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ها و ایرانیان نسبت به یکددیگر در دوره ااجدار   بررسی دیدگاه و برداشت  انگلیسیهدف:هدف این پژوهش 

 باشد.می

و تحلیلی است. شدیوه گدردآوری   شناسی پژوهش: روش مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی روش

 ای است. ها کتابخانهداده

های  ابل از ااجارها شروع شده بود و در دوره ااجار بنا به ها از دورهاولیه ایرانیان و انگلیسی تعاملها:یافته

تر شدد.در  ها به وجود آمده بود ارتباط بین دو ملت بسیار گستردهای که برای انگلیسیاهداف و منافع ویژه

آوردندد.در ایدن   نگدارش در  را بده های خدود  دیگر ذهنیت و برداشتنسبت به یک حین این ارتباط طرفین

ها از یک دیگر در دوره ااجار مورد بررسی ارار گرفته است. بده  پژوهش تلقی و ذهنیت ایرانیان و انگلیسی

بینند که این درجۀ پیشرفت و مجهز بدودن  ا را ملتی  دارای  مظاهر تمدن میهطورکلی ایرانیان ،انگلیسی

دی که ایرانیان شگفتی و اعجاب بوده است.در سفرهای محدوبه امکانات و اانونمندی برای ایرانیان موجب 

حیرت ان داشدته اندد  های حاضدر در ایدر  اند و همچنین طی برخوردهایی که با انگلیسیبه انگلستان داشته

های حاضدر در ایدران ذهنیدت و توصدی      اند. در مقابل انگلیسیز تازگی این مظاهر تمدن نمایاندهخود را ا

 ی  نسبت به ایرانیان ارایه نکرده اند.چندان مثبت و دلنشین

نویسان انگلیسی ایرانیان را ملتی اهل تملد  و چاپلوسدی و دروم معرفدی    مسافران و سفرنامهگیری: نتیجه

ده اسدت  هایی بوای نداشتند.در امور دینی ایرانیان  تنااضاند که چندان از مظاهر تمدنی جدید بهرهکرده

اندد.  ه است. ایرانیان در زمینه طبابت چندان تبحری نشان ندادهب کردد جلخوها را به که  توجه انگلیسی

هدا برخدوردار نبودندد.     ها از آزادی و حقوق اجتماعی  مقبدو  انگلیسدی  زنان این سرزمین از دید انگلیسی

ها سیاستی سیاست ایرانیان هم بیشتر بر پایه استبدادی و شخص شاه متمرکز بود ودر مقایسه با انگلیسی

های ها و برداشتجای نوشتهالزم بوده است.به طورکلی حس برتربینی در جایبی پایه و بدون اانونمندی 

 شود. ها دیده میانگلیسی
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 مقدمه و هدف -1

 مقدمه-1-1

را شکل  خاص خود نقوانی و زمان، فرهنگ،آداب، رسوم نی باگذراجتماع انساهر 

 ی وس ایر ، اخالق  یفرهنگ   هاییویژگ هی ازاست. آگا ثبات بخشیدهبه جامعه  داده و

. داش ته اس ت   را خ اص خ ود   بیتج ذا  بش ر  ب رای  همواره ،گردی جوامع خصوصیات

ی برق رار  جوامع بشری ای ن ننجک اوی ب رای نس ال اتالو ات و     نسجام باگسترش وا

به  منجر هاحتی جنگ گذارها وو است. سفرها وگشت نرده پیدا ارتباط شکل مدونی

 این . گاهشده است یکدیگر از بشری جوامع نسال اتالوات وآگاهی نهایتاً و ارتباط

ها ب ه یادگارگذاش ته   جمله سفرنامه های مختلف ازقالال نوشته در تجارب و اتالوات

نسبت ب ه   نندنمک می به ما زمان حاضر ها دربررسی این نوشته و مطالعه .شده است

 ذهنی ت و  م ورد  در ب رآن  و الوه  نن ی   پیدا بیشتری شناخت ،معجوا احوال اوضاع و

 .حاصل کنیم اتالع ه  جوامع دیگر از نویسندگان برداشت

همه  در تقریباً ، کشورهای اروپائیاروپا س درننسار و وسطی ارون شدن سپری با

 . اکتشدافات جررافیدایی و  کردندد  تجربده  را ندوزایی  ااتصدادی  فرهنگی و هایمینهز

وغرب پیشرفت اساسی پیدا کردو  .سوق داد مدرن سوی تمدنه ب را ئیاناروپا، علمی

ر ندوع نگداه طدرفین از هدم     بین غرب و شرق فاصله بسیار زیادی افتاد این فاصله بد 

 نفدوذ در دیگدر کشدورها کردندد و     به کم شروعکه کم ریطوه ب ثیر نهادأت دیگر نیز

 .را شکل دادند استعمار

 ئیدان ندب اروپا جا از ایالحظده م اابدل  هدای مسافرت ارتباط،و  این نفوذ به دنبا 
 سددفرها و گددزارش ایددن .جملدده ایددران بدده وجددود آمددد از و آسددیایی درکشددورهای

جامعده   مدردم و  رسوم حداکم بدر   خصوص آداب و در را فراوانی نکات وگذارهاگشت

 طدور ه بد  ایدران  در پائیدان ارو حضدور  صدفویه  دورۀ از کندد. می روشن ما برای ،ایران
 در .آیددرمی گذاریثیرتأ صورت جدی وه ب ااجار در دوره شود ومی آغاز محسوسی



 بنا به منافع هاکه انگلیسی چرا .بود سرنوشت ساز بسیار هاانگلیسی حضور میان این
 بدر دیددار   عدالوه  البتده  داشدتند.  تدری نیداز بده حضدور گسدترده     خود استعمارگری

کده ایدن    اندد انگلدیس داشدته   از دیددارهایی  هدم  ایرانیان متقابالً یرانااز  هاانگلیسی

