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و( 0001-0011احلياج االخرًاعيح يف يذيُح طٓراٌ يٍ خالل انرحالخ انياتاَيح )
 )دراسح صٕرٔنٕخيح(

 هاشـ محمد هاشـ 
 اآلداب جامعة أسيكطقسـ المغات الشرقية بكمية 

 hashem.elkomey@yahoo.comالبريد اإللكتركني : 

 املهخص :
تنتمػػي هػػػذر الدراسػػػة إلػػػا الدراسػػػات الصػػكركلكجعة التػػػا أصػػػبحت فرعػػػان مػػػف فػػػركع 
الدراسات المقارنػة التػا تتبناهػا المدرسػة الفرنسػية  حيػث إف الباحػث فػي هػذا النػكع 

يف مكضػػكع المقارنػػة الػػذم يػػرد فػػي مػػف الدراسػػات يقػػـك بػػدكر المقػػارف كالمػػدقؽ بػػ
النصػػػػكص اةدبيػػػػة المختمفػػػػة )أدب رحمػػػػة  ركايػػػػة  مسػػػػرحية    ( ةدب مػػػػا كبػػػػيف 
المصادر المتعمقة بمكضكع المقارنة  كذلؾ بهدؼ تكضيح صػكرة بمػد مػف البمػداف أك 

 -صكركلكجية –أمة مف اةمـ مف خالؿ هذا اةدب  كما أف هذا النكع مف الدراسات 
يػة كاتػب معػيف لبمػد مػف البمػداف اةجنبيػة التػي  عػاش فيهػا أك سػافر يعتمد عما رؤ 

إليها  كتهدؼ هذر الدراسة إلا رصد أهـ مالمح المجتمع اإليراني فػي مدينػة طهػراف 
ـ مف خػالؿ كتػب الػرحالت اليابانيػة  0001ـ حتا عاـ 0011خالؿ الفترة مف عاـ 

اليابانيػة مػف حيػث عػدد  كذلؾ لكضكح الجانب االجتماعا بشكؿ الفت داخؿ الرحالت
السكاف كاةقميات الدينية كالعرقية التي تسػكف المدينػة  كطبقػات المجتمػع ككػذلؾ مػا 
يتعمػػؽ بالطعػػاـ كالشػػراب كالمالبػػس كالمنػػازؿ فػػي مدينػػة طهػػراف  أمػػا عػػف المػػنه  
المستخدـ فا هذر الدراسة فهك المنه  الصكركلكجا المقارف كالذم يقـك عما عقد 

ة الرحالة اليابػانييف كرؤيػتهـ كمػا كردت فػي رحالتهػـ لمدينػة طهػراف مقارنة بيف نظر 
كبيف ما جاء في المصادر اةخرل سكاء أكانت مصادر تاريخيػة أك جغرافيػة أك كتػب 

 كغيرها مف المصادر اةخرل  –خاصة الرحالت اةكركبية -رحالت أخرل 



 

  

 

 
 )دراسة صكركلكجية( ـ(0001-0011مف خالؿ الرحالت اليابانية )  الحياة االجتماعية في مدينة طهراف

 

528 

 -ات المجتمػػع طبقػػ -مدينػػة طهػػراف  -الرحػػاالت اليابانيػػة  انكهًاااخ املاراحيااح :
 مالمح الحياة االجتماعية    -اةقميات الدينية كالعرقية 
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Social life in Tehran through the Japanese travels  (1900- 

1910) 

Photographic study 
Hashem  Muhamed Hashem  

department of oriental languages at the faculty of Arts – 

Asyuit university – Egypt 

Email : hashem.elkomey@yahoo.com 

Abstract : 

This study belongs to the photographic studies which has 

become a branch of the comparative studies which is adopted 

by French school in which the researcher compares subjects 

which relates to the different literary texts( travels  literature 

, novels , play….etc)  with the sources of comparison relating 

to the subject of comparison in order to point out the image 

of a country or a nation through such literature . This type of 

studies aims to depict the most important features of the 

Iranian society in Tehran through the period 1900 to 1910 

through the books of the  Japanese travels due to the 

clarification of the social side in the Japanese travels such as 

census , the religious ethical  minorities which live in the city , 

the social strata , the food , drinking , clothing and homes in 

Tehran . The study uses the photographic method which 

depends on making comparisons between the visions of the 

Japanese travellers as depicted in their travels and  what was 

written in the other sources whether they are historical, 

geographical sources  or other travels books , especially the 

European travels . 

Key words : The Japanese travels – Tehran city – society 

strata – the ethical and religious minorities – the most 

important features .   
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 املقذيح
عػػػد هػػػذر الدراسػػػة أحػػػدل الدراسػػػات الػػػػعصكركلكجيةع كهػػػا نػػػكع مػػػف أنػػػكاع ت  

الدراسػػات المقارنػػة التػػي تهػػتـ بهػػا المدرسػػة الفرنسػػية عمػػا كجػػ  الخصػػكص  كالتػػي 
تعتمد بشكؿ رئيس عما عمؿ أدبي )أدب رحمة  ركاية  مسػرحية    ( تكضػح صػكرة 

دب  كمػػا أف هػػذا النػػكع مػػف بمػػد مػػف البمػػداف أك أمػػة مػػف اةمػػـ مػػف خػػالؿ هػػذا اة
يعتمػد عمػا رؤيػة كاتػب معػيف لبمػد مػف البمػداف اةجنبيػة  -صكركلكجية –الدراسات 

  حيػث أصػبح البحػث فػي مجػاؿ صػكر الشػػعكب (0)التػي  عػاش فيهػا أك هػاجر إليهػا
يمثؿ اتجاهنا حديثنا في اةدب المقػارف  حيػث ينظػر اةدب المقػارف إلػا هػذر الصػكر 

قافػػة فضػػالن عػػف ككنهػػا صػػكرنا تحمػػؿ تجػػارب الشػػعكب الخاصػػة  بكصػػفها مككنػػات لمث
كهذا اةمر يتماشي مع مفهـك اةدب المقارف كتكافق  مع النظرية النقديػة المعاصػرة 
خاصة مع النقد الثقافا أك الدراسات البينيػة  بمعنػا أف دراسػة صػكرة شػعب مػا فػي 

كصػػؼ تحميمػػػي  أحػػد اآلداب مػػف منظػػكر اةدب المقػػارف ال يقػػػؼ عنػػد ككنػػ  مجػػرد
كمقارنػػة منهجيػػة لظػػكاهر أدبيػػة بغػػرض فهػػـ أفضػػؿ لػػلدب أك فهػػـ أفضػػؿ لجػػكهر 
اإلنساف  بؿ يمكف القكؿ: إف اةدب المقارف سكؼ يضػؿ طريقػ  إذا مػا انفصػؿ عػف 
القضػػايا اةساسػػية المتعمقػػة بالثقافػػة كالهكيػػة كالقكميػػةر حيػػث إف الدراسػػات الثقافيػػة 

اسػػة فػػي حقػػؿ المعرفػػة البينيػػة  كقػػد تحػػدث عكمػػكد كاةدب المقػػارف كميهمػػا أصػػبح در 
بيشكاع عف ذلؾ قائالن: ع إف دراسة الصكرة التا يككنها مؤلػؼ عػف بمػد أجنبػا  طبقنػا 
لتجربت  الشخصية كعالقات  كقراءات   أمر مهـ حيف يككف هذا الكاتب ممثالن حقيقينػا 

الػػرأل العػػاـ فيػػ     لػػبالدر  كعنػػدما يكػػكف قػػد مػػارس تػػأثيرنا حقيقينػػا فػػي أدب بػػالدر ك 

                                           

اكؿ  سػػػازماف مطالعػػػات  پاچخميػػػؿ بركينػػػي: اةدب المقػػػارف ) دراسػػػات نظريػػػة كتطبيقيػػػة(   (0)
اههػػا )سػػمت( مركػػز تحقيػػؽ كتكسػػع  ال عمػػـك انسػػانا  گكتػػب عمػػـك انسػػانا دانشػػػ كتػػدكيف
  81ـ( ص 2108هػ  ش)0101تهراف  
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كصكر بمدنا مف البمداف في إطار مجمكع أدب ما  عما مدل تطػكرر  غالبنػا مػا تظهػر 
تنكعنا هك نتاج تطكر البمد الذم نتناكل  كتطكر المتمقا فا آف كاحد  كلكػا نرسػمها 
يجب أف يككف لدينا إحصاء بكافة العناصر اةدبية التا تككنها  عما أف نعطػا لكػؿ 

  (0)اةهميةع عنصر حق  مف
تهػػدؼ هػػذر الدراسػػة إلػػا رصػػد أهػػـ مالمػػح المجتمػػع اإليرانػػي فػػي كمػػف ثػػـ 

مػػف خػػالؿ كتػػب  ـ0001ـ حتػػا عػػاـ 0011مدينػػة طهػػراف خػػالؿ الفتػػرة مػػف عػػاـ 
الػػرحالت اليابانيػػة  كذلػػؾ لكضػػكح الجانػػب االجتمػػاعا بشػػكؿ الفػػت داخػػؿ الػػرحالت 

ا لما يمثم  الجانب االجتماعا في  الكشػؼ عػف صػكرة اآلخػر كمعرفتػ  اليابانية كأيضن
 معرفة جيدة 

 أْذاف انذراسح :
  هاكصؼ الرحالت اليابانية الثالث كأصحاب -0
مف حيث عدد السكاف كاةقميات  اإليراني في مدينة طهرافالتعرؼ عما المجتمع  -2

الدينيػػة كالعرقيػػة التػػي تسػػكف المدينػػة  كطبقػػات المجتمػػع  مػػف خػػالؿ كصػػؼ تمػػؾ 
 بما جاء في المصادر كالمراجع اةخرل  الرحالت كمقارنت 

ـ(  0001-0011رصد أهـ مالمح تطكر المجتمع التي شهدتها مدينة طهراف ) -1
 مف خالؿ تمؾ الرحالت كالعادت كالتقاليد مثؿ ما يتعمؽ بالطعاـ كالشراب كالمالبس  

 يُٓح انذراسح :
ا مف فركع تنتمي هذر الدراسة إلا الدراسات الصكركلكجعة التا أصبحت فرعن 

الدراسات المقارنػة التػا تتبناهػا المدرسػة الفرنسػية  حيػث إف الباحػث فػي هػذا النػكع 
مػػف الدراسػػات يقػػـك بػػدكر المقػػارف كالمػػدقؽ بػػيف مكضػػكع المقارنػػة الػػذم يػػرد فػػي 

                                           

محمػػد الشػػحات: سػػػرديات بديمػػة  الطبعػػة اةكلػػػا  الهيئػػة العامػػة لقصػػػكر الثقافػػة  القػػػاهرة   (0)
  218 -210ـ  ص2102
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النصػػكص اةدبيػػة المختمفػػة ةدب مػػا كبػػيف المصػػادر المتعمقػػة بمكضػػكع المقارنػػة  
لصػػكركلكجا المقػػارف بعقػػد مقارنػػة بػػيف نظػػرة كتقػػـك هػػذر الدراسػػة حسػػب المػػنه  ا

الرحالة اليابانييف كرؤيتهـ كما كردت في رحالتهـ لمدينػة طهػراف كبػيف مػا جػاء فػي 
المصػػادر اةخػػرل سػػكاء أكانػػت مصػػادر تاريخيػػة أـ جغرافيػػة كغيرهػػا مػػف المصػػادر 

 اةخرل 
 حذٔد انذراسح:

دينة طهػراف خػالؿ مالمح االجتماعية في مالتعتمد الدراسة في عرضها ةهـ 
ـ عمػا ثالثػة كتػب فقػط مػف كتػب الػرحالت اليابانيػة 0001ـ حتػا0011الفتػرة مػف 

ذلػؾ ةف تمػؾ  راةحد عشر التي تػـ ترجمتهػا مػف المغػة اليابانيػة إلػا المغػة الفارسػية
الكتب الثالثة هي التي سجمت تمػؾ الفتػرة  كيمكػف عػرض تمػؾ الكتػب الثالثػة حسػب 

 ترتيبها الزمني كالتالي:
هاشػػـ رجػػب  ۀـ(  ترجمػػ0012هػػػ ؽ 0121ايػػراف ) ۀماسػاجا اينػػككر: سفرنامػػ -0

هػػػػػػ ش) 0101اكؿ  انتشػػػػػارات طهػػػػػكرل  تهػػػػػراف  پ اچزادر ك كينجػػػػػا ئػػػػػ  اكرا  
  ـ(2102

سػػػكزككا شػػػيف جػػػكء سػػػفر در فػػػالت ايػػػراف  ۀسػػػكزككي شػػػيف جػػػكء: سفرنامػػػػ -2
ماؿ كشػرؽ ػػا در شػپاچردل راهب بكدائا گيادر پـ( 0018-0018هػ ؽ  0121)

اكؿ  انتشػػػارات طهػػػكرل  پ اچهاشػػػـ رجػػػب زادر ك كينجػػا ئػػػ  اكرا   ۀايػػراف  ترجمػػػػ
  ـ(2108هػ ش) 0101تهراف  

ـ( بخشػػا از 0001هػػػ ؽ 0125ايػػراف ك كراركد ) ۀػػػ  آكػػا: سفرنامػػگاكءبػا كػػا -1
هاشػػـ رجػػب زادر ك  ۀاز شػػماؿ بػػ  جنػػكب جهػػاف  ترجمػػػگ هػػؿ هػػزار فرسنػػػچكتػػاب 

  ـ(2108هػ ش) 0101اكؿ  انتشارات طهكرل  تهراف  پ اچكينجا ئ  اكرا  
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الدراسػػة فػػي رصػػدها ةهػػـ مالمػػح المجتمػػع فػػا  اعتمػػادكيرجػػع السػػبب فػػي 
إلا ثالثػة أسػباب: أكلهػا:  مدينة طهراف خالؿ تمؾ الفترة عما كتب الرحالة اليابانييف

كاؿ مدينػة أف الرحالة اليابانييف في رصدهـ ةحكاؿ المجتمع اإليراني بشكؿ عاـ  كأحػ
طهراف بشكؿ خاص لـ يتأثركا بالمصالح الشخصية كالسياسية كاآلراء الدينية  كذلػؾ 
عمػػا عكػػس بعػػض الرحالػػة اةكركبيػػيف الػػذيف كانػػت نظػػرتهـ إليػػراف متػػأثرة بمصػػالح 

غالبػػا كانػػت فكػػرة  -أك كانػػت نظػػرتهـ متػػأثرة بفكػػرتهـ المسػػبقة   دكلهػػـ التػػابعيف لهػػا
  أمػا السػبب الثػاني: فيتعمػؽ بكتػب الرحالػة اليابػانييف فاإلسالـ في إيػراعف  -سمبية

ذاتها حيث إنها كتب حديثة الترجمة مػف المغػة اليابانيػة إلػا المغػة الفارسػية   فػأكؿ 
ترجمة لتمؾ الرحالت اليابانية إلا المغة الفارسية كانػت ترجمػة الػدكتكر عهاشػـ رجػب 

كتػػػـ إعػػػادة   ـ(0001 ش)ه 0181ع  كذلػػػؾ عػػػاـ ماسػػػاهارك زادرع لرحمػػػة عيكشػػػيدا
ـ(  كمػػف ثػػـ فػػ ف هػػذر الكتػػب ت عػػد 2102)  شه 0101طباعتهػػا مػػرة أخػػرل عػػاـ 

مصػػادر جديػػدة كرؤيػػة جديػػدة لػػـ يػػتـ دراسػػتها بشػػكؿ كاضػػح  حيػػث لػػـ يصػػؿ لعمػػـ 
الباحث كجكد دراسة حكؿ هذر النقطة في حقؿ الدراسػات الشػرقية فػي العػالـ العربػي 

خالد محمد إبراهيـ إبراهيـ سالمة  تحػت عنػكاف سكل دراسة كاحدة  قاـ بها الدكتكر 
ـ( مػػف خػػالؿ رحمتػػي عسػػكزككي شػػيف 0000-ـ0018عالثػػكرة الدسػػتكرية اإليرانيػػة )

ػػػ  آكػػاع بحػػث منشػػكر بالمجمػػة العمميػػة   لكميػػة اآلداب بجامعػػة گجػػكءع ك عاكءبػػا كػػا
 ـ  أما السبب الثالث : فيرجع إلا تميػز هػذر2108  أكتكبر  81أسيكط   عدد رقـ 

ػػا جديػػدةن كنظػػرةن كأسػػمكبنا جديػػدنا مختمفنػػا عػػف كتػػب الرحالػػة  الػػرحالت بأنهػػا تحمػػؿ ركحن
اةكركبيػػيف أك حتػػا كتػػب الرحالػػة العػػرب الػػذيف زاركا إيػػراف مػػف قبػػؿ  حيػػث إف كتػػب 
الرحالة اليابانييف تحمؿ فػي طياتهػا ركح الشػرؽ اةقصػا كثقافتػ   كذلػؾ يظهػر مػف 

رة بيف الحياة في إيراف كفي الياباف كالتي تضػمنتها خالؿ المعمكمات كالمقارنات الكثي
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معظػػـ الػػرحالت اليابانيػػة مكضػػع الدراسػػة  ككػػذلؾ تظهػػر فيهػػا الشخصػػية كالثقافػػة 
 اليابانية عما كج  الخصكص  

 أٔال : انرعريف تانرحالخ انياتاَيح ٔأصحاتٓا:
 و.0011رحهح "ياساخى ائُِٕ" عاو  -0

 صاحة انرحهح:
كع   گـ فػػي أحػػدل قػػرل كاليػػة عهيػػكء0588ع كلػػد عػػاـ هػػك عماسػػاجا اينػػككر 

يجككػػػكع كالتػػػي  تعػػػرؼ اآلف باسػػػـ مدرسػػػة عساسػػػاياما گ-لتحػػػؽ بمدرسػػػة عهػػػكءمااك 
ا مػف دكافػع رغبتػ  الصيف دافعنػبيف الياباف ك  قضية الصراع ب ككاف شغف االبتدائيةع  

بانيػػة لتحػػؽ باةكاديميػػة البحريػػة اليااـ 0502فػػي زيػػارة آسػػيا الكسػػطا  كفػػي عػػاـ 
إال أف مػػديرم اةكاديميػػة   رغبػػة منػػ  فػػي المشػػاركة فػػي حػػرب اليابػػاف ضػػد الصػػيف

