه سن، نه دریا دور»خاموش برجای ماند. آنگاه به زبان فارسی گفت: 

لشکر عثمانی را به دریا «. وای مادرقحبه چه دریایی است »معنی آن چنین است 

 (533: 7537، های ونیزیان در ایران؛ آنجوللوسفرنامهتشبیه کرده بود. )

، سیاحان انگلیسی و سفیر شاه عباس به برادران شرلی 2810-2111

 کشورهای اروپایی

 روانه شهر سمت آن روز را در آنجا گذرانیدم، و طرف عصر قریب ساعت شش به

 یهاشوخی او با شده روانه او پهلوی از و شاهزاده.مدآ می استقبال به حاکم و شدیم

 کالم حاکم. کرد، زیرا که زن او خیلی خوشگ  بود می او درباب زن معنی بی

. شد آمده عارض پادشاه متغیر شده، پیش خیلی او و گفت شاهزاده به درشتی

 ران به رتی با فورا هم او. بزن را او تیر با و بردار را خود کمان گفت او به پادشاه

 (13 :7532؛ شرلی، برادران شرلی. )زد حاکم

 ، سفیر اسپانیا در دربار شاه عباسفیگوئروا  2121-2121

 از را سفیر بایدمی که بود کرده ایجاد ماموریت ادامه راه در موانعی نیز ایران اقدامات

 زدهدل چنان ایرانیان ادبیبی و گستاخی از...  که بگوییم بهتر. دارد باز سفر ادامه

. دارد باز ماموریتی چنین ترک از را او توانستنمی فرمانی هیچگونه که بود

 (33 :7535 ؛ فیگوئروا،سفرنامه دن گارسیا دسیلوا فیگوئروا)

 حسب بر و بودند ایستاده اهخانه در بر باز صورتی با سالخورده، )در شیراز( زنانی 

 لعنمان یا و گفتندمی ما را سپاس شادمانه ورود داشتند، ما علیه یا له که تمایلی

 سادگی به شد؛می بیان مترجمان وسیله آن که به از گذشته حاالت این و کردندمی
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؛ سفرنامه دن گارسیا دسیلوا فیگوئروا. )بود معلوم آنها کردن اخم یا و بشاشت از

 (757 :7535 فیگوئروا،

 را کسی ناچار سفیر. شد شنیده خانه ورودی درب از بلندی صدای موقع این در

است و  قزلباش سران از یکی گفت و بازگشت فرستاده. شود جویا را علت تا فرستاد،

 گستاخ مرد است،شده  او ورود مانع دربان چون و کند مالقات را سفیر خواهدمی

؛ سفرنامه دن گارسیا دسیلوا فیگوئروا. )شود خانه وارد زور به ته استخواسمی

 (232 :7535 فیگوئروا،

 ، جهانگرد سویسی)متناوب( تاورنیه 2110تا  2181

شود که ها گودالهای کوچکی در پای دیوارها دیده میهمچنین گاهگاه در کوچه

ها سرپا برای ادرار کردن در حضور همه، کنارآن گودالایرانیان بدون هیچ شرمی

ها اندکی آب جاری وجود دارد، آب را با نشینند و چون در بسیاری از کوچهمی

شویند. دارند و همان جا موضعی را که حیا مانع از بیان نام آن است میدست بر می

باشند با وسواسی ولی اگر برای دفع ادرار در جایی که هیچ آب نیست، عجله داشته 

مالند و این را عین طهارت و پلید و ناشایست همان عضو را به دیواریا خاک می

 (83: 7532؛ تاورنیه، شمارند. )سفرنامه تاورنیهنشانۀ فروتنی می

که دو مرد با ایرانیان در بیان سخنان رکیک و دشنام مهارت بسیار دارند و هنگامی

زنند به جای آنکه با ضربات مشت یکدیگر را بکوبند، زخم زبان می کنندهم دعوا می

گویند، ولی از دهانشان هیچ گاه سخن کفرآمیزی نسبت به خداوند، و ناسزا می

گوید یا شود و اگر بشنوند که کسی به خداوند کفر میمانند ما اروپاییان، خارج نمی

ن مرد مگر دیوانه است که به امید ای»برد، با تعجب فریاد میزنند: به شیطان پناه می

 (233: 7532؛ تاورنیه، )سفرنامه تاورنیه« دهد؟شیطان، بهشت را از دست می

 خصوص این در و دارند کاملی مهارت فجیع یهافحش و رکیک الفاظ در ایرانیان

 ضرب اب اینکه عوض کنند،می نزاع هم با نفر دو که وقتی. هستند بهایی بی گنجینه

دهند و نفرین رد می دشنام یکدیگر به جنگیده زبان ضرب  با بجنگند، هم با مشت

 (373 :7553تاورنیه؛ تاورنیه،  نامه سفر. )نمایندو بدل می

 ، تاجر فرانسوی)متناوب( شاردن 2102تا  2118
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ناشایسته دارند. یکى ستایش ایرانیان در برابر این همه فضیلتهاى اخالقى دو صفت 

درپى حضرت احدیت است. آنان چه هنگامى که تنها یا میان جمع و نیایش پى

باشند، چه در خانه یا خیابان و کوچه و بازار؛ چه در سفر یا حضر باشند پیوسته ورد 

و ذکر و دعا و حمد و ستایش خدا را بر زبان دارند و بر حسب عادت پیوسته 

گ است، خدا مهربان و دوستدار ماست، خدا رحمان و رحیم گویند: خدا بزرمى

مختصر این که به ... رسان است. خدایا ما را ببخش و بیامرز. است. پروردگار روزى

اند، و جز رضاى خاطرش اندیشه و آرزو ترین بندگان راستین ربّ جلی ظاهر صادق

تراود بیرون مى ندارند، اّما از همان زبان و دهان که چندین نعت و تحمید حق

شود. نه تنها مردمان هزاران دشنام و کلمات و جمالت رکیک و ناسزاوار خارج مى

ضمن ناسزا گفتن و  عامى بلکه بزرگان و اعیان و اشراف بر همین خوى و صفتند.

برند که قلم از آوردن فحش دادن به هم غالبا نام آن قسمت از اعضاى بدن را مى

دهند، و حال آن که نه زنان هم نسبتهاى ناسزاوار مى اسم آن شرمگین است، و به

دانند، و نه این که در دل خواهان بدنامى و اند و نه نامشان را مىآنان را دیده

باشند. زنان نیز هنگام ستیزگرى با هم دست کمى از مردان رسوایى ایشان مى

گویند: زندیق، ندارند، و پس از این که از دشنام دادن به هم خسته شدند به هم مى

پرست، جهود، ارمنى، سگ ارمنى بهتر از تست، ان شاء اهلل دین، بتمشرک، بى

 (138: 7512؛ شاردن، 2جلد )سفرنامه شاردن بالگردان سگ فرنگیها بشوى.

باشد. تنها از نظر دشنام دادن رسم و عادت همه ایرانیان اعم از عالى و دانى مى

زمانى که دربار موقتا در هیرکانى اقامت  7333ارد. در سال شدت و ضعف تفاوت د

داشت در یکى از نخستین دیدارهایم با خوانساالر، یکى از افراد معتبر و سرشناس 

نزد وى آمد و با ادب تمام درباره موضوعى با او سخن گفت. مشار الیه جواب داد در 

مور از وظایف اوست؛ قبال این کار باید با صدراعظم گفتگو کنید؛ رسیدگى به این ا

ام. طرف شخصیّت موصوف با فروتنى تمام گفت هم شما را راهنمایى کرده

ام. فرمودند باید خدمت جناب عالى ام و عرض حاجت کردهخدمتشان مشرّف شده

مشرّف شوم. خوانساالر برآشفت و به تغیّر گفت صدراعظم ... خورده. من از این که 

حرمتى کرد و سخن زشت بر زبان آورد محابا بىبىوى به صدراعظم کشور چنین 

سخت دچار شگفتى شدم. امّا این معمول بزرگان حتى عامّه ایرانیان است که وقتى 
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بخواهند نادرستى گفته کسى را بنمایند، و قولش را انکار کنند در مقام تغیّر این 

)سفرنامه ن است. آورند؛ و این از جمله عیبهاى ایرانیاجمله ناستوده را بر زبان مى

 (133: 7512؛ شاردن، 2جلد شاردن

 ، جهانگرد ایتالیاییجملی کارری 2118

تومان از پرفرانسوا به نیرنگ  83ناراحتی داشتیم. مردی ارمنی روز سه شنبه کمی

گرفته بود. چون رفیقش بی حرمتی کرد، پر عصبانی شد و چوبی بر سرش زد و سر 

شکست و خون از آن جاری شد تمام روز را در دهکده ماندیم تا پرسورن سر او  مرد

ها طول کشید،  ما نیز خود را به تماشای را پانسمان کند. بند آمدن خون، ساعت

ها مشغول داشتیم، قریب پانصد اسب و قاطر از جاده ها و کاروانعبور قافله

 (232: 7517، ؛ کارریگذشتند. )سفرنامه کارری

 ، سفیر پرتغالفیدالگو 2111-2111

 وسط تا مرا و برخاست جایش از بار این نمودم، مرخصی اجازه تقاضای وقتی

 سفیر گزارش. )است نادر کامال ملت این میان در که عملی. نمود مشایعت مجلس

 (35: 7531، صفوی؛ فیدالگو حسین سلطان شاه دربار در پرتغال کشور

 خبرنامه نویسان کمپانی هند خاوری هلند در بندرعباس 2111-2110

بیگ و  -مخلص بیگ نایب کنونى خان با یک قوللر مهم دیگر خان به نام الچین

تر او از سوى خان به بازدید مدیر شرکت هلند آمدند. چند تن از نزدیکان دون پایه

شود هاى ایرانیان آورده مىمعموال در مهمانى اینان اگر مشروبات الکلى را بر آنچه

کردند یقینا ما براى آنها دادند و تقاضاى مشروبات الکلى نمىترجیح نمى

کردند مدیر ما براى آنها کنیاک آورد. اینان با رغبتى آوردیم. اما چون تقاضا مىنمى

بود کنیاک را تر از یک فنجان قهوه یا گالب که در مذاق آنها خیلى بیمزه بس افزون

نوشیدند. پس از صرف مشروب، این نادانان به اندازه یک خوک هم ادب از خودشان 

گرفتن اجازه نشان ندادند، چون به محض اینکه چند جام کنیاک نوشیدند بى

 (33: 7531، مرخصى بیرون رفتند. )اشرف افغان بر تختگاه اصفهان؛ فلور

 ، سفیر حکومت هند بریتانیاسر جان ملکم 2111-2081
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بالجمله، طباع ایلیات خیلى مختلف است با اهالى شهرها. ایلیات نیز حسنات و 

دوست و رشیدند، الکن قبایح مخصوص به خود دارند، مردمى صادق و مهمان

اند. چون ضرورت به دروغ و فریب و حیله مزاج و شدید العم ادب و سختبى

استعمال هم ندارند و این عیوبشان کمتر از مردم شهر است. ندارند، احتیاج به 

پرواضح است که به جهت این است که آن اسباب براى ایشان جمع نیست، زیراکه 

وضوح پیوسته است که هروقت در شهرى سکنى گرفتند، یا جزء فاتحین داخ  به

اند. فتهاند، در جمیع فواحش و معایب بر جمیع اعاظم و اراذل سبقت گرشهرى شده

 (313: 7533، )تاریخ کام  ایران؛ ملکم

 ، منشی سفارت انگلیس و سفیر انگلیس موریه 2080-2021

)با شنیدن خبر مرگ میرزاشفیع( همه ما مات و مبهوت به یک دیگر نگاه کردیم.  