 را دیگرهم از هاانگلیسی و تلقی ایرانیان و ذهنیت زیادی حد وگزارش آنها تا دیدارها
 . کندمی ارائه ااجار دورۀ در

در این پژوهش مدورد نظدر مدی باشدد: ندوع تفکدر وبیدنش         ذهنیتکه از  معنایی

: مالاددات تلقاایمددورد نظددر  معنااا  رداشددت کددردن و ارزیددابی کددردن اسددت .؛ب

انگاشدتن   اشت،تعبیر ،تفسیر،دریافت ، نگدرش و بردکردن،دیدارکردن،برخوردکردن،

  .باشدمی

 بیان مسئله -1-2

خصوص اروپا هب دنیا در ایتحوالت گسترده با زمان هم ایران در ااجار دوران آغاز

  و انقدالب صدنعتی   چدون هم تحوالتی این تحوالت نبود. ثیر ازتأبیهم  که ایران بود
 از جملده  تقویدت کردندد   ین به دنبا  خود جریانداتی را که این عناوپدیدۀ استعمار؛

 و ااتصدادی  و سیاسدی  انجام مذاکرات برای نمایندگان اعزام و وکنسو  سفیر تباد 
 .شداراردادهایی هم بسته می ؛صورت فراهم آمدن زمینه در

 از نماینددگانی  حضدور  شداهد  خصوص صدفویه هدم  ه ب ااجار از ابل هایدوره در
 در هدا دیپلمدات  گدذاری تأثیر میدزان  و حضور گیگسترد .هستیم ایران اروپائیان در

 اابدل توجده و   بسدیار  ااجدار دورۀ  حتی ااتصدادی مملکدت در   سرنوشت سیاسی و

 مدورد  دورۀ انگلدیس در  گاننمایند و هادیپلمات حضور ویژه طوره اشد.ببمیبررسی 

و ایدران   در هدا ه طدورکلی مدنش انگلیسدی   داردکه بد به دنبا   را رویکردهایی اشاره

 .گیردبرمی در را مردم ایران و اکنش دربارو

دیدگاه آنان  و ایران در هاهای انگلیسیوکنش هاکه منش دارد بنا حاضرپژوهش 

 بحث و مورد را  ایرانیان با آنان تعامالت در هادیدگاه این تأثیر و ایرانیان مورد در
نگرآن است که ازاین منظراین جستجوهای به عمل آمده نشا .دهد ارار بررسی

وت بررسی شده رویکردی متفا با و موضوع موردکنکاش ارارنگرفته یا مختصر

 داشت با نگاهی پرسشگرو با نکته سنجی هدنامه سعی براین خوااست.فلذا این پایان
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این پژوهش آماج ین مقوله را به رشته تحریردرآورد.ا پژوهشگرانه زوایای ناگفته

الی خواهد بود که با کنکاش درالبه؛ ویه نمایندگان انگلیس وایرا نیانرابطه دوس

برای تحق  های بعد های نویسندگان دورههای این دوره وتحلیلهاونوشتههسفرنام

.شوداهداف مورد نظرتالش می  

مواعیت جررافیایی ایران همسایگی با کشورهای هندوستان بعنوان مستعمره 

ها استعمارگرانه انگلستان دراین کنشیس وروسیه رایب این کشور واهداف انگل

های اندک حاکمان ااجار آگاهی لبته متقابالًا .ها تاثیر گذار بوده استودیدگاه

اتصادی وصنعتی این کشور حس ومردم ایران در مقایسه با اروپاییان وضع  نسبی ا

فلذا در این پژوهش کوشش خواهد  .کرده استمی ها را تقویتنگلیسیجویی ابرتری

های نمایندگان تری از نظرات و توصی حاظ این نکات برداشت وااع بینانهشد با ل

ز ا ؛شده هئهای ارابه نقطه نظر شایان ذکر است برای اعتبار بخشی .به عمل آید

عالوه بر . تحقی  بهره گرفته شده است در این هم مطالب نویسندگان دیگر اروپایی

شورهای دیگردنیا هم تری با این آماج در مورد کهای تخصصیانگلستان به بررسی

اسی و های روانشنهایی عالوه بر تاریخ در حوزهشود.چنین پژوهشاحساس نیاز می

 .تواند بسیار کمک کننده باشدجامعه شناختی هم می

 ها  پژوهش سؤال-1-3

 انیان چگونه بود؟های انگلیسی دررابطه باایردیپلمات منش وکنش-1

 چگونه بود؟ های حاضردرایراندرمقابل انگلیسی واننش وتعامل ایرانیان-2

 ه ا ، اقتص ادی وم ذهبی ایرانی ان وانگلیس ی    رویکردسیاسی، اجتم اوی، فرهنگ ی  -3

 چگونه بود؟ دوره قاجار نسبت به یکدیگردر



 ها  پژوهش فرضیه-1-4

اهدافش  ان درای  ران بس  تگی  بیش  تربه وی  ایف نماین  دگان ومی  اان دس  تیابی ب  ه   -1