رفضػػػكا ذهابػػػ  إلػػػا الحػػػرب كأمػػػركر باسػػػتكماؿ دراسػػػت  فػػػي اةكاديميػػػة  كمػػػع فشػػػؿ 
عماسػػكجيع فػػي إقنػػاع مػػديرم اةكاديميػػة برغبتػػ  قػػرر الخػػركج مػػف اةكاديميػػة كعػػدـ 

    (0)لحرب إال أن  لـ يكفؽ في ذلؾ استكماؿ الدراسة  حتا يستطيع الذهاب إلا ا
ـ بجامعة عكاسداع لدراسة االستشػراؽ 0508لتحؽ عماساجا اينككرع عاـ اثـ  

ـ أنهػػػي دراسػػػت  فػػػي مدرسػػػة عالحػػػرؼ 0500بكميػػػة العمػػػـك السياسػػػية  كفػػػي عػػػاـ 
كالصػػناعات بطككيػػكع  كفػػػي نفػػس العػػػاـ سػػافر إلػػػا مدينػػة عفينػػػاع عاصػػمة النمسػػػا 

ـ قػاـ بتغييػر طبيعػة 0012ف بكمية الحقكؽ  إال أنػ  فػي عػاـ كمبتعث لدراسة القانك
لتحػػػؽ بكميػػػة االقتصػػػاد كالعمػػػـك السياسػػػية بجامعػػػة عبػػػرليفع ادراسػػػت  كبعثتػػػ   حيػػػث 

بألمانيػػا  كفػػي فتػػرة تكقػػؼ الدراسػػة فػػي فصػػؿ الصػػيؼ قػػرر عماسػػاجيع القيػػاـ برحمتػػ  

                                           

 ئػ  ككينجا زادر رجب هاشـ ۀػمـ(  ترج0012هػ ؽ 0121ايراف ) ۀػماساجا اينككر: سفرنامػ (0)
  11  صـ(2102)هػ ش0101 تهراف  طهكرل  انتشارات اكؿ  پاچ اكرا 
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كبػدأ فػي تقمػد عػدد     بعػد ذلػؾ عػاد عماسػاجا اينػككرع إلػا اليابػاف(0)آلسيا الكسطي
كبير مف المناصػب الهامػة فػي الدكلػة  سػكاء كانػت هػذر المناصػب داخػؿ اليابػاف أك 
خارجها  كقد شهدت هذر الفترة الكثير مف التغيرات السياسية كاالقتصادية العالمية   
مثؿ الحرب العالميػة اةكلػي كالثانيػة   ككػذلؾ حػركب منطقػة الشػرؽ اةدنػا كصػراع 

ي هػػذر المنطقػػػة خاصػػػة الكاليػػػات المتحػػدة اةمريكيػػػة  كقػػػد تػػػكفي الػػدكؿ الغربيػػػة فػػػ
 (2)ـ 0018يناير  00عماساجيع في 
 ٔصف انرحهح:

ـ  0012أغسػػطس عػػاـ  08بػػدأت رحمػػة عماسػػاجيع  مػػف النمسػػا فػػي يػػـك  
ـ  كفػي هػذر المػدة زار تركسػتاف 0012كاستمرت رحمت  حتا شهر أكتكبر مػف عػاـ 

يراف ثـ ركسيا  كالقكقاز منها عشريف يكمػا فػي إيػراف  بػدأت مػف يػـك قضا  كا 
سػبتمبر مػف نفػس الشػهر  أمػا عػف المػدة التػي قضػاها  11سبتمبر  حتا يػـك  01

سػبتمبر   08بػدأت مػف ليمػة   ا خمسة أياـعماساجيع في مدينة عطهرافع فتبمغ تقريبن 
  (1)  ـ0012سبتمبر عاـ  21حتا ليمة 

                                           

 ئػ  ككينجا زادر رجب هاشـ ۀػـ(  ترجم0012هػ ؽ 0121ايراف ) ۀػماساجا اينككر: سفرنامػ (0)
  12ص ـ( 2102)هػ ش0101 تهراف  طهكرل  انتشارات اكؿ  پاچ اكرا 

  18المرجع السابؽ  ص (2)
انتشػػارات مكقكفػػات   اكؿ پاچنػػا در قممػػرك ايػػراف شناسػػا  پاچهاشػػـ رجػػب زادر: جسػػتارهال  (1)

  800-805ـ(  ص2115ق ش) 0158افشار  تهراف  
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 و.0014رحهح " سٕزٔكي شني خٕء" عاو  -1
 ة انرحهح:صاح

ـ في مدينة عساسا 0581ديسمبر عاـ  1هك عشيف جكء سكزككاع كلد في 
يامػػاع بكاليػػة عكيكتػػكع  فػػي البدايػػة التحػػؽ عسػػكزككاع بمدرسػػة بكذيػػة  كفػػي مرحمػػة 
الشباب قرر عسكزككاع أف يسافر حكؿ العالـ  فسافر في البداية إلا أمريكػا  كعمػؿ 

سسػات البكذيػة  كقضػي فػي هػذا العمػؿ في مدينة عنيكيكرؾع  في مكتػب إلحػدل المؤ 
سنكات بعدها قرر أف يطكؼ العػالـ  حيػث سػافر إلػا أكركبػا كتركيػا كركسػيا  5مدة 

يراف كالهند كأمريكا الجنكبية   (0)كا 
بزيارتػ  ةمريكػا الجنكبيػة كالتػي اسػتمرت مػف  بعد انتهػاء رحمػة عسػكزككيع  
كهنػػػاؾ بػػػدأ العمػػػؿ ـ  قػػػرر العػػػكدة إلػػػا اليابػػػاف  0001ـ إلػػػا عػػػاـ 0002عػػػاـ 

ػػا رف شػكع كالتػي تعػرؼ چجامعػة عنيػػ يبالتدريس  حيث درس لمدة سػبع سػنكات فػ
ػ كالتػي تعػرؼ   ا درس فػي مدرسػة عاكتػاركع التجاريػةحاليا باسـ جامعة عريشكع كأيضن

ـ حصػػؿ عسػػكزككاع 0001ا باسػػـ جامعػػة عاكتػػاركع لمعمػػـك التجاريػػة  كفػػي عػػاـ حالينػ
لمعبػد عهكميػكءجاع فػي  21ثـ أصبح الػرئيس رقػـ  عما منصب عكبير الرهبافع كمف

ـ  كالجػػػدير بالػػػذكر هنػػػا أف 0011طككيػػػك  كظػػػؿ فػػػي هػػػذا المنصػػػب حتػػػا عػػػاـ 
ػػػػعسػػػػكزككيع كػػػػاف نشػػػػيطن  ا عمػػػػا العمػػػػؿ ا فػػػػي مجػػػػاؿ الخدمػػػػة المجتمعيػػػػة كحريصن

 (2)التطكعا 

                                           

هػػػ ؽ  0121شػػيف جػػكء سػػفر در فػػالت ايػػراف ) اسػػكزكك ۀػشػػيف جػػكء: سفرنامػػ اسػػكزكك (0)
 هاشػػـ ۀػترجمػػػابػػا در شػػماؿ كشػػرؽ ايػػراف  چ اراهػػب بػػكدائ لردگيػػادر پـ( 0018-0018
  ـ(2108)هػػػ ش0101  تهػػراف  لانتشػػارات طهػػكر  اكؿ  پاچ اكرا  ئػػ  كينجػػا ك زادر رجػػب
  01-0ص 

  01ص المرجع السابؽ   2))
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 ٔصف انرحهح:
يكػا يػـك لقد انطمؽ عسكزككيع في رحمت   إلا إيراف مف مدينػة نيكيػكرؾ بأمر    
ديسػمبر 0فػي يػـك -كصؿ إلا مدينة كميناء عانزليعاإليرانيػة ك  ـ  0018أكتكبر 05

ا ـ أم أنػػ  قضػػا فػػي إيػػراف تقريبنػػ0018فبرايػػر  5ـ حيػػث بقػػا فيهػػا حتػػا 0018
  قضػػا منهمػػا يػػكميف فقػػط فػػي مدينػػة طهػػراف   فقػػد كصػػؿ إلػػا مدينػػة (0)شػػهريف

ديسػػػػمبر  08الظهػػػر يػػػـك  (2)كغادرهػػػا السػػػاعة  ديسػػػمبر  01عطهػػػرافع فػػػي يػػػـك 
  كيػرل (1)ا بالنسػبة لزيػارة عاصػمة دكلػة مػف الػدكؿكهي مدة قصيرة جدن  2ـ 0018

 : الباحث أف ذلؾ يرجع إلا سببيف رئيسييف
هك اةحداث التي كانت تشهدها مدينةع طهرافع في ذلؾ الكقت مف اضطرابات  :األٔل 

شػػار عمحمػػد عمػػي شػػارع بسػػبب الثػػكرة المشػػركطية كالصػػراع بػػيف المعارضػػيف كبػػيف ال
  القاجارم

حيػث إنػ  لػـ ينجػذب  رهك انطباع عسػكزككيع عػف مدينػة عطهػرافع :ٔانسثة انثاَي 
 ككاف يرل فيها مدينة عادية    إليها

                                           

هػػػػ 0121شػػػيف جػػػكء سػػػفر در فػػػالت ايػػػراف ) اسػػػكزككنامػػػة  شػػػيف جػػػكء: سػػػفر اسػػػكزكك( 0)
 هاشػـ ۀػمػػابػا در شػماؿ كشػرؽ ايػراف  ترجچ اراهب بػكدائ لردگيادر پـ( 0018-0018ؽ 

  ـ(2108)هػػػ ش0101  تهػػراف  لانتشػػارات طهػػكر  اكؿ  پاچ اكرا  ئػػ  كينجػػا ك زادر رجػػب
  11-11ص

مػف خػالؿ رحمتػػي  ـ(0000-0018الثػكرة الدسػتكرية اإليرانيػة )خالػد محمػدابراهيـ سػالمة :  (2)
عدد  المجمة العممية لكمية اآلداب بجامعة أسيكط  ػ  آكاع  گعاكءبا كا عسكزككي شيف جكءع ك

  10ص ـ 2108  أكتكبر  81رقـ 
هػػػ ؽ  0121شػػيف جػػكء سػػفر در فػػالت ايػػراف ) اسػػكزكك ۀشػػيف جػػكء: سفرنامػػػ اسػػكزكك (1)

 هاشػػـ ۀػابػػا در شػػماؿ كشػػرؽ ايػػراف  ترجمػػػچ اراهػػب بػػكدائ لردگيػػادر پـ( 0018-0018
  82  10ص  مرجع سابؽ   اكرا ئ  كينجا ك زادر رجب
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 و:0001اّ آكى" عاو گرحهح " أءتا كا -2
 صاحة انرحهح:

 ػػ گػ  آكا اكءباع كفي بعض كتابات  كاف يكقع باسـ عكاككءع  كلد عكاگهك عكا 
كء فػكع كالتػي تعػرؼ حاليػا باسػـ عشػيمك نكسػ  كػيع عچـ في 0582آكا اكءباع عاـ 

ػػػاع  رحػػؿ فػػي شػػباب  إلػػا مدينػػة عطككيػػكع  كالتحػػؽ هنػػاؾ ب حػػدل چكگبكاليػػة عيامػػا
ا فػػي أحػػد المحػػالت  كفػػي تمػػؾ اةثنػػاء التحػػؽ المػػداس االبتدائيػػة  ثػػـ عمػػؿ مسػػاعدن 

ـ سػافر 0508الركسػية  كفػي عػاـ  نجميزيػة كالمغػةبفصكؿ مسػائية لتعمػيـ المغػة اإل 
ا في كزارة التجارة  كبعػد مػدة عػاد إلػا إلا مدينة عكالديكستؾع الركسية كعمؿ مترجمن 

ػػ ا لمغػػة الركسػػية فػػي القػػكات البريػػة   ثػػـ عمػػؿ اليابػػاف مػػرة أخػػرل  ثػػـ عمػػؿ مترجمن
ـ  0018كمترجـ لمغة الركسية في مقر قيادة أركاف حرب الجيش الياباني  في عاـ 

كهناؾ تـ القبض   ػ  آكا اكءباع مرة أخرل إلا مدينة عكالديكستؾع الركسية گعكاعاد 
كقضػػا مػػدة فػػي السػػجكف الركسػػية    عميػػ  بتهمػػة االلتحػػاؽ بحػػزب الثػػكرة الركسػػي

 كبعد الخركج مف السجف عاد مػرة أخػرل إلػا اليابػاف  كفػي هػذر الفتػرة عمػؿ مراسػالن 
   (0) ػاعچلجريدة عاكساكا ماينيػ

 ـ( مراسػػػالن 0005-ـ0001ككءع أثنػػػاء الحػػػرب العالميػػػة اةكلػػػا )عمػػػؿ عكػػػا 
أثناء االنقالب في ركسيا  ا عبر مناطؽ القتاؿ إلا الياباف ككذلؾ عمؿ مراسالن عسكرين 
ا لتحريػػر جريػػدة عتككيػػك آسػػاهيع  كفػػا عػػاـ   بعػػد ذلػػؾ عمػػؿ رئيسنػػ2ـ0008عػػاـ 

مع ككػػاف يرسػػؿ خاصػػا لجريػػدة عيكميػػكر  ـ سػػافر إلػػا سػػيبريا بصػػفت  مراسػػالن 0020
                                           

مػف خػالؿ رحمتػي  ـ(0000-0018الثػكرة الدسػتكرية اإليرانيػة )ابراهيـ سالمة :  خالد محمد (0)
  82ػ  آكاع  مرجع سابؽ  ص گعاكءبا كا عسكزككي شيف جكءع ك

هؿ هزار چـ( بخشا از كتاب 0001هػ ؽ 0125ايراف ك كراركد ) ۀػػ  آكا: سفرنامگاكءبا كا (2)
اكؿ  پ اچ  كراا ئػػ  كينجػػا ك زادر رجػػب هاشػػـ ۀػاز شػػماؿ بػػ  جنػػكب جهػػاف  ترجمػػػگ فرسنػػػ

  02  صـ(2108)هػ ش0101انتشارات طهكرل  تهراف  
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كهناؾ تـ إلقاء القػبض عميػ    يتاع في جنكب شرؽ سيبرياعچتقاريرر إلا الياباف مف 
ـ تـ إلقاء القػبض عميػ  مػف جهػاز اةمػف 0022كسجف فترة  كأيضا في نهاية عاـ 

كالػػذم تغيػػر فيمػػا بعػػد إلػػا    G.P.Uالركسػػي المعػػركؼ كقتهػػا باسػػـ )جي بي يػػك( 
ا ا غيػر مطمػكب أمنينػن  بعد فترة  كأصبح شخصن كأفرج ع K.G.Bاسـ )كي جي بي( 

كطمب من  مغادرة ركسيا   إال أنػ  لػـ يعػد إلػا اليابػاف  حيػث كصػؿ خبػر كفاتػ  إلػا 
كربما يككف قد قتؿ أك أعدـ مػف قبػؿ جهػاز )جي بي يػك(   ـ0021الياباف في عاـ 

G.P.U (0)الركسي  
 ٔصف انرحهح:

ـ  0001ر شػػهر أغسػػطس عػػاـ ػػػ  آكػػا اكءبػػاع إليػػراف أكاخػػگبػػدأت رحمػػة عكػػا 
ا منهػػا صػػكب إيػػراف التػػي حيػػث انطمػػؽ مػػف مدينػػة عسػػاف بطرسػػبرجع الركسػػية  متجهنػػ

ػ  آكا اكءباع إلا أن  لػيس أكؿ يابػاني يزكرهػا فقػد سػبق  ثالثػة أك أربعػة گيشير عكا
فكػؿ مػا   كيرل أف هذر الػرحالت لػـ تغػطل الكثيػر عػف إيػراف   يابانية -رحالت -كفكد

ػػػ  آكػػا گ  كقػػد قضػػا عكػػا2انيكف عػػف إيػػراف معمكمػػات سػػطحية كبسػػيطةيعرفػػ  اليابػػ
 11سبتمبر حتا يػـك  20بداية مف يـك   ايكمن  10ا اكءباع في مدينة عطهرافع تقريبن 

  (1)ا إلا منطقة بالد ماكراء النهرحيث غادرها متجهن   أكتكبر

                                           

هؿ هزار چـ( بخشا از كتاب 0001هػ ؽ 0125ايراف ك كراركد ) ۀػػ  آكا: سفرنامگاكءبا كا( 0)
اكؿ  پ اچ  اكرا ئػػ  كينجػػا ك زادر رجػػب هاشػػـ ۀػاز شػػماؿ بػػ  جنػػكب جهػػاف  ترجمػػػگ فرسنػػػ

  01  صـ(2108)هػ ش0101انتشارات طهكرل  تهراف  
هؿ هزار چـ( بخشا از كتاب 0001هػ ؽ 0125ايراف ك كراركد ) ۀػػ  آكا: سفرنامگاكءبا كا (2)

  مرجػع سػابؽ  اكرا ئػ  كينجػا ك زادر رجب هاشـ ۀػاز شماؿ ب  جنكب جهاف  ترجمػگ فرسنػ
   02ص

   08سابؽ  ص المرجع ال (1)
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 : و(0001-0011)ثاَيا : ذٕصيف اجملرًع اإليراَى داخم يذيُح طٓراٌ
 عذد سكاٌ يذيُح طٓراٌ: -0

يمثؿ عنصر السكاف العنصر الرئيس في تكػكيف المػدف كتأسيسػها  حتػا إف 
تصميـ بعػض المػدف يخضػع لتنػكع عنصػر السػكاف المكػكف لهػا مثممػا يخضػع كػذلؾ 
لمظػػركؼ الطبكغرافيػػة كالتاريخيػػة  كعميػػ  يكػػكف عنصػػر السػػكاف هػػك المصػػدر اةكثػػر 

اةصػػمييف منػػذ القػػدـ المػػكاطنيف يتػػألؼ مػػف  فاعميػػة فػػي تكػػكيف المػػدف الكبػػرل  حيػػث
  (0)كينشأ عف هذا االمتزاج مجتمع  حضرم متعدد المشارب  كالجماعات المهاجرة

كينطبؽ القكؿ السػابؽ عمػا مدينػة طهػراف  ففػا بدايػة اةمػر كانػت طهػراف  
التاريخيػػة  كاتخاذهػػا الظػػركؼ  كبسػػبب  عبػػارة عػػف قريػػة نائيػػة بػػالقرب مػػف عالػػرمع

