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Abstract
During the Qajar period, Iran was at the forefront of the strategic situation of Russia and the
Western powers, especially Britain. Britain, in the Qajar era, through its colonial purposes,
monitored Iran under any circumstances. In the era of Nasir al-Din Shah, many foreign
ambassadors missioned for political and economic purposes in Iran, Britain also sent several
ambassadors to Iran. In pursuing the responsibilities assigned to them, the British agents have
carefully considered all other dimensions of Iran's economic, social and cultural aspects, in line
with the interests of their own government. Although English agents were not free of interest in
Iranian culture, they needed to know enough about Iran's ethics and traditions in order to carry
out political services for their own government. This research aimed at answering the question
that: How are the ethics and habits of Iranians from the point of view of British political agents
during Nasir al-Din Shah era? The study used a descriptive-analytical method based on library
resources.
Keywords: Political Agents, United Kingdom, Travelogue, Iran, Nasir al-Din Shah, Customs,
Ethics
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چكیده
در دورﮤ قاجار ،ایران بهعلت داشتن موقعیت استراتژیکی در کانون توجه روسیه و دول غربی ،بهویژه انگلستتان ،بتودد در
عصر قاجار انگلیس با اهداف استعماری ،ایران را از هر لحاظ زیر نظر داشتد در زمتان نارترالدینشتاه کته بستیاری از
سفرای خارجی با اهداف سیاسیاقتصادی در ایران مأموریت داشتند ،انگلستتان نیتس ستفرای متعتددی روانﮥ ایتران کتردد
مأموران انگلیسی ضمن انجام وظایف سیاسی محولشده در راستای منافع دولت ختود ،بادقتت تمتام دیگتر جن تههتای
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ایران را بررسی میکردندد مأموران انگلیسی از کنجکاوی و عالقه به فرهنگ ایرانی فتار
ن ودند؛ اما برای کسب بهترین امتیازها از دولت ایران ،به شناخت کافی از اخالق و آداب و رفات ایرانیان نیتاز داشتتندد
بنابراین بیشترِ آنها پس از حضور در ایران ،در راستای انجام خدمات سیاستی ،مشتاهدههتا و زتسار هتای ختتود را از
ویژزی ها و آداب و اخالق عوام و خواص مردم ایران برای دولت مت وع خود مکتوب میکردندد درواقع پژوهش حاضتر
پاسخی است به این پرسش که مأموران سیاسی انگلستانِ عصر نارری اخالق و عادات ایرانیان را چگونته ترستیک کترده
اندد هدف از این مقاله بررسی اخالق و عادات ایرانیان از نگاه مأموران سیاسی انگلیسی عصر نارری است کته بتا رو
توریفیتحلیلی و براساس منابع کتابخانهای نگاشته شده است.
واژههای کلیدی :مأموران سیاسی ،انگلستان ،سفرنامه ،ایران ،ناررالدینشاه ،آدابورسوم ،اخالق

* استتتادیار تتتاری  ،زتتروه تتتاری  ،دانشتتکده ادبیتتات و علتتوم انستتانی ،دانشتتگاه لرستتتان ،ختترم آبتتاد لرستتتان ،ایتتران (نویستتنده مستتلول)
shahidani.sh@lu.ac.ir

** کارشناسارشتد تتاری ایتران استالمی ،زتروه تتاری  ،دانشتکده ادبیتات و علتوم انستانی ،دانشتگاه لرستتان ،خترم آبتاد لرستتان ،ایتران،
mahdinasab.history@yahoo.com
Copyright © 2018, University of Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons
Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0/), which permits others to download this work and
share it with others as long as they credit it, but they cannot change it in any way or use it commercially.

 /151پژوهشهای تاریخی ،سال پنجاه و چهارم ،دوره جدید ،سال دهک ،شماره اول (پیاپی ،)37بهار 1397

کرده اند؛ بنابراین در مجموع ،قضاوتهای نامتعتارفی از

مقدمه
از دورﮤ رفتویه پای مستافران و مأمتتوران سیاستی

اخالق و عادات ایرانیان ارا ه کردهاندد

انگلستان به کشورهای مشترقزمین و بهویژه ایتران بتاز

در پیشینﮥ ایتتن پتتژوهش ،بررستتیهتتای پراکنتتدهای

شد؛ اما این روند در دورﮤ قاجتار و بتهخصتوص عهتد

رورت زرفته است؛ اما دربارﮤ اخالق و عادات ایرانیان

نارری به اوج رسیدد در این دوره بسیاری از مستافران،

از منظر مأموران انگلیسی عصر نارری ،تاکنون بتهطتور

سیاحان و مأموران سیاسی کشورهای اروپایی و بهویتژه

مستقل و روشمند مطالب کتافی ارا ته نشتده و تحلیتل

بسیاری از مأموران سیاسی انگلستان روانﮥ ایتران شتدند

درستی رورت نگرفته استد محسن خلیلی ( )1385در

و به فراخور مأموریتی که داشتند ،آثار مهمی از خود به

مقالهای باعنوان ««نقدی از دیگرت ایرانشناسی انگلیستی

جای زذاشتندد باتوجته بته اهمیتت ایتران بترای منتافع

ها» نظریه های چنتد تتن از ایترانشناستان انگلیستی را

اقتصادی و سیاستی انگلستتان در هندوستتان و رقابتت

دربارﮤ ایران و ایرانیان بررسی کرده استد حمید رادقی

انگلیس با کشورهای دیگر نظیر فرانسه و روسیه ،کشور

( )1390در مقالهای موسوم به «نگرشی بر اجرای آیتین

انگلستان منافع چشتمگیری در ایتران داشتتد بنتابراین

تعسیه در آثار سفرنامهنویسان دربار ناررالدینشتاه» بته

شناخت آداب ورسوم مردم ایران امتری ضتروری تلقتی

رورت کلی و مختصر ،آیین تعسیه را در حکک یکتی از

میشد و ایتن موضتوع آنقتدر حتا س اهمیتت بتود کته

جن ههای اجتماعی و جلتوهای از آدابورستوم ایرانیتان

متتأموران انگلیستتی عتتادات ،ستتنن ،رستتوم و خلقیتتات

بهرشتﮥ تحریر درآورده استد ع دالرضا سپنجی ()1388

ایرانیان را بررسی می کردنتد و بتا هتدف تهیﮥ زتسار

نیس در مقالهای بتاعنوان «فرهنتگ عمتومی و ارت اطتات

تدوین میکردند؛ بهطوریکه برای مأموران انگلیسی این

اجتماعی ایرانیان از نگتاه ستفرنامهنویستان اروپتایی در

امر به رویه ای متعارف ت دیل شده بودد پرسش پژوهش

دوران قاجاریه و پهلوی» ،بهرورت زتذرا و تورتیفی،

حاضر این است که متأموران سیاستی انگلستتانِ عصتر

آداب ایرانیان را از منظر سفرنامهنویسان واکتاوی کترده

نارتتری اختتالق و عتتادات ایرانیتتان را چگونتته ترستتیک

استد باتوجه به اینکه در این مقالههتا نگتاهی کلتی بته

معرفتتی و نگتاه کنجکتاوانﮥ

شتده استت

کرده انتدد بتی آنکته ارز

موضوع افکنده شده ،در این مقالته تتال

مأموران انگلیسی در راستتای شتناخت آداب ،رستوم و

ضمن تمرکس بیشتر بر ابعادِ اخالق و عادات ایرانیتان در

اخالقیات ایرانیان نادیده انگاشته شود ،فرضیﮥ ارا هشتده

نگاه مأموران انگلیسی ،از منابع انگلیسی استفاده بهتتری

بیانکنندﮤ این مطلب است کته بیشتتر آنهتا بتا رویکترد

شود؛ چنانکه برخی از منابع موجود در ایتن پتژوهش،

سیاسی و پیش داورانه به تحوالت اجتمتاعی و ازجملته

برای نخستینبار از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شده

آداب و اخالق و رسوم ایران نظتر افکندنتدد در برختی

استد

زسار ها ،این مأموران فقط توریفکننده بودهانتد؛ امتا
در بسیاری از روایتها ،اختالفات فرهنگتی و خصتایل

نقش و جایگاه مأموران انگلیسی در دورﮤ ناصری

مث ت یا منفی ایرانیان را با معیارهای ذهنی ختود و زتاه

عهتد نارترالدینشتاه سترآغاز تحتوالت مهمتی در

در راستتتای منتتافع استتتعماری و بیشتتتر بتتدون بررستتی

تاری ایران عصتر قاجتار به شمار میرودد جلتتوههتای

زمینه های بروز این آداب و اخالق ستنجیده و ارزیتابی

متنوعی از تحوالت فرهنگی و اجتماعی همچتون ورود
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مظاهر نتوین علمتی و تکنولتووی و نیتس معاهتدههتا و

سیاستتتمداران انگلیستتی از ایتتن اطالعتتات در راستتتای

قراردادهای استعماری در ایتن ایتام بتهوقتوع پیوستتد

سیاستهای خود استفاده کننتد و هتک راهنمتایی باشتد

ارت تتا بتتا کشتتورهای اروپتتایی و حتتتی

برای سایر مأموران انگلیسی که از این پس راهتی ایران

غترب بته-

میشدندد درحقیقت ،یکی از مشغلههای جدی متأموران

زودی در کانون توجه شخص شاه و کارزساران سیاسی،

نظامی و کارمندان کمپانی هند شرقی انگلیس زردآوری

اقتصادی و فرهنگی ایران قرار زرفتد در مقابتل ،بترای

اطالعتات مختلتف از منتاطی زیتر ستلطه یتا در جتوار

دولتهای اروپایی نیس اهمیت ایران بیشتر از پیش عیتان

کمپانی بود ( .(Bowen, 2006: 151-153ایتن متأموران

شدد جدای از ابعاد روابتط سیاستی و اقتصتادی کته از

سیاسی پس از پایان مأموریتهای دیپلماتی

ختود ،بتا

زذشته وجود داشت ،این امر بتهواسطﮥ تحتوالت مهتک

دانش کافی و همهجان های که به دست میآوردند ،پا به

سیاسی اروپا در سدﮤ نوزدهک ،رشد فسایندﮤ رقابتهتای

عررﮥ پژوهشهای علمی می زذاشتندد بنابهزفتﮥ دنتیس

فرهنگ اروپایی و بازتتاب آن در

رایتتت ( ،)Denis Wrightادبیتتات ستتفرنامهای ستتدﮤ

کشورهایی همچون ایران بودد در بُعد ختارجی ،رقابتت

نوزدهک انگلستان بهطور واقعی غنی بود و مهکترین این

روس و انگلیس و کشمکش بر سر منافع خود در ایران

آثار به مأموران سیاسی و نظامی انگلیسی متعلی بود کته

زمینه ساز حضتور بیشتتر غترب در ایتران شتدد وجتود

برای استفاده در اهداف دولت انگلستان آنهتا را تتدوین

شخصیت های مهمی همچون امیرک یر ،میرزاحسینختان

میکردند (رایت)211 :1383 ،د

زستتتر

بهره برداری از الگوهای فنی و تکنولوویت

استعماری و زستر

سپهستتتاالر ،اعتمادالستتتلطنه و دیگتتتر روشتتتنفکران و

در دورﮤ ناررالدینشاه اهمیت ایران برای انگلستتان

کارزساران و حتی شتخص نارترالدین شتاه کته عتالقﮥ

بیشازپیش آشکار شد؛ بتهزونتهایکته انگلستتان بترای

ویژهای به زشت وزذار در چهار زوشﮥ کشور و ختارج

تقویت نفوذ خود در ایران و دستیابی به سایر جن تههتا،

از ایران داشت ،دربار دورﮤ نارری را دربتاری پُرتکتاپو

به احداث خط تلگراف سراسری در ایتران اقتدام کتردد

کرد کته محتل رفتت وآمتد ستفرا ،ستیاحان ،مورختان،

برای حفظ ارت ا لنتدن بتا هندوستتان ،نگهتداری ایتن

جغرافینگاران و زسارشگران شدد عوامل زفتتهشتده بتر

خطو تلگراف پس از شتور

1271ق1857/م انجتام

کیفیت تحوالت اجتماعی جامعه ایرانتی تتأثیر بستسایی

زرفتد در زام بعد ،ایتران بته یکتی از بازارهتای مهتک

نهاد؛ چنان که دورﮤ فرمتانروایی نارترالدین شتاه قاجتار

مصرف کاالهای بریتانیایی ت دیل شد؛ بنابراین تعتدادی

شتکلزیتری

از کمپانیهای بازرزانی و تجاری انگلستان در شهرهای

منابع تاریخی و جغرافیایی ایتران ،از دورههتای مهتک و

ایران مستقر شتدند و کستانی کته جویتای امتیتازات و

تأثیرزذار تاری ایران محسوب میشودد

انحصارات بودنتد ،راهتی ایتران شتدند (رایتت:1383 ،

(1261تا1313ق1817/تا1895م) از حیت

در این دوره تعداد چشمگیری از مأموران انگلیستی

)31د خو بینی ناررالدینشاه به اروپاییتان و دلجتویی

باعنوان باستانشتناس ،ستیحا  ،پسشت  ،وزیرمختتار وددد

از آنها و برخوردِ با زشادهرویی با آنها نیس مسید بر علت

راهی ایران شدندد بیشترِ این متأموران در طتول اقامتت

شدد بنابهزفتﮥ کرزن ) ،(Curzonشاه ایران بتا اروپاییتان

خود در ایتران ،تاحتد امکتان اطالعتاتی را جمتعآوری

بسیار مهربان بود و کمتر خارجی از پایتخت شاه ع تور

کردند و با نام زسار  ،ستفرنامه وددد بته دولتت مت توع

میکرد که افتخار شرفیابی به دربار حارل نکرده باشتد

خود ارا ه کردندد هدف از این اطالعات این بود که هک

(کرزن)519/1 :1380 ،د
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سفرهای شاه به اروپا و در ادامته ،اعتسام دانشتجویان

را در اختیار دولت قترار دهتد و دستتمسد دریافتت کنتد

شد تا در این دوران ،حضور مداوم

(نصر)77 :1379 ،د برایناستاس دایترﮤ فعالیتت متأموران

انگلستان در رحنﮥ سیاسی ایتران بیشتتر شتود؛ بنتابراین

انگلیسی فراتر از حد انتظار بتود و بتهرتورت متأموران

مأمورانی نظیر جرج ناتا یل کرزن ،کلنتل جاستتین شتیل،

رسمی و غیررسمی یا اجیرشده شکل میزرفتتد نازفتته

دکتر ویلس ،مکنسی و بسیاری دیگر راهی ایتران شتدند و

نماند که در اواخر قرن نوزدهک میالدی/ستیسدهک قمتری،

در راستای اهداف استعماری کشورشان زامهتای مهمتی

استعمار انگلستان و رقابتت بتا دیگتر

ایرانی به غرب باع

برداشتندد هریت

بهواسطﮥ زستر

از ایتن متأموران اهتداف مشخصتی را

کشورها و نیس بهعلت حضور برخی از مأموران انگلیستی

دن ال میکردند و کتابهای خود را نیس براینم نا بتهرشتﮥ

در هند ،ورود این مأموران به ایران چندان خوشایند ن ودد

تحریر درآوردهاندد بدیهی است برای دولت انگلستان کته

در بین ملتهای آسیایی ،بهویژه ایران ،همواره این سوء-

بهدن ال دستیابی به اهداف و منافع حیاتی ختود در ایتران

ظن وجود داشت کته رفتتار انگلیستیهتا بتا کشتورهای

بود ،شناخت جامعﮥ ایران بتهویتژه آشتنایی بتا اختالق و

آسیایی غیر از رفتار آنها با اروپاییان استد ایرانیها معتقد

عتادات و آدابورستوم متردم ایتن کشتور امتری الزم و

بودند که این نختوت و تک تر از تمتاس انگلیستیهتا بتا

ضروری بود و در این راستا ،مأموران سیاسی این کشتور

هندیها ناشی بود و هرکدام از مأموران انگلیستی کته در

تاحد بسیاری موفی عمل کردندد نازفته نمانتد کته ختود

هندوستان به سر برده بودند ،دیگر ممکتن ن تود از ابتراز

این مأموران از آثار سایر سیاحان کشورهای اروپتایی کته

حس برتری در برابر شترقیهتا ختودداری کننتد (شتی

پیشازاین به ایران آمده بودند ،نهایت استفاده را بردنتد و

االسالمی)1 :1370 ،د

بهطور متقابتل ،پتس از باززشتت متأموران انگلیستی بته

بیشتر مأموران انگلیسی که در دورﮤ نارری بته ایتران

انگلستان ،افرادی که قصد برنامهریسی بترای مستافرت و

آمدند ،دارای چنین خصوریاتی بودنتدد ادوارد ستعید در

مأموریت سیاسی به ایران را داشتند از زسار های تازهتر

کتاب معروف خود ،شترقشناستی ،ابعتاد مختلتف ایتن

آنها استفاده میکردندد.

