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 دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تھران

 کتاب سفرنامه دوراندی بر نقد

  مھدی صادقی

  

  كارنوشت دانشجويي براي درس مباني تاريخ اجتماعي ايران

  خالصه و نقد کتاب : موضوع

  زير نظر دكتر محمدرضا جوادي يگانه

  ١٣٨٥تیر 

  

 

 :مقدمه

. م است ١٨٩٩ھاي مربوط به سال  خالصه يكي از سفرنامه) كه اگر بتوان اسم تحقیق را روي آن گذاشت(اين تحقیق 

در اين كتاب شايد ھمان طوري كه خود نويسنده در ابتداي اثرش آورده جز شرح مختصري از يك مسافرت پايیزي در 

اي نسبت به  ورده كه در اين سفرنامه كوچكترين اشارهخود نويسنده بطور صريح در مقدمه آ. ايران چیزي نتوان يافت

سال  ١۵٠(مسائل سیاسي وجود ندارد و بر حق بود كه من به محض خواندن اين جمله، اين كتاب او نیز مانند كتاب 

رفتم، اما به دلیل كاھلي و كوتاھي در انجام تكلیف كه  كردم و به سراغ كتاب ديگري مي رھا مي) سلطنت در ايران

ر به كمبود وقت شده بود و ھمچنین ظاھر فريبنده كتاب به دلیل حجم كم آن به اشتباه خود پافشاري كرده و به منج

اند كه طمع گرگ مرگ است، زيرا با خواندن اين كتاب دچار  ھا درست گفته خواندن ادامه كتاب پرداختم و انصافًا قديمي

اجتماعي  -و از طرفي ديگر به سئوالي در خور يك تحقیق علمياز يك طرف كلي از وقت را گرفته بود . سرگرداني شدم

  . پاسخي درست نداده بود

شايد دلیل اين جمالت باال ديد منفي من بوده باشد كه ھنگام خواندن كتاب از ھمان صفحات ابتدايي نسبت به آن 

حال به ھمه نقصانھايش قرار اما با ھمه اين اوصاف تصمیم  گرفتم كه منبع تحقیق خود را ھمین كتاب . شكل گرفت

  .دھم

نويسنده زوجه سر E.R.Durandاين تحقیق خالصه برآمده از کتابي به نام سفري پايیزي در ايران باختري نوشته خانم 

ھاي برجسته سیاسي انگلیس  در ايران و از شخصیت) م ١٩٠٠تا  ١٨٩۴(تیم دوراند و زير مختار انگلیس بین سالھاي 

به ايران  ١٨٩۴سال ھمین پست را در اختیار داشته است اما در  ٢٠ند ابتدا در ھند چیزي حدود آقاي دورا. بوده است

يكي از (از اين نقل و انتقال در دولت انگلیس اعتماد السلطنه . شود تا ھمین پست را در ايران در اختیار گیرد اعزام مي

  . كند اظھار شگفتي مي) مشھورترين تاريخ نگاران دوران قاجاريه

توان نشانه موقعیت حساس سیاسي انگلیس در ايران آن زمان قلمداد كرد كه  اين ماموريت دوراند به ايران را مي

  . مقارن فعالیتھاي سیاسي دولت روسیه تزاري در كشور بود

ه راند مربوط ب در اينجا الزم است ذكر شود كه سفري كه خانم دوراند از آن با دقت تمام و چشماني تیزبین سخن مي

قسمتي از فعالیتھاي ديپلماسي و سیاسي دولت انگلیس در ايران جنوبي و باختري بوده است اما معلوم نیست كه 

تا آنجا كه . نويسنده اينك ھمراه كارواني با اھداف سیاسي بوده نسبت به مسائل سیاسي آنقدر بي تفاوت است

  .سبت به مسائل سیاسي نخواھید يافتاي ن در اين كتاب كوچكترين اشاره:آورد كه  خودش در مقدمه مي
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البته شايد بتوان گفت كه نويسنده از نگارش اين كتاب بیشتر قصد آن را داشته تا كساني كه بعد از او به سوي ايران  

ھاي خود و  آيند با خواندن خاطرات او اطالعات نسبت به جاھاي ديدني ايران به دست آورند و بتوانند بین ديده مي

اي او به عمل آورند، زيرا نويسنده توجه بسیاري به ثبت ارتفاع، فشار ھوا، نوع پوشش  تاب مقايسهھاي ك نوشته

توان با كمي چشم پوشي نسبت به برخي اطالعات بسیار بسیار كم او  گیاھي و آثار باستاني و ديدني كرده و مي