  بػدأت التكسػعات فػا المدينػة (2)كلة القاجارية في عهد عآقا محمػد خػافععاصمة لمد
كذلػػؾ ةهميتهػػا السياسػػية  ركفػػي الكقػػت نفسػػ  بػػدأت الهجػػرات تتػػكالي عمػػا المدينػػة

                                           

ؼ المحيط الػداخمي لممنػزؿ  ترجمػة جينيفرسكيرس: الثقافة الحضرية في مدف الشرؽ استكشا (0)
  10ص  ـ 2111عالـ المعرفة  الككيت  الطبعة اةكلا  ليمي المكسكم  

اف فػي گرگبناحيػة  اشػرفادشػت فػي منطقػة هك مؤسػس الدكلػة القاجاريػة كأكؿ ممككهػا  كلػد  (2)
إيػراف بعػدما  ا  استطاع الشار عآغا محمد خاف القاجػارمع السػيطرة عمػـ0810 هػ 0088عاـ

تأسػػيس دكلتػػ  كاتخػػذ مػػف مدينػػة هػػػ ؽ 0211فػػي عػػاـ اعمػػف   عكػػريـ خػػاف زنػػدعأطػاح بخمفػػاء 
كاف الشار عآغا محمد خػاف القاجػارمع محػب لمسػمطة كلمجػار كالمػاؿ ككػاف   طهراف عاصمة ل 

ـ كهػك فػي سػف 0808هػػ 0200فػي عػاـ تكفي كذلؾ حاد الطباع كعنيؼ كيتصؼ بالقسكة  ك 
 لكسػازماف هػا= اعاما بالقرب مف قمعة عشكشيع  راجع: غالمرضػا كرهػراـ: نظػاـ سياسػ 81

  ارات مهػػػػػػػػػػػارت  تهػػػػػػػػػػػرافانتشػػػػػػػػػػػ  اكؿ پاچ ايػػػػػػػػػػػراف در عصػػػػػػػػػػػر قاجػػػػػػػػػػػار  ااجتمػػػػػػػػػػاع
 ۀ: تػاري  در هػزار سالػػا  انظػر كػذلؾ عبػدالعظيـ رضػائ88-80  صـ(2118)هػ ش0158

كانتشػػارات  پاچ -هػػاـر  انتشػػارات درچايػػراف )از سمسػػ  افشػػاري  تػػا انقػػراض قاجاريػػ (  جمػػد 
  51-80ص              ـ(2111)هػ ش0185اقباؿ  تهراف  

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B4%D8%AA_%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81%D9%8A&action=edit&redlink=1
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ا لمسػػفارات كالقنصػػميات كاإلداريػػة فػػي ذلػػؾ الكقػػت باإلضػػافة إلػػا أنهػػا أصػػبحت مقػػرن 
كبالتػالي تنكعػت   اخػؿ المدينػةد أدل إلػا تنػكع عنصػر السػكاف اةجنبية  كهذا اةمر

 طبيعة المجتمع داخؿ مدينة طهراف 
لقد اهتـ بعض الرحالة اليابانييف فػي زيػارتهـ إلػا إيػراف بتحديػد عػدد سػكاف 

كذكر عدد سكاف كؿ مدينة قامكا بزيارتها  كهناؾ مف ذهب أبعد مف هذا حيث   إيراف
فيػػذكر   منػػاطؽ أخػػرلذكػػر أسػػباب الكثافػػة السػػكانية فػػي بعػػض المنػػاطؽ كقمتهػػا فػػي 

عاكءبػػاع بعػػض هػػذر اةسػػباب التػػا أثػػرت عمػػا تكزيػػع السػػكاف فػػي إيػػراف قػػائال:ع إف 
 رمنػػاطؽ إيػػراف الشػػمالية ذات طقػػس جيػػد كمعتػػدؿ  كخصػػبة التربػػة كصػػالحة ل نتػػاج

لذلؾ ف ف كثافػة السػكاف فػي الشػماؿ أكثػر مػف الجنػكب  مثػاؿ عمػا ذلػؾ ففػي شػماؿ 
نسػمة  فػي مقابػؿ  111111كتبريػز   نسػمة 281111إيراف طهراف يبمػغ سػكانها 

بػػػيف العاصػػػمة  نسػػػمة عػػػدد سػػػكاف أصػػػفهاف التػػػي تقػػػع فػػػي الطريػػػؽ مػػػا 51111
 -كشكاطيء الخمي  الفارسػي  كعػدد سػكاف كػؿ مدينػة مػف مػدف همػداف ككرمانشػار 

  (0)نسمة فقط ع 81111يبمغ  -الكاقعة في الطريؽ مابيف طهراف كبغداد
 -نػة طهػراف بعػد اختيارهػا عاصػمة خصكصػية مف البػديها أف  يصػبح لمدي
حيػث إف المدينػػة كانػت باسػػتمرار تتعػػرض  - خاصػة فيمػػا يتعمػؽ بتركيبتهػػا السػػكانية

                                           

آب كهكال خكب كمعتػدؿ كحاصػمخيزل كاسػتعداد تكليػد دارد  عنكاحا شمالا ايراف بر ركل هـ ( 0)
از ايػػف رك  تػػراكـ جمعيػػت در شػػماؿ بيشػػتر اسػػت كدر جنػػكب كمتػػر  بػػرال نمكنػػ   تهػػراف بػػا 

نفر جمعيػت در شػماؿ  ايػراف اسػت  در مقابػؿ جمعيػت شػهر  111111ك تبريز  281111
نفػػر اسػػت ك شػػمار  51111ايتخػػت بػػ  كنػػارر ال خمػػي  فارسػػا فقػػط پاصػػفهاف در نيمػػ  رار 

 81111فقػػط  -در مسػػير تهػػراف بػػ  بغػػداد -سػاكناف هػػر يػػؾ از شػػهرهال همػػداف ككرمانشػػار
ـ( بخشػػا از 0001هػػػ ؽ 0125ايػػراف ك كراركد ) ۀػػػ  آكػػا: سفرنامػػػگاكءبػػا كػػا نفػػر ع راجػػع

 ئػ  كينجػا ك زادر رجػب هاشػـ ۀاز شػماؿ بػ  جنػكب جهػاف  ترجمػػگ هػؿ هػزار فرسنػػچكتػاب 
  85  صبؽ  مرجع سااكرا
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ا فػي عػدد سػكانها  لهجرات سكانية متتالية  كهذا اةمر أدل إلا زيػادة سػريعة نسػبين 
 كعمػػا الشػػكؿ العػػاـ لممدينػػة مػػف  كهػػذر الزيػػادة أثػػرت فػػي بنيػػة المجتمػػع الطهرانػػي

الناحية االجتماعية كالعمرانية كاةمنية كاالقتصادية  حيث إف عالمدينة تعرضت ةكبر 
قػػدر مػػف التغييػػر السػػريع  فقػػد كانػػت المدينػػة ال تػػزاؿ محصػػكرة ضػػمف أسػػكار القػػرف 
السادس عشر كالمرممة عدة مرات  حتا إنها ما عادت قػادرة عمػا القيػاـ بكظيفتهػا 

إلػػا درجػػة أف االسػػتيطاف قػػد انتشػػر خػػارج  بشػػكؿ فعػػاؿ  كقػػد تضػػاعؼ عػػدد السػػكاف
تثبيػػت  كانػػتفا مشػػاكؿ أمنيػػة   أما النتيجػػة المباشػػرة لهػػذر التكسػػعات اةسػػكار مسػػببن 

المنػػاطؽ اإلداريػػة كالتجاريػػة فػػي جنػػكب المدينػػة  كاسػػتمرت منطقػػة عأرؾع فػػي أداء 
 يمكف تكضيح تصاعد عدد سكاف مدينػة 0كظيفتها كمسكف شتكل ككمركز إدارم   ع

 راف مف خالؿ الجدكؿ التالي:طه
 ذاريخ االحصاء عذد األخاَة يف طٓراٌ عذد سكاٌ طٓراٌ عذد سكاٌ إيراٌ انرحهح

 كنصؼ 0إلا  0 عماساجاع
 مميكف نسمة

إلا  811مف  نسمة ألؼ 201
 شخص 811

 ـ0012

 01إلا 0 عسكزككاع
 مميكف نسمة

الؼ  221
 نسمة

 ـ0018 شخص 511

مميكف كمئة  01 عاكءباع
كخمسكف كخمسة 

 ألؼ نسمة

ألؼ  281
 نسمة

 ـ0001 لـ يحدد

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف تمؾ الفترة شهدت زيادة تصاعدية شب  ثابتة في       
عدد سكاف مدينػة طهػراف  ممػا أدل إلػا ازدحػاـ المدينػة بالسػكاف  كعمػا الػرغـ مػف 

                                           

جينيفرسكيرس: الثقافة الحضرية في مدف الشرؽ استكشاؼ المحيط الػداخمي لممنػزؿ  ترجمػة  (0)
  88  ص مرجع سابؽليمي المكسكم  
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كؿ مػػف ذلػػؾ لػػـ نمحػػظ كجػػكد محػػاكالت مػػف قبػػؿ حكػػاـ الدكلػػة القاجاريػػة فػػي العقػػد اة 
القرف العشػريف التخػاذ إجػراءات بتكسػعة المدينػة مثػؿ تمػؾ التكسػعات التػي قػاـ بهػا 

   (0)عناصر الديف شارع
 األقهياخ انذيُيح ٔانعرقيح يف يذيُح طٓراٌ: -1

ككػذلؾ تتميػز   تتميز إيراف بخاصػية تعػدد القكميػات كالعرقيػات التػي تسػكنها 
ف كانػت -كها تعػدد الػديانات   بسمة أخرل   -اةغمبيػة العظمػي لمػديف اإلسػالما كا 

كربما يعتقد البعض أف هذر نقطة ضعؼ داخؿ المجتمع اإليرانا حيث ال يكجد ركابط 
مشتركة بيف هذر اةقميات العرقية كالدينية  لكف الكاضح أف المجتمع اإليرانا يتعامؿ 

ك كالتػػا تػػتمخص فػػي أف عالمػػكاطف هػػ  مػػع هػػذر القضػػية منػػذ القػػدـ بنظػػرة المكاطنػػة
الشػخص الػذم ي قبػػؿ كعضػك فػػي المجتمػع  كيتمتػع بحقكقػػ  االجتماعيػة كالسياسػػية  

ا لذلؾ ال شػؾ فػي أف المكاطنػة بهػذا كفقن ك  كيمكن  االستفادة مف المزايا الممنكحة ل  
المعنا تعترؼ بحؽ اةفراد فػي التمتػع بحقػكقهـ كمسػؤكليتهـ الجماعيػة التػا تسػتند 

الحظة كجكد بعض الحيكد عف هذا الطريؽ في بعض   مع م(2)إليها إدارة اةمكر   ع
 الفترات في التاري  اإليراني 

                                           

ضرب  لمتتالية عميها كبسبب الفيضاف الذمبعد زيادة عدد سكاف مدينة طهراف بسبب الهجرات ا 0
 عػادة بنػاء مدينػة طهػراف  حيػث بػدأ ـ ب0588عاـ  المدينة أمر ناصر الديف شار في ديسمبر

في هدـ اةسكار القديمة كضـ الضكاحا الشمالية  لممدينة مع تكسعة المدينػة ةربػع أضػعاؼ 
ػ أقػاـ بهػاحجمها اةصػما  ثػـ أحاطهػا بسػكر جديػد ك  ا كأحاطهػا بخنػدؽ مػائا  مػع تػزييف أبراجن

مرجػػع الاف  راجػػع شػػماؿ طهػػر  بكابػػات المدينػػة  كمػػا أف هػػذر التكسػػعات سػػاعدت عمػػا تطػػكير 
  85-88سابؽ  ص ال

رضػػا عيسػػي نيػػا: المكاطنػػة فػػي الجمهكريػػة اإلسػػالمية فػػي إيػػراف المبػػادمء كاةسػػس  ترجمػػة  (2)
ـ  2105عبػػػاس جػػػكاد  الطبعػػػة اةكلػػػا  مركػػػز الحضػػػارة لتنميػػػة الفكػػػر اإلسػػػالما  بيػػػركت  

  05ص



 

  

 

 
 )دراسة صكركلكجية( ـ(0001-0011مف خالؿ الرحالت اليابانية )  الحياة االجتماعية في مدينة طهراف

 

512 

ا عنػػدما ا تخػػذ مػػف مدينػػة طهػػراف عاصػػمة لمدكلػػة القاجاريػػة أصػػبحت مسػػتقرن 
إمػا ةسػباب   لمكثير مػف اةقميػات المتعػددة التػي هػاجرت إلػا طهػراف كاسػتقرت فيهػا

اجاع كعسػػكزككاع  بتكضػػيح عماسػػ سياسػػية أك اجتماعيػػة أك اقتصػػادية  كلقػػد اهػػتـ
التركيبة السكانية لمدينة طهراف  حيث جاءت التركيبة السكانية للقميات الدينيػة فػي 

 مدينة طهراف في رحمتهما كالتالي: 
 ذاريخ االحصاء انسردشريٌٕ األريٍ انيٕٓد انرحهح

 ـ0012 بعض المئات نسمة 0111 نسمة 1111 عماساجاع

 ـ0018 بعض المئات ةنسم 0111 نسمة 1111 عسكزككاع

 ---- لـ يحدد لـ يحدد لـ يحدد اكءبا

 يتبيف مف خالؿ الجدكؿ السابؽ عدة مالحظات ها:
بػيف زيػارة عماسػاجاع  ثبات عدد اةقميات الدينيػة فػي مدينػة طهػراف فػي المػدة مػا -أ

 1111ـ  فعػػدد اليهػػكد ظػػؿ كمػػا هػػك 0018زيػػارة عسػػكزككاع عػػاـ ك ـ 0012عػػاـ 
نسػػػػمة  كيشػػػػير الباحػػػػث هنػػػػا إلػػػػا مسػػػػألة جػػػػديرة  0111 كعػػػػدد اةرمػػػػف  نسػػػػمة

أعػػداد اليهػػكد  أف بالمالحظػػة  فقػػد كرد فػػي السػػجالت الرسػػمية لبمديػػة مدينػػة طهػػراف
ـ( أكثػػر مػػف تمػػؾ 0551ق ؽ )0110كاةرمػػف كالزردشػػتييف سػػاكنا المدينػػة عػػاـ 

اةعػداد الػكاردة فػي رحمتػػي عماسػاجاع كعسػكزككيع كيمكػف تفصػػيؿ ذلػؾ فػي الجػػدكؿ 
 :(0)تالاال

 يالحظاخ اجلًهح اَاز ركٕر األقهيح

                                           

ػا   كسػب كار  جمػد گزندجعفر شهرل )شهرل باؼ(: تاري  اجتماعا تهراف در قرف سيزدهـ  (0)
 .66ص  ـ(0050)هػ ش0180ػا رسا  تهراف  گدـك   مؤسس  خدمات فرهنػپ اچاكؿ  
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 ---- 8550 2588 1118 اليهكد

 ---- 1218 0801 0811 اةرمف

 ---- 818 280 181 الزردشتيكف

أف عػػػدد اةقميػػػات الدينيػػػة عػػػاـ  يػػػرل الباحػػػثكبنػػػاء عمػػػا اةرقػػػاـ السػػػابقة 
حػيف أف  فػي ؟ـ أكثر منها قبؿ زيارة عماساجاع كعسكزككاع فكيؼ يقػؿ العػدد0551

جابة هػذا السػؤاؿ   المعركؼ أف مدينة طهراف كانت جاذبة كليست طاردة للقميات؟ كا 
ـ 0551تكمف في طبيعة كؿ أقمية مف تمػؾ اةقميػاتر فػاليهكد كػاف عػددهـ فػي عػاـ 

ا يسػػكنكف مدينػػة طهػػراف إال أف العػػدد قػػد قػػؿ ليصػػبح فػػي عػػاـ يهكدينػػ 8550هػػك 
الػػػرئيس فػػػي ذلػػػؾ يرجػػػع إلػػػا الهجػػػرات كالسػػػبب   ايهكدينػػػ 1111ا ـ تقريبنػػػ0018

المتتالية التي قاـ بها اليهكد في نهاية القػرف التاسػع عشػر إلػا القػدس  فقػد بػدأت 
ـ  ككانت البداية مف يهكد شيراز  أما 0551أكؿ هجرة ليهكد إيراف إلا القدس عاـ 

  ثـ تتابع عدد هجرات يهكد طهراف إلا (0)عف ثاني مجمكعة فكانت مف يهكد طهراف
لقدس  فتذكر أحدل اإلحصائيات أف عدد يهكد إيراف قبؿ ظهكر دكلة اسرائيؿ  كػاف ا

                                           

عد هذر الهجرة ها الهجرة اةكلا لميهكد خارج إيراف في القػرف التاسػع عشػر  فمقػد هػاجر ال ت   (0)
بسػػبب  كهػػذا  يهػػكد إيػػراف قبػػؿ هػػذر الهجػػرة هجػػرات متعػػددة منهػػا إلػػا بغػػداد كتركيػػا كتركسػػتاف

مػػف =االضػػطهاد الػػذم كػػاف يتعػػرض لػػ  اليهػػكد مػػف قبػػؿ حكػػاـ الدكلػػة القاجاريػػة كمػػف سػػبقهـ 
سػنة مثػؿ يهػكد شػيراز الثمثػيف  11حكاـ الدكلة االفشارية كالزندية  فقبؿ هػذر الهجػرة بحػكالا 

مف عدد مهاجريف إيراف  راجع حبيب لكل: تاري  يهكد ايراف كقسمتهائا از تكاري  بعضػا از 
  ص ـ(0080)هػػ ش0110اكؿ  تهػراف   پاچبست  بتاري  يهكد ميباشد  جمد سػـك  ممؿ كا
881   
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  أمػا الزردشػتيكف فقػد نػالكا مكانػة جيػدة فػي عهػد عناصػر (0)ألؼ يهػكدم   00ا تقريبن 
الديف شارع بعد قػركف مػف االضػطهاد كالتهمػيش  كمػا كػاف لبعضػهـ دكر فػي الثػكرة 

خاصة ضد استبداد الشار القاجارل عمحمػد  الدستكرية سكاء بالماؿ أك بحمؿ السالح
كهػػذا اةمػػر يتناسػػب مػػع تكجػػ    عمػػاع  إال أف مكػػانتهـ زادت فػػي العصػػر البهمػػكل