 ی ورفت ار یتلب ی ن ووی برت ری ج و    گری وس لطه به توراو  خصلت استعمارداشت.اما

 داشت. را به دنبال ه ایرانیانها بیترف انگلیس غرورآمیا از

ب االی   سوادبیگانگان درمقابل آگاهی ومعموالً  اتالوات اندک ایرانیان نسبت به-2

 بدنبال داشت. راهاواننش انفعالی ایرانیان یانگلیس

گدری  وسدلطه  ندوعی برتدری جدویی     های سیاسی وااتصدادی عمومداً  هدرزمین-3

اعی ومذهبی به دلیل فرهنگی واجتم داشت دربعد ها برایران وجودانگلیسی ازجانب

تدری  ای وسدیع هدا ورویکردهد  دیددگاه  الًها به ایران معموانگلیسی مسافرت گستردۀ

 .رددگهای ذکرشده درایران مالحظه مینهت به زمینسب هاازطرف انگلیسی

 ت پژوهش ت واهمیّرضرو-1-5

خصدوص ارزش  ه . بد اسدت  بدارز  ندوزده  و ارون هیجده نگلستان درآسیا درنقش ا

 تدر پررند   درآسدیا  را انگلدیس حضدوراین کشدور    بعنوان مسدتعمرۀ  هند ادۀالعفوق

ااتصادی برای  پایگاه عنوانهب ازایران ایران با هندوستان استفاده جواری. همکندمی

 مددت در  این شمالی آن )روسیه ( که همواره در به خاطر همسایۀ نیز و هاانگلیسی

 دوران چندد بده   همسایگی با امپراتوری عثمدانی هدر   چنینهم بود؛ بریتانیا راابت با
، همده ایدن   هدای آزاد خلیج فارس ودسترسی به آب وجودضع  وزوا  رسیده بود؛ 

هدا بده ایدران    های گسدتردۀ انگلیسدی  رای مسافرتب میدالیل محک شده ذکر موارد

 حتدی  و ااتصادی اجتماعی و ، مسایل سیاسی ورسوم ،آداب و تاعاد در ودات نظر

 بود. وایرانیان ایران ییجررافیا

 دیددگاه  مدذکور،  اهمیدت مدوارد   بدر  شده است که بندا  پژوهش سعی این در فلذا
 مدورد  موجدود،  برمندابع  اسدتناد  بدا  دیگدر ازهم هاوذهنیت وتلقی ایرانیان وانگلیسی

 .گیرد تحلیل ارار و بررسی
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 پژوهش  ۀنیشیو پ یمبان-2

تداکنون بدااین عندوان وچندین منظدری ایدن        که انجام گرفتده طب  جستارهایی 

هایی دررابطده  هاو مقالهوجودکتاب ارارنگرفته است باموضوع موردپژوهش مستقل 

هدای  ویژه موضوع دیپلمدات  طورهب هادرایران،دیپلماتخصوص ه نگان وبباحضوربیگا

کنش آنها نسبت به ایرانیدان ورویکردهدای اجتمداعی ،سیاسدی     وا انگلیس درایران و

هایی نمونه فلذا ،فرهنگی ومذهبی این دوملت نسبت به یکدیگر بررسی نشده است.

 اشد:بمیاز منابع مرتبط وکمک کننده به این موضوع به ارارذیل 

امور  وزرا  ها  ایران وانگلیس ونخست وزیران وهاوکنسولدیپلمات-2-1

 خارجه 

آمدده  بده نگدارش در   بیندو هیاسنت لدویی را ای به نام نویسندهسوی  از این کتاب

 و هدا ندام  همه بینورا اشدبمیموضوع  ها باکتاب یکی ازمرتبط ترین کتاب این است.
 و اینکده خدودش هدم دیپلمدات    عنایدت بده   با  و استذکرکرده را هااسامی دیپلمات

 دسترسدی  وآرشیو نامه به دیگران بیش ازبدین لحاظ  سرشناس بوده است پژوهنده
به  است وبوده هاوظای  دیپلمات حو  سیاست و کتاب بیشترین بحث داشته است.

 است.پرداخته شده ترکم ایرانیان با منش آنان

 ها سفرنامه-2-2

بده   خدود  بده ایدران از   هایی کده درسدفر  انگلیسی وسایر هاهای دیپلماتسفرنامه

ایدن  الی مطالدب  که البه؛بود این پایان نامه خواهد مهمترین مأخذ اندیادگارگذاشته

 امدا  شدود استخراج مدی  مردم ایران با رابطه در هایرویکرد، انگلیس منش و هانوشته

 مدورد  ویدژه دربداره موضدوع    طور هب و وگسترده هستند وسیع بسیار هاسفرنامه این

 مندابع مدورد   عندوان هبد  هدا این سدفرنامه  از هایینمونه ادامه در اند.نکرده دات بحث

 شود.می ذکر استفاده



 هازن ایرانی درسفرنامه -2-3 

ده ها توسط فرشته پناهی نوشته شی با عنوان زن ایرانی در سفرنامهکتابی تحقیق

 مواعیت زندان ایراندی   اروپایی در سیاحان نویسان واست که با ذکر روایات سفرنامه

این   .اروپائیان ارائه دهدد  دید زنان از سعی کرده است که توضیحی کلی از وضعیت

ن پرداخته اسدت و در  ها درمورد زنان ایرابیشتر به نگرش و ذهنیت انگلیسی  کتاب

 سیاحان ییدهدر این کتاب به عق.ط باشداند با موضوع پژوهش مرتبتواین زمینه می
عمدده برخدوردار اسدت اددرت      سده خصوصدیات   از ایرانی زن جهانگردان خارجی و

روایدات   ،بدرای اثبدات ایدن خصوصدیات      ظاهری.زیبایی و  ادرت مذهبی ،اجتماعی

 است که این محور شکل گرفته این کتاب بر .ها ذکر شده استسفرنامه از متعددی
 فعا  و ،بلکه مهربان و دلسوز ،عزلت نشین عنوان موجودی منفعل و به نه زن ایرانی

 .شود تقد وصبور و اانع معرفیمع من و،مؤپویا

 روایدت  بده  ایراندی  زن تحدت عندوان   موضدوع  همدین  بدا  تقریبداً  کتابی دیگر هدم 
به رشته تحریر در آمدده   بادیمهرآ میترا به نام ایاز نویسنده فرنگی نویسانسفرنامه

