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برخورد زنان فرنگی با زنان ایرانی
زنــان اروپایــی و به قــول آن زمان ،زنــان فرنگی در
خاطرات و سفرنامههای خود به موضوعاتی اشاره
کردهانــد که نشــان از ظرافت و عمــق توجه آنها به
جزئیــات دارد و همیــن امــر باعث شــده اســت که
ارزش نوشــتههای آنها طــور دیگری باشــد و بتوان
از البــای آن خاطــرات حضور زنان را بیشــتر حس
کرد ،چرا که بخشی از دیدارهای این زنان جهانگرد
بــا زنــان ایرانی بــوده اســت و در نتیجــه توصیفات
بیشتری میتوان در نوشتههایشان یافت.
اقامت در سفارت انگلیس در تهران
نوشــتههای ایزابال هــم از این ویژگی بــه دور نبوده
و در خاطراتــش از زنانــی که در مســیر ســفر خود با
آنها برخورد و مالقات داشــته ،نوشته است .زمانی
کــه این زن به قصد ســفر بــه مناطق غــرب ایران و
بخصــوص حضور در میــان بختیاریهــا وارد ایران
از مرز کرمانشــاه میشود ،یکسره به سمت تهران و
سفارت انگلســتان رفته تا از آنجا با هماهنگیهای
انجام شده راهی مناطق غربی ایران شود.
توصیف زنانه از صدراعظم!
در ایــن بخــش از خاطراتــش بیشــوپ ،بــه غیــر از
آنکه از مالقات غیر رســمی خود با ناصرالدین شاه
نوشــته که در گــزارش قبلی به آن پرداخته شــد ،به
توصیــف دو شــخصیت سیاســی از نــگاه خودش و
قضاوتــی کــه دارد میپــردازد ،یکــی از آنهــا «امین
الســلطان» صدراعظم است که به نقل از خودش:
«مــن دو مالقــات بــا امینالســلطان داشــتم .او به
قدری مردمدار بود که دعوت مرا برای صرف شــام
در ســفارت پذیرفــت .چــون فرانســه نمیدانســت
توگــو پرداختــم،
بــا کمــک مترجــم بــا او بــه گف 
صدراعظــم مطالبی را عنوان کــرد که از تأثر درونی
او حکایت میکرد».
شکایت صدراعظم از نویسندگان غربی
به نظر ایزابال ،صدراعظم ایران یکی از صدیقترین
نوکران ناصرالدین شاه بوده که دشمنان زیادی هم
داشــته است و تمام شخصیتهای درباری درصدد
سرنگونی وی بوده و تنها شاه میتوانسته این مرد را
از توطئه دشــمنان و مخالفــت روسها نجات دهد.
ی از این خاطرات به
جالب است که بیشوپ در بخش 
شکایت امینالسلطان از نویسندگان غربی که درباره
ایــران انتقــادات زنندهای مینویســند اشــاره کرده و
تعریف میکند(« :امینالســلطان) گفت انتشار این
مطالب برای ایران دردناک است و همچنین اضافه
کرد که امیدوارم شــما با نظــر موافق مطالبی درباره
ایران بنویســید و تالشهای مرا درباره بهبود اوضاع
کشورم مانند دیگران نادیده نگیرید».
آشنایی با همسر چهارم «عزتالدوله»!
یکــی دیگــر از شــخصیتهای سیاســی کــه ایــن زن
در هنــگام بودنــش در تهــران بــا آن آشــنا شــده و از
وی در خاطراتــش یــاد کــرده اســت ،همســر چهارم
«عزتالدولــه» خواهــر ناصرالدیــن شــاه ،معــروف
بــه «مشــیرالدوله» بــود .در آن زمــان ایــن مــرد وزیر
دادگســتری و بازرگانــی ایــران بود .بیشــوپ درباره او
نوشته است...« :مشیرالدوله فرانسه را سلیس و روان
صحبت میکند و مرد برجسته و باشخصیتی است و
نه تنها مؤدب و خوش برخورد و مبادی آداب اســت
بلکه به تمام رسوم اروپاییها نیز آشنایی دارد.»...
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«...همســر جوان میرپنج(فرمانده قشــون) کمــی از حد معمول
زهره شریفی
چاقتــر بــه نظــر میرســید ،صورتــش آرایــش تنــدی داشــت و
چشــمهایش را ســورمه کهل کشــیده و ابروهایش به طرز مصنوعی کشــیدهتر بود .جورابی خاکستری
رنگ و شلواری از ساتن سفید ولی چیندار با دامنی باد کرده ،پیراهن آبی خوش دوخت پولکدوزی
و ژاکتی گالبتون دوزی و چادر ابریشــمی صورتی رنگ بافت کارخانجات اسالمبول ،مجموعهای بود
که همســر ژنرال ایرانی را تشــکیل میداد .در حدود دو ســاعت بــا او به مذاکره و گفتوگــو پرداختم.