نگام ورود يك جھانگرد به خاك كشوري به ھايي است كه ھ درباره چیزھايي ديگر گفت كه اين اثر بیشتر شبیه كاتولوگ

  .دھند تا مكانھاي ديدني آن كشور را بیشتر بشناسد و تصمیم بگیرد كه از كجا ديدن كند بھتر است او مي

امید چنان است كه میسر شود توجه آنانكه دوستدار قرائت داستانھايي : اش آورده كه چنانكه خود نويسنده در مقدمه 

  . ھاي شرقي ديدن كنند به آن جلب شود رق زمین ھستد و شايد روزي بخواھند از سرزمیندرباره مسافرت به مش

. رويم ھاي اجتماعي دوراند مي خالصه كمتر به سراغ ديدگاھھاي سیاسي و دغدغه –پس به طور كلي در اين تحقیق 

مسائل سیاسي از اثنا آن به  البته شايد با كمي كنكاش در میان مطالب كتاب بتوان مسائلي ھرچند بسیار كم در مورد

ھايي در مورد نقش گسترده و ھمه جانبه بیگانگان در ايران آن زمان خارج كرد و ھمچنین بتوان  خصوص آگاھي

اي از اوضاع اجتماعي دوان ناصري و اوايل سلطنت مظفرالدين شاه راه بدست  اطالعاتي ھر چند اندك در مورد گوشه

  .آورد

شود و قرار است پس از عبور از شھرھاي قم، كاشان،  از تھران آغاز مي ١٨٩٩سپتامبر سال  ٢۶بعدازظھر روز دوشنبه  

آباد،  منطقه بختیاري، اھواز، شوشتر، دزفول در راه رفت و پس از آن ھنگام برگشت از شھرھاي میان كوه لرستان، خرم

  . بروجرد، اراك، قم گذشته و مجددًا به تھران برگردند

  :كند  در رابطه با اھداف سفر چنین بیان مي ٧كند چنانكه در صفحه  سفر اھداف متعددي را دنبال مياين كاروان از اين 

اولین منظور آن بوده كه به طور مفصل از حضرت واال شاھزاده ضل السلطان برادر : از اين مسافرت چند ھدف داشتیم 

و از اصفھان به صوب سرزمین لرھاي بختیاري رو شاه حاكم اصفھان ديدن كنیم و اصفھان پايتخت قديمي ايران ببینیم 

آوريم و با روساي طوايف آشنا شويم و از جاده جديد تجاري كه آقايان و بروس سعي دارند از میان اين سلسله جبال 

  . شود پس بر آن بوديم كه از طريق آن وارد ايران مي. غیر مسكون عبور دھند ديدن كنیم

لرستان يعني مسكن طوايف لرھاي فیلي به تھران مراجعت كنیم و مطالعه كنیم كه آيا  در پايان قصد داشتیم كه از راه

شوشان (ھاي شوش  خواستیم از خرابه ضمنًا مي. امكان باز كردن راه تجارتي ديگري در اين منطقه وجود دارد يا خیر

  . ديدن كنیم) كتاب مقدس

يسنده چشماني تیز بین دارد و از ظاھر ھمه چیز سعي ھر كس يك بار اين كتاب را بخواند متوجه خواھد شد كه نو

اندازد و خواندن كتاب را مالل  كند عمق آن را ببیند كه اين كار او آنقدر زياد و مكرر است كه خواننده را به صرافت مي مي

كند تا  يپردازد و ھمچنین بسیار سعي م بیند مي او مدام به توصیف و تفسیرھاي ظاھري ھر چیز كه مي. كند آور مي

  كند  كند صحبت مي مثل يك روانشناس عمل كند و مدام از ويژگیھاي مرامي افرادي كه با آنھا برخورد مي

اي وافر نشان  سواري و شكار عالقه ھژبر مردي زيبا و جذاب بود و در حدود سي و پنج سال داشت، به اسب : ١۴ص 

  .   آمد اي سرخوش به نظر مي مثل پسر بچه. داد مي

  . مھرعلي خان سیمايي جذاب داشت و مردي خوش لباس و سواركاري زيبا بود:  ١۵٣ص 

اين حالت خشونت ھنگام . تربیت ھستند مستخدمین ايراني در اردوگاه كامًال خوش اخالقند اما در خانه بي: ١۶ص 