ایدن   ینویسدنده  .به موضوع پرداخته است تریسنجنکته و تردید وسیع است. که با

بدر   کزبا تمر ،زندگانی مردم مختل  ، نکاتاب با گردآوری ودسته بندی موضوعیکت

از پوشاک و خوراک و استحمام و ازدواج  .ه استزنان به بررسی مطالب پرداخت اشر

ان را مدورد  زنظاهر  نیز ااتصادی و وسیاسی  مذهبی و مسائل ریز و طالق گرفته تا

نظدر   به اظهدار  چندان نویسنده البته .است نویسان ارار دادهکنکاش از دید سفرنامه

هدا  این کتداب .اشدبمی مطالب بیشتر به صورت گردآوری شیوه کار و است نپرداخته

به مواعیت زن در ایران  ،ن دیگرها و اروپاییاایی برای نگرش انگلیسیحد پیشینهدر 

 باشد.می

 ایران وایرانی به تحقیق درصد سفرنامه دوران قاجاریه -2-4

گونه که از عندوان کتداب معلدوم    . همانپور استتاب تألی  غالمرضا انصافاین ک

 هدداینوشددته مختلدد  زندددگانی ایرانیددان در بدده تحقیدد  در مددورد امددور شددودمددی
 سرشدت مدورد   در مختل  اروپائی نویسندگان روایات .پرداخته است نویسانسفرنامه

هدای  مدنش  اجتمداعی و  هدای ویژگدی  ،مشداغل  ،منش و خوی آندان  ،تاریخی ایرانی
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 عشایر بافت آنها، و ایرانی یروستاها و شهرها ،های شرلیهاز گرو یک هر شخصی در

. ده اسدت را آور آندان  اجتماعی وااتصدادی  زندگی شرایط و هافرهن  وآئین و ایرانی

 منبدع جدامعی   تواندولی می مطالب است آوریچند ذکر منابع و گرد این کتاب هر
مبدانی   نویسدان مختلد  در  العات وگدرفتن آدرس اخبدار سدفرنامه   اط دریافت برای

 مدنش  و سرشدت  مطالعه این کتاب برای شدناخت  .باشد مردم ایران زندگی مختل 
نقدایص   به پی بردن برای نیز های اجتماعی وزندگی شخصی و در رابطه در ایرانیان

تواندد  ایرانیان مدی نقاط اوت فردی واجتماعی  فضایل و با وآشنا شدنونقاط ضع  

  .مفید وااع شود

 هامقاله-2-5

نق ش ای ران پژوه ان     ب ر  تأنی د  ب ا  وص رقاجار  انگلس تان در  روابط فرهنگی ایران و

 انگلیسی

 : محسن مدیرشانه چینویسنده

 از و مقالدده بدده طوراجمددالی بدده سددیرروابط سیاسددی ایددران وانگلسددتان پرداختدده
گدردان  ها، نظامیان وسدیاحان وایدران  ان این روابط درچهاردسته دیپلماتآفریننقش

وانگلدیس بررسدی شدده    یادشده است وتاحدودی تعالمالت روابدط فرهنگدی ایدران    

 اشد.بمیگویی درموردروابط ایران وانگلیس مشخصه این مقاله است.کلی

توسط  ااجار تا پایان دوره ناصری ها از آغازسفارتخانه تحت عنوان ای دیگرمقاله-

زاده ومحمدرضددامعلمان بدده رشددته تحریردرآمددده اسددت کدده بدده  صددباخ خسددروی

پرداختده شدده   اسدکان سدفرا   نحدوۀ   و وتشریفات استقبا  طوراجمالی به ورودسفرا

هدا  وازمنش ودیگربازخوردهای دیپلمات اشاره شده است.تنهابه کلیات پذیرش سفرا

 ت.سخنی به میان نیامده اس



 بررسی منابع  نقد و - 2-6 

 جونز دفور سرهار اتخاطر-2-6-1

بود  انگلیسی که چند سا  ایلچی انگلیس در برداد سیاستمدار 1جونز دفور رهاسر

بدر   خانددان و  ایدن  برافتدادن  زندیان آشنایی داشدت و  بعد به ایران آمد با خاندان و

 .بود نیز دیده تخت شاهی را ااجار بر آمدن

 اسدم  با و یافت بارونت یرتبه انگلستان دولت سوی ازو گشت باز انگلستان به وی
 کتدابی  سرهارفورد .شد راهی ایران ایلچی ویژه مختار و سرهارفوردجونز و مقام وزیر

ایدن کتداب آورده    در را اسدت  شنیده آنچه دیده و نوشت که هر خاطراتش عنوان با

کتداب   در هدای همراهدانش  نوشته از هم و خودش  ایهبرداشت و هاهم دیده است

ها صاحبتم برخوردها و در خال  این توجهی شایان اطالعات و است برده بهرهخود 

 هبد  مدی اعزا مورد سفر هئیت در . بخش او  کتابدهدمی ائهار سفرها به خواننده و
 پدژوهش  ایدن  در . کده شدده اسدت   نوشته هار مورد وهابیبخش دوم د و است ایران

 ازر بده دو  و نویسدی و حقیقدت  واادع بیندی   با جونز .اشدبمی ستنادا مورد خش او ب
 رسدیدن  مطالب و بندیجمع در . کهدگذارمی ما اختیار درزیادی  اطالعات ؛تعصب

 .کندمی ما به شایانی معقو  کمک اینتیجه به

 سفرنامه جمیز موریه-2-6-2

ه. 1223 \ .م 1809درسدا    جونز سرهارفورد که همراه 2جمیزژوستینین موریه 

 میدرزا ابوالحسدن   همدراه  انگلدیس  و نامه ایدران پیمان عقد پس از ه ایران آمد وب ق.
منشدی   بده عندوان   ماه چند از بعد و تبازگش به انگلستان معروف به ایلچی شیرازی