فسونخواهی را بهختوبی تحلیتل و بررستی کترده استت

در آن ایام ،دولت انگلستان از هر شتخص و ملسسته

(ردک :سعید)1377 ،د پتژوهشهتای انتقتادی جدیتد بته

ای بتتهستتود مطتتامع استتتعماری ختتود استتتفاده متتیبتترد؛

درستی نشان دادهاند که بیشتر ایرانشناستان انگلیستی بته

استالمی

دولت انگلستان وابستگی نظتامی و سیاستی داشتتهانتد و

داشتتت ،هرچندکتته هتتی زونتته ارت تتاطی هتتک بتتا دولتتت

مطالعات ایرانشناسی جس ی از وظایف رسمی آنهتا بتوده

انگلستان نداشت و بته خترج ختویش ستیر و ستیاحت

است؛ حتی شرقشناسی انگلیستی از ارکتان مهتک شترق

می کرد ،به وزارت مستتعمرات دعتوت متیکردنتد و در

شناسی سدﮤ نوزدهک بتهشتمار متیآیتد (بیگتدلو:1391 ،

می

از متأموران سیاستی

بهزونهایکه هر فردی را که قصد سفر به ممال

آنجا در حد توانایی شخص ،خواستههایی برعهدها

)195د در جدول شماره 1نام هری

نهادندد پس از توجیته فترد و در اختیتار زذاشتتن لتوازم

انگلستتتان و تتتاری اقامتتت و سفرشتتان در ایتتران دورﮤ

کافی ،از او میخواستند که هنگام باززشت نتایج ستفر

نارری ذکر شده استد
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اخالق و عادات ایرانیان از نگااه ماأموران انگلیسای

متتأموران نظیتتر شتتیل ) ،(Sheilهمستتر جوستتتین شتتیل

عصر ناصری

وزیرمختتتتتار و ستتتتفیر انگلستتتتتان کتتتته از ستتتتال

 .1اعتقادات عامیانه در میان ایرانیان

1819تا1853م1265/تا1269ق همتراه شتوهر ختود بته

اخالق و عادات ایرانیتان بترای ستیاحان و ستفرای

ایتران آمتد (شتیل ،)1 :1362 ،اعتقتتاد بته طتالعبینتتی را

اروپایی همواره جالب توجه بتوده استتد بتسر تترین

مضح

توریف کردهاندد او تأکیتد کترده استت کمتتر

سیحا عصر رفوی ،یعنی شتاردن ،از اختالق و عتادات

کسی پیدا میشود که بدون توجه به ساعت سعد ،بترای

ایرانیان ورف مفصتلی نوشتت (شتاردن :1350 ،ج)1د

انجام امور مهک اقدام کند یا از فتالزیتری بترای تعیتین

دیگر سفرنامه های اروپاییان از عصر رفوی تا قاجار نیس

رو های آتی خود استتفاده نکنتد (شتیل)59 :1362 ،د

زواهی بر این ادعاست (ردک :جوادی)1378 ،د در عصر

تفألزدن به کتاب حافظ از زذشته بین ایرانیان رایج بود

قاجار برای اروپاییان و ازجملته انگلیستیهتا ،شتناخت

و زتتسار هتتای متتأموران انگلیستتی از آرامگتتاه ایتتن

آداب ورسوم مردم ایران امری واجب تلقی متیشتدد در

شخصیت بسر

و فال زیتری از کتتاب او نشتاندهنتده

نامﮥ جرج سوم ) (George IIIبه متأموران انگلیستی ،او

توجه آنها به این مسلله استد حتی خود ایتن متأموران

به شخصه تأکید کرده بود که متأموران بایستتی هرزونته

هنگام بازدیتد از آرامگتاه حتافظ از اشتعار حتافظ فتال

زسار

دربارﮤ عادات ،سنن ،رسوم و خلقیتات ایرانیتان

را بررسی کنند (زندفرد266 :1385 ،و)267د

میزرفتندد
از منظر زرزور ( )Gergorاین مسلله سرزرمی مالل

شناخت اعتقادات عامیانﮥ ایرانیتان در عصتر قاجتار،

آوری بود که براساس علک آمار و احتماالت ،زتاهی بته

به ویژه برای آن دسته از مأمورانی که در دورﮤ حکومتت

طور باورنکردنی جواب با سلال جور درمیآمتد و نیتس

ناررالدینشاه به ایران میآمدند ،بسیار اهمیت داشت و

اینکه بسیاری جوابهای نتامفهوم نیتس دربرداشتت کته

در مواقعی نیتس موفتی شتدند از آن بهترهبترداری کننتد

هرزس آنها را به حستاب نمتیآوردنتد (زرزتور:1366 ،

(سایکس)2 :1373 ،د عالوهبر جن ﮥ سیاسی این مستلله،

)11د بنابهنوشتههای مأموران انگلیسی ،بهنظتر متیرستد

برخی از مأموران انگلیسی از روی کنجکتاوی بته ایتن

در آن دوران مردم به زرفتن فتال و استتخاره اعتقتاد و

اعتقادات نظر کرده و زاه دچار حیرت شده و زاهی نیس

عالقﮥ بسیاری داشتند و حتی بترای مصترف داروهتای

عنتوان کتردهانتد؛

تجویسشده ازسوی دکتر ،به زرفتن فال و استخاره اقتدام

برخی از ایتن اعتقتادات را مضتح

ازجمله اعتقاد به طالعبینی ،فال و استخاره نسد ایرانیاند

میکردندد دراینباره دکتر ویلتس کته از نسدیت

بتا ایتن

الف .اعتقاد به طالعبینی ،فال و استخاره :بنابر نوشتههای

مسلله برخورد داشت ،مینویسد« :روزی بیمار بتدحالی

مأموران انگلیسی ،اعتقاداتی که در میان ایرانیان آن دوره

به من مراجعه کرد و بعد معلوم شد پیش از من به دکتر

رواج داشته از این ق یل بودهاند :سعدونحسبتودن ایتام،

دیگتتری هتتک مراجعتته کتترده استتت؛ ولتتی از مصتترف

فال و طالعبینی و نمونههایی از این دستد درایتنمیتان،

داروهای تجویسشدﮤ آن دکتر بتهکلتی ختودداری کترده

اعتقاد به فال و طتالعبینتی بتیش از هتر اعتقتاد عامیتانﮥ

بودد وقتی علت را پرسیدم پاس داد :چون فال زرفتک و

دیگری نظر این مأموران را به خود جلب کرده استت و

در این باره استخاره راه نداد و فال من بد از کار درآمد»

بیشتر آنها از این اعتقاد سخن زفتتهانتدد برختی از ایتن

(ویلس)323 :1368 ،د.
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استخاره و فال در باورها و اعتقادهای قدیک متذه ی

) ،(Bishapجهانگردی کته در فوریته1890م1308/ق از

و عرفی مردم ایران ریشه داشت؛ اما بهاحتمتال بته ایتن

بغداد وارد کرمانشاه شد و به بیشتر نقا ایران سفر کرد

علت که این مسا ل در فرهنگ اروپای علکزترای ستدﮤ

(بیشا  ،)16 :1375 ،به اعتقاد مردم بختیاری به وجتود

نوزدهک و به ویژه در میان مأموران انگلیسی کمتتر رواج

اروا خ یثه اشاره کرده استد او تأکید کرده است ایتن

داشت ،از نگاه آنها خرافی بود و بهطور ویژه در کتانون

افراد بیشترِ عارضههای روانی ،ترس ،افسردزی ،دلهره و

توجه آنها قرار زرفته استد

اضطراب را به اروا خ یثته نست ت متیدادنتد و بترای

ب .اعتقاد به ساددونس باودن ایاام :در دورﮤ نارتری

دورکردن این اروا  ،ملّاها دعاهایی روی تکته کاغتذی

مردم برای انجامدادن امتور زنتدزی ،بتهطورمعمتول بته

مینوشتند و آن دعتا را روی بتازوی بیمتار متیبستتند

سعدونحسبودن ایام باور داشتتند کته نتهتنهتا در میتان

(بیشا )197 :1375 ،د

مردم عادی ،بلکه در میان افراد مرفه جامعته و ازجملته

همچنین دربارﮤ اعتقاد آنها بته طلستک و دعتا اشتاره

در دربار که منجکباشی نیس حضور داشتت ،ایتن اعتقتاد

کرده است« :بختیاریها عقیده راسخی به طلستک و دعتا

وجود داشتد بهویژه اغنیا و شخصیتهتای برجستتهای

دارند و زتاهی هتک آیتاتی از قترآن را در آب شستشتو

که قصد مسافرت داشتند ،پیش از انجام ستفر بتا متنجک

می دهند ،برای ت رّک قطراتی در حلی بیمار میچکاننتدد

محل مشورت می کردند تا روز و ساعت خوبی را برای

چنانچه این دعا مطلوب را به دستت نتداد ،بیمتار را در

آنها مشخص کند؛ زیرا بتهشتدت بته ختو شانستی و

شب چهاردهک کته قترص متاه بته طتور کامتل رؤیتت

بدشانسی حارل از روز و ستاعت ختوب یتا نحتس و

می شود ،هفت بار زیر شکک مجسمه سنگی شتیری کته

شوم معتقد بودند (ویلس159 :1368 ،؛ شیل)59 :1362 ،د

بر روی ق ری نصب شده است ،ع ور میدهنتد و چنتد

از دیدزاه ایرانیها ،روز سیسدهک متاه فتروردین روز

کلمه دعا به زبان عربی میخوانند و از خداونتد آرزوی

نحسی بود و در این روز تمام مردم در بیترون از منتسل

به ودی و تندرستی بیمار را میکننتد» (بیشتا :1375 ،

به سر می بردند و به ط یعت و مناطی سرس س میرفتنتدد

196و)197د

زاهی مأموران انگلیسی ،ازجمله لیدی شیل ،این مستلله

در آن دوره برخی از زنتان و بنابتهزفتﮥ ویلتس زنتان

را اشت اه عنوان کرده اند؛ زیرا او روز سیسدهک نتوروز را

خرافاتی ،به طلسک و لوحتههتایی از ایتن ق یتل اعتقتاد

با روز سیسده رفر اشت اه زرفتته استتد او متینویستد:

بسیاری داشتندد آنها با مراجعه به نقرهکاران یا حکّاکتان

«سیسدهک ماه رفر هر ستال ،بته نظتر متردم ایتران روز

و پرداخت م لغ هنگفتی ،طلستک متدنظر ختود را تهیته

نحسی است و معتقدند خصوراً این نحسی ،دامتنزیتر

می کردند و به زتردن متی آویختنتدد یتا مطتابی دستتور

کسانی میشود که ایتن روز را در منتسل بته ستر برنتد؛

دعانویس ،آن را در زوشﮥ ق رستان و جاهای دیگر دفن

بنابراین در چنین روزی تمام مردم پیاده و سواره بترای

میکردندد ال ته برخی از مردان نیس به بستن بازوبند دعتا

تفرج یا ولگردی به با هتای اطتراف شتهر هجتوم متی

و طلسک به بازوی خود یا فرزندانشتان اعتقتاد فراوانتی

آورند» (شیل79 :1362 ،و)80د

داشتند (ویلس)228 :1368 ،د

ج .اعتقاد باه وجاود اجناه و طلساد و دعاا :استتوارت

بنابهنوشتﮥ برخی از مأموران انگلیسی کته در منطقﮥ

) (stewartاشاره کترده استت اعتقتاد بته اجنته در بتین

سیستتتان مأموریتتت داشتتتند ،در بتتین متتردم آن نتتواحی

ایرانیتتان وجتتود دارد (استتتوارت)16 :1385 ،د بیشتتا

اعتقادات خاری مشاهده شده است؛ ازجمله سرپرستی
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سایکس از خرابههای بنای کوچکی به نتام زنتدمپیتران

برشمردن حالت رکود و انجمتاد در میتان ایرانیتان ،بته

نام برده است که در ایام نوروز ،هر سال مقداری زنتدم

وجود آفتِ بیحسی و ن ود جتوانمردی در میتان آنتان

سوخته بر روی آن مق ره پاشیده میشد تا محصتول آن

تأکیتتد کتترده استتت (کتترزن)750/2 :1380 ،؛ همچنتتین

ستتال فتتراوان شتتود) .(Sykes,1902: 25بتتا نگتتاهی بتته

اشتتاره کتترده استتت ایرانیتتان در پتتذیرفتن آدابورستتوم

نوشته های مأموران انگلیسی اینطور برداشت متیشتود

ملتهای دیگر تاحد افرا پیش میروند که هی قوم و

که در جامعﮥ آشفته و ستنتی عصتر قاجتار و در رونتد

ملتی در جهان بتا آنتان برابتر نیستتد در نتسد ایرانیتان

سکون و تغییرناپذیری در باورهای عمتومی ،اعتقتاد بته

استمرار در پذیرفتن آداب ورسوم زذشتتگان ،بته نتوعی

طتتتالعبینتتتی و فتتتال و استتتتخاره و نیتتتس اعتقتتتاد بتتته

حالتتت تغییرناپتتذیری ایتتن وضتتع را نشتتان متتیدهتتد؛

سعدونحس بودن ایام و اعتقاد به وجود اجنه و طلسک و

بهزونهایکه آنتان بته تغییتر ایتن آدابورستوم تمتایلی

دعا میراثی از زذشتههای ایتران بود؛ اما نکتﮥ مهک آنکته

نداشتندد ایرانیان از ضعف و ناتوانی ختود آزتاه بودنتد؛

در نتوشته های مأموران انگلیسی ،چرایتی و علتتهتای

اما ترجیح می دادند در همان حال باقی بماننتد (کترزن،

توجه به این زونته مستا ل در جامعته ایتران بررستی و

)718/2 :1380د

تحلیل نشتده استتد بتهطتور عمتده ،ایتن متأموران در

این تمایل نداشتن برای تغییر وضع موجود ،بتهطتور

برخورد با چنین اعتقاداتی راوی جن تههتای منفتی ایتن

معمول سهلانگاری در امور و بتیتتوجهی بته وقتت و

اخالقیات بوده و حتی آنها را با معیارهای ذهنتی ختود

زمان را باع

می شد؛ بهزونهایکه بیشترِ ایرانیان زرفتار

سنجیدهاندد

آن بودند و بهمحض مراجعه به آنها برای هر کار ،با بتی
اعتنایی رفتار میکردند و هربار قتول فتردا و فتردا هتک