در واقع باید گریه ، اگر چه «الحمداهلل»من مجبور بودم همراه با دیگران فریاد بزنم: 

خود را در دربار، نیز کردم، چرا که با مرگ وزیر اعظم، من بزرگ ترین حامیمی

تضمین توجه و محبت سفیر را نسبت به خویش از دست داده بودم. ... چندان وقت 

نداشتم که فکر کنم این حادثه چه آثار احتمالی ای بر آینده من دارد، اما خیلی زود 

سفیر نسبت به من تغییر کرده است. او پیش از این برای من  دریافتم که رفتار

نگریست که مورد حمایت حرمتی قای  بود، چرا که به من به عنوان کسی می

باالترین قدرت است که در کنار او قرار گرفته تا اعمال و رفتارش را گزارش کند، اما 

که به من  دیدمگفت نوعی تمسخر میحال در لحن کالمش و آن چه به من می

داد که باید احتیاط بیش تری بکنم و اعتدال بیش تری نشان دهم. قب  هشدار می

باالخره بابات، آن سگ نجس مرد. »از آن که اتاق را ترک کنم، خطاب به من گفت: 

خبر خوشی است. در خصوص اموال آن کفتار پیر هیچ شانسی وجود ندارد. شاه 

)سرگذشت حاجی بابای اصفهانی ....« کند. میهمه اموال او را به نفع خود مصادره 

 (215-212: 7511 ،در انگلستان؛ موریه

سفیر در حالی که خشمش « اگر مرا شازده خوانده اند که گناه من نیست...»گفتم: 

گزیند برو، برو دیگر حرف نزن. کسی که دوست می»گرفت، )به من( گفت: اوج می

کند و کسی که در نهان و که خود را فرزند شاه معرفی میبا هویتی دروغین، کسی 

را باید دم دهانه کند، چنین آدمیبا حیوانات نجس و ناکس نشست و برخاست می
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توپ گذاشت. مرد! آخر من برای خودم کسی هستم، شاه ما برای خودش کسی 

هد خوااست. با ریش ما که نباید بازی کرد، برای این که پسر دالک اصفهانی می

تو با من این طوری حرف »سفیر غرش کنان گفت: « ... برای خودش کسی شود.

فراموش »صورتش از خشم سرخ و یک یک موهای ریشش سیخ بود: « زنی؟می

کرده ای من که هستم ای نامرد؟ آن وزیر، آن گاو پیر دیگر زنده نیست که بخواهی 

است در انگلستان شازده ها! بچه دالک ممکن ها بگیری، یادت باشداز این قیافه

و به دستش « شود، اما وقتی به ایران برگردد کم تر از سگ دالک است. برو برو.

)سرگذشت « برو دنبال کارت و دیگر چشمم به تو نیفتد.»حالت تحقیرآمیزی داد: 

 (231-233: 7511 ،حاجی بابای اصفهانی در انگلستان؛ موریه

پیرحرام زاده، تف به آن ریشت. تا پای پول به میان آمد، ای »سفیر )ایران( گفت: 

)سرگذشت حاجی بابای اصفهانی در « دختران کافر در نظرت مؤمن واقعی شدند.

 (573: 7511 ،انگلستان؛ موریه

 ، سفیر انگلیسجیمز موریه 2028-2021

ته ای از ایرانیان شرابخواره نیمه زدم، یک دسیک روز که تنها درآن نزدیکی گام می

مست فرا رسیدند. سرکرده آنان که جوانی صاحب شأن بود نزد من آمد. به ظاهر 

دانم. با لبخند و ادبی ریشخند آمیز خطاب به من پنداشت که زبان فارسی نمیمی

کنم. چون پنداشت من آنها را مؤدبانه تصور میها را داد و میزشت ترین دشنام

ه پندارش خطا بوده، با شتاب گریخت و خود را در جای امنی نهفت، دانست ک

، سفر دوم؛ موریه، چنانکه روزها گذشت و دیگر دیده نشد. )سفرنامه جیمز موریه

7533 :223) 

های همسایگان بلند بود نمودار زندگی شهرنشینی ایرانی هیاهوهایی که از خانه

من پیرمردی اخمو و عبوس ایرانی بود که با زنان خود است. همسایه دیوار به دیوار 

شدند و همه، کشمکش داشت. ...گروهی از زنان که بر روی هم پنج شش تن می

زدند یا همانند زنان یا کنیزان یک مرد مسلمان بودند، یا در اشک خود غوطه می

های بسیار رکیک و گستاخانه کردند، یا شوخیکودکان بلند بلند هق هق می

خواندند. گاه دعوایشان کردند. گاه با آواز بسیار بلند همراه با نوای دایره زنگی میمی
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، گفتند. )سفرنامه جیمز موریهشد و گاهی سخنانی بسیار زشت به یکدیگر میمی

 (231: 7533سفر دوم؛ موریه، 

چون به در میان این مردم گروهی زیر درختان گرداگرد حوض آب نشسته بودند 

ایشان رسیدیم، یکایک به نشانه ارجگزاری به پا خاستند به جز یک مرد که چنین 

نمود در خواندن کتاب غوطه ور است و با همۀ دستورهای پی در پی مهماندار ما می

از جای برنخاست. ولی چون مهماندار دریافت که او سرگرم خواندن قرآن است، او را 

، سفر دوم؛ و چشم پوشید. )سفرنامه جیمز موریهبه حال خود گذاشت و از آزار ا

 (538: 7533موریه، 

ایلچی احساسی را که از بی ادبی حاکم خوی داشت با زبانی روشن گفت و اثر این 

شیوه رفتار به زودی در مردم دهکده بازتاب یافت. نخست کدخدای پارسچی از 

سته بود برای کشیک شبانه و پذیرش درخواست مهماندار ما یوسف خان که خوا

نگهبانی از چادرهای ما پاسدار بفرستد، تن زد. از قضا چادر من نزدیک چادر 

مهماندار بود، و درحالی که در پی بگو مگوی او دربارة همین موضوع با کدخدا بیدار 

رساند. مهماندار از مانده بودم, هیابانگ بلند آن دو گهگاه سخنانشان را به گوشم می

گفتند. اولی فریاد مندی شاهزاده ولیعهد، و کدخدا از توانمندی حاکم سخن میتوان

من فرمان شاهزاده را دارم که اگرآن را روی سنگ بگذارم، سنگ از ترس آب »زد: 

اما حاکم دستوری »گفت: دومی« تواند برضد آن چیزی بگوید؟شود. کی میمی

)این « گه خورده!»حاکم : »و مهماندار تر و چسبان پاسخ داد« دیگر داده است

برند. به کار می« اشتباه کرد»اصطالح پست در میان ایرانیان هست و آن را به جای 

های چاله میدانی و به دنبال آن سخنان پست و زشت و دشنام«. پاورقی نویسنده(

را نثار پدر و مادر و زن و دختران و همۀ خانوادة حاکم کرد. این گونه سخنان در 

های هر ایرانی است. ماجرا با افروختگی خشم همیشه از نخستین گفتههنگام بر

رگبار مشت و لگدهایی که بر سر کدخدا و نیز یکی از نوکران حاکم فرود آمد، پایان 

گرفت و موجب شد که در زمان برای چادرهای ما نگهبان بفرستند. )سفرنامه جیمز 

 (583: 7533، سفر دوم؛ موریه، موریه

 ، وزیر مختار روسیه گریبایدوف 2020-2010
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کردند که ما صورت آنها را نبینیم و )در هنگام ورود به ایروان( .. زنها به ما پشت می

در باره ایران؛  های الکساندر گریبایدوفنامهاین وضع باعث دلخوری من بود. )

 (71 :7533گریبایدوف، 

 ، سیاستمدار انگلیسیفریزر 2012-2088

نوکرهای هندی افرادی افتاده، سر به راه و بسیار حرف شنو هستند و در حضور فرد 

نمایند. اما در عوض کنند و از خودمانی شدن هم پرهیز میبلند صحبت نمی

خدمتکاران ایرانی، تنها باید با لحنی تند و رفتاری جدی حدودشان را مشخص 

خت تا شاید در حضور فرد رعایت آداب را بنمایند. اما به محض اینکه فرد پشت سا

کنند. از طرفی از وسای  شخصی فرد کرد، همه این قید و بندها را فراموش می

نوشند و قهوه و تنباکویش را مصرف کنند و در لیوانش آب میاستفاده می

توان با ه سادگی هم نمینمایند. گویی که آنها حق چنین کاری را دارند و بمی

، سرزنش از این کار، منعشان کرد. )جنوب ایران به روایت سفرنامه نویسان؛ فریزر

7533 :13) 

 ، وزیر مختار روسیهکنت سیمونیچ 2081-2080

 طمعبی نفس،نیک مودب، بود مردی که گفت توانمی میرزاآقاسی شخص به راجع

توان می کمتر ایران رجال در که است صفاتی اینها و آشنا معاشرت آداب به و

 (15 :7535، مختار؛ سیمونیچ وزیر خاطرات. )یافت..

 ، تاجر و کارگزار روسی بارون فیودور کورف 2088-2088

 از را خود هچاپلوسان خلصت کنند،می رعایت را احتیاط جنبه همواره که ایرانیانی

 سفرنامۀ. )بردندمی لذت قائم مقام حق در گویی متلک و زبان نیش از برده، یاد

 (221 :7512، فیودورکوف؛ فیودور کورف بارون

 مامور در ارتش ایران تاد، افسر انگلیسی 2081

 شام نخوردند. ندانستم که به سبب سه نفر از علما )در ساری( بودند، آن شب اصال

پاره ای سوال متعلق به «. وزرا»نان بود یا به جهت حرامی« نصاری»حضور ما طایفه 

دین و آئین فرمودند که از بس سخافت و رکاکت داشت، قاب  تحریر نیست. 