و  مورد ایدران  طی این سفرها جمیز موریه در . دردوباره به ایران آمد 3وراوزلیسرگ

 با دادت و  و دست آورد به بسیاری هایآگاهی ایرانیان رسوم و منش و آداب و رفتار

جلدد کتداب    دور را د ایرانیان و مورد ایران هایش دریافته ها و، شنیدههاهددی ؛تأمل

                                      
1 SirHard Jonse 

2 James Jostinin Murie 

3  Sergor Ozeli 
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 و کندد مدی  نقل را عیناً شنیده زمانی هرآنچه دیده و .آورده است به رشته تحریر در

کلدی   طوره ب .پردازدمی اضاوت به هم اما گاهی کندمی واگذار به خواننده را اضاوت

 زبدان و چدرب  دروغگدو  ،بیددادکش  و مردمی استبداد زده را ایران مردم نویسنده این
 گداه وگداه  گیدرد نمدی  نادیده را هم ایرانیان هایها و استعدادنیکی شمارد و البتهمی
بده   این کشدور  یابند پرورش درست ایبه شیوه استعدادها این راگ شود کهمی رآویاد

 و ترای خواهد رسید. پیشرفت

 . کده در نوشته اسدت  عنوان حاجی بابا با اش کتابیبر سفرنامه عالوه جمیز موریه

ن داسدتانی شدیری   صدورت  بده  مردمدانش  و ایدران  یهایش دربداره این کتاب آگاهی

شرق زمین رویدادها  هایمثل افسانه جیمز موریه . کتاب حاجی بابایدرآورده است

. ی ایرانیان ارن نوزدهم نوشدته اسدت  زندگان یبارهدر دلنشین و رواییای شیوه به را

ها مطالب اابدل تدوجهی درمدورد اخدالق ورفتدار      لذا باتوجه به محتویات این نوشته

پایدان نامده    آید که در البه الی ایدن ها به دست میومنش ایرانیان از دید انگلیسی

 .رفته شده استازاین اطالعات بهره گ

 سفرزمستانی-2-6-3

 به ایران شاهفتحعلی عهد در ه.ق 1227 / .م1821که در سا   4جمیز بیلی فریزر

 هدایی وکتداب  اطالعات بسیاری کسب کرد ایران در تاریخ و جررافیای مسافرت کرد
زمستان از اسطنطنیه تا  ها سفری در. ازجمله کتابنگارش درآورد به این زمینه در

ید کده حداوی   بده چدار رسد   ه.ق 1252 \م .  1837ه سدا   تهران که در دو جلد ب

 و ایدران  شدما   سراسدر  بداً این کتاب تقری . فریزر درای استاطالعات مهم وآموزنده
اندداخت   بده خطدر   ان خدود را بارهدا جد   حتی و پیمود را مازنداران دریای هایکران

 از شدهری و  ایدران مدردم  طبقدات مختلد     زنددگانی  شیوه تماعی ووشاهد وضع اج

سدفر بده    ایدن  در همده ایدن کده وی    تر ازمهم .بودعشایر تا ایالت و روستایی گرفته

 حکدام  و سدرداران  و امیدران  و وزیدران  و شاهزادگان تا شاه گرفته از دیپلمات عنوان

                                      
4 James Billy Frizer 



در  هایی درباره آنان گفته یا از ایشان شنیده است کده نکته و محلی را مالاات کرده

 .نیامدده اسدت   یقدین  بده  اریدب  احتمدا   بده  دوران های آنسفرنامه ها ودیگر تاریخ
جررافیدایی   لیمسدا  در بحدث  نظدر  از فریزر هاینوشته های تاریخیاز جنبه گذشته

 مفیدد و  بلوکدات دوره ااجاریده هدم اطالعدات بسدیار      اصدبات و  و ارا وشرخ بالد و

معروف به سفر زمستانی هنگدامی کده    سفرنامه فریزر در ناگفته نماند .معتبری دارد

 را بهدار  زمستان و پایان رسید هنگامی که سفرش به. اما شد زمستان بود وارد ایران

معتبدری کده در    و فراوان هایسفرنامه میان وحتی تابستان رسیده بود. در گذرانده

نظدر   ازهای بسدیار غندی   نوشته نوشته شده است سفرنامه زمستانی از عصر ااجاریه

 .گذاردمی ای را در اختیار مازندهار هایداده اشد کهبمیاطالعات 

  سفرنامه شمال-2-6-4

 . اودر شما  ایدران بدود  انگلیس  اولین کنسو  5فرانسیس مکنزی چارلز کاپیتان

بده   از رشدت  سدفری به ایران آمد و در همدان سدا     ه.ق 1274 \م. 1857در سا  

 که البتده  خود تهیه کرد متبوع برای دولت را یطی این سفر گزارش نمود و استرآباد

خدود   مشاهدات این مناط  بود. مکنزی در هانفوذ روس میزان از هدف اصلی اطالع

 پدردازد کده از  می ییاوضاع جررافیا به شرخ خصوصه ب و کندمی توصی  با دات را
تجدارت   یتوسدعه  امکدان  بده  مفید واادع شدود ضدمناً    بود ممکن الجیشینظر سوق

 6فریدزر  آبدت و  او، ابل از هایی کهسفرنامه از .این نواحی هم توجه دارد در انگلیس

 از مکندزی  .سدازد مدی  خاطر نشان ینیدبمی دارد وهرکجا تفاوتی اطالع نوشته است؛
ی مالیات، جمعیت و هراند دربارمفصل سخن می هاها و راهها، رودخانهمواعیت کوه

مطالدب   هدا امدامزاده  و تاریخی ابنیه و ایمت ارزاق و هاخانه ، ودکانها ، تعدادطوای 

 دادندد یوی نم بود به اطالعاتی که او جویا ایرانیان این که از ناًضم .نویسددای  می
 ایدن  دند دارن او با الزم را همکاری زمینه این در کهاز حکام  خصوصه ب شکایت دارد