 .2صفات اخالقی ایرانیان از نگاه مأموران انگلیسای

قول فردا و فرداهای دیگتر را متیدادنتد (ویلتس:1368 ،

عصر ناصری

)356د این توجهنکردن به زمتان و وقتتنشناستی فقتط

ویژگیهای منفی ایرانیان

مختص مردم عادی ن وده است و بنابتهزفتﮥ شتیل ،شتاه

الااف .ایسااتاانگاری و رنییرنایااییری ایرانیااان :حالتتت

ایتتران نیتتس چنتتین خصتتلت ناپستتندی داشتتته استتتد او

ایستاانگاری و سکون و تغییرناپذیری ایرانیتان از جن ته

دراینباره میزوید« :موکب شاه ایران تازه دو هفته پتس

های منفی اخالق و رفتار و آداب ایرانیان بوده است که

از ورود ما به ارفهان وارد این شهر شد و علت تتأخیر

در آثار مأموران انگلیسی مشاهده میشودد اشتاره شتده

او نیس توقف زاهوبیزاه در مسیر سفر و همان نوع وقت

است ایرانیان در زذشتﮥ خود باقی مانده و برای به ود و

زذرانی و بطالتی بود که ایرانیها خیلی بته آنهتا عالقته

تغییر زندزی از ختود تالشتی نشتان نتدادهانتدد بیشتتر

دارندد چون اروالً در ایران بترای وقتت ارزشتی قا تل

مأموران انگلیسی ،خواه به س ب وظیفه محتولشتده بته

نیستند» (شیل)208 :1362 ،د .

آنها و خواه از روی کنجکاوی ،در آثتار ختود بته آداب

بح

تمایل نداشتن ایرانیان بترای بهترکتردن وضتع

ورسوم و اخالقیات و فرهنگ ایرانیان توجته کتردهانتدد

موجود ،کرزن را به اظهارنظر در این راستتا ستوق داده

در نوشتههای برخی از آنها ،رو و فکر مردم ایتران در

است که بگوید سستی و رکود از نوک پا تتا فترق ستر

حتتال رکتتود و انجمتتاد معرفتتی شتتده استتتد کتترزن بتتا

ایرانیها را فرازرفته استت (کترزن)717/2 :1380 ،د بتر
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مطالب فوق افسوده شتده استت کته ایرانتیهتا در کتار

نارری رواج داشته است؛ برای مثال در روزنتامﮥ ستفر

تقلیدند؛ حتی زنان ایرانی نیس بتهمحتض آشتنایی و هتک

هیلت سرجان ملکک به دربار ایران ،در توریف اختالق

رتتح تی و برقتتراری معاشتترت و مجالستتت بتتا زنتتان

ایرانیان ،آنهتا را دروغگتوترین متردم جهتان نامیتدهانتد

اروپایی برای آموختن طرز ل اس ،رفتار ،آداب و ارتول

(هالینگ ری50 :1363 ،و)51د

میکردند و از همته لحتاظ در پتی تقلیتد از

وارینگ ) (Waringدرواقع در دستتگاه اداری بنگتال

آنان تال

آنان برمی آمدند و این کار را نتوعی رشتد شخصتیت و

در کمپانی هند شرقی پژوهشتگر بتود (فصتیحی:1392 ،

روشنفکری برای خود به شمار میآوردند (ویلس:1368 ،

 90و)91د او پتتیش از دورﮤ نارتتری و در اوان حکومتتت

)357د ویلس ) (Willesعلتت ایتن ویژزتی ایرانیتان را

فتحعلیشاه در مدت کوتاهی که در شتیراز بتود ،رتفات

بیکاری می دانتد و متی زویتد« :آداب در ایتران است اب

فری کاری و حیلهزری و بدجنسی را به متردم ارتفهان و

بیکاری را فراهک آورده است و شخص ساکن در ایتران

شیراز منتسب کرده بتود ()warning, 1804: 22د در ایتن

یا باید از شدحت بیکاری خواب ب یند یا ررف دخانیتات

راستا همچنین رابرت زرانت واتستون ) (Watsonاظهتار

کند و بهترین اس ابی که در این مملکت از نظتر رترف

کرده است در دورﮤ قاجار و بهویژه عهد نارری ،رتفت

دخان موجود است ،قلیان است چه انسان در ررف آن

دروغگویی جسیی از رفتار همگانی شده بود؛ تاجتاییکته

تمام مسایای دخانیات را درک میکنتد» (ویلتس:1363 ،

شنیدن حرف درست از ایرانیها امری مشکل بتود و بته

)30د ن اید زفتت خصتایلی همچتون بطالتت ،در میتان

راحتی نمیشد زفتﮥ کسی را باور کردد چنانکه بتهنتوشتﮥ

ایرانیان عملی فرازیر بوده است؛ بلکه بهنظتر متیرستد

واتسون ،هی کاری سختتر از آن ن تود ایرانتی را بترای

چنین ویژزی هتایی در برختورد متأموران انگلیستی بتا

دروغی که زفته بود ،به اعتراف وادار کرد و هتی کتاری

ط قات عالیه و بهطتور عمتده کارشتکن جامعته وجتود

نیس نادرتر از آن ن ود انسان حقیقت امری را از زبان یکتی

داشته استتد بتااین حتال بایتد پتذیرفت در مقایسته بتا

از افراد این کشور بشنود (واتسون)16 :1310 ،د

تحتتوالت ستتهمگین و دوران پیشتترفت و عصتتر ترقتتی

امتتا مطتتابی نتتوشتﮥ ایتتن متتأموران ،در ایتتران نس ت ت

اروپای قرن نوزدهک ،جامعﮥ ایرانی در رکتود و انجمتاد

دروغگویی به کسیدادن چندان توهینآمیتس ن تود و تنهتا

به سر متی بترد و همتین خصیصته بخشتی از خصتلت

عکسالعملی که زوینده دراینباره نشان میداد ایتن بتود

وقتناشناسی در جامعﮥ ایرانی را نیس رقک میزدد

که بهمنظور اث ات ادعا و قانعکردن طرف ،شروع به قستک

ب .نسبت دروغگویی :در آثار بیشتر مأموران انگلیسی،

خوردن کندد بدون اینکته از نست ت دروغگتوییدادن بته

دروغگوخواندن ایرانیتان بته چشتک متیختوردد چنتین

خود

ناراحت شده باشد (ویلس)356 :1368 ،د مکنتسی

ادعایی بیشتر از این نظر بود که باتوجه به مأموریتی کته

) (Mackenzieنیس ایرانیهتا را دروغگتو خوانتده استت؛

دولت مت وعشان به آنها محتول متی کترد ،بترای انجتام

زیرا اخ ار راجع به ایران را که از اشخاص دارای مشتاغل

مأموریت خود چه در بین درباریتان و چته میتان متردم

ککاهمیتتر زرفته ،اشت اه خوانتده و اظهتار کترده استت

رفتوآمد داشتند و اطالعاتی را که نیاز داشتتند از ایتن

چون اینها بته دروغگتویی عتادت داشتتهانتد ،اطالعتات

مردم میپرسیدند؛ اما زویا انتظارات این افتراد بترآورده

درخور اعتمادی نمیدادهاند و سرانجام در تعمیمی نابجا،

نمی شد و آنها چنین رفتی را بهطور قاطع و رریح بته

همﮥ ایرانیان را دروغگو خوانده و عنوان کرده است ایتن

ایرانیتان نست ت دادهانتتدد ایتن امتتر زویتا پتتیش از دورﮤ

ملت با دروغگویی مأنوس است (مکنسی)30 :1359 ،د
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ال ته ن اید بهطور قطع عنوان کرد در آن دوره ایرانیان

مسلولیتناپذیری ایرانیها در مواقع سختی به چشک می

همگی راستگو بوده اند و نیس برخی از ط قات اجتماعی،

خوردد این مسلله در ماجرای وبایی مشاهده می شود که

همچون درباریان و اجساء سیاستی ،بته طتور عمتده بته

در آن دوره در تهران رخ داده بودد در ایتن متاجرا ،بتل

رفت درو مشتهور بودنتد؛ امتا تعمتیک چنتین رتفت

اروپاییان و م لغان آمریکایی را تحسین کترده و از آنهتا

ناپسندی ازسوی انگلیسی ها بته ایرانیتان ،کشتوری کته

تمجید کرده است؛ چون به یاری مصی تزدههتا شتتافته

خود متجاوز و استعمارزر بود و برای رسیدن به منتافع

بودنتتتدد در ایتتتن مستتتلله او بتتتهنتتتوعی احستتتاس

ملتتی ختتود عتتالوهبتتر دروغگتتویی از هتتی دسیستتهای

مسلولیت نکردن و کم نکردن بته همنتوع ختود را در

خودداری نمیکرد ،در نوع ختود جالتب توجته استتد

میان ایرانیان نشانه رفته و بر پسشکان و اربابتان و ستایر

بهنظر می رسد این قضاوت مأموران انگلیستی بیشتتر از

مردم خرده زرفتته استت کته متردم را در آن وضتعیت

رویﮥ نابجا در شرقشناسی قرن نتوزدهک برزرفتته بتوده

سخت تنها زذاشتند (بل50 :1363 ،و)51د
اعتمادنکردن به یکدیگر نیس ازجمله خصتایل منفتی

استد
ج .رفتارهای دوگانه و متناقض ایرانیان :در دورﮤ قاجتار

است که به ایرانیتان آن دوره نست ت داده شتده استتد

اوضاع اجتماعی و اقتصادی در وضعیت مطلوبی ن تود؛

الفتوس ) (Loftusدراینباره اظهار کرده است که ایرانی

بنابراین برخی از ویژزیهای اخالقتی در ایتن دوره بته

ها هرزس به یکدیگر اعتماد ندارندد او ایتن رتفت را در

وجود آمده بود که از نگتاه متأموران انگلیستی درختور

موقعیتی بته ایرانتیهتا نست ت داده بتود کته هریت

از

توجه و بررسی بود و زاه در فهک و تحلیل این خصایل

کارزرانی که برای او کار کرده بودند ،سعی کرده بودنتد

منفی دچار اشت اه می شدندد از نظر کرزن ،شتکاکبتودن

دستمسد خود را بگیرند و آن را در لیفته کمربنتد ختود

ایرانیان مسللهای بود که از آن به منسلﮥ ن ود حس وطن-

مخفی کنند (الفتوس)133 :1385 ،د بیشترِ مأمورانی کته

پرستی در میان آنها تع یر کترده استتد او اشتاره کترده

در این دوره به ایتران آمدنتد ،از نوشتته هتای متأموران

است ایرانیان مردمانی شکاکاند و چون بهنحتو حیترت

پیشین انگلیسی در ایران بهره زرفتنتد و برختی از ایتن

انگیسی حس وطنپرستتی ندارنتد ،متمایتلانتد همیشته

مأموران ،پیش از ورود بته ایتران ،کتتاب حتاجیبابتای

عالقﮥ سایران را از اغراض خصوری بدانند و خیال می

جیمس موریته ) (James Morierو ستایر ستفرنامههتای

کنند نیرنگی در کار است (کرزن)750/2 :1380 ،د

اروپاییان و مأموران انگلیستی دوره هتای زذشتته را در

از عادات و خصورتیات ناپستند دیگتری کته ایتن

حکک مهکترین من تع متدنظر ختود ،دربتارﮤ آشتنایی بتا

مأموران به ایرانیان نس ت دادهاند باید به عجیبوغریتب

ایرانیان ،از نظر زذراندندد باتوجه به خودبرتربینی که در

خواندن ایرانیان (شتیل ،)83 :1362 ،مقتروضخوانتدن

اذهان این مأموران وجود داشت ،آنها هتک بتا ت عیتت از

همﮥ مردم ایران (شیل )81 :1362 ،و مسلولیتناپتذیری

جیمس موریته ،برختی از عتادات ناپستند را بته ایرانیتان

آنان اشاره کردد در نوشتﮥ زرترود الوثین بل (Gretrud

نس ت دادندد

الستتلس

در تحلیل رفات منفی ایرانیان ،مأموران انگلیسی به

) ،Lowthina Bellختتواهرزادﮤ ستتر فرانتت

) (sir.Frank Laselzکه در سال 1892م1310/ق همتراه

جای آنکه علت ها و عوامل مربتو و ازجملته معایتب

لیدی السلس) (Lady Laselzرهستپار ایتران شتد (بتل،

ساختار سیاسی و اقتصادی را بررسی کنند که بخشی از

 ،)5 :1363اعتقاد به برتری اروپاییهتا و انگلیستیهتا و

آن مدیون حضور دولت مت وع آنان بود ،به طتور عمتده
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راوی و تورتتیفکننتتدﮤ وضتتع موجتتود بودنتتدد نکتﮥ

کرزن اشاره میکند که در سیرت و وجتود ایرانیتان،

ذکرکردنی دیگر آنکه در چنین متواقعی ،این مأموران به

شادابی دلپذیری وجود دارد که باع

شده استت متردم

مقتتایسﮥ تط یقتتی تتتاری ایتتتران و اروپتتا کمتتتر توجتته

این سرزمین را فرانسویان شرق بنامندد همان زنتدهدلتی

می کردندد درواقع ،تاری اروپا نیس از چنین ویژزیهتای

که باوجود تهاجکها و سوانح متعتدد ،بتالغ بتر دوهتسار

منفی و خصایل برشمرده دربارﮤ ایرانیان فار ن تود؛ امتا

سال آنان را ملتی پایدار ساخت و این امکتان را داد بتر

آنهتا عامدانته یتا از روی ستهو چنتین مستا لی را ذکتر

فاتحان خود پیروز شوند و به جای نابودشدن در چنگ

نکردهاندد

مهاجمان ،آنها را در ختود فتانی ستازندد حتتی در ایتن
روززار انحطا  ،بته آنهتا نتوعی تجتانس و همتاهنگی

خصایل نیک ایرانیان
بایتتد زفتتت کتته تمتتام مطالتتب اروپاییتتان ورتتف
ویژزی های منفی ایرانیتان نیستت؛ بلکته خصتال نیت