كاةيديكلكجيػػة التػػي تبناهػػا عرضػػا شػػار بهمػػكلع كمػػف بعػػدر ابنػػ  عمحمػػد رضػػا   الدكلػػة
   كعميػ  فمػف البػديهي أف(2)بهمكلع بالتمسػؾ بكػؿ مػا يشػير إلػا تػاري  إيػراف القػديـ

 يقؿ عدد اليهكد داخؿ مدينة طهراف كما ذكرر عماساجاع كعسكزككيع  
يتبيف أف عدد اليهكد ساكني مدينػة طهػراف هػك العػدد اةكثػر كاةكبػر مػف بػيف   -ب

اةقميات اةخرل التي سكنت المدينة  كهنػاؾ عػدة أسػباب أدت إلػا ذلػؾ  أكلهػا : أف 
عناصر الديف شػارع  خاصػة بعػد التمييز كاالضطهاد قد خؼ عف يهكد إيراف في عهد 
ممػػػا شػػػجع بعػػػض العػػػائالت  راسػػػتقداـ عػػػدد مػػػف المستشػػػارييف اةكركبيػػػيف اليهػػػكد

اليهكدية عما االنتقاؿ إلا مدينػة طهػراف كاالسػتقرار بهػا  خاصػة مػف كػانكا يعممػكف 
 كالتي تحكؿ مركزها إلا مدينة طهراف بحكـ أنها عاصمة الدكلة   بالتجارة

أم تفاصػيؿ أك معمكمػات عػف عػدد سػكاف اةقميػات الدينيػة فػي لـ يػذكر عاكءبػاع  -ج
ا عف شخصية ع اكءباع  الذم أساس عمم  مدينة طهراف  كيرل الباحث أف ذلؾ غريبن 

يدفع  لمبحث عف مثؿ هذر المعمكمػات خاصػة مػع حساسػية كضػع هػذر  -كصحفي–
  اةقميات في المجتمعات الشرقية

                                           

حبيػػب لػػكل: تػػاري  يهػػكد ايػػراف كقسػػمتهائا از تػػكاري  بعضػػا از ممػػؿ كابسػػت  بتػػاري  يهػػكد  (0)
  888-881ص   ميباشد  جمد سكـ مرجع سابؽ

  ص ـ(2105)ش هػػػ0108تهػػراف  د ف  اكؿ   پاچبهمػػف انصػػارل: زردشػػت كزردشػػتياف   (2)
85-80. 
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ات العرقيػػة فػػي مدينػػة طهػػراف فمػػـ أمػػا فيمػػا يخػػص تحديػػد عػػدد سػػكاف اةقميػػ 
يػػذكر أم مػػف الرحالػػة اليابػػانييف إحصػػاء ةعػػداد هػػذر اةقميػػات العرقيػػة التػػا تسػػكف 
المدينػػة  مػػع مالحظػػة أف عماسػػاجاع كعاكءبػػاع قػػد ذكػػرا أعػػداد اةقميػػات العرقيػػة التػػي 

 كتفصيمها كالتالي:كانت تسكف إيراف بصفة عامة 

 اةقميات العرقية
 الرحالة

 مالحظات
 ـ0001اكءبا ـ0018سكزككا ـ0012ماساجا

 8811111 لـ يحدد لـ يحدد الفرس
 نسمة

---- 

 0111111 نسمة 111111 نسمة 211111 المر
 نسمة

---- 

 2111111 لـ يحدد نسمة 821111 الجنس التركا
 نسمة

---- 

 ---- نسمة 511111 نسمة 811111 نسمة 888111 الكرد

 ---- نسمة 181111 مةنس 211111 نسمة 281111 العرب

قبائؿ أفغانية استقرت  نسمة 181111 نسمة 81111 لـ يحدد التركماف
 في إيراف

 ---- لـ يحدد نسمة 281111 نسمة 21811 البالكخ

 طثقاخ اجملرًع انطٓراَى:  -2
ـ 0001ـ إلػا 0011انقسـ المجتمع في مدينة طهراف في الفتػرة مػف عػاـ   

ا يزيػػد مػػف خصكصػػية طبقػػات المجتمػػع فػػي مدينػػة إلػػا فئػػات كطبقػػات متعػػددة  ك مػػ
طهراف هك كجكد الحاكـ كأسرت  داخؿ المدينة مما يشكؿ إضافة إلا طبقات المجتمع 
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المعركفة في أم مدينة إيرانية أخرل  كقػد قسػـ الرحالػة اةكربيػيف المجتمػع اإليرانػي 
 :(0)إلا عدة طبقات كالتالي

 كرجاؿ البالط كحكاـ المدف كالتي تشمؿ اةمراء   الطبقات العميا -0
 التجار كالعماؿ كالحرفيكف كرجاؿ الديف   -2
   المزارعكف الذيف يعممكف بأجر يكما في الفالحة -1
 : انثذٔ انرحم -3

قسػـ   كضع  عجكزؼ ـ آبتػكفع  آخر لممجتمع اإليرانا اكما أف هناؾ تقسيمن 
 :(2)هي كالتالي  مف خالل  المجتمع اإليراني إلا ثالث طبقات

 الشار كرجاؿ البالط  -0
 اةعياف كاةشراؼ كرؤساء القبائؿ كرجاؿ الديف كالتجار  -2
 عامة الشعب : فالحكف  عماؿ  حرفيكف  -1

كلقد برزت هذر التقسيمات الطبقية داخػؿ الػرحالت اليابانيػة  كأبػرز أصػحاب 
 : ر الفركؽ الطبقية في مدينة طهراف  كمف أبرزهاػض مظاهػبع الثػالرحالت الث

قضػػاء الممػػكؾ كاةمػػراء ككبػػار رجػػاؿ الدكلػػة كاةعيػػاف فصػػؿ الصػػيؼ فػػي شػػماؿ  -0
  ا لمطبقات الفقيػرةكهذا اةمر لـ يكف متاحن   ا مف حر المدينةالستجماـ هركبن لطهراف 

يتنكع طقس طهراف كال لمطبقات المتكسطة  كذكرعماساجيع ذلؾ في رحمت  حيف قاؿ: 
طػػؼ فصػػكؿ السػػنة يبػػدأ مػػف نهايػػة شػػهر مػػارس خػػالؿ الفصػػكؿ اةربعػػة  فػػالربيع أل

كيستمر حتا نهايػة شػهر مػايك  كبعػد ذلػؾ يصػير الهػكاء تػدريجينا حػارنا  فػي الكقػت 
نفس  ينتقؿ الشار مف قصر المدينة إلا قصر المصيؼ فا أطراؼ المدينة هربنػا مػف 

                                           

ص   مرجػع سػابؽغالمرضا كرهراـ: نظاـ سياسي كسازماف اجتماعا ايراف در عصر قاجػار   (0)
058  
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الحػػر  كيػػذهب الػػكزراء ككبػػار رجػػاؿ الدكلػػة كاةعيػػاف إلػػا المنػػاطؽ البػػاردة جميمػػة 
المنظػػر فػػي شػػميراف لقضػػاء الصػػيؼ  كتعطػػؿ لمػػدة اةعمػػاؿ الرسػػمية كالحككميػػة  
كالطبيعػػي أف يسػػتمر الخريػػؼ حتػػا شػػهر ديسػػمبر  كبعػػد ذلػػؾ يحػػؿ الشػػتاء بقسػػكة 

  كذكر عاكءباع فػي رحمتػ  مػا يشػاب  قػكؿ (0)عكحدة  كيغطي الثم  اةبيض كؿ المدينة
صػيؼ  ككػاف تجكالنػا قمػيالن  ككػاف كافؽ سػفرم إلػا إيػراف فصػؿ ال: ع عماساجيع قائالن 

عػػػد فصػػػؿ مكظفػػػك اإلدارات الحككميػػػة اإليرانيػػػة كسػػػالا كغيػػػر متحمسػػػيف لمعمػػػؿ  في  
حيث اةراضي الجبمية المرتفعة  –الصيؼ فرصة كغنيمة  لمذهاب إلا أطراؼ طهراف 

كيقيمكف في االستراحات الحككمية  كيسػتمتعكف فيهػا  كاليممػكف  -كاةماكف الباردة 
  (2) عر كما يفعؿ اةكربيكف   مف الح

                                           

هار فصؿ متمايز دارد  بهار ك  مطبكع تػريف مكسػـ سػاؿ اسػت از اكاخػر مػار چعهكال تهراف  (0)
ـر گس از آف هػكا رفتػ  رفتػ  پيػدا مػا كنػد  پمارس آغاز ما شكد كتػا اكاخػر مػار مػ  ادامػ  

رما از كاخ شهرل خكد ب  قصر ييالقا در حكم  گريختف از گما شكدر كهماف ك  شار برال 
ذرانػػدف تابسػػتاف بػػ  جاهػػال خنػػؾ گاف دكلػػت كاعيػػاف بػػرال گكػػرد  كزيػػراف كبػػزر ڇال شػػهر كػػك

ائيػز بػ  پمانػد   كخكش منظرر ال شميراف ما ركند ككارهال رسما كدكلتػا مػدتا معطػؿ مػا
ار زمستاف سخت كدالزار فرا ما رسد  كهر سػك گطكر معمكؿ تا مار دسامبر ادام  دارد  كآنػ

هػػػػ 0121ايػػػراف ) ۀماسػػػاجا اينػػػككر: سفرنامػػػػكشػػػاند ع راجػػػع پيػػػد يكسػػػرر مػػػا پرا بػػػرؼ سػػػػ
  021ص مرجع سابؽ  اكرا  ئ  كينجا ك زادر رجب هاشـ ۀـ(  ترجمػ0012ؽ 

ب  ايراف ب  فصػؿ تابسػتاف  ديػدر هػا كشػنيدر هػايـ انػدؾ بػكد  مػأمكراف ادارر  عبا افتادف سفـر (2)
رمػا را فرصػت كغنيمػت شػمردر گهال دكلتا ايراف ك  ب  تنبما ككـ كػارل شػكقا دارنػد  فصػؿ 

ايػ  كجاهػال خنػؾ( پايا ها تابستانها ب  حكمػ  ال تهػراف )ككهػػپكبا دنباؿ كردف شيكر ال ارك
رمػا رنجػ  گذرانند تا كجكد نازؾ شػاف از گنا ك  افراشت  اند ما =ادرهال ديكاچركند كدر  ام

ـ( بخشػا از 0001هػػ ؽ 0125ايػراف ك كراركد ) ۀػ  آكػا: سفرنامػػگاكءبا كانشكد   ع راجع 
 ئػ  كينجػا ك زادر رجػب هاشػـ ۀاز شػماؿ بػ  جنػكب جهػاف  ترجمػػگ هػؿ هػزار فرسنػػچكتػاب 
  58-58مرجع سابؽ  ص   اكرا
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كاف اتقاف المغات اةجنبية مف أهػـ مظػاهر االخػتالؼ بػيف الطبقػات االجتماعيػة  -2
فػػي مدينػػة طهػػراف  حيػػث كانػػت المغػػة الفرنسػػية هػػا المغػػة التػػي يتميػػز بهػػا أصػػحاب 

رأيػت فػا هػذر العاصػمة  كذلؾ عما حػد قػكؿ عسػكزككاع حيػث قػاؿ:ع  الطبقات العميا
صب يزينػكف مالبسػهـ بكضػع الميػدليات كالنياشػيف عمػا صػدكرهـ فػي أصحاب المنا

المراسػػـ الرسػػمية كحفػػالت الضػػيافة  ككانػػت مالبسػػهـ خميطنػػا بػػيف المالبػػس الشػػرقية 
كالغربية  ككانكا ذكم بهاء  فأكج  اإليرانييف أكثر جماالن منػا نحػف اليابػانييف  فقصػة 

ممهػػا  كالكثيػػر مػػنهـ يتحػػدث الشػػعر كتهػػذيب لحيػػة الرجػػاؿ يتناسػػب مػػع كجػػكههـ كتج
   (0) عالفرنسية     

 الكظائؼ كالحرؼ داخؿ مدينة طهراف:  -1
كاف لتكزيع طبقات المجتمع كخصكصية كػؿ طبقػة داخػؿ مدينػة طهػراف أثػرر  

ا كانػت كػؿ عما تكزيع الكظائؼ كالحرؼ كاةعمػاؿ داخػؿ المجتمػع الطهرانػي  فتقريبنػ
ا لػػـ يسػػتطع أفػػراد كػػؿ الكظػػائؼ كغالبنػػ طبقػػة مػػف الطبقػػات تعمػػؿ فػػي نطػػاؽ عػػدد مػػف

طبقػة الحصػكؿ عمػا كظيفػة مػف كظػائؼ الطبقػػة اةعمػا  كمػا سػاعد عمػا ذلػؾ هػػك 
كالتػػي حالػػت بػػيف دمػػ  الطبقػػات   الفػػكارؽ الطبقيػػة بػػيف طبقػػات المجتمػػع اإليرانػػي

أك إذابتها داخؿ المجتمع الطهراني  حيث كانت كؿ قبيمة مف القبائؿ أك   االجتماعية
                                           

ايتخػػت كدر مراسػػـ كمهمانيهػػا مػػداؿ كنشػػانهال بسػػيار ديػػدـ كػػ  پكػػ  در ايػػف عمعمػػكـ اسػػت  (0)
صاحب منصػباف دكلػت سػين  كلباسشػاف را بػ  آف مػزيف كػردر بكدنػد  جامػ  شػاف بػا ايػف كػ  

هػرر ك قيافػ  ال ايرانػا هػا چيرايػا داشػت  گآميخت  ال از لباس شرقا كغربا بػكد  ظرافػت ك
هرر چ  شاف انبكر ك ريش كسبيؿ مرداف متناسب با كنگنا ها جذاب تر است  مكل پاچاز ما 

اف كػ  مردمػػا بػػا كفايػػت گارچشػاف كزيبػػا اسػػت  بسياريشػاف فرانسػػ  حػػرؼ بزننػػد  امػا ايػػف بيػػػ
سػر مػا =ػػا را در خيػاؿ كتػكهـ بػ  گكف عركسكانا اند كػ  زنػدچكتكانا ب  نظر ما آيند  همػ

 رجػب هاشػـ ۀترجمػػ  (ـ0012 ؽ هػػ0121) ايػراف ۀماساجا اينػككر: سفرنامػػرسانند ع راجع 
  081-080ص مرجع سابؽ  اكرا  ئ  كينجا ك زادر
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كينطبػؽ نفػس   مف العشػائر المختمفػة تقطػف منطقػة خاصػة بهػا فػي المدينػةعشيرة 
الشػيء عمػػا اةقميػػات الدينيػػة الػػذيف كػػانكا يعيشػكف منعػػزليف فػػي أحيػػاء خاصػػة بهػػـ 

  (0)فيما يشب  عجيتكع اليهكد
كلقد ظهػر ذلػؾ بكضػكح فػي رحمػة عماسػاجاع  حػيف ربػط بػيف اةقميػات التػا  

يبمغ عدد اةرمػف حػكالي الخاصة بهـ حيف قاؿ:ع  تسكف مدينة طهراف كبيف الكظائؼ
ألؼ نسمة  لهـ كنيستاف  كأسمكب حياتهـ كتعاممهـ  كػاةكركبييف  ككػانكا مختمفػيف 

معابد كبعػض المػدارس   01نسمة  لهـ  1111عف اإليرانييف  ككاف اليهكد حكالا 
نعػزليف كالجميع يعػرؼ أنهػـ أصػحاب نفػكذ فػي االقتصػاد كالتجػارة  ككػانكا يعيشػكف م

عمف حكلهـ مف اةكثريػة المسػممة كحػالهـ فػي المػدف كالػدكؿ اةخػرل   كيبمػغ عػدد 
الزردشتييف بعض المئات كأكثرهـ عما تكاصػؿ كصػداقة مػع رجػاؿ ديػنهـ فػي كرمػاف 

ا عنػ    ككذلؾ أكػد عسػكزككاع مػا كرد فػي رحمػة عماسػاجاع كلػـ يختمػؼ كثيػرن (2)عكيزد
هذر المدينة تقريبنػا ألػؼ نسػمة  كيػدرس أغمػب  ع    يبمغ عدد اةرمف فيحيف قاؿ:ع 

اةرمػػف عمػػا يػػد التنصػػرييف اةمريكػػاف  كهػػـ عمػػا درايػػة بالمغػػة اإلنجميزيػػة  كأكثػػرهـ 

                                           

  عػػالـ اة اةكلػػعػػـ(  الطب0080-0018آمػػاؿ السػػبكي: تػػاري  إيػػراف السياسػػي بػػيف ثػػكرتيف ) 0
  00-01ـ  ص 0000المعرفة  الككيت  

ػػا شػاف بػا گع    جمعيت ارامن  حدكد هزار نفر اسػت  كػ  دك كميسػا دارنػد كطػرز كمحػيط زنػد (2)
هػػار هػػزار نفرنػػد  كدر كنيسػػ  چائيػػاف كنيػػز ايرانػػا هػػا متفػػاكت اسػػت  يهػػكدل هػػا حػػدكد پارك
نػػاف كػػ  همػػ  مػػا داننػػد در عرصػػ  ال اقتصػػاد كتجػػارت صػػاحب چنػػديف مدرسػػ  دارنػػد  كچك

ر شػهرهال ككشػكرهال بػا مػردـ محػؿ )كاكثريػت گنػاف كػ  در ديػػچنفكذند  يهكدل هػا تهػراف  
ند صد نفر است  ك  بيشترشاف با هػـ چارسياف هـ پهستند     جمعيت  ان  ترگمسمماف( بيػ

 ۀماسػػاجا اينػػككر: سفرنامػػػكيشػػاف خػػكد در كرمػػاف يػػا يػػزد مػػركاردر ك دادكسػػتند دارنػػد ع راجػػع 
 مرجػػػع سػػػابؽ  اكرا  ئػػػ  كينجػػػا ك زادر رجػػػب هاشػػػـ ۀترجمػػػػ  (ـ0012 ؽ هػػػػ0121) ايػػػراف
  022ص
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يعممػػػكف فػػػي البنػػػؾ اإلمبراطػػػكرم كشػػػركة التمغػػػراؼ الهنديػػػة كاةكركبيػػػة  كللرمػػػف 
ا يعممػكف بالتجػا رة فػي كنيستيف في طهراف  كهناؾ بعض المئات مف الزردشتيف أيضن