  . خورد مسافرت كمتر به چشم مي

  . یست وضع ظاھري آنان را تشريح كنمبد ن. اين دو نفر خوش سیما و روي ھم رفته جذاب بودند: ١٣٩ص 
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كند اما با اين وجود و با  اما در مورد فصل بندي كتاب بايد گفت نويسنده گويا در انجام اين كار نظم خاصي را پیروي نمي

كمي چشم پوشي از بعضي فصول شايد بتوان گفت نويسنده خروج از شھر قبلي و رسیدن به شھر و مكان بعدي به 

به ھمین خاطر اول بعضي از فصلھا را با جمالتي نظیر حركت كرديم براه افتاديم، . ر نظر گرفته استعنوان يك فصل د

البته در چند فصل ابتدايي نیز اشاراتي به چگونگي تدارك اسباب مورد نیاز . پشت سر نھاديم و نظاير آن آغاز كرده است

بخش يا  ١٨خاطر نشان كرد كه اين كتاب متشكل از در ادامه بايد . پردازد و به طور كلي مسائل مقدماتي سفر مي

روز در راه بوده است و تقريبًا مساحتي به طول  ٨٠فصل چیزي حدود  ١٨فصل است كه كاروان نويسنده در طي اين 

  . پیمايد مايل را مي ١٢٠٠

ًال ساكني را در توان گفت اين است كه نويسنده مسیر كام چیز ديگري كه در آخر اين بخش در مورد شیوه نگارش مي

كند طوري كه عمًال قصه اين كتاب قصه يا سفرنامه فاقد ھیچ گونه ھیجاني است و بدين ترتیب  نوشته خود دنبال مي

تواند حدس بزند كه نويسنده ديگر در شھرھاي  توان چنین آورد كه خواننده حدودًا پس از خواندن نیمي از كتاب مي مي

  . یف كند و با چه ادبیاتيخواھد توص بعدي چه چیزھايي را مي

خورد ولي از اواسط كتاب به  لذا بروي اين تحقیق تا اواسط كتاب حال اندكي كمتر يا بیشتر صفحاتش تك تك ورق مي

  .شوند بعد صفحات آن شامل نگاھي گذرا و اجمالي مي

  

  روش تحقیق

با توجه به توضیحاتي كه در قسمت پیش آمد چندان درست نیست كه پرسش خاصي در زمینه اجتماعي، اقتصادي و 

اينجا جا دارد بگويم كه اگر اين تحقیق در زمینه جغرافیاي مناطق ايران بود . سیاسي به مطالعه اين كتاب پرداخت

اجتماعي قرار است به  -ه اين كتاب براي تحقیقي علمياما حیف ك. ترديد يكي از مناسبترين منابع براي رجوع بود بي

اين كتاب حالتي داستان گونه دارد و ھمانطور كه قبًال ھم چندين بار ذكر شد نويسنده بیشتر به . كار گرفته شود

اي جزئي به يكي  پردازد و شايد پس از ھر چند صفحه بتوان اشاره توصیف طبیعت و ظاھر و خلقیات اشخاص نوعي مي

پس پاسخ دادن به چنین سئوالھايي نظیر وضعیت اجتماعي مردم، . سئواالت اساسي مورد نظر استاد را در آن يافتاز 

  . توسط اين كتاب تقريبًا كاري مشكل است... شیوه زندگي در شھر و روستا و 

  : ايد كه  در ص اول راھنما براي تحقیق آورده

اين روش شايد براي تمام ... استنتاج مدل نظري از افكار  سازد شیوه مھم مي) بخش اصلي(آنچه اين بخش را 

اند مدل خاصي ھم در كتاب خود  نويسندگاني كه مسئله روشني نداشته. كتابھاي تاريخي كاربرد نداشته باشد

پس من پرسش خاص خود را در اين . ھمین جا بايد گفت كه اين كتاب از نظر من يكي از اين آثار است. اند نپرورانده

ھايي را ھر چند جزئي در  كنم تا از مطالب كتاب اشاره گذارم و سعي خود را مي قیق خالصه روي مورد خاصي نميتح

  . ھا در رابطه با ھر كدام از سئوالھا كه باشد حال اين اشاره. رابطه با سئوالھاي اساسي مورد نظر بیابم

نب نويسنده بايد گفت كه قلم نويسنده خودماني است در توضیحاتي اضافه در رابطه با نوع ادبیات استفاده شده از جا

اين سادگي را شايد بتوان گفت . كند آيد را بي تكلف بیان مي و اولین جمالتي را كه در رابطه با موضوع به ذھنش مي