 گویدد سخن می بسیار از ایرانیان با حس بدبینی و مکنزی بود دو جانبه اعتماد عدم
موران انگلیسدی  باشد کده مدأ   بریتانیا بسط استعمار به خاطر تواندمی بدبینی این که

                                      
5  Charlse Fransis Mackenzy 

6 Abet and Frizer 
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 . مکندزی نبودندد  خوش بدین  به ایرانیان نسبت چندان کردندمی خدمت هندکه در 
 از هاهنوز کدورت بود و به ایران آمده ،انگلیس بر سر هرات از اختالفات ایران و بعد
 هاراه را از سفر خود که مکنزی وهمراهانش نظر گرفت البته باید در .نرفته بود میان

 خاشداک و  و خدار  و هدا نگلج ها ومیان رودخانه از و لرزنده یهاپل از ها وراههبی و
که  گذراندندنامناسب می در شرایط شب را همغالباً  و اندداده انجام باران برف و زیر

 اسدتقبا   اکثدراً  چندد از وی  هدر  .نیسدت  تأثیراو بی مسایل در شرخ و توصیفات این
 گیردمی ایراد با دلسوزی نیز است. گاهی شاکی اهاز پذیرایی وی همواره اما شدهمی
در شما  به خاطر عدم  مناط  ایران ترینخیزحاصل و بهترین از یکی گویدمی مثالً

 شداهزادگان  یدربداره  .کنندد می شده است و مردم آن را ترک توجه حکومت ویران
آورده است. مطالبی را به نگارش درااجار هم  سالطین ازمردم  نفرت و ااجار پرورتن

ااجدار در ایدن    یورهد دسدت او   از مندابع  عنوان یکیه ب هم این کتاب به هر حا 

  .ارار گرفته است وهش مورد استفادهپژ

 خاطرات لید  شیل  -2-6-5

جسدتین   کلنل یعهده شاه بهناصرالدین سلطنت اوایل مقام سفارت انگلستان در

 بده  ایدران  رد شدوهرش  ارار داشت که همسر او نیز طی این مأموریت همدراه  7شیل

 خانم مداری  .فراهم آورد را مشاهداتش خاطرات و از ایمجموعه و کشیدهمه جا سر

 و کنجکداو  سنجنکته بسیار زنی راز ارا کههمسر کلنل  8یدی شیلل هب معروف شیل

دو مداه   سه سدا  و  لعکس که مجموعاًبا به ایران و انگلستان  سفرش از طو در بود

جدالبی را   با استفاده از تجربیات ومعلومات شوهرش کلنل شیل مطالب طو  کشید

. به صورت کتدابی بده چدار رسداند     را گشت به انگلستان آنگرد آورد که پس از باز

همده   از بدیش  ایدران  مدردم  آداب و اخالق و یزندگ طرز بررسی کتاب این ن درچو

 . حائز اهمیت است داشت ارار نظر نویسنده مورد

                                      
7 Jestin Shil 

8 Lady Shil 



 مدنعکس کنندده   واندد تمی زیادی حد تا روزگاران بینش خانم شیل از مسائل آن
از  نکات این کتاب توصیفی هر یک از مورد مسائل ایران باشد و انگلیسی در دیدگاه

 شیل در کانون لیدی به این که با توجه است نوزدهم ارن در نیمه دوم اوضاع ایران
ازحرمسرای شاه ااجار  .مسائل آشنا بود با نزدیک از شت وارار دا ایران امور سیاسی

مطالدب   لدذا  ه است را به رشدته تحریدر درآورده  هم دیدن کرد و آنچه دیده وشنید

 .دهده میسازی این پژوهش ارائغنیبسیار ارزشمند واابل توجهی برای 

 ها انگلیسی ر میان د ایرانیان ایران و در هاانگلیسی -2-6-6

 1332 \م.  1953کده در سدا     انگلیسدی  بازنشسدته  لماتپدی ،9سر دنیس رایت

 و هدا درمیدان انگلیسدی   عنوان ایرانیان با کتاب یکی دو ه.ش اولین بار به ایران آمد.
ه است که در کتاب ایرانیان تألی  کرد میان ایرانیان در هاانگلیسی دیگری با عنوان

اواخدر دوره   از انگلدیس را  مناسدبات ایدران و   دهدای فدراز و فرو  هامیان انگلیسیدر 

با  این میان و سرگذشت ایرانیانی که در کندمی مرور ااجاریه یصفویه تا پایان دوره
 میدان  هدا در در کتداب انگلیسدی   دهدد و مدی  شرخ اندداشتهنشر  و حشر هایگلیسنا

 ادرن  نوزدهم و اوایل در ارن که پردازدمی ییهاانگلیسی احوا  ه شرخب هم ایرانیان
 مدوارد عاادد   بسدیاری  در به ایران سفر کرده و جهانگرد و دیپلماتعنوان  به بیستم

 حفد   بدرای  بیشتر و بریتانیا سیاست استعماری چوببودند که در چار اراردادهایی
 نویسدی دندیس رایدت تداریخ    .برای ایران تحمیل شد هندوستان منافع آن کشور در

اسدت بدا    لد  توانسدته  ایدن کتداب مؤ   در .کندفاش می غرض حقای  رااست که بی

در  بکشدد و  بیدرون  را اطالعداتی  هدم  نشدده  منتشدر  خذمآ و منابع از بسیار کوشایی

 .عرضده کدرده اسدت    کتاب این اطالعدات را بده خواننددگان    هایبا شخصیت ارتباط
کدز  امر بسدیاری از  دیوان هندد و  بریتانیا و وزرات خارجه بریتانیا آرشیو دربار آرشیو