ا أف حركة التجارة في يد  (0) عيهكدل يقطنكف هذر المدينة 1111إيراف  ككاف كاضحن
ا عػف اةقميػات الدينيػة أك العرقيػة   كلػـ أما عاكءباع فمـ يذكر فػي رحمتػ  شػيئن  

تصؼ الرحالت اليابانية الثالث أنكاع المهػف كالكظػائؼ كأصػحابها عنػد حػديثهـ عػف 
لنا عف أكضػاع كهيئػة أصػحاب هػذر المهػف  كيػرل ا يكشؼ ا دقيقن سكؽ طهراف كصفن 

الباحث أف السبب في ذلؾ ربما يرجع إلا ضػيؽ المػدة الزمنيػة التػي قضػاها الرحالػة 
كالتػػي لػػـ تػػتح لهػػـ زيػػارة السػػكؽ فيتمكنػػكا مػػف رصػػد   اليابػػانيكف فػػي مدينػػة طهػػراف

 المهف كالكظائؼ كأصحابها  كمػا أف الرحالػة لػـ يكػف مػف بيػنهـ متخصػص أك تػاجر
  مهتـ بمثؿ هذر المسائؿ

 الجاليات اةجنبية في مدينة طهراف: -8
ت عد الجاليات اةجنبية التي كانت تسػكف مدينػة طهػراف  مػف أهػـ عناصػر            

كهي مما ساعد عما تطػكير المجتمػع اإليرانػا  فعػف طريػؽ  المجتمع في تمؾ الفترة 
بيػػة إلػػا المجتمػػع فػػي مدينػػة هػػذر الجاليػػات ن قمػػت بعػػض المػػؤثرات اةكركبيػػة كالغر 

كلقػد كضػح الرحالػة اليابػانيكف   كالذم تأثر بها بشػكؿ مباشػر كغيػر مباشػر  طهراف
                                           

هػػزار نفػػر اسػػت  اكثػػر ارمنػػا هػػا كػػ  نػػزد مبمغػػاف مسػػيحا ع    كعػػدر ارمنيػػاف ايػػف شػػهر يػػؾ  (0)
ليسا آشنا هستند  كبسياريشاف در بانػؾ شاهنشػاها گامريكايا دانش آمكخت  اند با زباف انػ

ا كار ما كننػد  ارمنػا هػا در تهػراف دك كميسػال خػكد دارنػد  پراؼ هند كاكرگايراف كشركت تمػ
ايراف فعاؿ انػد  امػا آشػكار اسػت كػ  نػبض انا گند صد نفر زردشتا ايرانا نيز كسب كبازرچ

شػيف  اسػكزككنفرل يهكدياف ايف شهر است ع راجػع  ۴111كار تجارت در دست جامع  ال 
ـ( 0018-0018هػػػ ؽ  0121شػػيف جػػكء سػػفر در فػػالت ايػػراف ) سػػكزككا ۀجػػكء: سفرنامػػػ

 ئػ  جػاكين ك زادر رجػب هاشػـ ۀابا در شماؿ كشرؽ ايراف  ترجمػػػچ اراهب بكدائ لردگيادر پ
  11-11ص مرجع سابؽ  اكرا 
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عػػدد أفػػراد الجاليػػات اةجنبيػػة التػػي كانػػت تسػػكف فػػي مدينػػة طهػػراف فػػي الفتػػرة مػػف 
 ـ كيظهر ذلؾ في الجدكؿ التالي:0001ـ إلا 0011

 تاري  االحصاء عدد اةجانب في طهراف عدد سكاف طهراف الرحمة
إلػػػػػػػػا  811مػػػػػػػػف  ألؼ نسمة 201 عماساجاع

 نسمة 811
 ـ0012

 ـ0018 نسمة 511 الؼ نسمة 221 عسكزككاع
 ـ0001 لـ يحدد ألؼ نسمة 281 عاكءباع

 
فقػػد   كيظهػػر مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف عػػدد اةجانػػب كػػاف فػػي زيػػادة طرديػػة

ع    أمػا اليػـك :  ـ قائال0001أكضح عماساجاع أعداد الجنسيات اةجنبية في عاـ 
فيبمغ عدد اةجانب مف خمسمئة إلا ستمئة شخص  أضؼ عميهـ عددنا مف التجار 
كالتنصيرييف  مف بينهـ تقريبنا مائة كخمسيف بريطانينا  كهـ اةكثر مف البػاقييف ثػـ 
ػا فػي طهػراف أفػراد مػف  ا  كيقيـ أيضن الركس كيبمغ عددهـ سبعيف إلا ثمانيف شخصن

  كهػػذر الزيػػادة فػػي (0)عمانيػػا كالنمسػػا كآخػػركف مػػف دكؿ أخػػرل   بمجيكػػا كفرنسػػا كأل
أفػػراد الجاليػػات اةجنبيػػة ترجػػع إلػػا زيػػادة عػػدد السػػفارات كالقنصػػميات الغربيػػة فػػي 

ككػذلؾ   كزيادة عدد العػامميف فػي هػذر السػفارات  كبخاصة في مدينة طهراف  إيراف
                                           

ششصد نفر ما شكد  كبر عدر تجػار كمبمغػاف دينػا  -انصدپع    اما امركزر شمار خارجياف  (0)
نجػار نفػر  از همػ  بػيش پليسػي حػدكد يكصػد كگهـ افزكدر شدر است  در ميػاف ايػف هػا  انػػ

يػؾ  فرانسػ   چبمػػ هشتاد نفر  كاز اتبػاع -س از آف ركس ها هستند  با جمعيت هفتادپترند  
ماسػػاجا در تهػػراف اقامػػت دارنػػد    ع راجػػع = ر كشػػكرها هػػـ شػػمارل گآلمػػاف  اتػػريش  كديػػػ

 اكرا  ئػػ  كينجػػا ك زادر رجػػب هاشػػـ ۀترجمػػػ  (ـ0012 ؽ هػػػ0121) ايػػراف ۀاينػككر: سفرنامػػػ
  022-020ص مرجع سابؽ 
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مب هؤالء يعممكف في دار زيادة عدد الخبراء اةكركبييف في مدينة طهراف  ككاف أغ
الفنػػكف أك فػػي المػػدارس الخاصػػة التػػي تأسسػػت عمػػا الػػنمط اةكركبػػي الحػػديث أك 

  الممكػا االستعانة باةجانػب فػي مؤسسػات الحككمػة مثػؿ شػركة التمغػراؼ أك البنػؾ
كما كانت هناؾ فئة تعمػؿ فػي تػدريب الجػيش اإليرانػا كمعممػيف كمػدربيف باإلضػافة 

 معيات التنصيرية إلا التجار كأعضاء الج
كانت جنسيات الجاليات اةجنبيػة المقيمػة فػي مدينػة طهػراف متنكعػة كذات         

ثقافات متباينة  انعكػس هػذا التبػايف فػي مجممػ  عمػا المجتمػع فػي مدينػة طهػراف  
حيػػث تػػأثر اإليرانيػػكف بشػػكؿ مباشػػر بثقافػػة كأسػػمكب حيػػاة كمعيشػػة هػػذر الجاليػػات 

ليابانيكف إبراز سمات حيػاة الجاليػات اةجنبيػة فػي مدينػة اةجنبية  كحاكؿ الرحالة ا
طهػػراف  كاتفػػؽ الرحالػػة اليابػػانيكف الثالثػػة فػػي رحالتهػػـ عمػػا أف أغمػػب الجاليػػات 
اةكركبية كانت تعيش في منطقة كاحدة ككانت لهـ حيػاتهـ المتكاممػة داخػؿ مدينػة 

ضػاء البعثػػات ع   كانػت مكاتػب كمقػػر أكثػر أعطهػراف  فيػذكر عماسػاجاع فػػي رحمتػ  
الدبمكماسية في حا السفارات  حيث كانت منازؿ اةكركبييف قريبة من   كما كانػت 
تكجػد مكتبػػات لبيػػع الكتػب كاسػػتديكهات لمتصػػكير كفنػػادؽ بػالقرب مػػف هػػذا الشػػارع  

  (0) ع فكاف حال  ككضع  مختمفنا عف اةحياء اةخرل
ة طهػراف حػػيف كمػا ذكػر عسػكزككاع خصكصػية الجاليػات اةجنبيػة فػي مدينػ 

ع    كػاف هنػاؾ شػارع لمسػفارات  حيػث كانػت بػ  سػفارات لػػ : الدكلػة العثمانيػة قػاؿ 
يطاليا كهكلنػدا كأمريكػا  باسػتثناء ركسػيا  نجمترا كألمانيا كفرنسا كبمجيكا كالنمسا كا  كا 
التػػي كانػػت سػػػفارتها بػػالقرب مػػف القصػػػر الممكػػا  كمػػا كانػػػت السػػفارة اإلنجميزيػػػة 

                                           

ل سػػفارتخان  هػػاع اسػػت  كػػ  ػػػا هػػال سياسػػا خػػارجا در عمحمػػ  اگع    دفتػػر كمقػػر بػػيش تػػر نماينػػد (0)
ائياف نير دكر كبر اينجا خان  دارند  كنيز هتؿ ها   كتابفركشي  عكاسػخان  هػا كخػرازل فركشػي پارك

مرجػع ر متفػاكت اسػت ع راجػع الگها هـ در ايف خياباف رديؼ شدر كحاؿ كهكال آف با محم  هال ديػػ
  022ص سابؽ  ال
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ؿ اةكركبيػيف عػادة بػالقرب مػف هػذر السػفارات أك فػي شػماؿ أكسعهـ  ككانػت منػاز
  (0) عطهراف  ككانت المنازؿ منفصمة بطبيعة الحاؿ عف منازؿ عامة الشعب

كأكد عما ذلؾ عاكءباع في حديث  عف أكضاع الجاليػات اةجنبيػة حػيف قػاؿ:ع   
ستشػفا كاف في طهراف لكؿ مػف الجاليػة اإلنجميزيػة كاةلمانيػة كالفرنسػية مدرسػة كم

صغيرة خاصة بهـ  كقد أسس الركس فصكال تدريسية حتا المرحمػة الثانكيػة ع رفػت 
  (2)عباسـ مدرسة اقباؿ   

كيػػػرل الباحػػػث مػػػف خػػػالؿ الكصػػػؼ السػػػابؽ لمرحالػػػة الثالثػػػة أف الجاليػػػات 
اةجنبية كانت تقيـ داخؿ مدينة طهراف في مناطؽ منعزلة خاصػة بهػا  كهػذر السػمة 

الجاليػػات اةجنبيػػة كثقافتهػػا عمػػا عامػػة الشػػعب  الػػذم لػػـ حالػػت دكف انعكػػاس أثػػر 
يخػػتمط بطبيعػػة الحػػاؿ بهػػذر الجاليػػات  لكػػف ظهػػر انعكػػاس الثقافػػات الغربيػػة بكضػػكح 
عما الطبقات العميا مف المجتمع في مدينة طهراف كهػذا يرجػع لتعامػؿ هػذر الطبقػات  

مكػػاني إلقامػػة كػػؿ العميػػا مػػع الجاليػػات اةجنبيػػة سػػكاء فػػي العمػػؿ أك فػػي التجػػاكر ال

                                           

  جز ركسي  ك  سفارت آف نزديػؾ كػاخ شػاها اسػت  تركيػ  ع    كيكا را خياباف سفارت هـ ما نامند (0)
يؾ كاتريش كايتاليا كهمند كامريكػا در تهػراف سػفارتخان  دارنػد  چليس كآلماف كفرانس  كبمػگعثمانا كانػ

ائياف معمكال نزديؾ ايف سفارتخان  هػا پليس كاسع تريف است  اركگكدر ايف =مياف سفارتخان  ال انػ
دارند  كخان  هال آنها بطكر طبيعي از خانػ  هػال مػردـ محمػا جػدا اسػت ع يا در شماؿ تهراف خان  

-0018هػ ؽ  0121شيف جكء سفر در فالت ايراف ) سكزككا ۀشيف جكء: سفرنامػ اسكزككراجع 
 كينجػا ك زادر رجػب هاشػـ ۀابا در شػماؿ كشػرؽ ايػراف  ترجمػػػچ اراهب بكدائ لردگيادر پـ( 0018

  11ص مرجع سابؽ  اكرا  ئ 
ؾ خكدشػػاف را چليسػػا كآلمػػانا كفرانسػػكل مدرسػػ  كبيمارسػػتاف كػػكگ( ع در تهػػراف هريػػؾ از جمعيػػت انػػػ2)

دارند  ركس ها حتا كالس هال دكرر ال اكؿ دبيرستاف را  ك  مدرسػ  ال اقبػاؿ ناميػدر شػدر اسػت  
شا از ـ( بخ0001هػ ؽ 0125ايراف ك كراركد ) ۀػ  آكا: سفرنامػگاكءبا كاداير كردر اند     ع راجع 

مرجػع   اكرا ئ  كينجا ك زادر رجب هاشـ ۀاز شماؿ ب  جنكب جهاف  ترجمػگ هؿ هزار فرسنػچكتاب 
  01سابؽ  ص 
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داخؿ المدينة  كهناؾ سػبب آخػر حػاؿ دكف تػأثر عامػة  -في منطقة الشماؿ –منهما
الشػػعب بالحيػػاة الغربيػػة كتطبيػػؽ الػػنمط اةكركبػػي أال كهػػك غػػالء التكػػاليؼ الحياتيػػة  

إنػؾ  : :ع    يقكلػكففيقػكؿ عماسػاجاع عػف ذلػؾ   لهذا الػنمط اةكركبػي عمػا العامػة
إيراف أف تعيش في اليـك بػ قراف كنصؼ  أمػا الحيػاة عمػا تستطيع في أل مكاف في 

 (0) عالنمط اةكركبي فها ليست أرخص مف مدف أكركبا الكبرل
 :و(0001-0011) ثانثا: ياليح اجملرًع اإليراَي يف يذيُح طٓراٌ

 األزياء: -0
ا مػف عناصػر ثقافػة أم بمػد مػف البمػداف كتخضػع ا أساسػين ت عد اةزياء عنصػرن 

ا السياسػػي غيػػرات التػػي يفرضػػها التطػػكر االجتمػػاعي كاالقتصػػادم كأحياننػػالمالبػػس لمت
داخػػؿ كػػؿ مجتمػػع مػػع مراعػػاة خصكصػػية المجتمػػع كثكابتػػ   كمػػا أف اةزيػػاء تػػرتبط 

ة ػككػذلؾ تػرتبط بعالقػ  بتعاليـ الديف كالعادات كالتقاليد المتعارؼ عميهػا فػي المجتمػع
كلقد أعتبػر عا  شػبنجمرع اةزيػاء لغػة   (2)مباشرة بالمكاف كالظركؼ المناخية كالبيئية
كأف هذر المغة قد ترتقي في الحضارات   يعتمد عميها البشر في التعبير  لها إشاراتها

  (1)الكبرل كحضارتنا اليـك  فتبمغ ذركة القكة كالعظمة كأسمكب تعبيرم 

                                           

ػػا بػ  گػػا كػرد  امػا زنػدگكيند ك  هر جال در ايراف مػا تػكاف بػا يػؾ قػراف كنػيـ در ركز زنػدگع    ما  (0)
ماسػػاجا اينػػككر: كد ع راجػػع ا تمػػاـ نمػػا شػػپاكر گنػػداف ارزاف تػػر از شػػهرهال بػػزرچايػػا پطػػرز اكر
 مرجػػع سػػابؽ  اكرا  ئػػ  كينجػػا ك زادر رجػػب هاشػػـ ۀترجمػػػ  (ـ0012 ؽ هػػػ0121) ايػػراف ۀسفرنامػػػ

  021ص

عػػاطؼ عطيػػة: لبػػاس المػػرأة العربيػػة بػػيف التقاليػػد االجتماعيػػة  كالتفاعػػؿ  الثقػػافي  الثقافػػة  (2)
  88-81ـ  ص2108  ربيع 20الشعبية  العدد 

اري  اةزيػػػػاء الشػػػػعبية فػػػػي مصػػػػر  الهيئػػػػة المصػػػػرية العامػػػػة لمكتػػػػاب  سػػػػعد الخػػػػادـ: تػػػػ (1)
  08ـ  ص2118القاهرة
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أمػػا عػػف المالبػػس فػػي العصػػر القاجػػارم فػػيمكف أف نقسػػـ العصػػر إلػػا ثػػالث 
ا: كها المرحمة التي تشمؿ فترة حكـ عآقػا محمػد خػافع حتػا فتػرة حكػـ مراحؿ: اةكل

ا عف المالبس في عصػر عمحمد شارع كتتسـ أزياء هذر المرحمة بأنها لـ تختمؼ كثيرن 
كالمرحمة الثانية: ها مرحمة حكػـ الشػار   (0)الدكلة الزندية أك عصر الدكلة الصفكية

عهػػد التطػػكير كاالنفتػػاح عمػػا الغػػرب  عناصػػر الػػديف شػػارع كتتميػػز هػػذر الفتػػرة ببدايػػة
كمحاكلة تقميدهـ  إال أف هذا التأثير لـ يتحقؽ إال فػي المرحمػة الثالثػة: كهػا مرحمػة 
خمفاء عناصر الديف شارع حتا عهد عأحمد شار قاجارع آخر ممػكؾ الدكلػة القاجاريػة  

رر بػيف ككاف لالنفتاح عمػا الغػرب كالبعثػات إلػا أكركبػا كانتشػار فكػرة الحريػة كالتحػ
اإليرانييف كزيادة عدد الجاليات اةجنبية في إيراف دكر في التحرر مف تقاليد اةزيػاء 

كبصػػػفة خاصػػػة مدينػػػة طهػػػراف  كمحافظػػػة  ل الكالسػػػيكية خاصػػػة فػػػي المػػػدف الكبػػػر 
  (2)المناطؽ المنعزلة )الجبمية أك القركية( عما زيها التقميدم

ف كػاف  كلقد اهتـ بعض الرحالة اليابانييف بكصؼ كشرح  اةزياء اإليرانيػة  كا 
كصفهـ للزياء اإليرانية غير دقيػؽ مقارنػة بكصػؼ الرحالػة اةكربيػيف الػذيف اهتمػكا 
بكصؼ تفاصيؿ الزم اإليراني عند مختمؼ الطكائؼ كفي كؿ المناطؽ المختمفػة التػي 
زاركها   كالجدير بالذكر أف الرحالة اليابانييف في كصفهـ للزيػاء فػي مدينػة طهػراف 