افراد مختلف گرفته تا . اش راجع به شخصیت از آن قضاوتھاي خاله زنكانه. توان يافت در تمام جمالت نويسنده مي

  . فسیرھا و توصیفھاي از طبیعت و وقايع سفرت

  

  بخش اصلي 
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به عنوان روز آغاز سفر شروع  ١٨٩٩نويسنده سفرنامه خود را با درج تاريخ روز دوشنبه بیست و ششم سپتامبر سال 

اين مسافرت بنا به گفته خود نويسنده آن طور كه . ھفته ١٠-١٢سفري نسبتًا طوالني و سخت، چیزي حدود . كند مي

ز روي نقشه راھنما برداشت كرده شامل رفت و برگشت از میان كوھھاي بزرگي است كه از مسیر مرزھاي تركیه در ا

 ٨شود و سپس ما را با كاروانش در صفحه  جنوب خاوري تا خلیج فارس امتداد دارد كه در آنھا جاده شوسه پیدا نمي

  :كند  آشنا مي

و يك منشي ايراني به نام يحیي خان و خودم و آبدارمان بك  دسته ما از شوھرم آقاي دني دبیر دوم سفارت

دار ارتش بوده است و كلفتم و چھار غلم و بیست و چند نفر مستخدم ايراني و عده زيادي  پیت كه قبًال درجه

نفر از سواران گارد شخصي مظفرالدين شاه كه مامور  ١٠البته به عالوه . قاطرچي تشكیل شده است

راس  ١۵٠نفر و  ٧٠بطور كلي كاروان ما حدودًا . ما در طول سفر از جانب شاه شده بودندمحافظت و اسكورت 

  )٨ص . (اسب و قا طر داشت

كند عالوه بر سختي راه، ازدياد  يكي از مشكالتي كه نويسنده با توجه به تعداد زياد افراد و تجھیزات كاروان از آن ياد مي

الوه بر تعداد زياد افراد كاروان و وسايل مورد نیاز آنان وجود ھداياي بسیار داند و دلیل آن را ع وسايل حمل و نقل مي

كشي از سنن  داند زيرا به عقیده او مبادله پیش داند كه در اين سفر نويسنده آن را بي نھايت مورد لزوم مي مي

شود  او داده مي ھايي كه به كشي تواد بدون داشتن ھدايايي معادل پیش مملكت ايران است و ھیچ مسافري نمي

  . مسافرت كند

ھا و  ھا گرفته تا شھري و روستايي ھا و اصفھاني ھا از لرھا و جنوبي نوازي ايراني در طي اين سفر نويسنده از مھمان

  . او مردم ايران را بارھا و بارھا به ھمین خاطر ستوده است. ھا سخنھا رانده است چادرنشین

ن قصد خروج از تھران را دارد خانم دوراند از شگفتي خود نسبت به حضور اين كتاب يعني جايي كه كاروا ٧در ص 

ماشینھاي مدل غربي در بازار تھران كه در تضاد با محیط زندگي شرقي بوده است و ھیچ تناسبي میان اين دو نبوده 

ن به آن كنند كه غربیھا به ھر چیزي كه در نتیجه نیازشا گويا شرقیھاي جھان سومي فكر مي. گويد سخن مي

حال . شوند اند و ھمان چیزھا باعث رشد بیشترشان شده است را اگر در ملت خود پیاده كند آنان نیز چنین مي رسیده

از . آنكه نه احساس نیازي نسبت به وجود آن دارند و نه بستر مناسبي در آن زمان براي حضور آن در جامعه وجود دارد

كند  گیرد و مشكالتي را ايجاد مي كند بلكه در تضاد با آن قرار مي آن كمك نمياين رو آن عامل نه تنھا به رشد و تعالي 

مانند زمان حضور روزنامه و راديو در ايران كه در كتاب جامعه شناسي سال سوم دبیرستان از ورود آن به عنوان يك ضد 

آورند نیز  ي خود به وجود ميھايي كه حت اين پديده دستیابي قبل از بسترسازي گويي در پديده. كند فرھنگ ياد مي

. شايد زمان دستیابي ما به چنین فتح بزرگي خیلي زود بود. شايد انقالب مشروطه يكي از اينھا باشد. شايد صدق كند

شايد ھنوز شعور انقالبي نه در مردم ايجاد شده بود و ھمچنین دھھا بار باالتر و شديدتر از ان نه در رھبران و 

  .سردمداران آن 

  . ايد باز ھم ايراني جھان سومي به چیزي زودتر از ھنگام آگاھي رسیدنديعني ش

  : كند  شروع به دادن اطالعاتي در مورد اجزاي يك كاروان مسافرتي ايراني در زمان قديم مي ١١دوراند در صفحه 