 (11: 7533های خطی فارسی، جلد اول؛ تاد، )سفرنامه
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 در ارزروم عثمانیهولمز، مامور کنسولگری انگلیس  2088

خان )محمدعلی خان حاکم الهیجان( در هنگام ترک کردن ما یک سینی بزرگ از 

ها انواع شیرینی به عنوان هدیه فرستاد که به طرزی باورنکردنی توسط مستخدم

 (772: 7513، بلعیده شد. )سفرنامه ساح  خزر؛ هولمز

 ، پزشک اتریشی ناصرالدین شاهپوالک 2082-2018

معموال هدف فحش،  .آنهاست ممیزات از نیز ایرانیان یهافحش و نفرین و لعن

شخص نیست بلکه خانواده او بخصوص پدر، زن یا قبور گذشتگان وی است، زیرا بر 

که زندگی خانوادگی دارد، فحش به خانواده بسی ناگوارتر از دشنام حسب مفهومی

« پدرسگ»، «پدرسوخته»مخاطب است. رایج ترین آنها عبارت است از به فرد 

رود چندان رکیک است که به هایی که برای زنان به کار میاست.. اغلب فحش

ترجمه آنها مجاز نیستم و این کلمات قبیح را اغلب از دهان کودکان هم که آنها را 

پوالک؛ پوالک،  سفرنامۀ) . توان شنیدبرند میالعن شعور به تقلید بزرگترها بکار می

7533: 22) 

ها شباهت دارند، هرچند ترک و تاتارها از نظر سجایا و خلق و خو بیشتر به عثمانی

هستند نتراشیده و کمتر حیله گر ها نیز سهم بسزایی گرفته اند؛ مردمیکه از فارس

زها از این قبای  گرفته و به هر حال دلیر و مصمم، به همین دلی  تقریباً همۀ سربا

کنند و به اص  و نسب ها را به داشتن صفت جبن تحقیر میها فارسشوند. اینمی

آرام هستند، ولی اگر کارشان به نزاع بکشد دیگر دودل تازند؛ مردمیترک خود می

های مانند و برای حمله آماده اند. قضیه زیر که من شاهد آن بودم مؤید گفتهنمی

فارس با یک نفر ترک دعوا داشت و هر چه فحش از دهانش بیرون  فوق است. یک

کشید، سرانجام چوب آمد به وی گفت؛ مرد ترک آرام نشسته بود و چپق خود را می

و با  -خواست آن را پاک کندگوئی که می-چپق را با دقت تمام از سرآن جدا کرد 

کشید کپی اوغلو، می چوب آن ضربه ای به سر فارس وارد آورد و در حالی که فریاد

دوباره سرجای خود قرار گرفت، به معاینه دسته چپق پرداخت که مبادا زیادی دیده 

باشد و سپس به کشیدن چپق پرداخت. طوری که گفتی هیچ اتفاقی نیفتاده است. 

 (25: 7533؛ پوالک، )سفرنامه پوالک
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ه شدن جامه و نجس شدن خود بیم کند، زیرا از آلودایرانی در حال نشسته ادرار می

دارد. هیچ چیز دیگر اروپائی برای وی آنقدر نامطلوب نیست که ایستاده ادرار کردن 

او و اینکه همچون مسلمانان خود را با آب یا در صورتی که در بیابان آب نباشد با 

تمام، با بر زبان آوردن نام کند. آنها با بی شرمیخاک و یا با سنگ تطهیر نمی

های پنهانی از بدن، حتی در مجالس معتبری که از مردان و زنان تشکی  سمتق

کنند و پای بحث را در این باب ها را در این مورد سوال پیچ میشده است، اروپائی

کشند. در دورة فتحعلیشاه، صدراعظم وقت از سفیر یک کشور مقتدر به میان می

ص انگلیسی مابانۀ طرف سؤال راجع به این مطلب توضیح خواست و با درشتی خا

 (31: 7533؛ پوالک، خود مواجه شد. )سفرنامه پوالک

، فیلسوف و کاردار و وزیر مختار دو گوبینو 2012-2018، 2088-2080

 فرانسه

 استفاده شب خنکی از استفاده و گردش برای آنان غیبت از ایرانی خدمتکاران زیرا

 بخوابند، آزاد هوای در را شب شدند مجبور آنها و ربودند را ادرهایشانچ و کردند

آسیا؛ دو  در سال سه. )شد گروه دو این بین ناسزاگویی و فحاشی باعث طبعا که

 (783 :7531، گوبینو

 گویند می ...باشند می کشور مردم شریرترینها شیرازی که دارد شهرت ایران در

 گستاخی و الفاظ با بازی در استعدادشان و هستند ذوقی با اشخاصها شیرازی

آسیا؛  در سال سه. )کنند بدگوییها شیرازی از دارند دوست همیشه ایرانیان. است

 (732 :7531، دو گوبینو

و برای ساکت  هستند انضباط بی بسیار( کردها و لرها ،هابختیاری) مردمی اما

 قاب  اندازه بی اعصابی الق آهنین الزم است. قوه تخیلی بارور وکردنشان یک ش

 (235 :7531آسیا؛ دوگوبینو،  در سال سه. )دارند تحریک

 نسبت آنان با که زنانی درباره ولی هستند، تودار بسیار خود زنان درباره ایرانیان

 به دزیا نیت سوء آشکارا دیگران مورد در و کنند می مسخره و شوخی زیاد ندارند

 (833 :7531، آسیا؛ دو گوبینو در سال سه. )برند می کار
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دیری نگذشت که امیرنظام مورد نفرت عموم قرارگرفت و به زودی صدای ناله و 

ها و طرز شکایت و زاری از هر سوی کشور برخاست. ... حرمسرای شاه که هزینه

ان و به خصوص نزدیک گوش شاه شد، بلندتر از دیگررفتارش به شدت مراقبت می

دادند که اگر کشید. و باالخره شخصیتهای مهم هر روز به شاه هشدار میفریاد می

ادبانه نسبت به اعلیحضرت در مأل عام وزیرش در انتظام امور حق دارد، در رفتار بی

گرفتند که شاه باید دست کم رفتار وزیر مقتدرش را زیر محق نیست و نتیجه می

طلبی امیرنظام گسیخته و جاهرد و یقین حاص  کند که مبادا عملیات لگامنظر بگی

، هدفی باالتر از آنچه مناسب و مشروع است داشته باشد...)سه سال در آسیا؛ گوبینو

7531 :257-252) 

رسیدیم، من البته به ناحق یک روز که ضمن معامله ای با نصراهلل به توافق نمی

که در ایران بسیار رایج است به او دادم وگفتم: پدرسوخته. معنی این  ناسزایی را

اصطالح این است که پدر آن شخص به خاطر گناهانی که مرتکب شده در جهنم 

خواهید روی من میآقا، هر نامی»پاسخ داد: سوزد. نصراهلل با لحن مالیمیمی

شود. قلبم پراز غصه میبگذارید، باعث افتخارم خواهد بود. اما نه این یکی، چون 

)سه « فهمید که ...... اگرپدرم زنده بود حرفی نداشتم ولی او مرده است و خوب، می

 (513-531: 7531، سال در آسیا؛ گوبینو

 کاپیتان هنت، افسر انگلیسی در جنگ انگلیس با ایران 2081

دگان بریطانیا حاکی از این شکایت دولت ایران نه فقط از یک نفر بلکه از تمام نماین

است که تقصیری متوجه مأمورین انگلیس نبوده و در این مورد مأمورین ایران 

باشد. بایستی توبیخ شوند و لحن زنندة خود شاه نیز برای اثبات این مدعی کافی می

 (32 :7521، هجری قمری؛ هنت 7215)جنگ انگلیس و ایران در سال 

 ، کنسول انگلیس در گیالنمکنزی 2080-2018

، سفرنامه شمال؛ مکنزی. )دهند می فحش زیادی ولی است، خوب یشانهانمایش

7531: 71) 
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آباد تنکابن( علیرغم نام دلپذیرش در وحله اول، مح  اتراق راحتی این مح  )خرم

داشتند. )سفرنامه رسید و چند نفری را که دیدیم خیال بی احترامیبه نظر نمی

 (32: 7531، شمال؛ مکنزی

 آموزند میها بچه به و اند بدبین بسیارها روس به نسبت هم مردم که خصوص به

 ( 17 :7531، سفرنامه شمال؛ مکنزی. )گویند ناسزا آنان به که

 و فارسی رکیک یهاحرف و بودند کرده نقاشی ذغال با آن یدیوارها روی ولی

 (15 :7531، سفرنامه شمال؛ مکنزی. )بودند نوشته روسی

 ، سفیر آلمان و مستشرقدکتر بروگش 2018-2012

راه آن روز ما نسبتًا کوتاه بود و در مدتی کمتر از پنج ساعت طی شد، به همین 

شدیم ولی در عوض چاروادار شیرازی، ماجرایی به وجود آورد که همه جهت خسته ن

را سخت عصبانی و ناراحت کرد. این چاروادار از موقع حرکت از شیراز قُرقُر را شروع 

کرد و مدعی بود که باید پول و دستمزدی بیش از آنچه در قرارداد قید شد، به او 

م طبق قراردادی که امضا شده است خواستیبپردازیم، ولی ما زیر بار نرفتیم و می

رفتار کنیم. به همین جهت چاروادار شروع به اوقات تلخی و اذیت کرد تا ما را وادار 

به پرداخت پول بیشتری کند. و چون در برابر او مقاومت کردیم بیشتر عصبانی شد 

او  کرد که قاطرها و االغهایو آن روز که از آباده حرکت کردیم در بین راه قرقر می

گفت بار قاطرها متجاوز از صد من است و را بیش از اندازه بار کرده ایم و می

توانند این بار را حم  کنند. به او جواب دادم که چنین نیست و در حیوانات نمی

اولین منزل که رسیدیم حاضرم بار همۀ قاطرها را با قپان وزن کنم تا ثابت شود 

وادار بر سر حرف و اعتراض خود پافشاری هرگز به صد من نرسیده است. ولی چار

کرد و با کاردی که در دست داشت، بند بار یک قاطر را برید و بارها را به زمین می

کرد و با کارد بند بارهای انداخت، و بعد سراغ قاطر دیگری رفت که از نهر عبور می

ن هم اکتفا آن حیوان را هم پاره کرد و اسباب و اثاث ما وسط آب افتاد، حتی به ای

نکرد و شروع به فحش و ناسزا به ایلچی و پادشاه پروس کرد. و با کارد خود مرا 

تهدید نمود. دیگر کاسۀ صبرم لبریز شد. اسب خود را به سمت او راندم. چاروادار به 

زمین افتاد، شمشیر سواره نظام پروس را که در کمر داشتم کشیدم و همانطور که 

را روی گردن او گذاشتم. چاروادار که هرگز انتظار روی اسب بودم نوک شمشیر 
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چنین عکس العملی را نداشت سخت وحشت کرد و آرام شد، مدتی او را به آن حال 