ربطػػكا بػػيف اةزيػػاء كبػػيف طبقػػات المجتمػػع  فكػػاف كصػػفهـ للزيػػاء عمػػا أسػػاس  دقػػ
:ع  رأيػت التقسيـ الطبقي لممجتمع الطهراني  كيصؼ عماساجاع اةزياء اإليرانية قائالن 

                                           

كشاؾ دكرر زندي  بر اساس طبقات اجتمػاعا آف پراف:  بررسي گسيد سعيد زاهد زاهدانا كديػ (0)
ار شػهيد بػاهنر گدانشػكدر ال ادبيػات كعمػـك انسػانا دانشػػ -دكرر  مجم  ال مطالعػات ايرانػي

  ـ(2108) هػػػػ ش010۴اييػػػز كزمسػػػتاف پهػػػاردهـ  شػػػمارر بيسػػػت كهشػػػتـ  چكرمػػػاف  سػػػاؿ 
  010ص

كشاؾ بػانكاف ايرانػا در دكرر ال قاجاريػ   مجمػ  ال رشػد پػ  ال تحكؿ چاشرؼ رجبي: تاريخػ (2)
  11-10  ص ـ(2118)هػ ش015۴  زمستاف 20آمكزش تاري   ساؿ هفتـ  شمارر 
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فا هذر العاصمة أصحاب المناصب في المراسػـ الرسػمية كحفػالت الضػيافة يزينػكف 
دكرهـ  ككانت مالبسهـ لهذا خميط بيف مالبسهـ بكضع الميدليات كالنياشيف عما ص

المالبس الشػرقية كالغربيػة  ككػانكا فػا ح سػف كجمػاؿ  فأكجػ  كبهػاء اإليػرانييف أكثػر 
جماال منا نحف اليابانييف  فقصة الشعر كتهذيب لحيػة الرجػاؿ تتناسػب مػع كجػكههـ 

  (0)كتجممها  كالكثير منهـ يتحدث الفرنسية            ع
كصف  للزياء اإليرنية مع طريقػة كصػؼ سػابقي  مػف كيتفؽ عسكزككيع في 

يرتدم أهؿ الطبقة العميا مف هذا المجتمع أزياء أكركبيػة ع فيقكؿ:  الرحالة اليابانييف
بطريقػػػة مختمطػػػة )إيرانيػػػة أكركبيػػػة(  فيرتػػػدل أصػػػحاب الطبقػػػة اةقػػػؿ مػػػف الطبقػػػة 

الكيمكنػكل  المتكسطة بنطمكف مثؿ الصينييف كمف اةعما قطعة قماش ععبػاءةع مثػؿ
ا   كيقكؿ فػي مكضػع آخػر كاصػفن (2)   عاليابانا يربط حكل  حزاـ ضيؽ مف القماش  

                                           

كمهمانيهػػا مػػداؿ كنشػػانهال بسػػيار ديػػدـ كػػ   ايتخػػت كدر مراسػػـپعمعمػػكـ اسػػت كػػ  در ايػػف  (0)
صاحب منصػباف دكلػت سػين  كلباسشػاف را بػ  آف مػزيف كػردر بكدنػد  جامػ  شػاف بػا ايػف كػ  

هرر كقياف  ال ايرانػا هػا از چيرايا داشت  گآميخت  ال از لباس شرقا كغربا بكد  ظرافت ك
هػرر چاف متناسػب بػا كن  شػاف انبػكر ك ريػش كسػبيؿ مػردگنا ها جذاب تر است  مكل پاچما 

اف كػ  مردمػػا بػػا كفايػػت گارچشػاف كزيبػػا اسػػت  بسياريشػاف فرانسػػ  حػػرؼ بزننػػد  امػا ايػػف بيػػػ
ػػا را در خيػاؿ كتػكهـ بػ  سػر مػا گكف عركسػكانا انػد كػ  زنػدچكتكانا ب  نظر مػا آينػد  همػػ

 رجػب هاشػـ ۀترجمػػ  (ـ0012 ؽ هػػ0121) ايػراف ۀماساجا اينػككر: سفرنامػػرسانند ع راجع 
  081-080ص مرجع سابؽ  اكرا  ئ  كينجا ك درزا

ائػا( مػا پػػا بػ  شػيكر ال آميختػ  )ايرانػا ك اركگع مردـ طبق  ال باال ايف جامع  لباس فرنػ (2)
كشػا پكشػند كبػاال پينػا هػا مػا چائيف تػر از طبقػ  ال متكسػط شػمكارل ماننػد پكشند  مردـ پ

 اسػكزكككل آف مػا بندنػد   ع راجػع ر  گنا در بر ما كنند ككمربنػدل تنػػپاچمانند كيمكنكل 
-0018هػػػػ ؽ  0121شػػػيف جػػػكء سػػػفر در فػػػالت ايػػػراف ) سػػػكزككا ۀشػػػيف جػػػكء: سفرنامػػػػ

 ك زادر رجػب هاشػـ ۀابا در شماؿ كشػرؽ ايػراف  ترجمػػػچ اراهب بكدائ لردگيادر پـ( 0018
 001ص مرجع سابؽ  اكرا  ئ  كينجا
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يرتػدل رجػاؿ الطبقػات اةعمػا مػف المتكسػطة طاقيػة أغطية الرأس بالنسبة لمرجػاؿ:ع 
عما الػنمط التركػا قيمتهػا ثمػانا قػركف  كأصػحاب الطبقػة اةفقػر لهػـ طاقيػة تشػب  

انا )عما شكؿ نصؼ كرة( لكنها رمادم  كقيمتهػا كاحػد الجزء اةسفؿ مف القدر الياب
 (0)  كنصؼ قراف  ع

يػرل الباحػث مػف خػالؿ الكصػؼ السػػابؽ مػدم التطػكر الػذم لحػؽ باةزيػػاء          
اإليرانية في هذر الفتػرة خاصػة عنػد أهػؿ الطبقػات العميػا مػف المجتمػع  كربمػا يرجػع 

سػػفر العديػػد مػػف أصػػحاب  :إلػػا عػدة أسػػباب منهػػا -مػػف كجهػػة نظػػر الباحػػث –ذلػؾ 
هػػػك التقميػػػد ةزيػػػاء  :  كالسػػػبب الثػػػانيبأهمهػػػا الطبقػػػات العميػػػا إلػػػا أكركبػػػا كالتػػػأثر
ككػاف اةرمػف عمػا سػبيؿ المثػاؿ أكثػر فئػات   اةكركبييف المقيميف في مدينة طهػراف

كالتي كانت تنتشر  -ا لهـ  كما أف فكرة الحرية بكؿ أنكاعها المجتمع الطهراني تقميدن 
 في إيراف أدت إلا محاكلة التحرر مف اةزياء الرسمية كالتقميدية الثابتة  - اسريعن 

كيػػرل الباحػػث أف كصػػػؼ الرحالػػة اليابػػانييف ةزيػػػاء اإليػػرانييف فػػي مدينػػػة  
فمك كػاف كصػؼ اةزيػاء   ا عما فكرة الطبقية االجتماعيةطهراف كاف في أساس  قائمن 

الحرؼ لكاف أكثر ثراء لمػرحالت  كعمػا ا عما التنكع مف حيث الفئات كالطبقات ك قائمن 
الػػرغـ مػػف ذلػػؾ ركػػز بعػػض الرحالػػة اليابػػانييف كصػػفهـ لػػزم ثالثػػة مػػف شخصػػيات 

 كيمكف تفصيمهـ كالتالي:  المجتمع اإليرانا

                                           

كػالر طػرز تركػا كػ  هشػت قػراف قيمػت كشش سر  مػرداف بػاالتر از طبقػ  ال متكسػط پع در  (0)
نػا )بػ  شػكؿ پاچ گائػيف تػر كالهػا ماننػد بخػش زيػريف ديػػپذارنػد  كمػردـ گدارد ب  سػر مػا 

شػيف جػكء:  اسػكزككيؾ كنيـ قراف قيمت آف است   ع راجع =كيؾ تا  گنميكرر( ك  خاكا رنػ
در يػػاپـ( 0018-0018هػػػ ؽ  0121شػػيف جػػكء سػػفر در فػػالت ايػػراف ) سػػكزككا ۀسفرنامػػػ

 اكرا  ئػ  كينجػا ك زادر رجػب هاشػـ ۀابا در شماؿ كشرؽ ايراف  ترجمػػػچ اراهب بكدائ لردگ
  008ص مرجع سابؽ 
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 ٔصف يالتس رخال انذيٍ اإلساليي: -أ
حػػػازت المالبػػػس الخاصػػػة برجػػػاؿ الػػػديف اإلسػػػالمي عمػػػا اهتمػػػاـ الرحالػػػة  

 رحالة الثالثة  فقد كصؼ عسكزككاع مالبسهـ فػي رحمتػ  قػائالن عسكزككاع مف بيف ال
ع   كفػػي هػػذر الػػبالد يػػتعمـ السػػادة بعمػػائـ خضػػراء  كيػػتعمـ رجػػاؿ الػػديف بعمػػائـ  :

ع    كيضػػع رجػػاؿ الػػديف طاقيػػ    كيقػػكؿ فػػي مكضػػع آخػػر(0)بيضػػاء أك سػػكداء   ع
صػما ا   – بيضاء أك سكداء مكاف القبعة  كيرتدم السادات مف نسؿ سػيدنا محمػد

     (2)  ع عمامة خضراء تميزهـ عف العامة مف الناس   -عمي  كسمـ 
كيػرل الباحػث أف سػبب اهتمػاـ عسػػكزككاع بمالبػس رجػاؿ الػديف المسػػمميف  

يرجع في اةساس إلا عدة أسباب منها: طبيعة شخصية عسكزككاع فهػك رجػؿ ديػف 
يشػاهدكا أزيػاء المسػمميف مػف بكذم لذا يهتـ بالديانات اةخرل  كما أف اليابانييف لـ 

كربمػا يكػكف سػبب عػدـ   ؾفربما أراد عسػكزككاع مػف خػالؿ كصػف  تكضػيح ذلػقبؿ  
اهتمام  بكصؼ أزياء باقي اةقميات الدينية أن  يعرفها بحكـ إقامت  فتػرة فػي أمريكػا 

 ككذلؾ النتشار هذر الديانات في الياباف    كسفرر إلا أكركبا
 ٔصف يالتس قٕاخ انقٕزاق: -ب

:ع   مالبػػس قػػكات ذكرعماسػػاجيع فػػي رحمتػػ  كصػػؼ زم قػػكات القػػكزاؽ قػػائالن  
 القكزاؽ الركسية كاحدة  باستثناء أف لكف مالبس  كات ػة كقػاؽ اإليرانيكز ػالق

                                           

ع    از ايف رك سيدها ك  عمام  سبز ما بندند كركحانياف ك  عمام  سفيد يا سيار بػر سػر  (0)
  11ص سابؽ المرجع الذارند    ع راجع گما 

يػف خػػكد عمامػػ  سػفيد يػػا سػػيار بػ  سػػر مػػا چكػػالر  ركل عرقػػػع    مػرداف ركحػػانا  بػػ  جػال  (2)
ذارند  كسادات كػ  از نسػؿ حضػرت محمػد )ص( هسػتند دسػتار سػبز مػا بندنػد تػا از مػردـ گ

  008عادل ممتاز باشند ع راجع المرجع السابؽ  ص 
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  (0)الركس رمادم كلكف مالبس اإليرانييف أسكد    ع
:ع يمكػػف القػكؿ: بػػأف قػػكات القػػكزاؽ  كيصػؼ عسػػكزككاع قػػكات القػكزاؽ قػػائالن 

هػػي أفضػػؿ قػػكة فػػي الجػػيش اإليرانػػي  ففرسػػانهـ قػػد تعممػػكا عمػػا يػػد قػػادة ركس  
ة  كهـ أفضػؿ حػاالن مػف بػاقي القػكات النظاميػة    ػـ كهيئتهـ كالقكات الركسيكمالبسه

 (2)  ع
كي رجػػع الباحػػث سػػبب ذكػػر الرحالػػة   لقػػكات القػػكزاؽ ككصػػفهـ فػػي رحالتهػػـ   

أكال إلا نفكذ سمطة هذر القكات داخؿ مدينة طهراف كذلؾ لمكانتها عند ممػكؾ الدكلػة 
لػا أف هػذر القػكات فػي اةسػاس تخضػع لقيػادة القاجارية  ثانيا يرجع االهتمػاـ بهػـ إ

الركس  ككاف اليابانيكف في هذر الفترة خاصة بعد الحرب الركسية اليابانية مهتميف 
 بكؿ ما هك ركسي  

                                           

ع    لباس قزاؽ هال ايراف كقزاؽ هال ركسي  يكسػاف اسػت  جػز ايػف كػ  يكنيفػكـر ركس هػا  (0)
 ايػػراف ۀماسػػاجا اينػػككر: سفرنامػػػكلبػػاس ايرانػػا هػػا مشػػكا اسػػت   ع راجػػع   گسػػترل رنػػػخاك
  08ص مرجع سابؽ  اكرا  ئ  كينجا ك زادر رجب هاشـ ۀترجمػ  (ـ0012 ؽ هػ0121)

ؿ سرسبد قشكف ايراف است  اما سكاراف قزاؽ را افسراف َگفت ك  نيركل قزاؽ گع     ما تكاف  (2)
يكنيفػكـر كظاهرشػاف بػا سػرباز قػزاؽ ركسػا يكػا اسػت حاؿ آف كػ  ركسا تعميـ مػا دهنػد  ك 

شػيف جػكء:  اسػكزككدا مػا ماننػد تػا بػ  اهػؿ نظػاـ ع  راجػع گػر افراد قشكف بيش تر ب  گديػ
يػػادر پـ( 0018-0018هػػػ ؽ 0121شػػيف جػػكء سػػفر در فػػالت ايػػراف ) سػػكزككا ۀسفرنامػػػ

 اكرا  ئػ  كينجػا ك زادر رجػب اشػـه ۀابا در شماؿ كشرؽ ايراف  ترجمػػػچ اراهب بكدائ لردگ
الثػػكرة الدسػػتكرية اإليرانيػػة خالػػد محمػػدابراهيـ سػػالمة :    راجػػع كػػذلؾ18ص مرجػػع سػػابؽ 

ػػػ  آكػػاع   مرجػػع گعاكءبػػا كػػا عسػػكزككي شػػيف جػػكءع كمػػف خػػالؿ رحمتػػي  ـ(0018-0000)
   21  صسابؽ
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 ٔصف أزياء انُساء : -ج 
حاز مظهر المرأة اإليرانية عما اهتماـ الرحالػة الثالثػة  حيػث كػاف مظهرهػا   

رأيػت  بار في المجتمع اإليرانا  يقكؿ عاكءباع في رحمت  :عا لالنتهك اةكثر غرابة كلفتن 
 عبػاءةهػف يمبسػف   اكمالبسػهف غريبنػ النسػاءمظهػر  في زيارتا اةكلػا إلػا طهػراف

عمػػا رؤكسػػهف كيسػػتر كػػؿ  اإليشػػاربمثػػؿ  اشػػب  الشػػاؿ كيضػػعنهت ةمخططػػ ةقطنيػػ
   (0)أرجمهف ع  اجسامهف مف رؤكسهف حتأ

قمػػيالن مػػا تخػػرج نسػػاء الطبقػػة العميػػا   عي:كيصػػؼ عسػػكزككاعزم المػػرأة كالتػػال
دقة  عممنا بأف الغالب عميهف أف يمبسف عبػاءة كيفية حجابهف ب كصؼاليمكننا لهذا 

سػػػكداء تغطػػػا رؤكسػػػهف كحتػػػا أقػػػدامهف  كمػػػا يخفػػػيف كجػػػكههف ب يشػػػارب رقيػػػؽ 
 (2) عأبيض

فعمػػا الػػرغـ مػػف المحػػاكالت الحثيثػػة التػػي قػػاـ بهػػا عناصػػر الػػديف شػػارع فػػا  
لػػة تطػػكير إيػػراف إال أف مػػا يخػػص زم المػػرأة اإليرانيػػة ظػػؿ مػػف الثكابػػت التػػي لػػـ محاك 

                                           

غريػب بػكد  آنهػا  كشػش زف هػاپبرال مف ك  تهراف را بػرال نخسػتيف بػار مػا ديػدـ  هيػأت ك (0)
نب  ال با رار رار درشت  ك  ب  شاؿ شبي  است  مثػؿ لبػاس ركل سػر مػا اندازنػد كػ  پادر چ

ايػػراف ك كراركد  ۀػػػ  آكػػا: سفرنامػػػگاكءبػػا كػػاراجع كشػػاند    عپا مػػا پهمػػ  ال تنشػػاف را تػػا 
از شػػماؿ بػػ  جنػػكب جهػػاف  گ هػػؿ هػػزار فرسنػػػچـ( بخشػػا از كتػػاب 0001هػػػ ؽ 0125)

  88-88ص  مرجع سابؽ   اكرا ئ  كينجا ك زادر رجب ـهاش ۀترجمػ

ع زنهال ردر ال باال كـ تر از خان  بيركف ما ركند  كاز ايف رك نمػا تػكاف ديػد كػ  جامػ  ك  (2)
ا را بػا پنػيف اسػت كػ   در بيػركف خانػ ت سػر تػا چكن  است  امػا رسػـ چگكشش شاف دقيقا پ
 اسػػكزككنهػػاف مػػا كننػػد   ع راجػػع پيد كشػػانند كركيشػػاف را بػػا ركسػػرل سػػفپادرل سػػيار مػػا چ

-0018هػػػػ ؽ  0121شػػػيف جػػػكء سػػػفر در فػػػالت ايػػػراف ) سػػػكزككا ۀشػػػيف جػػػكء: سفرنامػػػػ
 ك زادر رجػب هاشػـ ۀابا در شماؿ كشػرؽ ايػراف  ترجمػػػچ اراهب بكدائ لردگيادر پـ( 0018
  008-001ص  مرجع سابؽ  اكرا  ئ  كينجا
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يمحؽ بها تغيػر إال فيمػا بعػد فػي عصػر الدكلػة البهمكيػة   فقػد كػاف زم المػرأة خػارج 
تغطػي النسػاء مػف الػرأس إلػا  -ا تككف سكداء المكفغالبن  –البيت عبارة عف عباءة 