. افتد جلوتر راه مي خانه دو منزل شوند كه ابتدا پیش خانه تقسیم مي خانه و پس كاروانھا به سه دسته پیشخانه، وسط 

افتند تا اردوگاه را برپا و  اين سه خانه نسبت به دسته اصلي زودتر راه مي. خانه خانه و پس از آن پس سپس وسط

  . وسايل راحتي را فراھم كنند
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 ھا ھستند كه آنان راه انسانھايي كند كه اولي قاطرچي چند تیپ از افراد جامعه ايراني را معرفي مي ١١در ادامه ص 

اند و ھنگام سفر در بیابان استفاده از چادر را مسخره و تجملي  كند كه كمتر بويي از تمدن برده موذي معرفي مي

كند كه مردماني مفید ھستند، در اردوگاه خوش اخالق و در خانه  سپس صحبت از مستخدمین ايراني مي. پندارند مي

اند و شھرنشیني  آورد كه اينان بیابان گرد زاده شده پ ميدر توضیح بیشتر راجع به اين تی. تربیت ھستند خشن و بي

ھمه چیز (گويند در اين زندگي  پرورانند و مي كنند و وقتي در خیمه بسر میبرند كمتر آرزوي ديگري در سر مي دوري مي

  . كنیم ما نیز از مفھوم اين جمله وجود قدري نان و علوفه جھت چھارپايان استباط مي) وجود دارد

توان چنین برداشت كرد كه اين خانم دوراند ھم يكي از ھمین مستشرقین غربي است  به احتمال زياد قطعًا مياينجا 

  . پندارد كه تحت تعالیم مدارس غربي مردم مشرق زمین مردماني بدوي و وحشي مي

  : گويد  كند و مي نیز نويسنده به بازي چوگان اشاره مي ١٨در ادامه در ص 

اي كه باشیم  ھا حال در ھر دوره گويي اين از عادات ما ايراني. كنند رانیھا بوده ولي اينك بازي نميبازي چوگان ورزش اي

زا را مدام بسط و  است كه اغلب آداب و سنن مناسب و شادي آور را از ياد ببريم و در عوض آن رسوم و اعمال بد و ماتم

  . گسترش دھیم

اي به ترور ناصرالدين  كند و اشاره ه عبدالعظیم سعي در تاريخ نگاري ميدوراند در ادامه ھنگام عبور از شھر ري و شا

كند و از آنجا كه نويسنده سخت شیفته نظام شاھنشاھي ايران است و در طول كتاب بارھا  شاه در حرم شاھزاده مي

  . كند به اين مورد اشاره كرده است قاتل را يك آنارشیست معرفي مي

 –آھن ايران در آن زمان كه طول طول آن حدودًا شش  ھايي به تنھا راه ي در صفحاتي اشارهدوراند ھنگام عبور از شھر ر

  : چنین آورده است كه  ٢۵٣كند و ص  ھفت مايل بوده مي

رساند و ھمچنین سنگھاي معدني را در دامنه باريك كوه بايري حمل  اين راه آھن  از تھران به شاه عبدالعظیم مي

  . كند مي

  . رباره وضعیت زندگي اقلیت مذھبي زردشتي جمالتي آمده استكمي د ٢۵در ص 

كند و اين  در ساير نقاط ايران چندين ھزار نفر گبر زندگي مي. اغلبشان باغبانند. در تھران تعداد زيادي گبر وجود دارد

پارسیھاي دھد مردمي سخت كوشند اما نفوذشان به اندازه ھم نژادان مھاجرشان يعني  طور كه ظاھر امر نشان مي

  . ھند نیست قبرستان گبرھا خرابات عجیبي است

يعني زماني كه اروپايیھا  ١٩ھا در قرن  شايد يكي از داليل و وجوه پي بردن به زندگي سخت و تقريبًا ساكن ايراني

ني راھھاي نامناسب يع. توان باشد كنند از نظر نويسنده كتاب نبوده راھھاي ايران مي مدارج ترقي به سرعت طي مي

نبود راھھاي مناسب يعني بازرگاني و تجارت . ضعف حكومت ، حكومتي كه قادر نیست حتي امنیت راھھا را كنترل كند

ھايي به نبود راه مناسب يا عدم وجود آن در  دوراند در صفحاتي اشاره. كم، يعني جامعه بسته و سنتي و عقب مانده