نگاهداشتم و بعد شمشیر خود را کنار بردم، چاروادار بلند شد و بسرعت بارهایی را 

تهران برسیم که به زمین افتاده بود روی قاطرها بست، من تهدید کردم که وقتی به 

از او در نزد مقامات حکومتی شکایت خواهم کرد. اروپائیها که در ایران با کاروانها 

دانند که سر و کله زدن با چاروادارها و قافله دارها از هر کاری سفر کرده اند می

مشک  تر است، زیرا متأسفانه چاروادارها طبقۀ بسیار بدی از مردم ایران هستند و 

ستگی به این دارد که اه  کجا هستند، به قراری که ایرانیان شدت بدی آنها ب

گویند چاروادارهای شیرازی از همۀ چاروادارها پرمدعاتر و بدتر هستند و می

متأسفانه سر وکار ما نیز با آنها افتاده بود. )سفری به دربار سلطان صاحبقران، جلد 

 ( 813: 7531، دوم؛ بروگش

چ کار و واقعه و ماجرایی که بیش از یک نفر در آن شرکت داشته در ایران ، هی

رود. شاید باشد، بدون کتک کاری و حداق  فحش و ناسزا و داد و فریاد پیش نمی

و تفریح هم آید و آن را یک نوع سرگرمیاصوال ایرانیان از این درگیریها بدشان نمی

داد و فریاد و فحش خوشش های آوردند، بنابراین اگر کسی از صحنهبه حساب می

آید بهتر است از مسافرت با کاروان خودداری کند...)سفری به دربار سلطان نمی

 ( 327: 7531، صاحبقران، جلد دوم؛ بروگش

های خارجی و در دید و بازدیدهایی که روز اول سال نو، خودم شخصا در سفارتخانه

ران انجام دادم با کمال تأسف مشاهده کردم خانه مسیحیان مهم و عالیرتبه مقیم ته

های اروپایی بر اثر تماس با نوکران و مستخدمین ایرانی کلمات که کودکان خانواده

های رکیکی یاد گرفته اند و بدون آن که معنای درست و حقیقی آن را و فحش

« گ!تخم س»گویند. ناسزاهایی مانند ها را به یکدیگر میبدانند، این کلمات و فحش

را از زبان دختر شش سالۀ وزیر مختار انگلیس شنیدم و وقتی این « حرامزاده!»و 

شنیدم که آنها گذاشتیم جواب میموضوع را با اولیای این کودکان در میان می

خودشان هم از این موضوع اطالع دارند، ولی چاره ای نیست زیرا تماس آنها را با 

نند قطع کنند. )سفری به دربار سلطان توامستخدمین ایرانی به هیچ وجه نمی

 ( 333: 7531، صاحبقران، جلد دوم؛ بروگش
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روز دوم فوریه، در همۀ محاف  تهران صحبت از کاروانی بود که به اتفاق دو نفر از 

شد، این دو نفر کسانی بودند که در سران و مقامات مهم زندانی وارد تهران می

قوای ایران در خراسان مسئولیت داشتند، ... این کاروان شکست شدید و مفتضحانۀ 

غم انگیز وارد تهران شد، شاهزاده حمزه میرزا و قوام الدوله را به جای اسب، سوار 

دو یابو که روی آنها فقط پاالنی وجود داشت کرده بودند، دستهای هر دو را از پشت 

دست داشتند و سربازان بسته بودند و دو نفر فراش حکومتی افسار یابوها را در 

کردند. هر دو نفر با خجلت سر خود را محافظ نیز با اسلحه در اطرافشان حرکت می

کردند. در طول راه، گاهی اوقات مردم به به زیر افکنده بودند و به کسی نگاه نمی

گفتند شما پول دولت و مردم را خورده اید باید دادند و میآنها ناسزا و فحش می

-333: 7531، د. )سفری به دربار سلطان صاحبقران، جلد دوم؛ بروگشمجازات شوی

331) 

 زبان زخم و هستند «بددهان» اصطالح به شهرها، از بعضی اهالی چرا دانمنمی

 و ناراحتی موجب که زنندمی ییهاحرف باشند، داشته قصدی که آن بدون دارند؛

. گذارندمی ارث به خود اعقاب ایبر را صفت این و. شوندمی دیگران رنجش

 و است معروف آنها بددهانی و زبان زخم. هستند اشخاص همین جمله از هاهمدانی

 آنها موروثی عادت و صفت این از زیادی توصیف ایران نقاط سایر و تهران در من

 تجربه را امر این صحت کرات به کردیم مسافرت همدان به وقتی و بودم شنیده

 (535 :7531، صاحبقران؛ بروگش سلطان دربار به سفری. )کردم

 و اخالق در مح  یک زندگی محیط هوای و آب که است نشده ثابت هنوز گرچه

 و تند سرمای ایران نقاط سایر ساکنان معذالک است، موثر آنها رسوم و آداب

 علت رد،بامی آن یهاکوه در که را بسیاری برف و همدان زمستان تحم  غیرقاب 

 را آنها کشنده، سرمای این که معتقدند و دانندمیها همدانی بددهانی و زبان زخم

 :7531، صاحبقران؛ بروگش سلطان دربار به سفری. )است کرده بدزبان و ای عقده

538) 

 (، پزشک انگلیسی)ویلس دکتر ویلز 2011-2002

)روستای ارمنی نشین لیلیان نزدیک اصفهان(  روستا این یهابچه پسر و مردان ولی

 (711 :7533، پیش؛ ویلز قرن یک در ایران. )اند گستاخ و نزاکت بی اکثرا
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 ، حَکَم انگلیسی مرزی ایران و افغانستانژنرال گلداسمید 2012-2011

و کمیسر افغانستان  رسیدن ژنرال پوالک ده روز توقف ما  در نصیرآباد به انتظار

تمام به اوقات تلخی و کدورت گذشت. اگر چه توهین مستقیم به ما نشد، ولی برای 

اذیت و آزار رساندن به ما بی می  نبودند. از جمله برای خواستن شهادت از سکنه، 

اندن احتیاجات ما مانع شده و رفت و آمد سکنه را با ما غدقن کرده بودند. در رس

شد و هر یک از اینها کافی بود که سبب قطع روابط شود. )جغرافیای غفلت می

 (283: 7513، تاریخی سیستان؛ گلداسمید

اهالی کمّگ رفتاری خشن و غیردوستانه داشتند. به محض آنکه چند نفر از 

گذشتند، آنها ناگهان بازدیدکنندگان )هیات حکمیت مرزی( از آب و دروازه شهر 

دروازه را بسته و بقیه بیرون ماندند. سپس مرد و زن و بچه شروع به فحاشی به 

چند نفری کردند که داخ  رفته بودند. این چند نفر که دو کمیسر هم بین آنها 

: 7513، بودند، فورا از شهر بیرون آمدند. )جغرافیای تاریخی سیستان؛ گلداسمید

283) 

 گرگر، افسر انگلیسیکلنل مک 2018

ها گاهی مانند دوستم اهلل یارخان پرحرفند و زمانی مانند متولی باشی در ایرانی

مشهد مغرور و خودخواه هستند. به طور کلی در سخن آنها نمایشی از گزافه گویی 

« طب  توخالی»و سوء ظن آمیخته به گستاخی محسوس است و گاهی نیز همچون 

رح سفری به ایالت خراسان و شمال غربی افغانستان، جلد دوم؛ مک هستند. )ش

 (11: 7533، گرگر

گاهی ممکن است موقعیت ایجاب کند با حکام و صاحب منصبان متعددی مالقات 

و نسبت به آنها ادای احترام کنید، در این صورت عین مصلحت است که رفتارتان 

ر غیر این صورت، همچون سایر نقاط دنیا، رفتار آنها باشد، زیرا دمودبانه و رسمی

نخواهد بود و به خاطر داشته باشید چنانچه یکی نیز نسبت به شما مودبانه و رسمی

از بزرگان به ذهنش خطور کند با شما با خشونت برخورد کند، تنها بدرفتاری وی 

را خواهند داشت. نیست که شما باید تحم  کنید، بلکه وابستگان او نیز همان رفتار 
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، )شرح سفری به ایالت خراسان و شمال غربی افغانستان، جلد دوم؛ مک گرگر

7533 :731) 

 کارال سرنا، زن سیاح ایتالیایی 2011

خواهد راه می وقت هر او. است مطلق ارباب ،(مسافرتی یهاکاروان هدایتگر) جلودار

گیرد. همچون تاثیر افراد کاروان قرار نمیکند و مطلقا تحت  می یا توقف افتدمی

قاطرهایی که راهنمایشان است، لجوج و یکدنده است و هیچ استداللی قانعش 

او که . دهدکند و جز آنچه اراده کند، انجام نمیکند. از هیچکس اطاعت نمینمی

 که کند می احترام اندازه را هم همانها انسان است، حیوانات با و کارش سر بیشتر

 (23: 7535 های ایران؛ سرنا،مردم و دیدنی. )حیوانات را

 ، مامور فرنگی خط تلگرافتلگرافچی فرنگی 2011

مردمان یزد فرنگی کم دیده اند و ادب هم ندارند. در تمام این سفر در همه جا 

ب بودند جز در یزد. روز اول که وارد شدیم، با وجود مردم در حق بنده با کمال اد

آنکه صاحب منصب عرب و سواره زیاد مصطفی خان از جهت استقبال بیرون آمده و 

زدند. تا داخ  قلعه های ناشایسته میهمراه بودند، مردم در کوچه و بازار حرف

 (713: 7532امه؛ افشار، : سفرننشدم آسودگی نداشتم. )تلگرافچی فرنگی

 ، باستان شناس فرانسویمادام دیوالفوا 2002

 و اسبان با و اند کرده مسدود عابرین را آمد و رفت راه سبز، علف بارهای باها االغ

ها االغ هم گاهی و زنند، می تنه یکدیگر به و کرده پیدا تماس ،هادرشکه یهاچرخ

ها سگ. آورند می زبان بر ناشایستی کلمات آنها صاحبان و رندخو می زمین به بار با

. شود می بلند آنها خراش گوش صدای و شوند می پایمال حیوانات پای زیر در

 رکیکی یهادشنام شده، گالویز هم با خورده تنه و زننده تنه چهارپایان، صاحبان

در  امه دیوالفوآسفرن. )کوبیدند می هم کله و سر به مشت با و کنند می وبدل رد

 (731 :7537زمان قاجاریه: ایران و کلده؛ دیوالفوا، 

 صورت و سر و بودند )مسجد شاه اصفهان( نشسته حوض اطراف در که نفری چند

ها دست و دادند نشان اضطرابی حالت و شده من متوجه شستند، می آن در را خود
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ایران کلده و شوش؛ . )کردند گفتن ناسزا به شروع و کرده دراز آسمان طرف به را

 (571 :7531، دیوالفوا

 و شد نمایان هیکلی قوی سید کوچه انتهای از که زیرا لرزیدم، خود به ناگهان اما

 حیاط، در و افزود خود سرعت بر )جعفر اصفهان( دید، امامزاده در را ما چون

 گویا. کرد دراز آسمان طرف به راها تدس غضب حال با و انداخت راه به غوغایی

 پیوسته ولی کند، فریاد و داد زیاد توانست نمی و بود تنگی نفس به مبتال

 می ما نثار غیره، وها سگ پدر ،هاحرامزاده ،هاپدرسوخته قبی  از آبداری یهافحش

 (553 :7531، ایران کلده و شوش؛ دیوالفوا. )کرد

 ، جهانگرد بلژیکی اورسل 2001

 همین در جاری است،ها زبان سر و دربار بر شهر درباره که ئیهایاوه و مطالب ضمنا

 می هم به متلک و مضمون و گزاف و شوخی چاشنی با و شود می بازگو و تکرار جا

 از وقفق هامرنف. )سمی گردد تهیه مردم برای ای تازه گفتگویی خوراک و آمیخت

 ( 281 :7532، ؛ اورس رانای

 ، نخستین سفیر آمریکا در ایران بنجامین 2008-2008

 کردن، عبور شتر و اسب و خر وها فروشمیوه و گداها وها حمال جمعیت میان از

. اندننموده برقرار هاپیاده مرور و عبور برای مخصوصی سکوی و. نیست آسانی کار

 انداخته، طرف یک به بینندمی جلو در که را مانعی هر مالحظه هیچ بدون وکرهان

 کناری به و زنند می باشد، چه هر حیوان، خواه و آدم خواه. کنند می باز راها راه

 «سوخته پدر» آنها ترینمعمولی که دهندمی غریب و عجیب یهافحش و اندازندمی

 (723 :7535، ایرانیان؛ بنجامین و ایران. )است

 ، سیاح سوئیسیهنری موزر 2008

گذشتیم یک نفر حاجی ایرانی که به واسطه اسب من به او ترشحی بین راه که می

 (233: 7533شد ما را دشنام داد. )سفرنامه ترکستان وایران؛ موزر، 

 ن فرانسوی، باستان شناسابابن و هوسه 2008

در یکی از این دهات در خانه بسیار کثیفی ما را منزل دادند... آن شب را خیلی با 

زحمت و وحشت گذراندیم. حضور این اشخاص چندان به ما صدمه خیالی 
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رسانید. زیرا که چند ماه است به بی ادبی و جسارت اعراب و بختیاری عادی نمی