 مندابع  مستند ایدن  از اطالعات ارار گرفته است و نویسنده مکرر مورد مراجعه اسناد
 بدرای  این کتابها حاوی مطالب ارزشمندی بهره برده است. فلذا نوشتن کتابش برای

 .اشدب میپژوهش حاضر 
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 ایران قضیۀ و ایران-2-6-7

یاسدت  اریخ و ستد  و باب جررافیدا  فراوانی درهای هتکن حاوی مطالب واین کتاب 

اشدد.  بمدی  پر محتوا این کتابِ نویسندۀ 10لرد کرزن لاشد که جرج ناتانیبمیایران 

او  به عنوان خبرنگار روزنامۀ تایمز به ایران آمد. ه.ق1306 \م. 1889کرزن در سا  

کتداب   مطالعات وسیعی در مورد ایران پرداخت و حاصل این تدالش  در بازگشت به

 آورده بده ایرانیدان   هایی که نسبتبا همه طنز وکنایه این نویسنده .اشدبمیمذکور 

کتاب در دو مجلد چار شده است. اگر این  دارد هم ی منصفانهاظهار نظرها ایپاره

مورد مطالعه ارار گیرد خواهیم دید که شاید نکته یا مطلبی راجع به  با دات کتاب

 از بررسدی و  نیست کده نویسدنده   خصوص در ارن گذشتهه ب وضع و حا  کشور ما

لحاظ هم هست که خود او مددعی   بدین . وباشد آن صرف نظر کرده بارۀتحقی  در

تاب حاصل این ک .پدید آورده است شاهکاری ایران شناسی شده است که در زمینه

بده ندواحی    ابلدی  سدفر  و زمین ایراندر سر نویسنده مطالعات ومسافرت شش ماهۀ

ای دیگدر  هاست. بر خالف نوشته صاحب نظر ایران با مقامات جوار آن و مکاتباتهم

شدئون   اشد که بدر بمیاین کتاب اثری جامع  ای هستندکه حاوی اطالعات پراکنده

 هاراه ،شهرها ،والیات بارۀ سکنۀدر. او شرخ و تفصیل دارد ایران در زندگانیعمومی 

 و جدامع  اطالعدات  این ملدت،  زندگی مبانی تمام به راجع خالصه های آن وجاده و

  .گذاردمی ما توجهی در اختیار اابل

 

 نماهایی از ایران  2-6-8

 

های سرجان ملک  و موریتباشد نه درباره  مأمیاین نتاب نوشته سرجان ملک  

.این نوشته نکات اجتماوی وخلق و خوی ایرانیان استموضووات ادبی و زندگی 

مطرح نرده است نه البته بیشتر ابعاد مختلف زندگی ایرانیان را  بسیار قابل توجهی در
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مطالال از زبان دانای نل  بر محورذهنیت افرادی چون ملک  استواراست.دراین نتاب

سته است احساسات و افکار و تر توانوبه این تریق نویسنده خیلی راحت شودبیان می

مراه است از زبان نینه و تحقیر ه ایرانیان نه بیشتر ه  با های خود را درموردداوری

هایی نه در مورد ابعاد مختلف ین نوشته به لحاظ اتالوات و نگرش.ادیگران نقل نند

این پژوهش نمک ننند. توانددرا اهمیت است ومیحائدهد ه میارایزندگی ایرانیان   

 

روش پژوهش-3   

اس  ت.  ای  ن پ  ژوهش بااتکابراس  نادتاریخی ومبتن  ی بررویکردتوص  یفی وتحلیل  ی   

ای ومن ابع دس ت اول انج ام ش ده     ها برپای ه من ابع نتابخان ه   گردآوری اتالوات وداده

 است.

 

 

 نتایج و یافته های پژوهش-4
 

 انگلیسی هاوایرانیان رویکرد اجتماعی -4-1

 

 مدخل  -4-1-1

بیدان   پدرده بدی  بددون اغمداض و   را خدود  هایشنیده ها وبیشتر دیده هاانگلیسی

رفتدار   و اخدالق  و مدنش  جزئیدات  از خود نکات فراوانی هایسفرنامه در و اندداشته

 ایدن ر  د نویسدان این سدفرنامه  نکته سنجی و اند که دات نظرآورده وعادات ایرانیان
 نشسدتن و  طرز پوشدش و  وعادات و . توجه عمی  به گفتاراست اابل تمجید مقوله
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 هدای ویژگدی  از ایدران  بزرگدان  عدادی و  مدردم  دیگدر  روزمدره  هایرفتار و برخاستن
اغلب هم  تعری  و و تمجید با . که گاهاست ایران در های حاضرانگلیسی هاینوشته

 .بوده است همراه تحقیر حتی گیری وایراد و با انتقاد

شدد و  جامعیت داشته با تواندمی اندازه هچ تا هاواستنتاج هابرداشت این اما اینکه

چرا که  .جای تأمل است اندنظرهای خود ثبات داشتهنکتهچقدر این نویسندگان در 

 از برخدی  چندد  هدر  .ه ضدد و نقدیض زیدادی را شداهد هسدتیم     نظرات متفاوت و گا
 در را خدود  نظدر  اظهار و اندگرفته جانب انصاف را ،صاحب نظران و نویسانسفرنامه

  .دانندنمی وجامع ااطع ،ایرانیان مورد

 مدا را در شدناخت   نویسدندگان  سویهیک هایتحلیلشخصی و  هایگیرینتیجه 
ن مگر ای کشاند.می بیراهه به اروپائیان و ذهنیت روز ایران جامعه آن اخالق و اوضاع