میرپنج و میرزا(مترجم) سعی میکردند تا گفتههای ما را به یکدیگر منتقل کنند .»...زمانی که «ایزابال
بیشــوپ» از جهانگردان بریتانیا در زمان ناصرالدین شــاه وارد اصفهان میشود ،نخستین دیدارش با
همسر یکی از مردان قشون در آن روزگار است که در خاطرات خود به توصیف این زن و صحبتهایی
که بین آنها البته با حضور مترجم رد و بدل شده ،پرداخته است.
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دو ساعت گفتوگو میان «ایزابال»
و زنی در اصفهان!
همسر سابق امیر کبیر زنی با وفا!
در ایــن بخــش از خاطراتــش ایزابــا بــه همســر
مشــیرالدوله یعنی «عزتالدوله» اشــاره میکند و
درباره رنج و ســختیهای این زن که از اطرافیانش
شــنیده بــود ،مینویســد...« :همســرش زندگــی
غمانگیــزی دارد و زن باوفایــی بــه شــمار میآیــد،
شــوهر اول ،میــرزا تقــی خــان صدراعظــم ســعی
داشــت که رفــورم و اصالحاتی در اوضــاع ایران که
دچــار انحطاط و فســاد شــده بــود به عمــل آورد و
همیــن اقدامات باعث شــد که دشــمنان زیادی در
مقابل او قد علم کنند و سرانجام شاه جوان را وادار
کردنــد تــا میرزا تقــی خان امیــر کبیــر را از مقامش
برکنار کرد.»...
قتل شوهر به دست دژخیمان!
در ادامــه ایــن جهانگــرد اروپایــی تعریــف میکند:
«...عــزل او وضــع را وخیمتر کرد تا آن موقع رســم
نبود که شــوهر یک شاهزاده را در حضورش به قتل
برســانند .همسرش که او را دوست میداشت چند
هفته شب و روز از او مراقبت و حراست میکرد ولی

ســرانجام آن روز شوم فرا رســید و آن مرد نیرومند
که گفته میشــود در ایران بیهمتا بود در حمام به
دست دژخیمان شاه به قتل رسید» .و همانطور که
میدانیم عزتالدوله بعد از قتل امیر کبیر به اراده
مادر و شــاه و دیگر رجال چندین بار ازدواج کرد که
چهارمین آن«مشیرالدوله» بود.
پایان اقامت سه هفتهای در تهران
اقامت سه هفتهاى ایزابال در تهران برایش کافی بود
چرا که میخواست به اصفهان براى مالقات «ماژور
ســاویر» همــان مــردی که از هنــد به جهت ســفر به
ایران وی را همراهی کرده بود ،برود تا مرحله بعدى
ســفر پرمخاطره خودش را آغاز کند .سفر بیشوپ به
ســمت اصفهان یک ماهی طول کشــید چون در سر
راه خود از شــهرهای قم و کاشــان هم گذر و زمانی را
صرف دیدن این مناطق کرده بود.
ورود پر دردسر به اصفهان
بخــش دوم خاطــرات ایــن زن جهانگــرد بــه
حضــورش در اصفهان و منطقه جلفا اشــاره دارد،
از زمانی که وارد شــهر میشــود تا زمان حرکت وی
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به ســمت محدوده بختیاریهــا...« :پس از ورود به
شهر (اصفهان) از درون یک دروازه نیمه مخروبه و
در میان انبوهی خانههای مخروبه گلی و همچنین
بازار نیمه ویرانی گذشتیم .این مسیر نیمی از دروازه
اصفهان تا دروازه جلفا یکی از ناگوارترین سفرهای
من در ایران بود .راسته بازار پر از جمعیت بود و در
خیابانها جای خالی دیده نمیشد.»...
فریاد کودکان :یک زن فرنگی!
ایزابــا به حضور زنان که چادر به ســر داشــتند نیز
اشاره میکند و از برخورد کودکان میگوید...« :زنها
در حالــی که خود را زیر چــادر پنهان کرده بودند به
آرامی در رفت و آمد بودند .پالتو پوســت خود را که
در قم پوشیده بودم به علت گرمی هوا از تن خارج
کــردم و هنــگام ورود بــه اصفهان لبــاس معمولی
اروپایی به تن داشــتم .بچهها بــا دیدنم به هیجان
آمدنــد و فریــاد میزدنــد :یک زن فرنگــی! یک زن
فرنگی!...ایــن ســر و صداها تــا خیابان چهــار باغ و
حوالــی خانــه میرپنج(فرمانــده پنــج هزار ســرباز)
ادامه داشت ولی بتدریج رو به خاموشی نهاد.»...