  .داشته است  ١٨٩٩ايران سال 

دانم كجاست به يك گاري برخورديم كه روي آن قطعه سنگي قرار داده شده بود كه  ال نمياي كه ح در نقطه ٢٩ص 

كشیدند براي حركت دادنش به وضعي  حیواناتي كه گاري را مي. براي آرامگاه شاه مقتول در نظر گرفته شده بود

اين موضوع در . وتر رفته بودگشتیم گاري را ديديم كه فقط چند میل چل دو ماه بعد كه برمي. كردند دردناك تقال مي

  . كشورھايي نظیر ايران كه فاقد راه آھن ھستند در عین حال وسیعند مبین دشوار بودن رفت و آمد است

  .به طور كلي بعد از قم جاده شوسه به مفھوم واقعي وجود ندارد:  ٣۶ص 

  . زحمت نشوددر اين كشور موقعي كه سفر طوالني در پیش است امكان ندارد آدمي دچار :  ۴۴ص 
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نويسنده ھنگام رسیدن به قم آن را چنین . گیرند كاروان دوراند پس از عبور از تھران و شھر ري راه قم را در پیش مي

  . كند توصیف مي

العاده مورد احترام است زيرا فاطمه خواھر  قم فوق. قسمت عمده آن خرابه است. قم شھر حزن انگیزي است:  ٣١ص 

رسد زيرا از طرف روحانیون ممنوع شده  در قم شراب به فروش نمي. عیان در آنجا مدفون استامام رضا امام ھشتم شی

اذيت كردن افرادي كه به . ھا بست نشستن مكاني جالب توجه است قم براي پناھنده شدن يا به قول ايراني. است

. ور توسعه عجیبي داردسنت بست نشستن در اين كش. برند در حكم توھین به مقدسات مذھبي است آنجا پناه مي

  . نشینند گیرند زير پرچم بريتانیا در باغ سفارت بست مي در تھران نیز اغلب مردماني كه مورد ستم دولت قرار مي

كند داليل متفاوتي داشته  ھايي كه دوراند آن را امري معمولي و گسترده قلمداد مي رسد اين بست نشیني به نظر مي

  . مترين داليل آن را ضعف دولت در سركوب آن و خفه كردن آن در نطفه دانستشايد بتوان يكي از مھ. باشد 

ھاي مكرر بوده است و خدا رو شكر اين بست  توان گفت كه دولت يكي از داليل اين بست نشیني پس كمي مي

ھم باشد  ھا و پناھنده شدنھا كه از عوامل اختشاش در نظم جامعه ھستند در امروز يا اصًال نیست و يا اگر نشیني

حتي با وجود اين . شود اال ھمان چند نفر معترض رود و ھیچ كس باخبر نمي صداي آن تا چند كوچه آن ورتر ھم نمي

ھايش ك در ھر  ھمه وسايل ارتباط جمعي مدرن قرن بیست و يكي و اينجا جا دارد كه از دولت امروزي به خاطر نظارت

  . اي وجود دارد سپاسگزار باشیم عرصه

گويد  باز ھم نويسنده به مھمان نوازي ايرانیھا اشاره دارد ولي اينبار و در اينجا زا مھمان نوازي راھزنان ما مي ٣٩در ص 

.   

ھا با ھیاھوي بسیار براي غارت   اي از بختیاري پیش خانه كه شب قبل حركت كرده بود در میانه راه بوده است كه دسته

  .آن از كوه سرازير شده بودند

خوشبختانه رئیس پیشخانه خون سردي خودش را حفظ كرد و به آنھا گفت گه اين قاطرھا متعلق به وزير مختار 

غارتگران فورًا شروع به عذرخواھي كردند و از اين شخص تقاضا كرده بودند كه به وزير مختار انگلیس . انگلیس ھستن

آنگاه عقب . كه كاروان متعلق به وزير مختار استدانستند  زيرا نمي. بگويند كه از مزاحمت خود شرمنده ھستند

  . در ايران اغلب يا آمادگي كاملي دارند كه طرز تفكر عقاليي داشته باشند. نشیني كردند

نیز نويسنده اطالعاتي را در مورد نوعي از پوشش و لباس ايرانیھا در آن زمان آورده كه ذكر آن خالي از لطف  ۴٠در ص 

  . نیست 

ھايي كه سنشان در  حتي كارگران مزارع و حتي بچه. پوشد دار مي ردي خواه غني و خواه فقیر كت چیندر ايران ھر ف