کرد به ه قضای حاجت اقتضا میشده ایم. مث  این است که هر وقت طبیعت ب

شد به گوشه ای رفته، دفع حدث نماییم... در این کار قبیحی که از ما ناشی می

: 7535، خندیدند که نهایت نداشت. )سفرنامه جنوب ایران؛ بابن و هوسهقدری می

33) 

 ، مستشرق آلمانیبروگش 2001

رانیان در مواقع عادی متین و مؤدب هستند، به همان اندازه به همان اندازه که ای

می توانند هنگامی که ضرورت ایجاب کند خشن و بی ادب باشند، خصوصا وقتی 

پای یک خدمتکار خطاکار یا فردی فروتر از خودشان به میان می آید. در این موقع 

ترجمه آنها  رکیک ترین و زننده ترین دشنامها نثار طرف می شود. دشنامهایی که

یا « پدرسوخته، حرامزاده!»های اروپایی، مقدور نیست. به هیچ یک از زبان

ناسزاهایی است که در مقاب  « پدرسگ، مرده شور ببردت، شپشو، روسیاه، و...»

دشنامهای زشت و رکیک دیگر که بیشتر به پدر و مادر طرف مربوط است، نسبتا 

ای چشم و »محبت آمیزی دارند مانند ها، اصطالحات مالیمترند. در مقاب  این

که هنگام ابراز « چراغم، نور دیده ام، روح و روانم، جان جانم، جان دلم، تاج سرم

 (787: 7518، محبت به عزیزانشان بر زبان می آورند. )در سرزمین آفتاب؛ بروگش

 ، مستشرق انگلیسیادوارد براون 2001-2000

نداشت و خون ریزی نکرد، ان گرچه زمامدار بدی بود، ولی بیرحمیصاحب دیو

زدند. چون های خود خیلی به او کنایه میها در شعرها و تصنیفمعذالک شیرازی

باید دانست که ایرانیها فقط اشعار سعدی و حافظ و قاآنی را با سه تار و زیر سایه 

های خلر شیراز هستند و در که مشغول شرب شرابها نمیخوانند، بلکه هنگامیدرخت

باغها به تفرج مشغول به تفرج میباشند، اشعار دیگری را هم میخوانند. )یک سال در 

 (233: 7588، میان ایرانیان؛ براون

 ، بانوی جهانگرد انگلیسی بیشوپ 2018

و کاله از سر کرد، جلو رفت سر درومند ولف در حالی که نواب وی را همراهی می

 نه( شاه ناصرالدین) برداشت و مراسم احترام به جای آورد و مرا معرفی کرد. شاه
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 من با سر دادن تکان و اشاره با حتی کرد، ترک را ما که وقتی و نه دیدار هنگام

 (25 :7513، بختیاری؛ بیشوپ زردکوه تا بیستون از. )نکرد بش و خوش

 زن یک» زدندمی فریاد و آمدند هیجان به دیدنم باها ن.... بچههنگام ورود به اصفها

از . )کردندمی جاری زبان بر رکیکی کلمات سپس و «!فرنگی زن یک! فرنگی

 (21 :7513، بیستون تا زردکوه بختیاری؛ بیشوپ

 ، بانوی نویسنده و باستان شناس انگلیسی گرترود بل 2011

شود، شاید زنی، که گوشه ای از روبندش را کنار هی گدایی به شما نزدیک میگا

هایش را نشنیده بگیرید خواهد. اگر حرفزند و با صدای زنگدار بلندی صدقه میمی

 (71: 7535کند. )تصویرهایی از ایران؛ ب ، نفرینتان می

 در رشت و کرمانشاه، کنسول بریتانیا رابینو  2188-2121، 2018-2188

 محمد میرزا ریاست به وکال انجمن گفت مردم به سپهدار. فوریه چهارم و بیست

 بزنند، حرف بودند حاضر که اشخاص بعضی شود، تشکی  باید آبادی رحمت خان

مشروطه . )کرد بکنند باید آنها به فحاشی چه هر برگشت او و برخورد سپهدار به

 ( 3 :7532، ؛ رابینوگیالن از یادداشتهای رابینو

 اما نیستیم مشروطه ضد ما گویندمی همراهانش وخمامی حاج. مارس ام سی

 ولی شدند حاضر انجمن در مجلس یک در رفتند لهذا. خواهیممی خوب وکالی

مشروطه گیالن از یادداشتهای . )دادند فحش حضورا او به و نخوردند گول مردم

 (72 :7532، ؛ رابینورابینو

مشروطه گیالن از . )شد داده زیاد فحش قزوین درخمامی آقا حاج به گویندمی

 (75 :7532، ؛ رابینویادداشتهای رابینو

 در ممرد. رفتند انزلی به مردم اسکات برای شریعتمدار با اکرم وزیر. دسامبر اول

؛ مشروطه گیالن از یادداشتهای رابینو. )دادند فحش شریعتمدار به آنجا مجلس

 (722 :7532، رابینو

 ، مامور دولت روسیهلومنیتسکی 2010-2188

هایی که به رنگ مسی روشن رو و رداپوش، با ریش)در رشت( انبوه ساکنان سبزه 

خوانند و از ته گلو حرف کنند، آواز میفایده سر و صدا و شلوغی مییافته، بی زینت
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زنند. پیوسته انبوه مردم در حال قی  و قال را سواران مرد و زن که بر اسب، می

، شکافند. )ایران و ایرانیان؛ لومنیتسکیاند با فریاد خبر خبر میاستر و قاطر نشسته

7512 :21) 

ها را با دود بیرون راندیم. سعی کردیم بهتر بر )در مهمانخانه در رشت( باالخره پشه 

گیرد. ناگهان بخش چشمانم را میخوابی نامناسب جای بگیریم و خواب آرامتخت

شد. زیر پنجره در خیابان صدای طبلی به گوش رسید که هر لحظه تندتر می

اها همراه شد: صدایی ممتد، قی  و ی صوراسرافی  با این نوصدایی همچون نفخه

ساعت به طول انجامید و های ناراحت. این کنسرت، نیمهاپ سگهاپقال آدمیان و

شب از بازار به تدریج پایان یافت. به نظر رسید نگهبانان شبانه هستند که نیمه

رسانند. ای وحشتناک به اطالع مردم میکنند و جدیت خود را به گونهسرکشی می

غروب مردم رشت با چنین تفریحی رو به رو هستند: در نزدیکی  3ز ساعت هر رو

زنند: یعنی یک سرباز است شیپور مییکی از چادرهایی که ظاهرًا مث  زندان نظامی

زند و دیگری در همین مدت صداهای رحمانه بر طب  میساعت بیدر مدت نیم

ها، یرودار صدای سگآورد. در این گیکنواخت و ممتد از سوت سوتک خود درمی

رسد که دائم به صورت می ها و جیغ و داد کودکان ولگرد هم به گوشنعره االغ

زنند. )ایران و چرخند. شیپور را بیشتر به حالت شرقی میگروهی گرد نوازندگان می

 (55: 7512، ایرانیان؛ لومنیتسکی

ها هر چه بیشتر و ان و صدای زنگولهفریادهای ممتد، ناسزا، صدای هی هی چارودار

رحمانه شالق بر پشت حیوانات فرود آمد و ابر بیشتر به گوش رسید. ضربات بی

صبح  8نازکی از گرد و غبار بر فراز این هنگامه عجیب برپا خاست. االن ساعت 

شد، گرگ و است. پرتو ضعیف ماه و سپیده دم، که کم کم در مشرق آشکار می

ها را فراگرفت و و عجیب و غریبی را به وجود آورد که تا دوردستمیش نیمه روشن 

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

ایستاده بود. او به دقت مراقب حرکات کاروان در حال عبور بود و هر قاطری که راه 

 (32-37: 7512، یان؛ لومنیتسکیزد. )ایران و ایرانرحمانه میکرد، بیما را سد می
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کوبید، جلوی بلد را گرفته و چاروادار فریادزنان در حالی که با دست به سینه می

های وی تلف داد. او معتقد بود که اینجا تمام اسباجازه ورود به دروازه را نمی

دم. باالخره رغم تمام داد و فریادش، من مصمم و استوار بوشوند. اما علیمی

هایی زننده با ایما باشی به صاحب پریشان کاروانسرا حمله برد و تبادل فحشکاروان

خواستم امکان داد و فریاد دوباره را به کاروان باشی و اشاره و فریاد درگرفت. می

ترین امر برای انسان شرقی خو هاست که به این ضروریخودمان بدهم، زیرا مدت

نسرد در انتظار پایان درگیری بودم اما کاروان باشی جدًا از محبت ام. کاماًل خوگرفته

من سوء استفاده نمود. بر این اساس به محافظ اوستیایی دستور آرام ساختن 

ایرانیان دعواکار را دادم. لجام اسب را چرخاندم، گویا اوستیایی از زیرزمین در بین 

ای وحشتناک به خود گرفت و ایرانیان ظاهر شد و البته به طور غیرمنتظره چهره

ای بر دعواکاران کنندهشالق سنگین خود را به هوا بلند کرد. این هیبت تاثیر آرام

داشت و کاروان فاتحانه به دروازه کاروانسرای بهتر وارد شد. )ایران و ایرانیان؛ 

 (277: 7512، لومنیتسکی

این  دور از نزاکت وجود داشته باشد،ایران مطلب های مردمیچه در ترانهچنان

وقاحت ساختاری بسیار ابتدایی دارد. شایان ذکر است که ایرانیان در ارتباطات 

ها و کنند. همچنین ایشان در شوخیخویش نسبت به زنان رعایت ادب را نمی

هنجار به های نابهکنند. این ویژگیهای خود از زنان با کلماتی زشت یاد میداستان

های زشت خود را دارد که در میان ری از اقشار ایرانی تعلق دارد. هر ملتی ترانهبسیا

ها بی عوام مرسوم است. ایرانیان هم از این قاعده مستثنی نیست. چون که این ترانه

شوند، لذا جایی پشت درهای بسته یا در جمع ناشایستگان ادبی محسوب می

گیرد که انسان از هایی صورت میبقهها مطاشود. گاهی در این ترانهخوانده می

 (211: 7512، شود. )ایران و ایرانیان؛ لومنیتسکیشنیدنش منزجر می

 دوراند، همسر وزیر مختار انگلیس 2011

ها فریادزنان به هم گریختند. قاطرچیالعاده شده، میاغتشاش فوق دچار قاطرها

 دستورها قاطرچی به توانستیم سرانجام ند،دویدگفتند و به هر سو میناسزا می

 منزل دو بایستی پیشخانه زیرا کنند، بار پیشخانه از قاطر چه  حدود در دهیم

کرده، قاطرهایشان را همراه  اجتماع جاده درها قاطرچی. کند حرکت ما از جلوتر
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 آنها شد. محول رضاخان موسوم به داشتند. سرپرستی این دسته به یکی از آنها 