كهػػذا يرجػػع لخصكصػػية   يصػػف  الرحالػػةالقػػدـ  أمػػا زم النسػػاء داخػػؿ المنػػازؿ لػػـ 
كعادات كتقاليد المجتمع اإليرانا الذم يحجب النساء  كما أف الرحالة اليابػانييف فػي 

مػرأة  لتػدخؿ عمػا النسػاء  بيػكتهف كتصػؼ اعامػة لػـ يكػف بيػنهـ  ةهذر الفتػرة بصػف
ؿ مالبسهف فيها  لهذا لـ تكضح الرحالت اليابانية كصفا لمالبس كأزياء النساء داخػ

كهنػػاؾ مالحظػػة أخػػرل فػػي هػػذا الشػػأف حيػػث إف الرحالػػة الثالثػػة لػػـ يصػػفكا   المنػػازؿ
الػػزم الخػػاص بنسػػاء اةقميػػات الدينيػػة كالعرقيػػة فػػي مدينػػة طهػػراف كهػػذا ربمػػا يرجػػع 
لنفس السبب السابؽ  أما عف سبب عدـ ذكر الرحالة لكصؼ أزيػاء الممػؾ القاجػارل 

 الشار  يرجع  إلا أف الرحالة الثالثة لـ يركا 
 ٔصف انطعاو ٔاملشرٔتاخ: -1

ارتػػبط الطعػػاـ بحيػػاة اإلنسػػاف  فكانػػت حركػػة اإلنسػػاف اةكلػػا كترحالػػ  فػػي  
كلمبحث عف أماكف آمنػة   اةرض  لمبحث عف الطعاـ ليحي نفس  مف الجكع كالمكت

ػػ ا  كبمػػركر الػػزمف كاكتسػػاب اإلنسػػاف مػػف تقمبػػات الطبيعػػة كالحيكانػػات المفترسػػة أيضن
ياتيػػػة اسػػػتطاع تػػػكفير الطعػػػاـ النبػػػاتي مػػػف خػػػالؿ اسػػػتغالل  لمحاصػػػيؿ الخبػػػرات الح

كالتػػي تنكعػػت حسػػب تنػػكع المنػػاخ كظػػركؼ الطبيعيػػة  كباسػػتأناس اإلنسػػاف   اةرض
لمحيكانات كالطيكر استطاع تكفير الطعاـ الحيكاني منها  أضؼ إلا ذلؾ أف اإلنساف 

مػػف اةمػػـ ثقافتهػػا              تعػػددت طػػرؽ تناكلػػ  لمطعػػاـ حيػػث فرضػػت كػػؿ أمػػة 
  (0)ا معتقداتها الخاصة بالطعاـ الخاصة بالطعاـ كطريقة تناكل  كأيضن 

                                           

  الطبعػػة  إسػػماعيؿافػػة اإلنسػػانية  ترجمػػة كامػػؿ يكليػػكس ليػػبس: أصػػؿ اةشػػياء بػػدايات الثق (0)
  81-81ـ  ص2118الثانية  دار المدل  دمشؽ  
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هتـ الرحالة بكصؼ الطعاـ كالمشركبات اإليرانيػة كاإلشػارة إلػا عػادات اكلقد 
اإليرانييف كمعتقداتهـ في بعض اةطعمػة كالمشػركبات  كنالػت اةطعمػة كالمشػركبات 

 فعػػػرض أكالن   اهػػػتـ عسػػػكزككاع فػػػي رحمتػػػ  بشػػػرح كاؼ  اهتمػػػاـ الرحالػػػة اليابػػػانييف  ك 
:ععادة مػا يتنػاكؿ اإليرانيػكف الشػام كالخبػز بػيف السػابعة  مكاعيد تناكؿ الطعاـ قائالن 

ا  كالغػػداء حػػكالي السػػاعة الكاحػػدة ظهػػرنا  كالعشػػاء حػػكالي السػػاعة  كالثامنػػة صػػباحن
 :يرانػػػا قػػػائالن ثػػػـ يشػػػرح تنػػػكع الطعػػػاـ عنػػػد طبقػػػات المجتمػػػع اإل (0)  عالتاسػػػعة   

ع   أصحاب الطبقة العميا يأكمكف اةرز كالخضار المطبكخ مع أربعػة أك خمسػة قطػع 
لحـ: طير أك خركؼ     كبعد تناكؿ طعامهـ  يأكؿ الخداـ البػاقي عمػا المائػدة  أمػا 

كلقػد أشػار   (2)عغداء كعشاء الطبقة الدنيا كالفقراء عبارة عف الخبز كالجبف فقط    
مجمكعػة ا إلا نكع أخر مف الطعاـ المفضؿ عند اإليػرانييف حػيف قػاؿ :ع عاكءباع سريعن 

ػا ػكا أرزنا مطبكخن ػمنهـ في غرفة تحرير المجمة جمسكا حكؿ منضدة كأكم ا لذيذنا ممزكجن
 بالمحـ كالمبف  كهك مف اةطعمة المستحدثة 

                                           

ال  كنػافت مػا خكرنػد  حػدكد چصػبح  5يػا 8نيف است كػ  حػدكد چع عادت غذايا ايرانا ها  (0)
شػيف  اسػكزككشب شاـ ما خكرند   ع راجع  0بعد از ظهر ناهار  كحدكد ساعت  0ساعت 

ـ( 0018-0018هػػػ ؽ  0121شػػيف جػػكء سػػفر در فػػالت ايػػراف ) كاسػػكزك  ۀجػػكء: سفرنامػػػ
 ئػ  كينجػا ك زادر رجػب هاشػـ ۀابا در شماؿ كشرؽ ايراف  ترجمػػػچ اراهب بكدائ لردگيادر پ

  008ص  مرجع سابؽ  اكرا 
كشػت )مػرغ گكنػ  گنػ  پ -هػارچلك  كخػكرشت اسػت كػ  از چع    مردـ باال برن  خكردند ك   (2)

س از غػذا خػػكردف آنهػا  بػاقي مانػػدر را كػ  در سػفرر اسػػت پكننػد  ك كسػفند  ( درسػت مػػاگك
نيػر اسػت   ع پائيف كفقير فقط ناف كپنككرها ك خدمتكارها ما خكرند  ناهار كشاـ مردـ طبق  

  008-008راجع المرجع السابؽ  ص 
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  (0) عمع ميار معدنية كاردة مف تركيا   -المحببة ل يرانييف 
أف اةرز المخػػتمط بػػالمحـ كػػاف مػػف اةطعمػػة اةساسػػية التػػي كعميػػ  يتضػػح 

فطعامهـ عما حسػب   تتناكلها الطبقة الغنية كالعميا  أما الفقراء فكانت حالتهـ سيئة
كصػػؼ الرحالػػة ال يتعػػدل تنػػاكؿ الخبػػز كالجػػبف  كهػػذا يكضػػح لنػػا مػػدل سػػكء حالػػة 

 الطبقات الدنيا في المجتمع في طهراف في تمؾ الفترة 
مػا يخػص المشػركبات اإليرانيػة فيشػير عسػكزككاع إلػا أف الشػام هػك أمػا في

المشركب المفضؿ لدل اإليرانييف حيف قاؿ:ع يشرب اإليرانيكف عادة الشػام  كي شػرب 
الشػام فػاتح المػكف فػي كػكب صػغير  فبنفس طريقة شرب  فػي ركسػيا  حيػث يضػعك

بقػػة العميػػا يشػػربكف   كمػػا أف اإليػػرانييف مػػف الط(2)كيمزجكنػػ  بالسػػكر كيشػػربكن     ع
كذلػػؾ كمػػا أشػػار عاكءبػػاع فػػي   الميػػار المعدنيػػة كالتػػي كانػػت تسػػتكرد مػػف خػػارج إيػػراف

  (1)كاردة مف تركيا   ع ة:ع    مع ميار معدني رحمت  قائالن 
                                           

 لػك شػيريف را كػ  بػاپرد ميزل نشسػت  كظػرؼ گع   جمعا شاف در اتاؽ تحريري  ال ركزنام   (0)
بػا آب معػدنا  -كشت كشير درسػت مػا كننػد كاز خػكراؾ هػال دلخػكار ايرانيػاف متجػدد اسػتگ

 هػػػػػ0125) كراركد ك ايػػػػراف ۀػػػػػ  آكػػػػا: سفرنامػػػػػگاكءبػػػػا كػػػػاكارد شػػػػدر از تركيػػػػ    ع راجػػػػع 
 هاشػػـ ۀترجمػػػ جهػاف  جنػػكب بػػ  شػماؿ از گفرسنػػػ هػػزار هػؿچ كتػػاب از بخشػا( ـ0001 ؽ

  01سابؽ  صمرجع   اكرا ئ  كينجا ك زادر رجب
نػػاف اسػػت كػػ  در ركسػػي   كػػ  در چال مػػا خكرنػػد  امػػا طػػرز نكشػػيدف آف چايرانػػا عمكمػػا ع  (2)

مػػا ريزنػػد كشػػكر در آف مػػا آميزنػػد كمػػا نكشػػند   ع راجػػع  گال كػػـ رنػػػچاسػػتكاف يػػا ليػػكانا 
هػػػ ؽ  0121شػػيف جػػكء سػػفر در فػػالت ايػػراف ) سػػكزككا ۀشػػيف جػػكء: سفرنامػػػ اسػػكزكك
 هاشػػـ ۀابػػا در شػػماؿ كشػػرؽ ايػػراف  ترجمػػػػچ اراهػػب بػػكدائ لردگيػػادر پـ( 0018-0018
  008ص  مرجع سابؽ  اكرا  ئ  كينجا ك زادر رجب

 كراركد ك ايػراف ۀػ  آكا: سفرنامػػگاكءبا كاع    با آب معدنا كارد شدر از تركي    ع   ع راجع  (1)
 ف جهػػا جنػػكب بػػ  شػػماؿ از گفرسنػػػ هػػزار هػػؿچ كتػػاب از بخشػػا( ـ0001 ؽ هػػػ0125)

 .01مرجع سابؽ  ص  اكرا ئ  كينجا ك زادر رجب هاشـ ۀترجمػ
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 صػػكرةبشػػكؿ غيػػر مباشػػر أظهػػرت يتضػػح ممػػا سػػبؽ أف الػػرحالت اليابانيػػة 
فقػد كانػت الطبقػة العميػا هػا  اةطعمة كالمشركبات داخؿ المجتمع في مدينة طهراف 

أك لزيػاراتهـ   ا في التػأثر بطػرؽ الطعػاـ الغربيػة الخػتالطهـ بػاةكركبييفاةكثر تطكرن 
أك النتشار عدد مف المطاعـ في مدينة طهراف  أما   المتعددة لممدف الغربية كركسيا

كػاف ك  كهػك الخبػز كالجػبف  الطبقات الدنيا كالفقراء فكاف طعامهـ مف أبسط اةطعمػة 
 ا في أطعمة الطبقات العميا ا رئيسن اةرز عنصرن 

 انعًارج يف يذيُح طٓراٌ:  -2
يمكف أف نكتشؼ مف خالؿ المبانا المعمارية بجميع أنكاعها كأشكالها مدل  

تطكر المجتمعات داخؿ المدف  فمف خالؿ فنكف العمارة كطرزها المتعددة يبػرز مػدل 
احػػث أنػػ  قبػػؿ الحػػديث عػػف العمػػارة تحضػػر كمدنيػػة المجتمػػع مػػف عدمػػ   كيػػرل الب

كطرزها في مدينة طهراف يجب اإلشارة إلا أف التخطيط العمراني لمدينػة طهػراف كػاف 
لػػ  أثػػر عمػػا المجتمػػع داخػػؿ المدينػػة كتكزيعاتػػ  السػػكانية بطبقاتػػ  المختمفػػة  فقػػد 
قسمت مدينة طهراف منذ بدايتها عما أساس طبقي  حيث إف المنػاطؽ النظيفػة ذات 

الجميمة كحسنة الطقس كاف يسػكنها الشػار كرجػاؿ بالطػ  كاةغنيػاء ككانػت  المناظر
تقع في الجزء الشمالا مف المدينة  أما عامػة الشػعب كبػاقي الطبقػات فكانػت تقطػف 

  كهػػذا يتضػػح مػػف خػػالؿ (0)اػمنهػػ      بػاقي أجػػزاء المدينػػة كخاصػػة الجػػزء الجنػكبي 
ا فيقكؿ سكزككا في رحمت  كاصفن   كصؼ الرحالت اليابانية لمعمارة فا مدينة طهراف
يقػع القصػر الممكػا فػي كسػط  :ع المنطقة التي تأثرت مبانيها بالطراز اةكركبي قائالن 

خان  في شماؿ هػذا القصػر  كفػي كػؿ مػف الجهػة الشػمالية پالمدينة  كيقع ميداف تك

                                           

مينا رمضاف جماعت ك زينب اكبرل:  تحكالت بػافتا تهػراف در دكرر ال قاجػار تغييػرات ايجػاد  (0)
يػػرل خانػػ  هػػال نسػػبت بػػ  معػػابر شػػهرل  فصػػمنام  جامعػػ  شناسػػا گشػػدر در نحػػكر ال قػػرار 

  080-085  ص ـ(2101 ) هػ ش0102تابستاف -  بهار0تاريخا  شمارر
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كالجنكبيػػػة لهػػػذا الميػػػداف مبنػػػا مزخػػػرؼ كمػػػزيف بػػػاةلكاف  كأكدعػػػكا هنػػػاؾ المػػػدافع 
يمة  كيقع في الجانب الشرقي لهذا الميداف مبني البنؾ الممكي  كهك مبني عمػا القد

  أمػػا المنطقػػة الجنكبيػػة فكانػػت تخمػػك مػػف مظػػاهر كمعػػالـ  (0) ع الطػػراز اةكركبػػي 
يقػػكؿ عماسػػاجاع عنػػد زيارتػػ  لضػػريح عالشػػار عبػػالعظيـع فػػي   الحداثػػة فػػي مبانيهػػا

ات القػػدـ حتػػا اآلف  كالبعػػد عػػف جنػػكب مدينػػة طهراف:ع    تسػػتطيع أف تػػرل عالمػػ
كمف ثـ فقػد كانػت المبػاني المعماريػة تػكزع فػي مدينػة طهػراف   (2)الحضارة كالتمدفع

ا فػػي عمػػا أسػػاس طبقػػات المجتمػػع  فقػػد كانػػت المنػػاطؽ الشػػمالية هػػي اةكثػػر تطػػكرن 
  العمارة كأغمبها تأثر بالعمارة الغربية

التحديث كالتطكير التا طػرأت قتصرت الدراسة عما إبراز أهـ مالمح ا كلقد   
عمػا المنػػازؿ فػػي مدينػػة طهػراف   ةف المنػػازؿ أهػػـ المبػػاني التػي اهػػتـ بهػػا الرحالػػة 

ف فػػي كصػػفهـ لعمػػارة مدينػػة طهػػراف  ككانػػت مشػػاهدة الرحالػػة اليابػػانييف كاليابػػاني
الثالثػػة حػػكؿ تصػػميـ المنػػزؿ اإليرانػػي فػػي مدينػػة طهػػراف مرتبطػػة بالعػػادات كالتقاليػػد 

يػػة المحافظػػة  ككػػذلؾ كػػاف الرحالػػة الثالثػػة يصػػفكف المنػػازؿ حسػػب الطبقػػات اإليران
جػػدراف  كفيػػرانيإلا يشػػيد: ع االجتماعيػػة  فقػػد ذكػػر عماسػػاجاع ذلػػؾ فػػي رحمتػػ  قػػائالن 

                                           

خانػ  در شػػماؿ ايػف كػػاخ اسػت  در هػػر دك پع كػاخ شػاها در مركػػز شػهر افتػػادر  كميػداف تػػك (0)
هػال پزننػدر ال دارد  تػك گػسكل شماؿ كجنكب ايف ميداف كمياف ساختمانا يؾ طبقػ  كػ  رنػ

ماردهانػػد  در سػػكل شػػرقا ايػػف ميػػداف سػػاختماف سػػبؾ گيػػايا آنجػػا پچذاشػػت  كتػػكگعهػػد قػػديـ 
شػيف  سكزككا ۀشيف جكء: سفرنامػ اسكزككراجع ائا بانؾ شاهنشاها ايراف است    ع پكار 

ابػا چ اراهػب بػكدائ لردگ يػادر پـ( 0018-0018هػػ ؽ  0121جكء سفر در فػالت ايػراف )
  11ص مرجع سابؽ  اكرا  ئ  كينجا ك زادر رجب هاشـ ۀدر شماؿ كشرؽ ايراف  ترجمػػ

 چػار ما كند بيابػاف برهنػ  اسػت  كاز آبػادانا كركنػؽ قػديـ هيػشـ كچع    اكنكف تا آنجا ك   (2)
 رجػب هاشـ ۀترجمػ  (ـ0012 ؽ هػ0121) ايراف ۀماساجا اينككر: سفرنامػراجع بازنماندر ع 

  081ص مرجع سابؽ  اكرا  ئ  كينجا ك زادر
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مػف هػذر  بعػضزقػة كالشػكارع ك يمكف رؤية داخمهػا مػف اة  الف  منازلهـحكؿ  مرتفعة
 غنيػػاءالكبػػار كاة منػػازؿسػػط فػػي ك  كمػػا كػػاف يكجػػد  اجػػدن  اكرائعنػػ جمػػيالن كػػاف  المنػػازؿ
لحػد  العمػارةكهذر  لممنزؿ الجزء الداخمي  عفالبناية الخارجية مسبح يفصؿ حديقة ك 

 (0)اةثرياء الصينييفع   منازؿ عمارةكبير تشب  
كفػػي الحقيقػػة سػػاعدت التكسػػعات التػػي قػػاـ بهػػا عناصػػر الػػديف شػػارع لمدينػػة 

نشاء الحػدائؽ داخمهػا  طهراف عما تطكير المنازؿ  فساعدت عما تكس عة المنازؿ كا 
فػػي الكقػػت نفسػػ  حػػافظ اإليرانيػػكف عمػػا الطػػراز القػػديـ لتصػػميـ المنػػازؿ بفصػػم  إلػػا 
قسميف منعزليف كذلؾ بسبب احتراـ اةعراؼ كالمبادلء العامة  فكاف اةغنياء يبنكف 