لباسھاي ديگر در . دار پالتويي است كت چین. پوشند حدود سه ، چھار سال است عینًا مثل بزرگترھا از اين نوع كت مي

  . گیرد زير آن قرار مي

افزايد كه طرز لباس پوشیدن ايرانیھاي شھرنشین به شیك پوشان انگلیسي  مي ۴٠ھمچنین دوراند در ھمین ص 

  . شباھت دارد

توان از طريق كتاب درباره آن مبحثي كوتاه كرد، استعداد ايران براي تبديل شدن به بھشت  مطلب ديگري كه تاحدي مي

دارند كه اين كشور  شود مانند دوران اذعان مي شده و مي مي گويا ھركسي از گذشته تا حال وارد ايراني. است

آورد كه اين كشور  قابلیت تبديل شدن به بھشت را دارد و جمالتي نظیر جمالت دوران حال در ھر زمینه به زبان مي

مل داراي پتانسیلي فراوان است اما براي تبديل شدن به احسن و استفاده اصولي و درست آن تاكنون اقدامي به ع

  . آورده است كه  ۴٣مثًال در ص . شود ھايي از اين دست يافت مي به عنوان مثال در كتاب دوراند نمونه. اند نیاورده
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شود اما  ھايي از قبیل گالبي، ھلو، سیب در كشور بطور طبیعي رويیده مي ايران كشور عجیبي است ھمه انواع میوه

اي مانند ھلوھاي  ھا میوه عمل نیامده است و ھیچ گاه میان اين میوهبراي تبديل به احسن كردنشان تاكنون اقدامي به 

  . آيد ھا يا انگورھاي انگلیسي به دست نمي گرم خانه

ھا نسبت به گذشته و تاريخ خود و به فنا دادن آثار باستاني كه جزئي از ھويت  و ھمچنین در مورد بي توجھي ايراني

  . آورد كه چنین مي ۵١ست در ص يك مملكت و عاملي براي عزت نفس مردم آن ا

گويم  فقط مي. ھاي او چیزي بیافزايم توانم به نوشته لرو كرد زن وضع اين كاخھا را دقیقًا تشريح كرده است و من نمي

) خراب شد(جمله . اند نوشته ويران شده اني ساختمانھا حتي به صورتي عالج ناپذيرتر از زماني كه او كتابش را مي

  . شود تمام عمارات باستاني ايران شنیده ميتقريبًا درباره 

يكي ديگر از اطالعاتي كه از اين كتاب به دستم آمد و برايم جالب بود و آوردن آن در اينجا بد نیست اطالعاتي در مورد 

ھاي پیشین بوده است كه نويسنده پس از تحقیقات و پرسشھايي در رابطه با   چرايي درج شیر و خورشید در دوره

  .آورد  چنین مي علت آن

شیر خداست ) ع(باشد و بعد از ظھور محمد تصوير شیر كه مظھر علي  اي از آتش پرستي مي خورشید نشانه ۴۴ص 

به آن اضافه گرديده است و از يكي از بزرگان نقل كرده است كه نقش زني كه بر روي صورت خورشید قرار دارد به 

  . اش بوده اي از زن مورد عالقه خاطره وسیله يكي از شاھان ايران متداول شده ا ست و

  . آورد كه   مي ۵۵پس از عبور از اصفھان نويسنده در ص 

السلطان بوده است دست يافتیم و از  در اصفھان كاروان به يكي از اھداف اصلي خود كه ھمان اداي احترام به ضل

بختیاري و بررسي جاده جديدي كه اصفھان به سمت كوھھاي بختیاري و دومین ھدف خود يعني مالقات با روساي 

  . بايستي از میان اين سرزمین ناھموار و مرتفع بگذرد حركت كرديم مي

در اين كوھھاي بختیاري از میان بسیاري طوايف گذشتند و بسیاري از روسا را مالقات كردند و حتي شبھايي مھمان 

  . ھاي ايشان بودند خانه

كند كه  راند بیان مي مھمان نوازي ايراني اينبار در ناغون لرنشین سخن مينويسنده پس از اينكه بازھم از  ۶٧در ص 

كنند بلكه موقع درخواست مالقات من نیز چنان ادب و تربیت  اين طايفه لرھا نه تنھا موقع پذيرايي نزاكت را رعايت مي

ھا  است كه مشرق زمیني عقیده عمومي بر اين. برم نشان دادند كه ناگھان تصور كردم میان عده جنتلمن به سر مي

كنند ولي حقیقت اين است كه طرز رفتار و برخورد اين كوه نشینان از ھر فرد اروپايي  در مورد زنان رعايت احترام را نمي