های موجود های متنوع و البته وااعیتَهای شخصیتکه با مطالعه فراوان و برداشت

 ابیم.یدست  تریمنطقیهای تحلیلنتایج و به در جامعه آن روز ایران 

بده   را محقد   هاانگلیسی باالخص و اروپائیان هاینوشتهالی هالب تفحص در وغور

 واعمدا    در اتصدادی ا مسافران سیاسی و و که این گردشگران رساندنتیجه می این

 زوایدای  از و موشدکافانه  بسدیار  ،اندد گشدته مواجه  آنها با ایران در منش مردمانی که
 یبه رشدته  را یشانهابرداشت و هاشنیده ها ودیدهواکثر اندداشته دات نظر مختل 

 اند. آوردهدر تحریر

 اذعان وجود با که اروپائیانگر آن است وهش نشانهای انجام شده در این پژبررسی
 کنندد کده  تصور می متمدن را ایرانیان درصورتی ایرانی ذهنی و اخالای به امتیازات

 هاانگلیسی خصوصه ب و میان اروپائیان در برتربینیالبته این  .باشند اروپائیان شبیه
شدرق   عادات مردم آداب و برخی نویسندگان که حا  آن.کندخودنمائی می به کرار

وسیله ه ب برخی امور در ترییرات حتی د وندانثبات می یشالودهبر  ایران را زمین و

از طدرخ ایدن   غرض  .( 33:  1373)کرزن ،د نشمارنمی توجه خور هم در هب رامذ

های اروپائیان بارها مالحظده  هموضوع این است که چنین نظرات متنااضی در نوشت

باشدد کده بددان     بایست براساس بررسدی اکثدر نظراتدی    هایمانپس تحلیلشود.می



ای بده معندای   سدفرنامه ای یدا بیدان مطلبدی از    و ذکر نظر نویسنده دسترسی داریم

 نظرهدا و بحدث و  بیشتر هددف ارائده نکتده   چرای آن نیست بلکه چون و پذیرش بی

 باشد.بررسی در مورد این اظهار نظرها می

 هاانگلیسی بررسی خصوصیات اخالقی ایرانیان از دیدگاه -4-1-2

با توجه به شرایط االیمی و تاریخی و فرهنگی خود خصوصیات اخالای  هر ملتی

شده که معموالً بدا   بررسی دیگر هایملت دید یاز زاویه که دهدمی شکل را یخاص

 را هاها و استنتاجبرداشت فلذا این ،کنندمی گذاریمقبو  خودشان ارزش هایمعیار
بدا توجده بده     که این دیددگاه  است شایسته بلکه به صورت کلی تعمیم داد تواننمی

 ؛بستر زمانی و مکانی و شرایط سیاسی و اجتماعی و ااتصادی و فرهنگی و تداریخی 
مخصوصداً   نظریدات اروپاییدان   ،بحدث بیشدتر   در این ارار گیرد مورد دات و کنکاش

خصوصدیات از جاندب ایدن     ذکر این است و شده مطرخ در مورد ایرانیان هاانگلیسی

است کده  و سعی بر آن  اشد.بمین پذیرش تام این نقطه نظرها به معنای نویسندگان

برخدی   ادرار گیدرد.   مورد بررسدی  طرفانهبی االمکانحتی منفی مثبت و هایدیدگاه

در  اندد و حتدی  یاد کدرده  ایرانیان از زبان تحسین با 11نویسندگان چون ساویچ لندور

ذهدن جواندان    دانندد. های ممتدازی مدی  ایرانیان را دارای ویژگی با اروپائیان مقایسه

 بدا سدرعت   ایرانی و معتقد است که جواناندهدمی شاداب تشخیص ایرانی را، بسیار
بده   را رفتار و منش اروپائیدان  واهمه و بدون دهندمی وف  اروپائی فرهن  با را خود

دانند. جلوتر می های آسیاییملت از همه زمینه را در این ایرانیان و حتی برندمی کار

 و اسدتعداد  هدوش  نظدر  از های آسیایی،در بین ملت استثنا تنها ساویچ نظر آرنولد از
 هدای نویسدنده  (. 137-138: 1392دور،تبار هسدتند )سداویچ لند    های ایرانیپارس

 عمومداً  ایرانیدان را  هدم  ؛ کده او فالندن اوژن از جمله دیگری هم این اعتقاد را دارند
 (. 336:  2536، )فالندن داند.می و چابک فعا  تیزهوش،
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و  دارد به گذشته تعلد   ادبیات و خیرخواهی احترام، خوئی،نرم هااز نظر انگلیسی

 بند هستند. اما ترییراتی در جامعه ایرانها پایبه این آموزش عقلدر کما   ایرانیان
 زندگی را به زودی از دست خواهند  محاسن دهد ایننشان می شود کهمشاهده می
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Abstract 

Early interaction between the Iranians and the British began in the pre-Qajar era and During the 

Qajar era, 

the relationship between the two nations became much wider due to the special aims and 

interests of the British. 

In the course of this communication, the parties wrote about their mentality and perceptions of 

each other. 

In this research, the attitude and mentality of Iranians and Englishmen in the Qajar period have 

been examined. 

In general, Iranians see the British as a nation with the manifestations of civilization It is a 

wonder and wonder that this advanced degree of well-equipped facilities and legislation for the 

Iranians. 

In the limited trips Iranians have made to England, as well as the skirmishes with the 

Englishmen present in Iran, they have refrained from the novelty of these manifestations of 

civilization. 

On the other hand, the English present in Iran have not shown a very positive attitude towards 

Iranians.  

British travelers and travelogues have identified Iranians as a nation of flattery and deceit that 

did little to benefit the new civilizations. 

There have been contradictions in religious affairs that have caught the attention of the British. 

The Iranians were not good at practicing medicine, and the women of this land did not enjoy 

the freedom and social rights that the British saw as acceptable to the British. 

Iranian policy was more based on despotism, and the Shah was more focused on Compared to 

the English, a baseless and lawless policy was needed. 

 In general, the superior sense of the nose can be seen in the place of English writings and 

interpretations. 
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