عجیب بخشیده است که باوجود ضعف ظتاهری ،هتی
قوم و ملتی در جهان با آنان برابر نیست (کرزن:1380 ،
)750/2د

ایرانیان در سفرنامه های اروپاییان عصر رفوی متنعکس

بیشتر مأموران انگلیسی همتواره بته ارتالت ،نتژاد،

شتتتده استتتت (بتتترای نمونتتته ردک :شتتتاردن:1350 ،

منش ،ذکاوت ،وقار ،حسن سلوک ،زذشت ،سخاوت و

11/1و117تا)119د بنتابراین همتواره آشتنایی نست ی بتا

ادب ایرانیتتان توجتته کتتردهانتتدد ویلتتس بتتهویتتژه از آداب

خلقیات ایرانیتان وجتود داشتته استتد بترای متأموران

اخالقی خانواده های ایرانی یاد کرده است و به رعایتت

انگلیسی عصر نارری نیس تمتدن کهتن ایرانتی شتناخته

ادب و احترام شدید به پدر نتسد ختانواده اشتاره کترده

شده بود و آنها به درستی میدانستند که بتا ملتتی دارای

است (ویلس)351 :1368 ،د دراینباره ،کرزن اشاره کترده

پیشینﮥ کهن و فرهنگ غنی مواجه هستندد هالینگ ری در

است ایرانیان دارای نسل و نژادی خو آیندند و واجد

توریف رفات اخالقی ایرانیتان از نوشتتههتای ویلیتام

آدابی آراستهانتد و منشتی نجی انته و اشترافی دارنتدد از

فترانکلین ) (William Franklinمتدد جستته استتد او

لحاظ ط ع و نهاد ،مستعد تهییج و در محاوره و رح ت

مینویسد« :ایرانیتان مردمتی مهربتان ،متلدب و متمتدن

هوشتتمند و بتتا ذکتتاوت و در رفتتتار و ستتلوک نیتت

هستتتند» (هتتالینگ ری50 :1363 ،و)51د ویلستتون نیتتس

زیرکاند (کرزن)752/2 :1380 ،د ویلس نیتس متینویستد:

دراین باره می نویسد« :مردم ایران از مردم اروپا متمدنتر

«سیرت و منش ایرانیان بهرورتی است که متن آنهتا را

هستند و آداب انسانیت را بهتر رعایت متیکننتدد ن ایتد

مردمی سادهانتدیش و ایتدهآلیستتی دیتدم کته در عتین

کرد کته ایتران در زذشتته مشتعلدار تمتدن و

تحمل سختیها ،به آینتده ختویش خوشت ین هستتند و

فرهنتتگ جهتتان بتته شتتمار متتیرفتتته استتت و در زمتتان

شکایت چندانی از وضع ختود ندارنتد» (ویلتس:1368 ،

فرامو
داریو

و خشایارشا شتهرت آن را بتر ستر بازارهتای

جهان بانگ می زدندد در آن روززارانی کته ایرانیتان بته

)351د.
خو مصاح تی ایرانیهای آن دوره باع

شده بتود

ارتتول تمتتدن و فرهنتتگ آشتتنا بودنتتد ،متتردم اروپتتا

تا شیل ایرانیها را مردمتی زنتدهدل ،فهمیتده و ختو

فرسنگ ها با تمدن فارله داشتهاند و شاید در توحش و

مصاح ت معرفی کند و اظهار خشنودی کند از اینکه در

بربریت به سر بردهاند» (ویلسون)91 :1366 ،د

رح تهای خود از لطیفههتای مختلتف ،شتعر ،ادب و
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تاری مثالهایی میآوردند (شیل)29 :1362 ،د وقتتار و

بهکاربردن آداب تشریفاتی و توجه به این ارتول بترای

سلتوک ایرانیان آن دوره نیس مثتالزدنی بودد ویلس وقار

مأموران انگلیسی بسیار حا س اهمیتت بتود؛ زیترا در آن

و حسن سلوک و اخالق ایرانیها را از اختالق و ستایر

ایام ،روسها در حکک رقیب سرسخت انگلستان به این

رتتفات حسنﮥ انگلیستتیهتتا بستتیار بهتتتر دانستتته استتت

زونه تشریفات توجه میکردند و آنها را با کمال دقتت،

(ویلس)233 :1363 ،د در کتاب ویلس موسوم بته «ایتران

وسواس و احتیا برزسار میکردند (شتیل)29 :1362 ،د

قتترن پتتیش» ،ختتوی مردانگتتی و زذشتتت و

از جن ههتای آداب معاشترت در بتین ایرانیتان ،مراستک

رفتتار و اختالق

استق ال و خو آمدزویی و بدرقه بتود کته در مهمتانی

ایرانیان آمده استد او اشاره میکند این ویژزیها حتتی

های ایرانیان ،بسته به مقام مهمان ،متفاوت بودد بته ایتن

در میان قشر ککبضاعت و فقیر ایرانی بهحد وفور یافت

مراسک که معرّف مهماندوستتی ایرانیتان بتود ،متأموران

میشود (ویلس)355 :1368 ،د سایکس نیس اشاره می کنتد

انگلیسی ککوبیش توجه می کردند و باع

شتد بعضتی

ایرانیها بهطور کلی متلدب و متعتارف و درعتینحتال

از این مأموران ،ایرانیان را مهماننوازترین متردم جهتان

ظریف و بذلتهزتو و حاضترجواب هستتند (ستایکس،

معرفی کنندد

در یتت

سخاوت نیس در زمرﮤ جن تههتای نیت

)238 :1336د
درمجموع هو

لیدی شیل ضمن مقایسﮥ رفتار مردم عثمانی با ملتت
و ذکاوت ایرانیتان ،مهمتاننتوازی،

ایتتران معتقتتد بتتود ایرانتتیهتتا بستتیار ختتونگرمتتتر و

حُسن ادب ،زذشت و سخاوت آنها حضورِ اروپاییان را

مهماننوازتر از عثمانیها هستندد او میآورد« :برای مثال

در ایران تسهیل کرده بودد باید زفت این توجه بته ایتن

ایرانتتی در هتتر مقتتامی باشتتد ،در هنگتتام ورود مهمتتان

علت بود که مأموران انگلیسی خصایل فوق را در میتان

خارجی به هی وجه در ادای احترام و برخاستن از جای

غیر ایرانی

خود درنگ نمیکندد این در حالی است کته تترکهتای

کمتر دیده بودنتد و ازستوی دیگتر ،متأموران انگلیستی

عثمانی برای نشان دادن برتری مقام خویش ختود را بته

چنانکه در نوشتههای خود منعکس کتردهانتد ،ایتران را

انجام کاری مشغول می کنند تا از برخاستن جلوی پتای

دارای فرهنگ و تمتدن دیرینهای میدانستندد

مهمان خارجی طفره روند» (شیل)82 :1362،د.

ملت های خود یا در زذر از شهرها و ممال

ویلس ایرانیها را مردمی مهماندوست ،دستودل تاز،
 .3آداب و رسوم رایج در میان ایرانیان

متعهتتد و نتتوعدوستتت متتیخوانتتد کتته همیشتته بتترای

الف.آداب مداشرت :مهمانیها و آداب مربتو بته آن

پیش زرفتن روشی انسانی ،آنچنانکه در شأن هر انستان

از مهکترین جن ههای مث تت آدابورستوم و اختالق و

کامل است ،تال

کردهاند (ویلس)351 :1368 ،د ال تته او

رفتتتار ایرانیتتان بتتود کتته توجتته متتأموران انگلیستتی را

اشاره می کند در ایران ،نوع تعارفها در برابر اشتخاص

برانگیختد مأموران انگلیسی برای انجامدادن مأموریتت

متفاوت است و هر شخصی موظف است بنتابر پایته و

خود بهنحو مطلوب ،نتازسیر بودنتد بتا آداب معاشترت

عنوان اشخاص ،طرز برخورد و رفتار خویش را با آنتان

ایرانیان آشنا شوند و تاجاییکه امکان داشت آنهتا را بته

تط یی دهدد ازطرفی ،اظهار احترام و ادب به میسبان نیتس

کار زیرند؛ اما همین آداب از نظر هر شتخص انگلیستی

ن اید فراتر از آن انجام شود که شایستﮥ اوستت؛ درایتن

آدابورستوم،

ختودبسر بینتی میسبتان و

به طور معمول جالب توجه بودد در بح

رورت ،ممکن است باعت
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حقیرشمردن مهمان تازه وارد او شود و از شلون مهمتان

این راستا ،جامعﮥ ایرانی موظتف بودنتد ط تی قواعتد و

در مقابتتل میسبتتان کاستتته شتتود (ویلتتس)61 :1368 ،د

سنن مربو بته ازدواج عمتل کننتدد بتهنظتر متیرستد

انگلیسی ها به رسک استق ال و بدرقه نیس تاحدودی توجه

متتأموران انگلیستتی بتته بحت

ازدواج و طتتالق در بتتین

کردهاند؛ تاجاییکه سایکس عنوان میکنتد کته ازجملته

ایرانیان بیشتر از منظر مقایستهای بتین جتامعﮥ ایتران بتا

کارهای پسندیدهای که اروپاییها از ایرانیها فرا زرفتته

هندوستان ،در جایگاه مستعمرﮤ انگلستان ،می نگریستندد

اند ،یکی همتین رستک پیشتواز بتوده استت (ستایکس،

مسللهای که حس کنجکاوی این متأموران را برانگیختته

)362 :1336د

بودد بنینگ ) (Binningاشاره می کند در ایران ازدواج به

بنابهزفتﮥ ادوارد بتراون ) ،(Edward Browneرستک

دو شکل انجام میشد :اول آنکه هر مستلمانی براستاس

استق ال بیشتر جن ﮥ تشتریفاتی داشتت و بدرقته نیتس از

مذهب خود ،مجاز بود چهار زن داشته باشد که اینها در

مح ت و رمیمیت ناشی میشد (بتراون ،بتیتتا)151 :د

ایران «زن عقتدی» نامیتده متیشتدند؛ نتوع دیگتری از

ویلس نیس رسک بدرقته از شخصتیتهتای مهتک را عنتوان

ازدواج پستتر در ایتران مرستوم بتود کته «رتیغه» یتا

میکند و می زوید مراسک بدرقه ،مثتل مراستک استتق ال،

«متعه» نام داشت و براساسآن ،ی

مرد اجازه داشت به

چندان رسمی و حتمتی نیستت و انجتام آن بته میتسان

تعدادی که اراده میکرد ،زن اختیتار کنتدد قترارداد ایتن

احترام و عالقﮥ قل ی بدرقهکننتدزان و بدرقتهشتوندزان

نوع ازدواج پَست تنها موقتی بود و امکان داشتت بترای

بستتتگی دارد (ویلتتس)99 :1368 ،د بااینکتته در آثتتار ایتتن

ستتالهتتا ،متتاههتتا یتتا حتتتی یتت

روز دوام داشتتته

مأموران دربارﮤ مهماننوازی ایرانیتان نکتتههتایی یافتت

باشد)(Binning, 1857: 2/400د

میشود ،در البه الی این نوشته ها تعمتیک رتفاتی نظیتر

اما درمجموع ،باتوجه بهنوشتههای مأموران انگلیسی،

چاپلوسی ،زسافزویی ،تظاهر به دوستی و اغراقزتویی

در میان ایرانیها ازدواج بسیار ساده رورت میزرفتتد

در برخوردهای معمولی بین ایرانیان نیس بته چشتک متی

دختران ایرانی به طتور معمتتول در چهتارده یتا پتانسده

خورد (ویلس)355 :1368 ،د

سالتگی ازدواج میکتتردند )(Binning, 1857: 2/402د

مالحظه می شود باوجود مشکالت آن دوران ،متردم

این امر را باید در راستای رفتار اجتماعی ایرانیان بترای

ایران آنقدر مهمان نواز بودند که متأموران انگلیستی در

محفوظماندن فرزندان خود از فساد اخالقی و عمل بته

کنتار برشتتمردن خصتایل منفتتی ،بتهکترّات از خصتتلت

سنت اسالمی تع یر کرد که در سنین کک فررت ازدواج

مهماننوازی ایرانیان تمجید کردهاندد آشنایی ایرانیتان بتا

آنها را فراهک میکردندد در آن دوره بیشتر ،مادران بترای

آداب معاشرت و نیس مهماننوازی و زشادهروبودن آنتان

پسران خود دختر انتخاب میکردندد این امتر نیتس دارای

ازجمله مسا لی بود که مأموران انگلیسی همواره بته آن

مراحلی بودد زمانیکه پسری به سن مناسب متیرستید،

توجه میکردند و آن را فرا میزرفتند و به کار میبستند

والدین او مشغول ترتیبدادن عروسی برای او میشدندد

تا در کانون توجه ایرانیان قرار بگیرنتد و بتا ایتن رو

به طور معمول پسران ایرانی هرزس روی هی خانمی ،به

اهداف استعماری خود را بتهنحتو مطلتوبتتری انجتام

جس خویشاوندان خود را نمیدید و باید انتخاب دختر را

دهندد

به مادر خود وازذار میکردند؛ مگتر اینکته آن پستر بتا

ب .ازدواج و طالق :از آدابورستوم رایتج در ایتران،
ازدواج و طالق و آدابورسوم مربتو بته آن بتودد در

دخترعمتتو ،دختردایتتی ،دخترعمتته یتتا دخترختتالﮥ ختتود
ازدواج میکرد )(Ella Sykes, 1910: 74د
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در ایتران عصتر قاجتار ،بستیاری از ازدواجهتا بتتین
دخترعمو و پسرعمو ،دخترخاله و پسرخاله ،دختردایتی

کک دیده میشد که میان اهل نظام و کست ه عقتد ازدواج
بسته شود (ویلس)123 :1363 ،د

و پسرعمه انجام میشدد در این ازدواجها زفته متیشتد

آداب طالق از دیگر آدابورسوم موجتود در ایتران

تقدیر آسمانی اس اب ازدواج بتین آن دو نفتر را فتراهک

بتتودد بتتهزفتﮥ ویلتتس ،در ایتتران همچتتون کشتتورهای

کرده و آنها را زوج یا زوجﮥ یکتدیگر قترار داده استت

اروپایی ،طالقزرفتن مشکل بود؛ زیرا برخی مقررات و

(ویلس)101 :1363 ،د در قستمتهتایی از نوشتتههتای

توافی ضمن عقد و نیس موضوع مهریته و حتتی فقتر دو

مأموران بهطتور معمتول عنتوان شتده استت کته در آن

طرف کار را دشوار میکترد (ویلتس)122 :1363 ،؛ امتا

زن

ازر زن و مترد بنابته متوقعیتی کته داشتتند و بتهعلتت

داشته باشند؛ ولی بهنظر متیرستد کته میتان طوایتف و

ناساززاری با یکتدیگر تترجیح متیدادنتد از هتک جتدا

ق ایل ایران ایتنزونته ن توده استت؛ چنتانکته در میتان

شوند ،کار طالق با تکرار جمالتی به آستانی و ازستوی

طوایف بختیتاری ،متردان ایتن طوایتف زنتان متعتددی

شوهر بهراحتی انجام میشتد (الیتارد)108 :1371 ،د در

داشتندد بعضی از مردان دررورت داشتن توان مالی دو،

را طتالق متیداد ،بایتد

دوران ،کمتر اتفاق میافتاد که متردان بتیش از یت

ایتران ،چنانچته مترد همسر

سه یا حتی چهار همسر اختیار می کردند و تعتداد زوج

مهتریها

های خانها هرچه بیشتر بود ،به اعت ار آنهتا متیافتسود؛

طتالق متیکرد ،مهتریه به او داده نمتیشد (Binning,

چراکه داشتن چندین همسر ،پسران و دختران بستیاری

)1857: 2/ 403-404د

را بههمراه داشت (بیشا )217 :1375 ،د
در ایران هی زاه مردی بهعلت داشتن سه یتا چهتار