 حالتی با مرد این که هست یادم. باشند رضاخان فرمان به پس آن از ایستیب

 از یکی که شد معلوم رسیدگی از پس. آمد ما طرف به کنان شکوه و خشمگین

 بار حلبی جعبه یک فقط بود، قشنگی و پرتوان حیوان که قاطرش رویها قاطرچی

 در. هستند ییهایموذیگر چنین انجام درصدد همیشهها قاطرچی این. است کرده

 راندند، می زبان بر را الفاظ ترین رکیک شد، می برمال رازشان که مواقع قبی  این

 :7583دوراند؛ دوراند،  سفرنامۀ. )بود کننده سرگرم حرکتشان رفته هم روی ولی

77) 

 و خشن خانه در ماا هستند، اخالق خوش کامال اردوگاه در ایرانی مستخدمین

. خوردمی چشم به کمتر مسافرت هنگام خشونت حالت این. هستند تربیتبی

 (73: 7583؛ دوراند، ددوران هامرنف)س

کردند، هر عده ای از سگوندها و دیرکوندهای همراه ما علناً به هم فحاشی می

دی کرده است. )سفرنامه دوراند؛ کرد که اقدام به دزدسته، دیگری را متهم می

 (733: 7583دوراند، 

 لندر، جهانگرد انگلیسی 2188-2181

ایرانیان در این زمینه، یعنی سر کیسه کردن خارجیان، فقط در یک مورد از دیگر 

های دیگر سعی می کنند با ادب و احترام و با جلب ها متمایزند. شرقیشرقی

ی بگیرند، اما ایرانیان راه سریع تر و مطمئن تری را در پیش می رضایت تو پول

گیرند. آن چنان زیر فشارت می گذارند که مجبور شوی با پرداخت پولی از شر 

 (81: 7533، ها راحت شوی. )در سرزمین آرزوها؛ لندرآن

گران قیمت می گیرند، بعد مردم متمدن پیش بینی خود را با دستمال ابریشمی 

دستمال را با محتویات آن تا می کنند و در جیب اصلی کت خود می گذارند. اما 

ها برای خالی کردن بینی خود روش دیگری دارند. یک انگشت خود را روی شرقی

ها بینی خود می گذارند و محتویات سوراخ دیگر بینی خود را با فشار یکی از سوراخ

تر پرتاب می کنند. بعد همین کار را با سوراخ دیگر بینی خود  به چند متر آنطرف

می کنند. ما از این رفتار انسان شرقی خوشمان نمی آید. اما این روش برای او موثر 
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، است و در نهایت بینی او همیشه تمیز تر از بینی ماست. )در سرزمین آرزوها؛ لندر

7533 :782) 

ایران هیچ چیز پوشیده و خصوصی وجود ندارد. همه چیز در مال عام انجام می در 

شود و همه از آن باخبر می شوند. مردم راحت در مورد لباس، مقدار پولی که همراه 

دارند، مقدار غذایی که می خورند، مبدا و مقصد، کسانی که می شناسند، نوکرها، 

خواهد سوال می کنند و پاسخ می ها، دوربین و هر چیز دیگری که کسی بتفنگ

ها را نمی شوند. )در دهند، انگار هیچ کس دیگری در آنجا نیست و سخن آن

 (717: 7533، سرزمین آرزوها؛ لندر

تفاوت رفتار ایرانیان در مسیرهایی که معموال اروپاییان از آن عبور نمی کنند در 

می شود. برخورد ایرانیان در اینجا بسیار مؤدبانه و حاکی از این کاروانسرا مشاهده 

نزاکت و در عین حال سادگی و از همه باالتر صداقت بود. اصوال اروپائیان در ایران با 

 (233: 7533، چنین برخوردهایی روبه رو نمی شوند. )در سرزمین آرزوها؛ لندر

د... ناگهان گروهی  از مردمان کنجکاو در میان اعتراضات در خانه حاج مالاحم

در  -یک اروپایی را –صادق و حاجی به زور وارد خانه شدند... به محض آن که مرا 

اتاق دیدند یکه خوردند. ناگهان رفتار خود را تغییر دادند و مؤدب شدند. )در 

 (231 :7533، سرزمین آرزوها؛ لندر

مدارس یزد به مراتب از مدارس ما در انگلستان بهترند.... کودکان شش ساله یزدی 

ها هستند. احترام زیادی که برای معلمان خود قائ  اند، عالقه وافر آن« فرشته خو»

ها درخور ستایش است. اما باید به خوبی برای یادگیری و رفتار حساب شده ی آن

مابانه فقط در مدرسه مشاهده می شود. متأسفانه  دانست که این رفتارهای فرشته

هایی باز می گردند که دیگر ایرانیان در آن فرو ها با ترک مدرسه به خصلتبچه

 (213: 7533، رفته اند. )در سرزمین آرزوها؛ لندر

طبقات پایین  مشاهده این میزان ادب و نزاکت در کشوری که انتظار هر بی ادبی از

 (211: 7533، انتظار می رود بسیار خوشحال کننده بود. )در سرزمین آرزوها؛ لندر
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از همان راه باریک وارد روستا )در کویر لوت( شدم. مردان، زنان و کودکان، روی 

ت، پا و سر هایشان اجتماع کرده بودند. با حرکات دسها و جلوی در خانهسقف خانه

و دادن انواع فحش و ناسزاهای توهین آمیز و رکیک از ما استقبال کردند. باید به 

مردم نایبند به خاطر داشتن این همه واژگان توهین آمیز و این مجموعه غنی 

ها برای استقبال از ما به مردها پیوسته بودند.... کامال فحش تبریک گفت. زن

د محبوبیتی ندارند. اما هر چه باداباد، من تصمیم ها در نایبنمشخص بود که فرنگی

داشتم مدتی در آن ده بمانم. قلوه سنگی با تمام توان به سمت من پرتاب و به 

های حساس بدن اصابت می کنند. ها همیشه به قسمتزانوی من اصابت کرد. سنگ

ه کنم. مدتی به طول انجامید تا بر درد ناشی از اصابت آن قلوه سنگ به زانویم غلب

هرگز اجازه ندادم بومیان متوجه شوند بر سر من چه آمده است و چه حالی دارم.... 

ها موشک از همه سو به طرف من روان بود. خوشبختانه هیچ یک از این موشک

دیگر به من اصابت نکرد. ساربان هشدار داد که مردم نایبند ترکیبی از راهزنان و 

د و یا گلوی او را می برند. )در سرزمین آرزوها؛ آدمکشاند؛ یا وسای  آدم را می برن

 (537: 7533، لندر

 مکاتبات وزارت خارجه انگلستان 2188-2181

الدوله بنا به احضار شاه به دربار رفت. شاه با مقارن ساعت سه بعد از ظهر عالء

چندین ضربه به سرش زده و با عصبانیتی غیر قاب  کنترل، او را به حضور پذیرفت و 

گوید که چگونه جرئت نموده است که با مجلس های خیلی رکیک باو میفحاشی

همکاری نماید. شاید بعلت اینکه فراش باشی در آنموقع حاضر نبوده است عالء 

ایران، از چوب فلک شدن نجات پیدا کرده است. پس از « مرد نیرومند»الدوله، 

سبت به وی تحت الحفظ از دربار بیرون برده شد و امر هتاکی و توهین بیشتری ن

الدوله به کربال تبعید گردند. یک شاهد عینی این شود که همراه برادرش معینمی

صحنه که چند دقیقه ای به طول انجامیده بود، برایم تعریف کرد که رفتار شاه مث  

هم همراه دسته یک حیوان خشمناکی بود. کلن  لیاخف و یکی دیگر افسران بریگاد 

شد و ای سرباز در دربار بودند، و اضطراب و هیجان زایدالوصفی در آنجا دیده می

مارلینگ به سر  7131دسامبر  57محوطه دربار از افراد مسلح پر بود. )گزارش 

 (377: 7583، ادوارد گری( )تاریخ استقرار مشروطیت در ایران؛ معاصر
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 ، کلکسیونر فرانسویدالمانی 2181

ما دو ساعت قب  از غروب آفتاب براه افتادیم ولى ارابه لوازم را با على قبال فرستاده 

چى آمد و در نهایت خضوع از ما مطالبه پول چاى بودیم، همینکه سوار شدیم قهوه

رضا قسم خورد که نوکر شما  کرد و چون گفتیم على پول تو را داده است بامام

چیزى بمن نداده است و اصرارى در گرفتن پول داشت من باو گفتم بیا در رکاب 

کالسکه بایست تا به ارابه برسیم و از على بپرسیم که آیا تو طلبکار هستى یا نه و 

اگر ثابت کردى که چیزى بتو نداده است من عالوه بر پول انعامى هم بتو خواهم 

ى از این پیشنهاد من خود را بعقب کشید و با گفتن چند کلمه دشنام چداد، قهوه

 (188: 7553، سفرنامه از خراسان تا بختیاری؛  دالمانیرفت. )

 ، باستان شناس فرانسویدو مورگان 2180

و  فرد ایرانی معمولی، وقتی تنهاست، باطنًا شخصی زبون، ترسو و بی همت است

چون خویش را در برابر مسافری که در معیت چندین تن دیگر است بیابد، خود را 

با او باشند، بسیار بی دهد... ولی اگر عده ای پشتیبان و حامیبسیار مؤدب نشان می

: 7553؛ دمورگان، ادب، وقیح و غالبًا هم متجاوز خواهد بود. )سفرنامه دمورگان

738) 

 چیک، نایب کنسول انگلیس در بوشهر 2128-2121

ای با موقرالدوله داشتم. از بحران بازار و خبرهای حمله احتمالی به دیشب جلسه

بوشهر سخت نگران بود. وسط گفتگویمان پیکی آمد و پیامی آورد و موقرالدوله 

داد و مقصر همه جریان را ریز دشنام میآنچنان از آن پیام عصبانی بود که یک

دانست. از من خواست پیش از حمله احتمالی به بوشهر راهی برای می علیرئیس

علی بیابم و قب  از خارج شدن من به دنبال شخصی فرستاد و کشتن رئیس

های مستر تواند این کار را بکند. )گزارشکشید که تنها این میناخواسته فریاد می

 (758: 7512در جنگ جهانی اول؛ چیک، های فارس و بوشهر از رویداد چیک

 ، افسر سوئدی ژاندارمری ایرانسرگرد نیلستروم 2128-2121

امروز به حضور ناصردیوان ]از رجال فارس[ رسیدم. شاید دقایقی تنها به من نگاه 

آقایان از این فالکت »ای سخن نگفت. سخت خشمگین است. پرسید: کرد و کلمه
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با «. کنمگمان نمی»جوابی نداشتم به او بدهم و تنها گفتم: « ؟راضی هستند

اند. مملکت در دست چه کسانی گمان بکنید. همه خودفروش»عصبانیت گفت: 

فحش رکیکی داد و بعد سرش را پایین انداخت. « اسیر است. این فرمانفرمای ... 