ا عػف لكنػ  يظػؿ محجكبنػ  كيحػيط بػ  حديقػة جميمػة  قصكرهـ عمػا الطػراز اةكركبػي
  (2)كأم بيت تقميدم عامة بسكر عاؿ  ال

فقػد كصػؼ فػي رحمتػ  المنػازؿ اإليرانيػة قػائالن :ع عػادة مػا يكػػكف  عاكءبػاعأمػا 
منزؿ الشعب اإليرانا محاطنا بجدراف عالية  ينقسـ المنزؿ في داخؿ هذا السػكر إلػا 
جػػزئيف جػػزء خػػارجا كداخمػػا  الجػػزء الخػػارجا مػػف المنػػزؿ لػػ  عػػدة غػػرؼ لصػػاحب 

هػػػذا المنػػػزؿ كإلعػػػداد المشػػػركبات كلمضػػػيافة كغيػػػر ذلػػػؾ  كيسػػػتطيع  المنػػػزؿ كسػػػيد
اةغػػراب كغيػػر أفػػراد اةسػػرة أف يػػدخمكا هػػذا الجػػزء الخػػارجا بكػػؿ حريػػة عمػػا عكػػس 
الجػػزء اآلخػػر لممنػػزؿ  كالجػػزء الخمفػػي مػػف المبنػػا الػػذم كػػاف يطمقػػكف عميػػ  الػػداخما 

                                           

مػا تػكاف ذر نگيرامكف خان  شاف ديكار بمند مػا سػازند  كاز كػكل كپع ايرانا ها برابر مرسـك  (0)
نما كتكل خان  را ديػد  امػا شػمارل از ايػف خانػ  هػا بطػكر نػا منتظػر بػا شػككر كعػالا اسػت  

ػػػ  ال ميػػاف سػػاختماف كحكضػػا در ميػػاف آف دارد  كسػػاختماف چاف كمتمػػكالف باغػػػگخانػػ  بػػزر
ينػػا اسػػت ع چبيركنػػا از انػػدركنا جداسػػت  كايػػف تركيػػب تػػا انػػدازر ال ماننػػد خانػػ  ال اعيػػاف 

  021-021ص سابؽ ال مرجعالراجع 
جينيفرسكيرس: الثقافة الحضرية في مدف الشرؽ استكشاؼ المحيط الػداخمي لممنػزؿ  ترجمػة  (2)

  81ليمي المكسكم  مرجع سابؽ  ص 
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يص كػؿ غرفػة كاف خاص بأهؿ البيػت كربػات المنػزؿ  كيقػـك صػاحب المنػزؿ بتخصػ
في الداخؿ تناسب كؿ مف الزكجػة أك الفتػاة  كحتػا النسػاء مػف اةقػارب ال يسػتطعف 
أف يدخمف إلا هذر الغرؼ  كيسػمح فقػط لمػزكج كاةطفػاؿ كالمػرأة بالػدخكؿ  حيػث إف 

سنة  كبذلؾ يككف عدد اةطفاؿ في  02إلا  00الفتيات اإليرانيات يتزكجف في سف 
لا الداخؿ  لممنازؿ اإليرانية نكافذ كثيػرة كضػخمة نسػبينا  ازديارد لذلؾ يمنع دخكلهـ إ

لكف الجكانب اةربعة الداخميػة جميعهػا جػدراف  كتغطػا أرضػية الغػرؼ بػالطكب المػبف 
أك الحجر  كعما هذر اةرضػية يفرشػكف السػجاد الحريػرم أك الصػكفا غػالي الػثمف  

كالػذم يسػاكل عػدة  كحتا في منازؿ اةمراء كالفقػراء يفرشػكف السػجاد بػاهظ الػثمف 
  (1)آالؼ مف اليف الياباناع

                                           

با ديكارهال بمند احاط  شدر  كخانػ  در داخػؿ ايػف  ع خان  مردـ عادل ايرانا ب  طكر معمكؿ (0)
نػد اتػاؽ دارد كػ  چدر است  بخش بيركنػا خانػ  حصار ب  دك بخش بيركنا كاندركنا جدا ش

ذيرايػا كماننػد ايػف پبرال صاحب خان  يا رئيس ايف خان  منشا ها كمحػرراف اك كآبدارخانػ  ك
اف كغير افراد خانكادر مػا تكاننػد آزادانػ  بػ  ايػف بخػش بيركنػا كارد شػكند  گانػگها است  بيػ

خكاندر ما شكد خػاص اهػؿ حػـر  شتا آنك  اندركناپر خان  كساختماف گبر عكس بخش ديػ
كزناف خان  است  هر اتاؽ اندركف ب  تناسػب كضػع همسػر يػا دختػر صػاحبخان  بػ  يكػا از 
آنها اختصاص دارد  كب  ايف اتاؽ هال حتا خكيشػاكنداف زف نمػا تكاننػد كارد شػكند  كفقػط 

 02ا تػػ 00كف دختػػراف ايرانػػا را ازچشػػكهر كككدكػػاف ككمفػػت آف زف اجػػازر ال كركد دارنػػد  
هها زياد است  كبسػا كػ  كركد آنهػا هػـ بػ  انػدركف منػع چػا شكهر ما دهند  شمار بػگسالػ

هػػار سػػكل انػػدركنا همػػ  ديػػكار چنجػػرر نسػػب  ال زيػػاد دارد  امػػا پشػػكد  خانػػ  هػػال ايرانػػا 
هػف مػا كننػد  پفػرش مػا شػكد  =كركل ايػف كػؼ قػالا  گاست    كؼ اتاقها با آجر يا سنػ

نػد چراف قيمػت كػ  معػادؿ گشػما پتمكالف حتا قالا هال ابرشيما يا در خان  هال اعياف كم
آكػػا: =ػػػ  گراجػػع اكءبػػا كػػاهػػف مػػا كننػػد    ع پف ارزش دارد كػػؼ اتاقهػػال خانػػ  پاچهػػزار يػػف 
از گ هػػػؿ هػػػزار فرسنػػػػچـ( بخشػػػا از كتػػػاب 0001هػػػػ ؽ 0125ايػػػراف ك كراركد ) ۀسفرنامػػػػ
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لـ تكصؼ مف الداخؿ اإليرانية ممنازؿ ل الدقيقة تفاصيؿكالجدير بالذكر أف ال 
حيػػث كػػاف دخػػكؿ القسػػـ الػػداخمي لممنػػزؿ مػػف أشػػد   الػػثالث تالػػرحال فػػيللسػػؼ 

يػة خصكصيات المنزؿ اإليرانا  فمف المعركؼ فػي اةعػراؼ كالعػادات كالتقاليػد اإليران
ف   عػػدـ السػػماح بػػدخكؿ القسػػـ الػػداخمي مػػف البيػػت ةل ضػػيؼ أك غريػػب  حتػػا كا 

 كانت مكانت  كبيرة لدل أهؿ البيت  
 الخاتمة:

 تكصمت الدراسة إلا النتائ  التالية:
ـ زيػػادة 0001ـ إلػػا عػػاـ 0012شػػهدت مدينػػة طهػػراف فػػي الفتػػرة مػػف عػػاـ  -0

أم تكسػػعات تجػػر  جاريػػة لػػـسػػكانية تصػػاعدية شػػب  ثابتػػة فػػي حػػيف أف الدكلػػة القا
لممدينة في تمؾ الفترة مما أدل إلا ازدحاـ المدينة بالسكاف  ككاف اليهكد هـ اةقمية 

ا فػي مدينػة طهػراف  أمػا فيمػا يخػص تحديػد عػدد سػكاف اةقميػات الدينية اةكثر عػددن 
العرقية في مدينة طهراف فمـ يذكر أم مف الرحالػة اليابػانييف الثالثػة إحصػاء ةعػداد 

  كهػػذا اةمػػر مػف القصػػكر الكاضػػحة فػػي هػذر اةقميػػات  العرقيػػة التػػي تسػكف المدينػػة
 الرحالت الثالث 

كػػاف تكزيػػع الكظػػائؼ كالمهػػف فػػي مدينػػة طهػػراف فػػي الػػرحالت اليابانيػػة الثالثػػة  -2
ربطػػػت الػػػرحالت الثالثػػػة بػػػيف المهػػػف كطبقػػػات حيػػػث ا بطبقػػػات المجتمػػػع    مرتبطنػػػ

ابانيػػػة الثالثػػػة لػػػـ تػػػذكر أنػػػكاع المهػػػف كالكظػػػائؼ كمػػػا أف الػػػرحالت الي  المجتمػػػع
ا يكشؼ لنػا عػف أكضػاع كهيئػة ا دقيقن كأصحابها عند حديثهـ عف سكؽ طهراف كصفن 

  ككػاف هػذا  عمػا عكػس الػرحالت اةكركبيػة التػي اهتمػت بهػذا أصحاب هذر المهف
 الجانب مف المجتمع اإليرانا 

                                                                                                           

-51ص  جػا ئػ  اكرا  مرجػع سػابؽ هاشػـ رجػب زادر ك كين ۀشماؿ ب  جنكب جهػاف  ترجمػػ
50  
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مف المجتمع اإليراني هػي التػي تػأثرت أكد الرحالة اليابانيكف أف الطبقات العميا  -1 
بشػػكؿ كبيػػر بالثقافػػة كأسػػمكب الحيػػاة اةكركبيػػة  كمػػا أف اةرمػػف هػػـ اةقميػػة العرقيػػة 

 ا لنمط الحياة اةكركبية  ا كتقميدن اةكثر تأثرن 
ف كػػاف كصػػفهـ للزيػػاء  -1 اهػػتـ الرحالػػة اليابػػانيكف بكصػػؼ اةزيػػاء اإليرانيػػة  كا 

بكصػؼ الرحالػة اةكربيػيف الػذيف اهتمػكا بكصػؼ تفاصػيؿ  اإليرانية غير دقيؽ مقارنة
الزم اإليراني عنػد مختمػؼ الطكائػؼ  كلػـ يسػتطع الرحالػة اليابػانيكف كصػؼ مالبػس 

 ال يتعػدل الكصػؼ البسػيط   ا فكػاف كصػفهـ سػطحين   النساء فػي إيػراف بشػكؿ دقيػؽ
حالػة كما فعؿ نفس الشيء اةكركبيكف في كصؼ مالبس النساء باستثناء بعض الر 

 النساء مف اةكركبييف الذيف كصفكا مالبس النساء في إيراف 
كاإلشػػارة إلػػا   اهػػتـ الرحالػػة اليابػػانيكف بكصػػؼ الطعػػاـ كالمشػػركبات اإليرانيػػة -8

ف كاف كصفهـ لهػذا  عادات اإليرانييف كمعتقداتهـ في بعض اةطعمة كالمشركبات  كا 
 البسيطة  ال يتجاكز المشاهدة  اا كسطحين ا بسيطن الجانب كصفن 

اتفػػؽ كصػػؼ الرحالػػة اليابػػانييف الثالثػػة مػػع كصػػؼ غيػػرهـ مػػف الرحالػػة لمعمػػارة  -8
ثبات مدل تأثر العمارة  بالعمارة الغربية خاصػة  اإليرانيةكالمباني في مدينة طهراف  كا 

عنػػػد أصػػػحاب الطبقػػػات العميػػػا مػػػع المحافظػػػة عمػػػا التقاليػػػد اإليرانيػػػة فػػػي التصػػػميـ 
 الداخمي لمبيت  
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 ْى املصادر ٔاملراخعثثد تأ
 يرتمجح إنيٓا: ٔأأٔال يصادر ٔيراخع تانهغح انعرتيح 

ـ(  الطبعػة 0080-0018آماؿ السبكي: تاري  إيراف السياسي بػيف ثػكرتيف )  0
 ـ 0000اةكلي  عالـ المعرفة  الككيت  

جينيفرسكيرس: الثقافة الحضرية في مدف الشػرؽ استكشػاؼ المحػيط الػداخمي   2
عػػػالـ المعرفػػػة  الككيػػػت  الطبعػػػة اةكلػػػا  المكسػػػكم  لممنػػػزؿ  ترجمػػػة ليمػػػي 

 ـ 2111
رضػػا عيسػػي نيػػا: المكاطنػػة فػػي الجمهكريػػة اإلسػػالمية فػػي إيػػراف المبػػادمء   1

كاةسػػس  ترجمػػة عبػػاس جػػكاد  الطبعػػة اةكلػػا  مركػػز الحضػػارة لتنميػػة الفكػػر 
 ـ 2105اإلسالما  بيركت  

المصرية العامة لمكتاب  سعد الخادـ: تاري  اةزياء الشعبية في مصر  الهيئة   1
 ـ 2118القاهرة

محمد الشحات: سرديات بديمة  الطبعة اةكلا  الهيئة العامة لقصػكر الثقافػة    8
 ـ2102القاهرة  

يكليكس ليبس: أصؿ اةشياء بدايات الثقافة اإلنسانية  ترجمة كامؿ اسماعيؿ   8
 ـ 2118  الطبعة الثانية  دار المدل  دمشؽ  

 نهغح اناارسيح ٔيرتمجح إنيٓا:ثاَيا يصادر ٔيراخع تا
ـ( بخشػا از 0001هػػ ؽ 0125ايػراف ك كراركد ) ۀػ  آكا: سفرنامػػگاكءبا كا  8

هاشػـ رجػب زادر  ۀاز شماؿ ب  جنكب جهػاف  ترجمػػػگ هؿ هزار فرسنػچكتاب 
هػػػػػ  ش 0101اكؿ  انتشػػػػارات طهػػػػكرل  تهػػػػراف  پ اچك كينجػػػػا ئػػػػ  اكرا  

 ـ( 2108)
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هػػػػػػػػ 0108اكؿ  تهػػػػػػػراف  پ اچ  بهمػػػػػػػف انصػػػػػػػارل: زردشػػػػػػػت كزردشػػػػػػػتياف  5
 ـ( 2105ش)

ػػا   گجعفر شهرل )شهرل باؼ(: تاري  اجتماعا تهراف در قرف سػيزدهـ زنػد  0
ػػػػا رسػػػا  تهػػػراف  گدـك  مؤسسػػػ  خػػػدمات فرهنػػػػپ اچكسػػػب كار  جمػػػد اكؿ  

 ـ( 0050هػ ش)0180
حبيػب لػكل: تػاري  يهػػكد ايػراف كقسػمتهائا از تػػكاري  بعضػا از ممػؿ كابسػػت    01

 ـ( 0080ش) هػ0110اكؿ  تهراف پ اچيباشد  جمد سـك  بتاري  يهكد م
سػػكزككا شػػيف جػػكء سػػفر در فػػالت ايػػراف  ۀسػػكزككا شػػيف جػػكء: سفرنامػػػ  00

ابػػا در شػػماؿ چردل راهػػب بػػكدائا گيػػادر پـ( 0018-0018هػػػ ؽ  0121)
اكؿ  انتشػارات پ اچهاشـ رجب زادر ك كينجػا ئػ  اكرا   ۀكشرؽ ايراف  ترجمػػ
 ـ( 2108) هػ ش0101طهكرل  تهراف  

ايراف )از سمسػ  افشػاري  تػا انقػراض  ۀعبدالعظيـ رضائا: تاري  در هزار سالػ  02
هػػ 0185كانتشارات اقباؿ  تهػراف   پاچ -هاـر  انتشارات درچقاجاري (  جمد 

 ـ( 2111ش)
كسػػازماف اجتمػػاعا ايػػراف در عصػػر قاجػػار   اغالمرضػػا كرهػػراـ: نظػػاـ سياسػػ  01

 ـ( 2118هػ ش )0158  اكؿ  انتشارات مهارت  تهرافپ اچ
هاشػـ رجػب  ۀـ(  ترجمػػ0012هػ ؽ 0121ايراف ) ۀماساجا اينككر: سفرنامػػ  01

هػػ  ش ) 0101اكؿ  انتشػارات طهػكرل  تهػراف  پ اچزادر ك كينجا ئ  اكرا  
 ـ( 2102

  اكؿ پاچنػػػا در قممػػػرك ايػػػراف شناسػػػا  پاچهاشػػػـ رجػػػب زادر: جسػػػتارهال   08
 ـ( 2115ق ش) 0158انتشارات مكقكفات افشار  تهراف  
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 ثانثا انذٔرياخ انعرتيح:
ـ( مف 0000-0018خالد محمد إبراهيـ سالمة : الثكرة الدستكرية اإليرانية )  08

ػ  آكاع  المجمػة العمميػة لكميػة گخالؿ رحمتي عسكزككي شيف جكءع ك عاكءبا كا
 ـ 2108  أكتكبر  81اآلداب بجامعة أسيكط  عدد رقـ 

لتقاليػػػد االجتماعيػػػة  كالتفاعػػػؿ  عػػػاطؼ عطيػػػة: لبػػػاس المػػػرأة العربيػػػة بػػػيف ا  08
 ـ 2108  ربيع 20الثقافي  الثقافة الشعبية  العدد 

ا 
ً
 انذٔرياخ اناارسيح:راتع
كشاؾ بانكاف ايرانػا در دكرر ال قاجاريػ   پػ  ال تحكؿ چػػاشرؼ رجبي: تاريخ  05

هػػ ش 015۴  زمسػتاف 20مجم  ال رشد آمكزش تاري   ساؿ هفتـ  شػمارر 
 ـ( 2118)
كشػػاؾ دكرر زنديػػ  بػػر اسػػاس پراف:  بررسػػي گهػػد زاهػػدانا كديػػػسػػيد سػػعيد زا   00

دانشػػكدر ال ادبيػػات  -طبقػػات اجتمػػاعا آف دكرر  مجمػػ  ال مطالعػػات ايرانػػي
هػػاردهـ  شػػمارر بيسػػت چار شػػهيد بػػاهنر كرمػػاف  سػػاؿ گكعمػػـك انسػػانا دانشػػػ

 ـ( 2108هػ ش )010۴اييز كزمستاف پكهشتـ  
الت بافتا تهراف در دكرر ال قاجػار مينا رمضاف جماعت ك زينب اكبرل:  تحك   21

يرل خان  هال نسبت ب  معابر شػهرل  گتغييرات ايجاد شدر در نحكر ال قرار 
هػػػ ش ) 0102تابسػػتاف -  بهػػار0فصػػمنام  جامعػػ  شناسػػا تػػاريخا  شػػمارر

 ـ( 2101