را متتیداد؛ امتتا زمتانیکته زن دادخواستت

ارامنه ازجمله اقلیتهتای متذه ی ایتران بودنتد کته
طالق و زسستن پیوند زناشویی را جس بهعلتت متتر

زن دا می و دو یا سه همسر موقتی (ریغه) ،مترد بتدی

میسر نمیدانستند (شتیل)200 :1362 ،د همچنتین ویلتس

شناخته نشده است؛ اما بههرحتال زنزترفتن در ایتران،

معتقتتد بتتود ازآنجاکتته زردشتتتیان بتتیش از یتت

زن

مانند هر جای دیگری ،از نعمتهای پرخرج به حساب

نمی زرفتند ،سعادت زناشویی آنهتا از مستلمانان بیشتتر

میآمدد بنابراین ازر آمارزیری از ازدواجها ممکتن بتود،

بود (ویلتس)79 :1368 ،د زتسار

متأموران انگلیستی از

این مسلله روشن میشد که شمار مردانتی کته در یت

آدابورستتوم ایرانیتتان در امتتر ازدواج ،بیشتتتر تورتتیفی

زن داشتهاند ،بینهایت کک بوده استت

استت و دربتارﮤ ایتتن امتر کمتتتر بته قضتتاوت و داروی

زمان بیش از ی

و شاید این مردان از دو دررد بیشتر ن ودهاند (زرزتور،

نشسته اندد بتااین حتال ،رستک چندهمستری بترای آنهتا

)261 :1366د

نپذیرفتنی و تاحدی عجیب بوده استد

ال ته اشاره شده است در ایتران باتوجه به فقر کشور

ج .ردفین مردگان :شیوﮤ کفن و دفتن و تشتییعجنتازﮤ

و شاید در نتیجﮥ رفتتار همستران مترد کته رقیتب هتک

افتراد متتتوفی ،ازجملتته آدابورستتومی بتتود کتته توجتته

بتودند و به ع ارت بهتر هووها ،تاحدودی تعدد زوجها

مأموران انگلیسی را جلب می کتردد باتوجته بته وجتود

کک شد و حتی ایرانیان زفته بودنتد ایتن رستتک از مُتتد

اقلیتهای مذه ی مختلف در ایران ،شیوﮤ تتدفین فترق

افتتاده است )(Ella Sykes, 1910: 75د اما در آن دوره،

میکردد براساس نوشتههای مأموران انگلیسی ،در ایتران

مردم ایران تاحدامکان از اختال ط قاتی که فردی غیتر

زمانیکه شخصی فوت میکرد ،رورت او بهطرف ق لته

قﮥ منسوب به آنها بود ،دوری میکردنتد و بستیار

برای تدفین با کافور آمتاده

از

برزردانده میشد و جسد
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میشدد در آن دوره ،رسک براین بود که در زمتان فتوت

زیترا آنها اعتتتقاد داشتتتند کتته ازتتر جستتد او روی

شخص نوعی آشفتگی پیش متیآمتد و طتی آن هرچته

زمیتن قرار زیترد ،زمیتن آلتوده میشتود (Ella Sykes,

آب در خانه بود ،بالفارله دور متیریختنتدد بته زمتان

)1910: 126د باتوجه به حضور اقلیتتهتای متذه ی در

اینکه هرکس از آن آب بنوشد ،به قولنج و دلدرد م تتال

ایران ،در این زمینه هرکتدام از آنهتا اعتقتادات خارتی

میشودد در آن هنگتام ،ملّاهتا بختشهتایی از قترآن را

داشتند و در آن دوره ،تتودﮤ مستلمانان نیتس باتوجته بته

تالوت میکردند و عساداران اجیرشده ،شتیون ستر متی

اعتقاداتی که داشتند ،مردزان خود را تدفین میکردندد

دادند و سینهزنی میکردندد پتس از قتراردادن مترده در

د .بستنشینی :عالوهبر تهران ،در سایر نقا ایران نیس

کفن و تابوت ،دو عدد چوب زیر بغل او قرار میدادنتد

رسک بست نشینی وجود داشتد در هر شهر ایتران چنتد

تا زمانیکه دو فرشتﮥ سیاه با چشمان آبی بترای پرستش

مکان مقدس وجتود داشتتد ایتن مکتانهتا نتسد متردم

از عقیدﮤ دینی او میآمدند ،با تکیه بر آن چوبهتا بلنتد

جایگتتاه ویتتژهای داشتتتند و از قداستتت چشتتمگیری

شود )(Ella Sykes, 1910: 76-77د

برخوردار بودندد بنابهنوشتﮥ ادوارد ب

هاوس ایستوی

کارهای دیگری همچون بریدن سر مر و قتراردادن

و سایر مأموران انگلیسی ،مکان مقدس شتاهع تدالعظیک

بدن مر بر روی پاهای شخص مترده ،پوشتیدن ل تاس

برای بدهکاران و مجرمان فراری بست یا پناهگاهی بود

سیاه ،پارهکردن پیراهن و مالیدن زِل بر ستر و روی نیتس

)(Eastwick, 1976: 1/273د ییتت ) (Yeithنیتس ضتمن

مرسوم بوده است (ویلس336 :1363 ،و)337د دفنشدن

برشمردن حرم مطهر امامرضتا(ع) در شتمار تحصتنگاه،

در اماکن مقدس از رستوم مهمتی بتود کته در آن دوره

تأکید میکند کست کته بته بستت مت نشستت ،از هتر

رواج داشتد شیل تأکید میکند بااینکه ایتن کتار عمتل

زسندى مصون بود و ممکن بود آنقدر آنجتا بمانتد کته

عاقالنهای بهنظر نمیرسد ،معلوم نیستت چته سترّی در

دربارﮤ جوابگوی طترفهتاى ختود بته نتیجﮥ مطلتوب

کار نهفته است که این ملت تصتور متیکنتد بتا انتقتال

برسدد حت شاه هک اجازه نداشت کس را که بته حترم

جسدشان به اماکن مقدس ،آرامشی جاودانی برای آنهتا

پناهنتتده شتتده بتتود ،از آنجتتا بیتترون بیتتاوردد شتتخص

فتتراهک خواهتتد شتتد (شتتیل)153 :1362 ،د استتمیت

بست نشین در پناه نفوذ و قدرت روحانیان قرار داشتت

) (Smithکه در آن دوره در سیستان به ستر متیبترد ،از

و از آزار و اذیت مصتون مت مانتدد او در ادامته اظهتار

زبان مردم آنجا شنیده بود مردم سیستان در زذشته رسک

میکند دربارﮤ قاتالن و کستانی کته دستشتان بته ختون

داشتند مردهها را با تمام وسایل قیمتی خود دفن کننتد؛

آلتتتوده متتیشتتد ،بستتتنشستتتن در امتتاکن مقتتدس و

اما به علت اینکته ایتن ق رهتا را همتواره دزدان غتارت

بهخصوص حرم امامرضا(ع) رتتدق نمتیکترد (ییتت،

میکردند ،این رسک بهتتدریج برافتتاد (Smith, 1876:

307 :1365و)308د

)257د

شیل نیس ضمن مشتابهدانستتن پناهنتدزی در حتریک

در تتتدفین مردزتتان ،اقلیتتتهتتای دینتتی همچتتون

بقاع مذه ی در اروپای قدیک و ایران دورﮤ نارری ،ایتن

زرتشتیان برای خود آداب مخصوری داشتندد زرتشتیان

رسک را که برای فرار از ظلک و جور و ستیاهکاریهتای

بهطور معمول جسد مرده را درحالیکته برهنته بتود بته

حکام مست د رواج داشت ،دارای منافع بسیاری می داندد

دخمه ای یا بهقتول سایکس به بترجخامتتوشی منتتتقل

او از مکان هتایی همچتون ستفارتخانههتای ختارجی و

میکتردند تا ختتوراک الشختتورها و کلتتا هتا شتود؛

ارط ل سلطنتی در شمار مکانهایی نام میبرد که امکان
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بستتتنشتتینی در آنهتتا وجتتود داشتتت (شتتیل:1362 ،

ذ .مراسد عید نوروز :عید نورورز ازجمله رسومی بود

111تا)113د در توریف های شیل ذکر واوههتایی نظیتر

که از قدیک در ایتران رایتج بتودد لیتدی شتیل اعتتراف

است داد ،ظلک ،جور ،سیاهکاری ،حکومتت فاستد و بتی

میکند ایرانیها در زمینﮥ برزسیدن زمان جشن ستال نتو

قانون به چشک میختوردد ایتن متأمور انگلیستی بتدون

از انگلیسیها منطقیتر بودهاند؛ زیرا ایرانیهتا بته جتای

درنظرزرفتن تفاوت بین شرق و غرب و میتسان ظلتک و

آنکه مثل انگلیسی ها ،تحویتل ستال ختود را در وستط

ستمکاری و است داد در هر دو مکان ،اظهارنظر میکندد

زمستان قرار دهند ،آن را بهزونهای انتخاب کردهاند کته

ال ته نازفته نماند سفارتخانﮥ انگلستان نیتس از امتاکنی

آغاز سال جدیدشان درستت در لحظﮥ ورود خورشتید

بود که مردم در آنجا بست مینشستندد دولت انگلستتان

به نیمکرﮤ شمالی و درحقیقت ،آغتاز ستال خورشتیدی

متیپنداشتت ردح پناهنتدزان و رویزردانتدن از رستمی

باشتتد (شتتیل)96 :1362 ،د شتتیل در ختتاطرات ختتود

قتتدیمی و ستتنّتی ،بتترای حستتن معروفیتتت و آبتتروی

همچنین از نوروز عصر نارتری متینویستد کته در آن

انگلستان جلوه بدی خواهد داشت؛ اما بتا ایتن اندیشته

هنگام ،از شُکوه و عظمت جشنهتای نتوروزی کاستته

جانب احتیا را رها نمیکرد تا افتسایش برخوردهتا بتا

شده بود و ارز

هدایایی که مردم ردوبدل متیکردنتد

مقام های ایرانی را موجب نشود؛ زیرا در بیشتتر مواقتع،

نیس کاهش یافته بود؛ اما او در ادامته بته ایتن نکتته نیتس

بستنشینان از اشخاری بودند که از دستت مقتامهتای

اشاره می کند که بعید بهنظر میرستد ایتن جشتن ملتی

ایرانی فرار میکردنتدد در رقابتت روستیه و انگلستتان،

باستانی روزی در ایران ملغی شود (شیل)95 :1362 ،د

روسها از اعطای حی پناهندزی خودداری نمتیکردنتد

از میان مأموران انگلیسی ،سرپرسی ستایکس کستی

و اوضاع حکومتی نیس مساعد ن ود؛ بنابراین انگلیس نیتس

بود که بیش از دیگر مأموران دربارﮤ عید نوروز و تهیته

به اعطای حی پناهندزی ادامه داد و اینزونه توجیه متی

و تدارک مراسک این عیتد در آن دوره ستخن زفتتد او

کرد که دررورت پیشزرفتن رویﮥ دیگر ،بته اعت تار

به خانهتکتانیهتای ایرانتیهتا پتیش از عیتد نتوروز و

در میان ایرانیان لطمه وارد می شود و این اعت ار کتاهش

همچنین آمادهکردن ل اس نتو بترای اهتل خانته ،حمتام

مییابد (رایت112 :1383 ،و)113د

رفتتتن ،رنتتگ و حنازذاشتتتن بتته متتتوها و دستتتتهتتا،

ناررالدینشاه پس از سفر دوم ختود بته اروپتا ،بته

پوشیدن ل اسهتای نتو ،زترفتن نتاخن و بته آب روان

منظور لغو بستنشینی ،فرمان تأسیس دادزاههایی بترای

انداختن آنها برای دورشدن همه نحوستها ،خیستاندن

رسیدزی به دعاوی افراد را رادر کترد کته اجترا نشتد؛

زندم در ظرفتی بتهمنظتور جوانتهزدن (ست سه) ،پختتن

چون اجرای آن به مأموران کهنهکاری وازذار شد کته از

شیرینیهای مختلف با آرد و کره و شکر و تهیتهکتردن

وضعیت پیشین بهرهمنتد متیشتدند و بته اجترای ایتن

آجیل شیرین از میوههای خشت

شتیرین اشتاره کترده

ارتتالحات تمتتایلی نشتتان نمتتیدادنتتد (کتترزن:1380 ،

است؛ همچنین از چهارشن ه سوری ستخن زفتته استت

)597/1د درمجموع ،مسلله بست نشینی و توجه مأموران

که امروزه نیتس بتین ایرانیتان مرستوم استت (ستایکس،

انگلیسی به آن نشان متیدهتد دولتت انگلستتان بترای

150 :1373و)151د

پیش رد اهداف استعماری خود و جلب نظر مردم ایتران،
از موضوع بستنشینی نهایت استفاده را بردد

لحظﮥ تحویل سال و چیدن ستفرﮤ هفتتستین کته
بسر ترین نماد نوروز بود ،در آن دوران رواج داشت و
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بود که امروزه نیتس بتین