 (723: 7515؛ نیلیستروم، های گوستاو نیلیستروم)یادداشت

 رانیا در آلمان ریسف ،بلوشر 2188-2182 و 2120 -2121

 دارخزانه خاص وظایف جمله از سلطنتی خاندان اعضای چاپیدن داشت باور که شاه

بلوشر؛  سفرنامه. )راند دربار از ناسزا و فحش نثار با را دیبا نیست، محسوب دربار

 (233 :7535بلوشر، 

در شرق ارتش انگلیس بازرس کل ارتباطات  ، سرتیپ دیکسون 2121-2121

 ایران

دانم خوشبختانه یا بدبختانه از نمی زمانی که من کودک خردسالی در تهران بودم

های غیرمحترمانه را یاد گرفته بودم، ترین گفتهای از برگزیدهخدمتگزاران مجموعه

شنید ظاهراً فکر ن کلمات را از دهان یک اروپایی میآلود که ای سورچی خواب

ای کرد شیطان در لباس انسان در میانشان ظاهر شده است. )شرق ایران: گوشهمی

 (713-731: 7517، از جنگ جهانی اول؛ دیکسون

، فرمانده نیروهای انگلیسی در شمال غرب ژنرال دنسترویل 2121-2120

 ایران 

 معاون آقای و نمودمی حمله حکومت به و مستهجن زننده عبارات با افخم امیر

 واقعی علت. کردمی تصدیق و تمجید را پیرمرد یهاگفته و نشسته حکومت،

 حسب به حکومت که بود شده شروع اینجا از حکومت و افخم امیر بین کدورت

 یهایادداشت. )بود کرده البهمط را امیر مالیاتی بقایای هنگفت مبالغ خود وظیفه

 (773 :7531، دنستروی ؛ دنستروی  ژنرال

 ، مباشر انگلیسی سردار اکرم در همدان لیث-فوربز 2118-2118

 در آمیز کنایه اظهارات و زدن طعنه ایرانیان، تحریک و برانگیختن در مهم مسئله

 دار جریحه برای اسلحه بهترین عنوان به توان می وسیله این از که ست؛آنها مورد
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 اطرات. )ساخت وادار نظر مورد کارهای به را آنها و برد استفاده غرورشان کردن

 (772 :7533، لیث-اکرم؛ فوربز سردار انگلیسی مباشر

 یا و یکی یکی دهامر گذشتم، می روستا یهاکوچه از تنهایی به من که موقعی

 افتاد، می همسرم به آنها چشم که موقعی ولی. کردند می سالم من به جمعیدست

 می صحبت بلند صدای با و عامیانه لحن با اش درباره و شدند می جمع او دور

 (732 :7533، لیث-اکرم؛ فوربز سردار انگلیسی مباشر خاطرات. )کردند

 انگلیسی  ریچاردز، نقاش 2118

 شود موجب است ممکن وی سرزنش و عم  این به کردن از طرف دیگر، اعتراض

 و خود، مسافر نامه شجره باره در ضمن در و کند طی خلقی کج با را راه بقیه که

کند، ولی اگر مسافر مسلمان  زمزمه لب زیر کلماتی رگهایش در سگ خون زیادی

 :7511ریچاردز؛ ریچاردز،  فرد رنامۀسف) نباشد چه تاثیری به حالش خواهد داشت.

753) 

 نظر این بازارها ممکن است شلوغ باشد، ولی هیچ وقت کس  کننده نیست و صرف

 ...زیاد چای نوشیدن از پس صداهای ساختن خارج و سینه اخالط انداختن از

 سفرنامۀ) های جهان خواند.توان آن را یکی از مطبوع ترین و وسیع ترین باشگاهمی

 (37: 7511یچاردز؛ ریچاردز، ر فرد

 آلفونس گابریل، پزشک و جغرافیادان اتریشی 2188، 2110

استراحت کنیم، ولی شایعه حضور ما در « ترود»ما قصد داشتیم چند روزی را در 

نزدیکی شهر خیلی زود فراگیر شده بود و مردم دسته دسته به سوی مح  اتراق ما 

خبری نبود. جمعیت در روزهای اول  در حرکت بودند و بدین ترتیب از آرامش

اگرچه آرام و قاب  تحم  بود، ولی خیلی زود مزاحم و در نهایت گستاخ شد. )عبور 

 (733: 7517از صحاری ایران؛ گابری ، 

 توید، کفیل قنسول انگلیس در جنوب 2111

هایش فته جادهچیز وحشتناکی اتفاق افتاده. رییس طرق ر»رییس نظمیه ... گفت 

را بازرسی کند و شورشیان دستگریش کرده اند. دوازده ساعت نگهداشتندش و چند 

در باالخانه رییس طرق را ...« ... ساعت پیش آزادش کردند. به او توهین کردند. 
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دیدیم که نشسته بود و سرش را در دستهایش گرفته و چون ما وارد شدیم او سرش 

بر جای ماندیم. شورشیان یک طرف سبی  او را را بلند کرد و ما وحشت زده 

تراشیده بودند اما او طرف دیگر را دست نزده بود و تمام صورتش ملک طلق این 

 (8: 7588نیم سبی  خشمناک بود. )مجله نگین؛ توید، 

)متناوب( تانیتا گیرشمن، دندانپزشک و همسر باستان  2111تا  2181

 شناس فرانسوی

کردیم، فوجی از پسر دیدن می)کاشان( بار که از بازار هر ( 7155-7152)کاشان، 

های چادری هم از نزدیک به من افتادند. به غیر از آنها زنها به دنبالمان راه میبچه

کردند تا محتوایش کردند و کیفم را باز میشدند. پارچه لباسم را لمس میخیره می

ایی بودیم که تا به حال دیده بودند. هدر آنجا نیز ما نخستین و تنها بیگانه را ببینند.

 (31: 7531من هم باستان شناس شدم؛ گیرشمن، )

 ، جهانگرد انگلیسیبایرون 2188

هایی به سبک معابد یونان فخر کنگاور که محلی کوچک و مخروبه است و به خرابه

کردند هم باعث معطلیپرت میهایی که سوی ما سنگ فروشد، گروهی از بچهمی

 (18: 7537، های جیحون؛ بایرونمان شدند. )سفر به کرانه

های عبادت گرفت، از خلوص لحظهجیغ و دادی که همراه با عصبانیت اوج می

شان را به ت  سنگها کاست. شوهران مؤمن همچنان مشغول نیایش بودند و پیشانی

کشیدند و کردند، آه میشان را مجروح میب پوشیدهکوبیدند و پاهای جورامی

گرداندند، به امید این که مکافات محتوم را به چشمهایشان را به سوی بهشت می

خو زیر چرخیدند و زنان درندهتأخیر بیندازند. راننده و کمک راننده دور اتوبوس می

ان سعی کردند راندند. شوهرشان آنها را از خود میروبنده و از توی قفس سیمی

ها دزدکی و بدون آن که دیده شوند، یکی یکی سرجای خودشان برگردند. راننده

خواستند. ولی آخر کار هم یکی یکی مچ آنها را گرفتند. هر کدام یک ربع وقت می

فقط سه نفر از آنها از پرداختن کرایه سرباز زدند و راننده و کمک راننده این سه نفر 

دادند، با مشت و لگد بیرون انداختند. آنها هم ند و فحش میکردرا که غرو لند می

تر بود و توی اتوبوس روی صندلی مآبی که از همه پرجنب و جوشبه رهبری مقدس
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جلوی من نشسته بود، آه و ناله کنان و به حالت یورتمه، جست و خیزکنان از تپه 

 (783: 7537، های جیحون؛ بایرونپایین رفتند. )سفر به کرانه

مآب کردند. مردک در این موقع بود که زنان شروع به فحش دادن به مرد مقدس

چاپلوس و حیوان صفت خودش را به عقب ماشین کشاند. ما با سرعتی که یک توپ 

های کرد به سوی شهر مقدس راه افتادیم. )سفر به کرانهجنگی را هم متالشی می

 (781: 7537، جیحون؛ بایرون

 کنتس روزن، بانوی سوئدی 2188

ها هرگز در منش ایرانی»....کرد، گفت: یک شازده ایرانی که به فرانسه صحبت می

خود فناتیک یا ستیزه خو نیستند. در فرهنگ ما خشم یک بیماری است که با 

گیرد. یک ایرانی به ندرت عصبانی شود و به پریشانی و غم پایان میجنون آغاز می

شود و اگر به خشم آید، با کالم راه گریزی برای رهایی از خلق بد و عصبانیت یم

ها وقتی بر سر مسافر با یکدیگر کلنجار کنند. شما به درشکه چیخود پیدا می

کنند که گوش هم را از بیخ بکنند و روند، توجه بکنید. آنها یکدیگر را تهدید میمی

ئله و دعوا با در آغوش کشیدن یکدیگر در یا قلب دیگری را سوراخ کنند، اما مس

آخر و بوسیدن هم و صرف یک استکان چای در نزدیک ترین قهوه خانه، خاتمه 

 (33: 7531 ،روزن؛ )سفری به دور ایران« کند.پیدا می

 ، ایران شناس آلمانیهینتس 2181

هایش معروف ده رسیدیم، که برای منبت کاریکه حدود چهار صبح به آباهنگامی

است، آخوند بر آن شد تا نماز صبح خود را به جای آورد. به هنگام نماز همه 

مسلمانان ناگزیرند که رو به قبله بایستند. اما چون او در این وقت شب و در قهوه 

مت توانست قبله را پیدا کند، از پاسبان سر خدای بیگانه به هیچ وجه نمیخانه

ای را نشان داد و آخوند بی درنگ جهت قبله را پرسید. پاسبان با اشاره دست گوشه

به آن سوی به نماز ایستاد. پس از نماز او پاسبان مرا به کناری کشید و با خنده 

قبله کامال در جهت مخالف است. پس باید که مردک خیلی... باشد. پلیس »گفت: 

این ترتیب نماز با این فکر که به«! ها نشان دهدندکه نایستاده است تا قبله را به آخو

مرد بی چاره خراب شده است من هم نتوانستم بی طرف بمانم. این رویداد کوچک 
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بی درنگ فاصلهبزرگ میان دین و دولت در ایران و تضاد همیشگی میان مقاومت و 