در ایتتن راستتتا ،هتتی کتتدام از متتأموران انگلیستتی از

با اندک تفاوتی ،به همان رو

ایرانیتان مرستتوم استتتد در آن دوره ،متیبایستتت تمتتام

تعصب های مذه ی بته دور نمانتدهانتد و در اشتاره بته

اعضای خانواده دو ساعت پیش از تحویل سال در خانه

مراستتکهتتای متتذه ی برزسارشتتده در ایتتران آن دوره،

میبودندد آن وقت سفرﮤ سفیدی متیانداختنتد و هفتت

اغراض شخصی و مخالفت آنها بهوضو به چشک متی

نوع از چیسهای زونازون را روی سفره متیچیدنتد کته

خوردد عید قربان از اعیاد مذه ی ایرانیتان بتودد در ایتن

اسک آنها با سین شروع میشتدد آن هفتت نتوع ع تارت

عید ،ر یس هر خانواده ی

زوستفند یتا

بودند از :سیر ،سترکه ،ستیب ،ستماق ،ستکه ،ستمنو و

شتری میآورد و پس از قراردادن سر جتانور بتهستوی

س سی (س سه)؛ به اضافﮥ انواع میوه به خصوص هندوانته

ق له و خواندن وِرد مذه ی ،آن را میکشتت و زوشتت

و خربسه و همچنین میوههتای خشت

و شتیرینیهتای

زتاو یتا یت

آن را میان خانواده ،خویشاوندان و فقرا تقسیک میکردد

زونازوند تخکمر رنگشدﮤ پختته و قرمتس روی ستفره

ییت نیس با اشاره به این عید مینویسد« :این مراستک

زذاشته میشد و مادر خانواده به تعداد بچههای خود از

در منازل و بهطور خصوری برزسار میشد؛ اما در شهر

تخکمر ها میخورد و به تعداد بچههتایی کته در خانته

نیس ی

شتر در مالءعام برای ادای احتترام قربتانی متی

بودند ،شمع روشن میکردد مراسک دیدوبازدیتد نیتس در

شدد این شتر را از چند روز ق ل ،با زر و زیتور آویتسان

آن دوره مرسوم بود (سایکس150 :1373 ،تا)153د

شده از او ،شتاهسادهای ستاختگی و تهیدستت در شتهر

ییت نیس با اشاره به اینکه عید نوروز تنها عیتد ملتی

می زرداند و مردم نیس از بابت شتر قربانی ،مقداری پتول

بود که بههی وجه با مذهب پیوند نداشت ،درخصتوص

در قالب نذرهای خود به او میدادند و بهاینترتیب پول

روز سیسدهک نوروز عنوان میکند« :بهدلیلی کته چنتدان

خوبی جمع میشدد دددر ح روز عید در محتل قربانگتاه

روشن نیست ،روحانیان به زنها اجازه نمیدهند کته از

و در برابر ان وه جمعت ،شتر را شاهساده قربانی میکردد

خانهها خارج شوندد اما زنها به این امر توجه نمیکنند

مردم بالفارله هجوم میآوردند و هری

خواستار تکته

و از خانهها خارج میشوندد این رستمی قتدیمی استت

ای از زوشت می شدندد چند هسار نفر از مردم در حالی

را تترک کنتد و در ایتن روز

کتته هرکتتدام تکتتهای از زوشتتت قربتتانی را در دستتت

بیرون و حتیاالمکان به س سهزارها بترود؛ در غیتر ایتن

داشتند ،از برابر کنسولگری بهسوی ار

شهر ع ور متی

رورت نحسی ایتن روز زری تانزیتر او خواهتد بتود»

کردند و زفته میشد هرکس سر شتر قربانی را رتاحب

(ییتتت)279 :1365 ،د بتتهنظتتر متتیرستتد نگتتاه متتأموران

شود و به والی نشان دهد ،اولین پتادا

تعیتینشتده را

انگلیسی به مراسک عید نوروز مشتاقانهتر بودد.

دریافت خواهد کرد» (ییت131 :1365 ،و)132د.

که هرکس بایتد خانتها

ر .مراسد عید قربان و عید فطر :اعیتاد متذه ی ایرانیتان

عید فطر از دیگر اعیاد مذه ی بودد این جشتن پتس

همواره در کانون توجته ستفرنامهنویستان بتوده و عیتد

از ماه رمضان و پس از ی

متاه روزهداری برزتسار متی

قربان نیس از نگاه آنها پنهان نمانده است (کمپفتر:1350 ،

شتتدد برختتی از متتأموران انگلیستتی روزهزتترفتن را

)182د در ایران دورﮤ نارتری ،اعیتاد زونتازونی وجتود

محرومیتی بیرحمانه توریف کردهاندد ستایکس تأکیتد

داشته که به ویژه اعیاد مذه ی بترای متأموران انگلیستی

میکند روزهزرفتن به افراد ثروتمند کمی فشار میآورد؛

جالب توجه بوده و ککوبیش به آنها اشاره شتده استتد

متی

زیرا آنها در تمتام طتول روز متیخوابنتد ،ختو
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زذرانند و هر شب از یکدیگر دیدن میکننتد؛ امتا روزه

عالقﮥ چندانی نشان ندادهاند و باتوجه به مغایرت با نوع

زرفتن برای افراد فقیر که تا ظهر مشتغول کتار هستتند،

اعتقادات و مذهب خود و ناتوانی از پژوهش در فلسفه

مشکل است و ازر این ماه نیس در تابستتان واقتع شتود،

آداب ورسوم اسالمی ،به ایتن ق یتل آداب دیتدزاههتای

فشار بسیاری بر آنها وارد میشود (Ella Sykes, 1910:

منفی داشتهاندد

)133د لیدی شیل در اظهارات خود تأکید میکند در این

ز .آیینهای ماه مسرم :در میان آدابورستوم ایرانیتان،

ماه ،مردم ایران به هی نوع خوراکی و آشامیدنی دستت

برزساری عساداریهای ماه محرم و آیتین تعسیته از دورﮤ

نمیزدند و حتی شرابخوارها نیتس احتترام ایتن متاه را

رفوی توجه اروپاییان را جلب کترده بتود و در عصتر

نگه میدارند و روزه میزیرندد در طول ایتن متاه ،هتی

نارری نیس ،بیش از سایر مراسک مذه ی ،نظتر متأموران

ی

از نوکران ایرانی او از دستورات دین خود سرپیچی

نمیکردند (شیل)123 :1362 ،د

انگلیسی را به خود جلب کترد؛ ازایتنرو زتسار هتای
مأموران انگلیستی اطالعتات فراوانتی از دورﮤ نارتری

جالتتب آنکتته در آن دوران ،متتردم ایتتران بتتاوجود

دربارﮤ انجام مراسک ماه محرم ،تعسیه و اوضاع متردم در

مشکالت فراوان ،به مسلله روزه توجته ویتژهای نشتان

این ماه به خوانندزان ارا ه می کنندد ویلس می نویسد در

تعجتب و حتتی

این ایام حتی اطفال هک دستههای عساداری خاص ختود

عص انیت شیل میشد؛ چنانکته بتدون آنکته بته فوایتد

را دارند که برای پسران حضرت علی(ع) نوحتهسترایی

اخالقی و خودسازی ماه رمضتان توجته کنتد ،بتهطتور

می کنند و در مراسک تعسیه حتتی زنتان هتک روبنتدهای

رریح روزه را برای سالمتی انستان زیتانآور متیدانتد

خود را برمیدارند (ویلس265 :1363 ،و)266د واتستون

(شیل123 :1362 ،و)121د او دربارﮤ عید فطر نیس عنتوان

در ابتدا اظهار میکند ایرانیان در عتساداری مفصتلی کته

می کند به مناست ت عیتد رمضتان ،در تمتام کشتورهای

هر ساله برای حسین ،پسر علی(ع) ،به پا میکنند شدت

مسلمان همه از اینکه ماه رمضان و دوران روزه به پایان

عالقﮥ خود را به مذهب تشیع آشکار میکنند؛ اما همین

رسیده است ،خوشحالی میکننتد (شتیل)122 :1362 ،؛

نویسنده در قضاوتی نامتعارف ،عنوان متی کنتد بتهنظتر

اما از این نکته هک غافل بود که مستلمانان نته بتهعلتت

نمیرسد این امام برای ایرانیها کاری کترده باشتد کته

پایانیافتن ماه رمضان و روزهداری ،بلکه به علت اینکته

سساوار این باشد هر ساله این همه احترام برای او قا تل

در این ماه مهمان خدا بودند و عید بسرزی کته متعاقتب

شوند (واتسون)22 :1310 ،د

میدادند و این موضوع بهنوعی باعت

آن آمده بود ،احساس خوشحالی می کردندد حتتی بایتد

لیدی شیل ایام محرم را متاه استتراحت و سترزرمی

زفت در آن دوره عالقه و تعصب متذه ی متردم ایتران

ایرانیان معرفی می کند و تعسیه و شعا ر مذه ی ایرانیتان

بسیار فراتر از سختیهایی بود که ایتن متأموران دربتارﮤ

را به انجام مراسک مذه ی در انگلستتان شت یه متی دانتد

ماه رمضان برشمردهاندد این را هک بایتد اضتافه کترد از

(شیل)66 :1362 ،د زرترودالوثین بل نیس با درنظرزرفتن

نظر برخی از مأموران انگلیستی ،متاه رمضتان بتهعلتت

معیار اروپایی خود ،از درک این رویداد ناتوان مانتده و

تمرین تقوا ،پیبتردن بته رنتج زرستنگی درمانتدزان و

از این موضتوع برداشتت نادرستتی کترده استتد او در

بیچارها ،تسکیه نفس و اخالق ،پرداختن به ع تادتاهلل و

توریف این ماه و مراسک آن ،ابتدا از احساسات شتدید

انسانسازی محترم شمرده می شد (ویلتس)328 :1368 ،د

مردم به این واقعﮥ حسنانگیس بح

متیکنتد؛ ستپس بتا

بهطور کلی ،مأموران انگلیسی بته آدابورستوم متذه ی

تغییر نظر می زوید« :در ابتدا بهنظر میرسید بته مردمتی
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مینگریک که در تاری ترین اعماق اندوه فرو رفتتهانتد؛

باشکوه و از همه مجللتر استد اعلیحضرت بهرتورت

اش هتا و زاریهتای

افتخاری تسیین قسمتهای مختلتف تکیته را بته تجتار

آنان م الغه بسیار کردهایک و در ادامته زفتته استت ،متی

تهران وازذار متیکنتدد تجتار مشتتاقانه از ایتن افتختار

خیسددد بود کنار

استق ال میکنند و به خرج خود تسیینتات را انجتام متی

میآمدند و وارد رح تت پرنشاطتی بتا همسایگانشتان

دهنتتدد اعلیحضتترت و تمتتام درباریتتان در تعسیتتههتتای

متی

مختلف حضور مییابندد هی نوع خرجی برای تتدارک

شدندددد زویی تعسیه برای آنان ناشناس بودد با دیدن این

ل اس تعسیهخوان و چراغانی تسیین رتحنه تعسیته نمتی

مناظر به قضاوت افراطی دیگری متمایل متیشتدیک کته

شود و به قدری ایتن قضتیه در کتانون توجته و عالقته

این نمایش ماتک تشریفات محض است ،نظری که شاید

ایرانیهاست کته از هتر ط قته داوطل انته از دارایتی یتا

به همان نادرستی نظر اول بود» (بل)16 :1363 ،د

دستمسد خود نثار میکنند تا این عمل به بهتترین شتکل

اما بهزودی روشن شد در ارز

دیدیک مردانی که زونههایشان از اش

متیشتدند ،در استتکان چتای دوستتانهای شتری

تعسیه از هنرهای نمایشی شتیعی ایرانیتان بتود و در

انجام زیرد» (واتسون)23 :1310 ،د

بیشتر شهرهای ایران برزسار میشد و بهحدی حسنانگیس

ویلس نیس در توریف این ماه تأکید میکند ایرانیها

بود که حتی بیشتر مأموران انگلیسی را متتأثر متیکتردد

وقایع حسنانگیس امام خود و اهلبیت و سایر تعسیهها را

شیل از پردﮤ حضور ایلچی فرنگی در تعسیه یاد میکنتد

بهخوبی مجسک میکنند؛ بهطوریکه شنوندزان بیاختیار

آن بود مدل ل اس اروپایی باشد

میشوند و انسان خارجی نیس م هوت متیشتودد؛ بترای

(شیل)67 :1362 ،د بهلحاظ کیفیت ،از دورﮤ نارترالدین

مثال تعسیهزردان حالت اُسرا و قتل مقتوالن را بهقتدری

شاه تعسیه ها به بهترین شتیوه اجترا شتدد در دورههتای

حسنانگیس بهنظر شنوندزان میرساند ،زتویی آن واقعته

زذشته در این اجرا ،جریتان وقتایع بیشتتر بتر زفتتار و

آنجا وقوع یافته است (ویلس)270 :1363 ،د

که در این نقش ،تال

کالم متکی بتود و حرکتت و عمتل محتدود بتود و در

اما از میان مأموران انگلیستی ،ویلتس کته ختود ایتن

زذشته به طور معمول ،مخالف خوانانها نقش کتکرنتگ

رحنه را مشاهده کرده است ،اشاره میکند در سرتاستر

تری در تعسیه داشتند؛ اما از دورﮤ ناررالدینشاه به بعد،

ماه محرم بیشترِ شیعیان به احترام امام مح وب ختود بتا

در تعسیه زفتارها کوتاهتر شد و حرکت و عمتل بیشتتر

خلوصنیت ،در تمام برنامههای عتساداری و ستینهزنتی

شتتد و همچنتتین در تعسیتتههتتای شتتهادت و حماستتی،

شرکت میکردند و ل اس رسمی بیشتر آنان ،ل اس ستیاه

مخالفان مقام نمایشتی بهتتری یافتنتد (شتهیدی:1380 ،

مخصوص عساداری بود؛ تاجاییکته بیشتتر متردم حتتی

)107د

چند روز پیش از آغاز محرم ،مل حس به ل تاس عتسا متی

بنابهنوشتﮥ مأموران انگلیسی ،در متاه محترم در هتر

شدند و تا هفتهها پس از خاتمﮥ این ماه ،همچنان ل تاس

شهری تعسیهخوانی انجتام متیشتد و عسادارانتی رتف

ستتیاه بتته تتتن داشتتتند (ویلتتس)326 :1368 ،د در عصتتر

اندررف نشسته بودند و سوزواری میکردند؛ اما تکیته

نارری ،آیینهای ماه محرم باشکوه و باشور و حترارت

دولت باشکوهترین تکیهای بود که در آن دوره در آنجتا

برزتسار متتیشتتد و توجته متتأموران انگلیستتی را جلتتب

تعسیه برزسار میشدد واتسون کته در آن دوره در تهتران

می کردد باتوجه به درک نادرست آنها از محتوای درونی

را اینزونه عنوان میکند:

ایام محرم و واقعه عاشتورا و آیتینهتای مترت ط بتا آن،

«تکیه که سرپرستی آن بتهعهتدﮤ شتخص شتاه استتددد

برخی از تحلیلهای آنها قضاوت هتای نامتعتارفی بتودد

بود ،در کتاب خود این بح
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علت ارلی این پیشدارویها توریف احوال عمومی و

روستاییان به طور معمتول پیتراهن کربتاس ختود را بتا

رفتارهای اجتماعی ایرانیان در این ایام بود کته بتهطتور

مراجعه به رنگ آبی یا سرمهای درمیآوردند؛ ولی

قﮥ

مقطعی با آنها روبه رو می شدند و سپس آن را بته همته

اعیان و مستخدمان آنان رنگ سفید را ترجیح متیدادنتد

وجوه معرفتی و ع ادی شیعیان تعمیک میدادندد

(ویلس358 :1368 ،و)359د

س .لباس و یوشش ایرانیان :مأموران انگلیسی بته نتوع

پوشش زنان و جنس ل اس آنها نیس همچتون متردان،

ل اسهای ایرانیان نیس توجه کردهاندد شناختن نوع ل تاس

باتوجه به موقعیت آنها فرق متیکتردد ویلتس ل تاس زنتان

ایرانیان به مأموران انگلیسی در پیشت رد اهتداف دولتت

ایرانی را اینزونه توریف میکند« :پیراهنی کوتتاه استت

شتایانی کتردد استتوارت ،از متأموران

که در زنان ط قه پایینتر از پارچههتای چیتت ،بته رنتگ

انگلیستتی ،همتتانزونتتهکتته از نتتام کتتتابش موستتوم بتته

سفید یا آبی تهیه میشود و درازای آن تا به قسمت باالی

«مأموریت سرّی با ل اس م دل» نیس پیداست خاطرنشتان

ران میرسد که در زنان ط قته مرفته جتنس آن بیشتتر از

میکند برای کسب اطالعتات دربتارﮤ اقتوام تترکمن یتا

پارچههای ابریشمی استد همچنین سرانداز زنان ،پارچته

ترک با ل اس انگلیستی مستافرت نمتیکترد؛ زیترا متی

ای چهارزو

بیشتر برودریدوزیشده از جنس ابریشک

دانست هرزاه با ل اس انگلیستی مستافرت کنتد ،هرزتس

یا نخی به نام چارقد استت کته از زیتر چانته و زلتو بتا

موفی نمی شود اطالعات الزم را کسب کند؛ بنابراین در

سنجاقی محکک میشودد در آن دوره زنتان ایرانتی از هتر

ل اس ارامنﮥ ایتران پوشتید و کتاله

قشری که بودنتد ،عالقته بستیاری بته استتفاده از طتال و

پوست بره سیاه تهیه کرد و کتاله انگلیستی ختود را در

جواهر بهعنوان زینتآالت از خود نشان میدادند» (ویلس،

قناتی انداخت (استوارت1 :1385 ،و)6د او با این کار در

)365 :1368د

مت وعشان کمت

جلفا ل اسی به س

ل اس تاجری ارمنی انجام مأموریتت کترده و اطالعتات
مهمی برای کشور

کسب کردد

باتوجه به اینکه ایران اقوام زونتازونی داشتت ،ل تاس
هتتای آنتتان بتتا هتتک متفتتاوت بتتودد کتترزن دربتتارﮤ ل تتاس

اما از نگاه مأموران انگلیسی ،ل اس ایرانیان اینزونته

مازندرانیها و زیالنیها میزویتد شتلوار آنهتا بیشتتر از

توریف شده است :زرزور با اشتاره بته اینکته در بتدو

پارچهای پشمی به نام چوخا بود که در مقابل تیغ و ختار

به ایران نیکتنﮥ مردان ایرانتی بترای او شتگفت

بهتتر از پارچتههتای کتتانی دوام داشتت (کتترزن:1380 ،

آور بود ،اظهار می کند این نیکتنه ارخالی نتام داشتت و

179/1و)180د بیشا

نیس در توریف ل اس بختیتاریهتا

مابین فراک و ل اس راحتی خانﮥ اروپاییان بود که طتر

مینویسد« :بختیاریها از نوعی پارچه زبر کتتانی پیتراهن

آن برای قالب بدن تهیه شده بود و عالوهبر اینکه با تتن

میپوشند و از پارچﮥ کتانی آبیرنگ شلوار به پا میکننتدد

هر کس جور درمیآمد و راحت بود ،ظاهر ختوبی نیتس

دهنﮥ هر پاچﮥ شلوار تقری اً دو یتارد و بلنتدی آن نیتس تتا

داشت (زرزور)162 :1366 ،د ل اس مردم ایران باتوجته

روی زیوه و پایافسارشان میرسدد شالی با طر کشتمیر

به مقام و موقعیت آنتان متفتاوت بتودد ل تاس عمتومی

به دور کمر میپیچند و ع ای نمدی قهتوهایرنگتی روی

مردان شامل پیراهن کرباس سفیدی بتود کته در اقشتار

ل اس میپوشند» (بیشا )211 :1375 ،د

ورود

مرفه به ابریشک ت دیل میشد و در نواحی جنوب ،زنتان

اما باتوجته بته پوشتیدزی زنتان در چتادر ،متأموران

بیشتر اوقات زل و بوتتههتایی بتر روی پتیشستینه آن

انگلیستتی دربتتارﮤ ل تتاس زنتتان آن دوران تورتتیفهتتای

بتترودریدوزی متتیکردنتتدد اقشتتار کاس ت کار و زارع و

چندانی ارا ه نمیکنندد نوع پوشش زنتان دورﮤ قاجتار بته
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خانهنشینی بیشتترِ آنهتا و نداشتتن فعالیتت اجتمتاعی در

ش .خوراک ایرانیان :از زذشته غذا و خوراک ایرانیان

خارج از منسل اشتاره داردد بیشتترِ متأموران انگلیستی از

و آداب آن برای سفرنامه نویستان اروپتایی جالتب بتود

چادر زنان ایرانی رتح ت کتردهانتدد شتیل حجتاب زن

(شتتاردن236/1 :1350 ،؛ سانستتون89 :1316 ،؛ شتترلی،

ایرانی را مانند زندانی میبیند کته در داختل آن مح توس

)92 :1363د در دورﮤ قاجار نیس این امر توجته متأموران

شده و از نوک پا تا سر زنان را دربرزرفته است« :پوشش

انگلیسی را جلب کردد برختی از متأموران انگلیستی از

زنان چادری بلندی است که تمام بدن آنها را فترا زرفتته

غذاهای ایرانیان بهمثابﮥ نوعی آداب اجتماعی و نمادی از

استد روبندی که بهشکل پوشش کتانی سفیدرنگ که آن

خلقیات ط قات مرفه اجتماعی نام بردهاندد بتهنظتر متی

را روی چادر میپوشند تا تمام رورت را بپوشتاند و در

رسد از میان غذاهای ایرانیان ،پلو و چلو بیشتر در کانون

جلو دارای دریچه مش کی است که برای دیتدن و نفتس

توجه مأموران انگلیسی بوده است و بیشتتر آنهتا از آن

کشیدن ایجاد شده استد پسازآن چاقچور استت کته آن

سخن زفتهاند؛ بهزونهایکه سایکس طرز پختت پلتو را

را به جای چکمه و شلوار به پا میکنند و پیراهن خود را

نوشته و اظهار کرده است که ملسسهها و باشتگاههتای

در آن جتتای متتیدهنتتد و ستترانجام کفتتشهتتای تنتتگ و

هندوستان ازر یت

آشتپس ایرانتی را بترای پختتن غتذا

ناراحتی است که بهزحمت کف پتا را متیزیترد و دارای

استخدام کنند ،برای آنها سودمند است (سایکس:1336 ،

پاشنهای است که در حدود وسط پا سه این بلندی دارد»

10و)11د

(شیل63 :1362 ،و)61د

زرزور نیس نام بعضی از غذاها را باحتدس و زمتان

از نظر شیل ،حجاب و پردهپوشتی عتاملی استت کته

خود سنجیده و ترجمه کرده است؛ بهطور مثال از غذای

عقبماندن زنان ایرانی از سیر تمتدن متیشتودد او

فسنجان نام برده و آن را فیسینتگجتان Fizzing ،یعنتی

ادعتا میکند ازر این مسلله در ایران ن ود ،بتهطتور حتتک

ردای فسفس و  Johnجان ،نام شخص ترجمه کرده و

ایرانیها دست فرنگتیهتا را از پشتت متیبستتند؛ زیترا

این غذا را تلفیی مناس ی از مواد شیرین و تلت دانستته

جماعت زن ایرانی بتاوجود استتعداد سرشتار در تحمتل

است (زرزور)38 :1366 ،د ویلس از غذاهای مختلفی نام

زندزی مشقتبار ،تمایل چشمگیر خود را بته استتفاده از

برده است که در آن دوره وجود داشت؛ غذاهایی نظیتر

وسایل سرزرمی و مظاهر تمدن و زندزی لوکس اروپایی

پلو و مر و ک

سرخشده ،ک اب و زوشت زوستفند،

پنهان نمیکند و خواستتههتای زن ایرانتی روزبتهروز در

دلمههای متنوع از مخلو زوشت چرخکرده ،مغس بادام،

حال افسایش است و ال ته لتوازم آن بایتد از اروپتا تتأمین

کشمش چاشتنی و بترنج و همچنتین آبگوشتت ،تتاس

شود (شیل171 :1362 ،و)175د درحالیکه شیل با نگر

ک اب ،رازو ،انواع شامی ،کوبیتده ،کتلتتهتای ستاده و

استعمارانه و غربگرایتانﮥ ختود بته ایتن موضتوع توجته

چاشنیدار یا س سیپلو ،کشمشپلو ،کلکپلو ،شتویدپلتو،

میکند و حجاب و پوشش اسالمی را مانعی بتر ستر راه

زردکپلو و باقالپلود او عنوان کرده استت کته بتاوجود

تمدن و پیشرفت میداند ،زرزور نظری درست بترعکس

همﮥ ایتتن غتتذاهای لذیتتذ ،بتتهعقیتتدﮤ بیشتتتر خارجیتتان

لیدی شیل ارا ه متیکنتد« :زنتان بتا پیچیتدن لفتافهتای

لذیذترین غذای ایرانی چلوک اب و ک تاب کوبیتده بتود

ضخیک به دور خود ،آزادی بیشتتری احستاس متیکننتد،

(ویلس)337 :1368 ،د ال تته ایتن غتذاهایی کته متأموران

تااینکه بخواهند از ل تاس و ستنت غترب پیتروی کننتد»

انگلیسی از آنها سخن زفتهاند ،بیشتر بته ط قتات مرفته

(زرزور)23 :1366 ،د

جامعه اختصاص داشتد

باع
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در جدولهایی که در پیوستت ایتن مقالته زنجانتده

که به طور عمده بر غرب محوری ،دزرسازی و ایجاد دو

شده ،بهطور خالره اخالق و رفات ایرانیها از منظتر

جهان مجسای شرق و غترب و تتوهین و تحقیتر م تنتی

پارهای از مأموران انگلیسی عصتر نارتری آورده شتده

بود؛ بنابراین در آثار آنها پیشداوری دربارﮤ جامعه ایران،

استد

نس تدادن بسیاری از ویژزیهای ناپسند به ایرانیان نظیر
عقبماندزی ،ایستاانگاری ،تغییرناپذیری و خرافاتیبودن
ایرانیان ،قضاوت های عجوالنته و آمیختته بتا تتوهین و

نتیجه
ایران عصر نارری یکتی از دوره هتای مهتک تتاری

تحقیر و نیس متمدنخواندن اروپاییان به چشک میآیدد بتا

ایران استتد در ایتن دوره بستیاری از سیاستتمداران و

درنظرداشتن اهداف سیاسی و مأموریتهای دیپلماتی ،

نظامیان و کارزساران انگلیسی ،به علت منافع استتعماری

در مقایسه بتا ستفرنامههتای غیرسیاستی ،ایتن ویژزتی

کشورشان ،به ایران آمدند و بیشترِ آنها دیدههای خود را

پررنگتر استد با چنین رویکردی ،مأموران انگلیسی در

از آداب و اختتالق ایرانیتتان بتتهرشتﮥ تحریتتر درآوردنتتدد

بیشتر مواقع با تعمیک برخی رفات ط قات حاکک یا افراد

توجه مأموران انگلیسی به آدابورسوم و اخالق ایرانیان

مختلف به کل جامعﮥ ایرانی ،قضاوتی ناشتیانه و دور از

از جن ههای معرفتی و کنجکاوی شخصی خالی ن ود؛ اما

انصاف ارا ه کرده اندد آنان رتفاتی همچتون رختوت و

با درنظرزرفتن ابعاد وسیع و تنوع فعالیتهای استعماری

سستی و نیس فری کاری و درو را که بهطتور عمتده در

انگلیسیها ،در بسیاری زمینتههتا روشتنشتدن زوایتای

بین ط قات مرفه جامعته رواج داشتت ،بته کتل جتامعﮥ

زندزی ایرانیان برای مأموران انگلیسی به منتافع آنهتا در

ایرانی نس ت دادهاندد مهکتر آنکه در نوشتههای خود بته

میکردد در تمام مطالبِ آنها بهرتراحت بته

علت های رسوخ و رواج عادات و اخالق ایرانیان کمتتر

ایران کم

این مسلله اشتاره نشتده استت؛ امتا بتدیهی استت کته

توجه کردهاند و در این راه ،از دقت در مقاطعی از تاری

مشاهده های اجتماعی آنها در راستتای اطتالعرستانی و

خودشان که از ناهنجاریها و نکات انتقادی سرشار بود،

شناخت عینی آنها در مسیر مأموریتهای سیاسی بودد

خودداری کردهاندد درعینحال مأموران انگلیسی ،اجتماع

برخی از زسار های مأموران انگلیستی فقتط جن ته

ایرانتتی را از هتتو

و استتتعداد ،آدابورستتوم ختتاص،

توریفی دارد؛ مانند پوشش و ل اس و خوراک ایرانیتان؛

مهماننوازی و بسیاری از خصایل نی

اما در نمونههای دیگر ،مطالب و تحلیل آنها از مستا لی

باوجود تمام این ایراداها و غترضورزیها و تعمیکهای

همچون حادثه عاشورا و روزهداری متاه رمضتان بتدون

نادرستت ،در خالء تاریت نگاری ایرانی عصر قاجار ،در

توجته کتافی و دقتت در م تانی معرفتتی و دینتی بتودد

این سفرنامهها از بررستی آداب ورستوم جتامعﮥ ایرانتی

مأموران انگلیسی در تحلیتل برختی از آداب و اختالق

برخی نکات تحسین برانگیس نیس مشاهده متیشتودد ایتن

ایرانیان ،تفاوتهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی ایران

آثار دربارﮤ رفات اخالقی و آدابورسوم ایرانیان ،علت

را با غرب سدﮤ نتوزدهک در نظتر نگرفتته یتا بتا لحنتی

و چرایی آنها را بررسی نکردهاند؛ اما باتوجه بهرراحت

متک رانتته و نژادپرستتتانه اختتالق ایرانیتتان را تورتتیف

بیان ،نظرها بسیار ارزشمند است و بته پژوهشتگران در

کرده اندد بدیهی است منشأ برخی از چنین قضاوتهایی

راستای شناخت تاری اجتماعی ایران یاری میرساندد

از دانش شرقشناسی قرن نوردهک میالدی ناشی میشود

ل ریس دانستهانتدد
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ییوست
جدول  -1مأموران سیاسی انگلیس در عصر نارری
مأموران سیاسی انگلستان در دورﮤ ناررالدینشاه قاجار
چارلس ادوارد ،استوارت
ادوارد ب