ر معرض پیشرفت را روشن کرد. با این که من در طول اقامت ام در ایران اغلب د

احساس نوعی مقایسه وضعیت دین در ایران و آلمان قرار گرفتم، درباره موقعیت 

های بینم. به جای نظرمذهبی مردم ایران خودم را مقام یک گزارشگر مطمئن نمی

خواهم داستان روشنگر دیگری را بیاورم که در همان سطحی و ناآزمودنی، می

که شب زده و لرزان در حال وی داد. هنگامیاندکی پس از حرکت از آباده ر اتوبوس،

راندیم، ناگهان صدای فریادی بلند شد. زائری که راهی دمیدن سپیده پیش می

مکان مقدسی ]شاهچراغ[ بود، تقاضا کردماشین توقف کند تا نماز صبح را بخواندو 

ه های نصدای همه درآمد که چرا نمازش را در آباده نخوانده است. او را با تذکر

که او در حال نماز خواندن بود، انداختند. هنگامیاز اتوبوس پایینچندان نرمی

گفتند. طول نکشید که زائر دوباره بر سرجایش نشست. جای او ها ناسزا میمسافر

کامال در عقب اتوبوس روی یک جعبهبلند بود.و وقتی که در حال حرکت از 

داد که او در آن باال از دیگر می کرد، یکی او را تسکینناراحتی جا شکایت می

ها به خدا نزدیک تر است.... این دلداری با حسن نیت همراه بود اما با وجود مسافر

توقف اتوبوس سایر مسافران جدی نگرفته بودند که گزاردن نماز نقشی در ثواب 

 (757: 7512؛ هینتس، زیارت داشته است. )سفرنامه والتر هینتس

 ، سفیر کبیر انگلیسسر بوالرد 2181-2181

نیست. ...  پیش از رسیدن به شاهی یعنی در دوران او )رضاشاه( شخصیتی مردمی

زندگی فعال سپاهیگری مردی بسیار قوی و نیرومند بود. با اینکه سیاست و شیوه 

د. )مجله کشزمامداری او بدزبانی و بدسکونی است همیشه از بی اعتمادی رنج می

 (877: بخش دهم، 7512آینده، سال نوزدهم؛ قاسمی، 

تواند بد دهن تر و غیر مسئوالنه تر از مطبوعات ایران باشد، اما هیچ مطبوعاتی نمی

شود که ارتباط نزدیک با سفارت ها شام  آنهایی میاز سوی دیگر بدترین روزنامه

: 7533، از تهران؛ بوالرد هاییشوروی دارند و همواره ضد انگلیسی هستند. )نامه

825) 

 ، نویسنده سوئدی، شیرکلوند2188دهه 
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دوران بحران نفت بود و در تهران، جو متشنجی علیه اروپاییان به وجود آمده بود. 

هرگز کسی ادعا نکرده که تهران، شهری است زیبا و دیدنی؛ و این که سرت داد 

کند. )به سوی طبس؛ سنگ پرتاب کنند، شهر را زیباتر نمی بکشند و به طرفت

 (33: 7533، شیرکلوند

 مکاتبات وزارت خارجه فرانسه 2188

های ارتش در برابر برای درک و فهمیدن واکنش شهروندان عادی تهران و نیرو

دولت در این اوت به وقوع پیوست، باید اعتراف کرد که  71و  73وقایعی که در روز 

این اشتباه را به دو روز مرتکب یک اشتباه بزرگ روانی شد. شاید عادالنه نباشد که

دکتر مصدق از هر لحاظ جانب احتیاط و اعتدال را گرفته بود. -دولت نسبت بدهیم

وزیر امور خارجه های دکتر حسین فاطمیولی نخواست و یا نتوانست از فعالیت

سمت سخنگوی دولت را نیز داشت، جلوگیری کند. کابینه خود که در عین حال 

که فردی ماجراجو و کینه توز و شدیدا قدرت طلب بود، از طریق دکتر فاطمی

های بزرگ، شاه و خانواده سلطنتی را مورد حمالت روزنامه خود و در میتینگ

. ورزیدها دریغ نمیهانت به آنداد و از نشر هیچ گونه ناسزا و اشدید قرار می

( )ماهنامه 7552مرداد  53/ 7135اوت  23فرانسه به تاریخ )گزارش وابسته نظامی

 (21الف: 7511گزارش؛ آیتی، 

 ، محقق و داستان نویس آمریکاییاودانل 2181-2112

مطالبی که گفتم شاید داللت بر این داشته باشد که ممدلی آدم متدین و متعصبی 

ن طور نبود. ممدلی کلمات رکیک به کار می برد و بسیار بود. حال آنکه مطلقا ای

ها، که کم و بیش شب رسمی عشقبازی در های تن بود. پنجشنبه شباه  خوشی

ایران است، اگر ممدلی شامم را تهیه می کرد شانس می آوردم، چون که بدون 

رودروایستی عجله داشت که به رختخواب برود. ممدلی از دست انداختن دیگران 

ذت می برد. در سیگارهایم ترقه می ریخت و مدام در رختخواب و فنجان قهوه ام، ل

: 7538، عقرب و حشرات پالستیکی دیگر پیدا می شد. )باغ ساالر جنگ؛ اودان 

33) 
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بابا عباس گدایی است که سر گردنه کوه به انتظار مسافران می ایستد و از آنان 

ذر در راه خدا و برای رفع بال در سفر است. در ایران صدقه می خواهد که نوعی ن

این کار رسم است، اما بابا عباس یک گدای عادی و معمولی نیست؛ اگر متوجه شود 

که مسافران سرعت اتومبی  را کم نمی کنند تا بایستند و به او پول بدهند، با 

الر جنگ؛ ها توهین می کند. )باغ سادرآوردن شلوار و نشان دادن عورت به آن

واقعا هم « وای خدا! وای خدایا!»( آقای دادگاه )یک وکی ( گفت: 13: 7538، اودان 

خود بابا عباس بود که شلوارش را کشیده بود پایین و عورتش را به طرف ما تکان 

می داد. حسین پایش را روی ترمز گذاشت، و اتومبی  در حالی که سر می خورد، 

 (33: 7538بابا عباس ایستاد. )باغ ساالر جنگ؛ اودان ،  درست جلوی پای

ها( به چند شک  بروز می کرد، یک نوع آن نثار رفاقت و صمیمیت )بین لوطی

های کردن مقدار زیادی فحش دوستانه بود، از قبی  ... خر و مادر ... به اضافه، فحش

 (733: 7538، رکیک به خواهر و برادر. )باغ ساالر جنگ؛ اودان 

این اصطالح در بین ایرانیان یا نوعی «. پدرسگ!»ها می گفت: شازده در جواب آن

ابزار محبت است و یا فحش و البته در این مورد خاص، روشن بود که ابزار محبت 

 (232: 7538، است. )باغ ساالر جنگ؛ اودان 

 اونو، مردم شناس ژاپنی 2118-2101

رفتم، رجب و رمضان را به جایی می روز که پشت فرمان بودم و با ماشین فردای آن

دیدم. هر دوی آنها )دزدهای باغ انار( لبخند زدند و دستشان را برایم تکان دادند . 

هیچ نشانی خجالتی در رفتار آنها نبود. قربانقلی را که جوانترین این سه تا بوده، 

ر حال دزدی گرفته بودند و البته گرفته پیشتر هم در بریانک در جالیز خسرو د

 (38: 7513، )خیرآبادنامه؛ اونواست. « گذشت»شدن هم دنبالش 

 بیمن، انسان شناس آمریکایی 2111-2112

های سازمان طرح و برنامه ایران مراوده داشتم، چون من با رئیس یکی از بخش

قات و مطالعات اجتماعی در تهران انجام مشاوره ای که من برای مؤسسه تحقی

شد. وقتی اولین بار وارد دفتر کار او شدم، سرگرم انجام دادم، به او مربوط میمی

کاری بود. برای مدتی منتظر ماندم تا سرش را بلند کرد و با اشاره دست مرا دعوت 
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به  به نشستن کرد. بعداً با همین فرد در دفتر کار رئیس انجمن خیریه وابسته

خانواده سلطنتی رو به رو شدم. در این موقعیت او از جایش بلند شد، با من 

مصاحفه کرد و پس از تعظیم و احوالپرسی طوالنی، صندلی خود را به من تعارف 

 (727: 7537کرد. )زبان، منزلت و قدرت در ایران؛ بی من، 

اح بیشتر این شرح یکی از حوادثی که هنگام اقامت من در گواکی روی داد، به ایض

کند. من در منزل یکی از دوستانم که از مطلعان عمده من بود مطلب کمک می

نشسته بودم که صدای جار و جنجال و جیغ و فریاد شنیدم .سراسیمه به همراه 

دوستم به مح  حادثه رفتیم و دیدیم که مدیر بانک کوچک روستا در حال دعوا با 

ب سنگ به پنجره بانک شده بود. به رسم پدر پسر بچه ای بود که متهم به پرتا

خوردند و معمول این نوع دعواها، هر دو طرف از کوره در رفته بودند، قسم می

کردند و این در حالی بود که جمعیت گردآمده، مانع تهدید به درگیری فیزیکی می

چرا بچه ات را فرستادی »کرد شدند. مدیر بانک مرتب تکرار میها میدرگیری آن

ای پدر سگ! )یا ناسزای دیگری مانند آن( ، به »و جوابش این بود: « اذیت کند؟ مرا

های مشابه آن این روال و روش«. گی!خدا )یا سوگند دیگری مانند آن( دروغ می

شد و هر یک از طرفین برای نشان دادن بر حق بودن خود، بارها و بارها تکرار می

کرد . مشاجره با توس  هر چه بیشتر بعضاً خطاب خود را متوجه جماعت حاضر می

ها و ناسزاهای جدی تر باال گرفت. تماشاگرانی که دیرتر رسیده دو طرف به قسم

توانستند دلی  شروع درگیری را دریابند، بودند، صرفاً با مشاهده دو طرف دعوا نمی

 های بیرونیدادند. لذا حلقهها میاما تماشاگران دیگر اطالعات الزم را به آن

گرفت که تماشاچیانی که گرد طرفین دعوا جمع شده بودند، افرادی را در برمی

کمترین اطالع را از چند و چون مشاجره داشتند و بتدریج ماجرا را از زبان افرادی 

ها هم ماجرا را آن گونه که شنیدند که البته آنکه نزدیکتر به کانون دعوا بودند می

کردند و جانب یکی از طرفین دعوا را ریف میکردند پیش آمده، تعخود تصور می

توانستند برای خود مشخص کنند که گرفتند. به این ترتیب همه تماشاچیان میمی

آیا توجیهی برای بروز عصبانیت در آن موقعیت بوده است یا نه. )زبان، منزلت و 

 (723: 7537قدرت در ایران؛ بی من، 

 افسر کاگ ب در ایران، کوزیچکین 2118-2101
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گرفت، ما ناظر در جریان تظاهراتی که گهگاه در اطراف سفارت شوروی صورت می

دیدیم که به توهین تظاهرکنندگان به سربازان محافظ سفارتخانه بودیم و علنا می

کنند]![؛ ولی چون سربازان دستور داشتند به هیچ وجه با طرف سربازان تف می

دادند. افسر فرمانده سربازان محافظ نشی از خود نشان نمیمردم مقابله نکنند، واک

سفارتخانه چون از این وضع بستوه آمده بود، از ما اجازه خواست سربازان خود را به 

درون محوطۀ سفارتخانه بیاورد، تا ضمن حفاظت از مح  مأموریتش، به دلی  

از مدتی  حضور سربازان در خیابان باعث تحریک مردم نشود. سفیر شوروی پس

ب در ایران؛ دودلی و تردید با این درخواست فرمانده موافقت کرد. )کاگ

 (573: 7513، کوزیچکین

 



 