هاوس ،ایستوی

ادوارد زرانویل ،براون
زرترود الوثین ،بل

Charles Edward, Stewart

1298تا1309ق1881/تا891 1م

Edward Backhouse, Eastwick

1276تا1280ق1860/تا1863م

Edward Granville, Browne

1305و1306ق1887/و1888م

رابرت بی ،بینینگ
اال کنستانس سایکس

Isabella Bird, Bishop

1308ق1890/م

RobertB, Binning

1267ق1851/م
1312ق1891/م

Ella Constance, Sykes
سایکسPercy Molesworth, Sykes

جاستین ،شیل

Justin,Sheil

لیدی شیل
جرج ناتانیل ،کرزن
سی م  ،زرزور
فردری

1310ق1892/م

Gertrude Lowthian, Bell

ایسابال بیرد ،بیشا

پرسی مولسورث،

سال مأموریت

1262تا1269ق1836/تا1853م
1265ق1819/م

Lady, Sheil

1307ق1889/م

George Nathaniel ,Curzon

1292ق1875/م

C.Mak, Gregor

جان زلداسمید ،الیور سنت جان ،برسفورد لووت ،یوان اسمیت

Frederic John Goldsmid, Oliver B. St. John, Beresford Lovett, Euan Smith

ویلیام کنت ،الفتوس
چارلس فرانسیس ،مکنسی
رابرت زرانت ،واتسون
چارلس جیمس،

1310تا1311ق1892/تا1923م

William Kennett, Loftus

1265تا1268ق1819/تا1852م

Charles Francis, Mackenzie

1275تا1278ق1858/تا1862م

Robert Grant, Watson
ویلسCharles James, Wills

چارلس ادوارد ،ییت

1287و1288ق1870/و1871م

Charles Edward, Yate

1276تا1282ق1859/تا1865م
1281تا1298ق1867/تا1881م
1311تا1316ق1893/تا1898م

برزرفته از دادههای مقاله حاضر

جدول  -2اخالق و رفات ایرانیها از منظر م زرزور
در شرق به زنان اجازه داده میشود که تاحدودی به هر جا که میخواهند ،سر بسنندد
ی

ایرانی در بیشتر مواقع زسار های بکر و سرزرمکنندهای از رویدادها و موضوعهای مربو به مکالمه
ارا ه میکندد

م زرزور23 ،
م زرزور79 ،

ایرانیان در مقایسه با افغانها بسیار تمیس و شی پو ترندد

م زرزور192 ،

ایرانیان در نشستوبرخاست ،بسیار آدابدانند و هکرح تهای خوبی هستندد

م زرزور256 ،

زنان ایرانی از زنان اروپایی آزادی عمل بیشتری دارندد

م زرزور259 ،

حجاب رسک وحشتانگیسی است و هر ملتی با حفظ چنین رسمی به موفقیت دست نمییابدد

م زرزور118 ،

ایرانیان بهشکل شکنجهآور که بسیار هک به آن میبالند ،دو زانو مینشینندد

م زرزور270 ،

زنان شهری باوجودیکه چادر میپوشند ،همواره توجه میکنند که بهخوبی انسان را برانداز کنند؛ درحالیکه
زنان روستایی از نگاهکردن به مرد غری ه وحشت دارند و روی خود را از آنها برمیزردانندد
زنان ایرانی هرزس حرکت و اشاره ناپسندی از خود نشان نمیدهندد
برزرفته از دادههای مقالﮥ حاضر

م زرزور99 ،
م زرزور257 ،
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جدول  -3اخالق و رفات ایرانیها از منظر شیل
ایرانیها بسیار مهماننواز هستندد

شیل21 ،

زفتوزو با ایرانیها بسیار خستهکننده استد

شیل29 ،

قسکخوردن جسء کارهای روزانﮥ مردم ایران استد

شیل15 ،

ایران کشوری نیست که کسی بخواهد آن را در حکک محل زیست خود انتخاب کند؛ زیرا محیط زندزی بسیار

شیل109 ،

ناسالمی داردد

شیل92 ،

روحیه و وضع کودکان ایرانی در اثر غفلت ،جهل و تن لی والدین آنها بههی وجه تعریفی نداردد
زنان ایرانی حتی ازر از خانوادههای متوسط هک باشند ،هی زاه از کودکان خود پرستاری نمیکنند و بهطور معمول
این کار را به دایه میسپارندد
بسر ترین آرزوی هر زن جوان پس از ازدواج این است که چند پسر بساید و از این راه وضع آینده خود را در
منسل شوهر تث یت کندد

شیل92 ،
شیل92 ،

زنان ط قات مرفه به طور معمول باسوادند و با شعر و ادب مملکت خود آشنایی دارندد

شیل89 ،

ایرانیها عالوهبر رعایت ارول قراردادی ،در مراسک استق ال رو های عجیب و غری ی از خود ابداع کردهاندد

شیل61 ،

ایرانیها مثل فرانسویها ،افکارشان بر روی خودشان متمرکس استد

شیل29 ،

مردهای ایرانی برای نام زذاری همسرانشان عادت عجی ی دارند که تاحدودی در تمام مملکت شایع استد

شیل93 ،

از سرزرمیهای رایج برای وقتزذرانی زنهای وابسته به خاندان قاجار ،کارهای آشپسی و نظارت بر آن استد

شیل89 ،

برزرفته از دادههای مقالﮥ حاضر

جدول  -1اخالق و رفات ایرانیها از منظر کرزن
ایرانی محتا استد

کرزن369/1 ،

در ایران افکار جدید و طرز کار درست جدید با تأخیر بسیار نفوذ مییابدد

کرزن186/1 ،

سماجت فطرتی خاص مردم ایران در راستای ارال ناپذیری استد

کرزن596/1 ،

سیرت و خوی ایرانی راس یا منحط مانند هرزونه سیرت و اخالقی نتیجه سیستک خاری استد

کرزن636/1 ،

پادشاه ایران از لحاظ هوشمندی ،واجد رفات ممتاز بسیاری استد

کرزن525/1 ،

در مشرق و کشورهای اسالمی ،هی ی

از بانوان را باعنوان ملکه ن اید خطاب کردد

معیار حسن اداره در ایران ،به ود وضع کارها یا جلب رضایت مردم یا پیشرفت آبادانی شهر و والیت نیست،
بلکه در آن است که در جادهها ،راهسنی ن اشد و مالیات بهطور مرتب به خسانه شاهی برسدد
در ایران راههای ت دیل تعارفی خش

به تعارف مایهدار ،بسیار متعدد استد

کرزن536/1 ،
کرزن579/1 ،
کرزن582/1 ،

ایرانیان در بیاعتنایی به توریه و داللت سماجت دارندد

کرزن709/1 ،

فقدان حس وطندوستی یا شهامت کار در دستگاه حکومتی ایراند

کرزن809/1 ،

اکثر ایرانیها دارای نقایص اخالقیاندد

کرزن365/2 ،

برزرفته از دادههای مقالﮥ حاضر

جدول  -5اخالق و رفات ایرانیها از منظر ویلس
ایرانیان به آینده خود بهطور کامل خو بین هستند و شکایت چندانی از وضع خود ندارندد
بیشترِ مردم ایران به داشتن با کوچ

ی

یا باغچههای باریکی در میان حیا یا انتهای ساختمان عالقهمند هستندد

ویلس351 ،
ویلس350 ،

تعداد درخور توجهی از مردم ایران به تریاک معتاد هستندد

ویلس219 ،

ایرانیان مردمانی سادهاندیش و ایدهآلیست هستندد

ویلس351 ،

ایرانی به فرزندان خود احساس وظیفه و عاطفه شدیدی داردد

ویلس351 ،
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ایرانیان با پیروی از آیین مسلمانی خود تمیس هستندد

ویلس357 ،

بیشترِ ایرانیان دروغگو هستند و به آنچه درواقع نیستند ،تظاهر میکنندد

ویلس355 ،

ایرانیان در مقام اظهار دوستی و برخوردهای معمولی ،بیشازحد معمول به دوستی ،تعارف ،تعظیک و تکریک تظاهر
میکنند و چاپلوسی میکنند و درضمن اهل غلو و زسافزویی هستندد
در ایران فرزندان ی

خانواده هک به جای خود ،احترام متقابلی برای پدر و مادر خود قا ل هستندد
ایرانیها مردمی نوعدوست هستندد

ویلس355 ،
ویلس351 ،
ویلس351 ،

برزرفته از دادههای مقالﮥ حاضر

کتابنامه

شاهنشاهی ایتران در زمتان شتاهستلیمان رتفوی،

الف .منابع فارسی

ترجمه دکتر تقی تفضلی ،تهران :کتابخانه ابنسیناد

د استتتوارت ،چتتارلس ادوارد ،)1385( ،ستتفرنامه کلنتتل

د سایکس ،سرپرسی ،) 1336( ،سفرنامه ونرال سرپرسی

استوارت به شمال خراسان در زمان حملته روستیه

سایکس یا ده هسار میل در ایتران ،ترجمته حستین

به خانات آسیای میانه؛ مأموریتت ستری بتا ل تاس

سعادت نوری ،تهران :کتابخانه ابنسیناد

م حدل ،ترجمه علی کریمیان ،تهران :بیناد
د براون ،ادوارد زرانویل( ،بیتتا) ،یت

ستال در میتان

د تتتتتتتتتتتتتتتت ،) 1373( ،شکوه عالک تشیع؛ داستان
ی

سفر زیتارتی ستفرنامه و سرزذشتت زنتدزی

ایرانیان ،ترجمه ذبیحاهلل منصوری ،بتیجتا :کتانون

نوراهلل خلف ،ترجمه مصطفی موستوی (زنجتانی)،

معرفتد

تهران :بهجتد

د بل ،زرترود الوثین ،) 1363( ،تصتویرهایی از ایتران،
ترجمه بسرزمهر ریاحی ،تهران :خوارزمید
د بیشا  ،ایسابال برد ،) 1375( ،از بیستتون تتا زردکتوه
بختیاری ،ترجمه مهراب امیری ،بیجا :آنساند
د تاورنیتته ،وان باتیستتت ،) 1363( ،ستتفرنامه ،ترجمتته
ابوتراب نوری و تصتحیح حمیتد شتیرانی ،تهتران:
سنایید
د جتتوادی ،حستتن ،) 1378( ،ایتتران در نگتتاه ستتفرنامه
نویسان ،تهران :خوشهد
د رایت ،دنیس ،)1383( ،انگلیسی ها در میتان ایرانیتان،
ترجمه اسکندر دلدم ،تهران :بهآفریند
د زندفرد ،فریدون ،) 1385( ،سرزور اوزلی :اولین سفیر
انگلتتیس در دربتتار قاجتتار 1770-1811مد (طتترا
عهدنامه زلستان) ،تهران :آبید
د سانسون ،) 1316 ( ،سفرنامﮥ سانستون؛ وضتع کشتور

د ستتتعید ،ادوارد ،)1377( ،شتتترقشناستتتی ،ترجمتتته
ع تتدالرحیک زتتواهی ،تهتتران :دفتتتر نشتتر فرهنتتگ
اسالمید
د شاردن ،وان شوالیه ،) 1350( ،سفرنامه ،ترجمه محمد
ع اسی،تهران :امیرک یرد
د شرلی ،آنتوان ،) 1363( ،سفرنامه ،ترجمه آوانتس ،بته
کوشش علی ده اشی ،تهران :نگاهد
د شی االسالمی ،جواد ،) 1370( ،خاطرات سیاسی ستر
آرتور هاردینگ ،بیجا :بیناد
د شتتهیدی ،عنایتتتاهلل ،) 1380( ،پتتژوهش در تعسیتته و
تعسیه ختوانی از آغتاز تتا پایتان قاجتار در تهتران،
تهران :پژوهشهای فرهنگید
د شیل ،لیدی ،) 1362( ،خاطرات لیتدی شتیل (همستر
وزیر مختار انگلیس در اوا ل ستلطنت نارترالدین
شاه) ،ترجمه حسین ابوترابیان ،تهران :نود
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د کرزن ،جرج ناتانیل ،) 1380( ،ایتران و قضتیه ایتران،
ترجمتته غالمعلتتی وحیتتد مازنتتدرانی2 ،ج ،تهتتران:
علمی و فرهنگید

ب .مقاله
د بیگدلو ،رضا ،)1391( ،ایرانشناسی انگلیسی ،زمینتههتا
و رویکردها ،فصتلنامه تتاری استالم ،س،16

د کمپفتتتر ،انگل تتترت ،) 1350( ،ستتتفرنامه ،ترجمتتته
کیکاووس جهانداری ،تهران :انجمن آثار ملید
د الیتتارد ،اوستتتن ،) 1376( ،ستتفرنامه الیتتارد ،ترجمتته
محراب امیری ،تهران :آنساند

،1

ص189تا229د
د خلیلی ،محسن« ،)1385( ،نقدی از دیگرت ایرانشناسی
انگلیسیها» ،فصلنامه پتژوهشنامته علتوم سیاستی،
س،1

137 ،2تا166د

د الفتوس ،ویلیتام کنتت ،)1385( ،ستفرنامه پژوهشتی

د سپنجی ،امیرع دالرضتا« ،)1388( ،فرهنتگ عمتومی و

سرهنگ الفتوس ،نخستین کاوشگر شو  ،ترجمه

ارت اطات اجتماعی ایرانیان از نگاه ستفرنامهنویستان

ع اس امام ،تهران :شادزاند

اروپتتایی در دوران قاجاریتته و پهلتتوی» ،فصتتلنامه

د م زرزور ،ستی ،) 1366( ،شتر ستفری بته ایالتت
خراسان ،ترجمه مجید مهتدی زاده ،مشتهد :آستتان
قدس رضوید
د مکنسی ،چارلس فرانسیس ،) 1359( ،ستفرنامه شتمال،
ترجمه منصوره اتحادیه ،تهران :زسترهد
د نصر ،ع اس ،) 1379( ،نقش سیاسی ادوارد بتراون در
ایران ،ارفهان :ناظرد
د واتسون ،رابترت زرانتت ،)1310( ،تتاری قاجتار از
ابتدای قرن نوزدهک تا سال 1858متیالدی ،ترجمته
ع اسقلی آذری ،بیجا :بیناد
د ویلس ،) 1368( ،ایران در ی

قرن پیش؛ سفرنامه دکتر

ویلس ،ترجمه غالمحسین قرازوزلو ،بیجا :اق الد
د ویلس ،چارلس جیمس ،) 1363( ،تاری اجتماعی ایتران
در عصر قاجاریه ،ترجمه سیدع داهلل انوار ،تهتران:
زریند
د هتتالینگ ری ،ویلیتام ،) 1363( ،روزنامتته ستتفر هیتتأت
سرجان ملکک به دربار ایران در ستالهتای -1799
 ، 1801ترجمه امیرهوشنگ امینی ،تهران :کتابسراد
د ییتتت ،چتتارلس ادوارد ،) 1365( ،خراستتان و سیستتتان،
سفرنامه کلنل ییت به ایتران و افغانستتان ،ترجمته
قدرت اهلل روشنی و مهرداد ره ری ،تهران :یسداند

پژوهش فرهنگی ،س،10

 ،7ص73تا98د

د رادقی ،حمیتد« ،)1390( ،نگرشتی بتر اجترای آیتین
تعسیه در آثار سفرنامهنویسان دربار ناررالدینشتاه»،
فصتتتلنامه تتتتاری در آینتتته پتتتژوهش ،س،8

،2

ص107تا132د
د فصیحی ،ستیمین و رتفورا طی تی ،)1392( ،حیتات
اجتماعی شیراز عصر فتحعلیشاه قاجتار بته روایتت
وارنینگ ،خردنامه ،س،1

 ،11ص85تا106د
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