اي دارند و از عالقه لرھا به علم و  در نظر نويسنده روساي طايفه بختیاري با يكديگر مناسبات حسنه. تر است پسنديده

آورد كه برخي از بزرگان و  مي ٧٠۶كند و در صفحه  حتي سطح اطالعات اين لرھا را تحسین ميگويد و  دانش مي

ثروتمندان ايل فرزندان خود را چون فرزند وزير خارجه كه در روسیه درس خوانده است و پسر وزير پست كه به آلمان 

  .يج اصالحات امیركبیر استفرستند كه اين قبیل اعمال از نتا اعزام شده است، براي تحصیل به اروپا مي

گويا در طايفه بختیاري ھرمي از قدرت وجود . بايد گفت در قبل و چه بسا ھمین حاال ھر لري متعلق به یک طايفه بود

شده كه ھر طايفه آن داراي رئیسي بود كه در عین حال اين روسا  داشته كه اين طايفه بزرگ به طوايفي منشعب مي

در ضمن اين ايلخان بايد . رگ بودند كه اين ايلخان در راس ھرم قدرت بختیاري قرار داشته استبردار ايلخان بز نیز فرمان

  .شده است از طرف پادشاه ايران تايید مي

گذراند لذا  از آنجا كه كاروان دوراند بیشتر سفر خود را چه در مسیر رفت و چه در مسیر برگشت بايد از میان لرھا مي

به ديگر واليتھا توضیحات بیشتر و كاملتري چه در زمینه طبیعت اين استان و چه شیوه  دوراند در مورد لرھا نسبت
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بد نیست اشاره ھايي ھرچند مختصر به اين توضیحات . زندگي آنھا و چه خصوصیات ظاھري و اخالقي آنھا آورده است

  . داشته باشیم 

عضي از آنھا در روستاھاي خود از چادر استفاده كنند نیز البته ب طوايف لرنشین حتي آنھايي كه در دھكده زندگي مي

البته امروزه ھم استانھاي لرنشین از استانھاي محروم . اند لرھا از نظر اقتصاد معیشتي در بحران بوده. كنند مي

  : نويسد  مي ۶٨در ص . شوند محسوب مي

ه راھنمايان بختیاري تذكر ما را در گرچ. شوند اي ديده مي ھاي بي قواره ھاي بسیار و متشكل از كلبه در انجا دھكده

كردند و عقیده داشتند در ھیچ جايي آب و ھوايي به خوبي  مورد عدم سالمت مردم لر با اوقات تلخي و تندي انكار مي

شود ولي به ھر حال مردم فوق العاده  ايالت بختیاري وجود ندارد و در كوھستانھاي اين منطقه آدم ناسالم يافت نمي

  . نمودند م ميفقیر و ناسال

اند زيرا در طول سفر خانم دوراند در ھیچ  لرھا گويا كمي خصلتھاي غارتگري را نسبت به ديگر قومیھا بیشتر داشته

كشد تا به كاروان وارد كوھھاي بختیاري  خورد و از آنان صحبتي به میان نمي واليتي به راھزنان و غارتگران بر نمي

  . بشود

په كوچكي برجي واقع شده است كه اھالي ده معموًال از باالي آن مراقب مھاجمان باالي دھكده در روي ت ٣٩ص 

  . شوند ھستند ديده مي) ؟(بختیاري كه اغلب در اطراف روستا 

در اين مكان مستخدمي كه چندي قبل مسموم شده بوده بود و از كاروان عقب مانده بود به ما پیوست اما  ١۴۴ص 

  . لرھا غارتش كرده بودند

ھا است كه تا حدود  در رابطه با لرھا مطلبي آمده كه بیشتر قصه آن بدوي نشان دادن بیشتر بختیاري ١٠١ در ص

يك نفر لر . شود كه كوه و كمر نباشد براي يك نفر بختیاري راھي ھموار محسوب مي. زيادي به طنز شباھت دارد

اف ساخته شد و در اين راه سنگي صحرانشین شكايت داشت كه راھي كه شركت لینچ در اين ناحیه ساخته ص

  . نیست كه به پاي آدم بخورد

  . داند كه از آسايش و راحتي بیزارند و فقط براي آنھا جنگ و شكار مھم است به طور كلي او لرھا را مردمي مي

زيابي كلي نیز ار ١۶١گیرند و در ص  شوند مورد تحقیر اكثر افراد ايل قرار مي در میان لرھا كساني كرد نشین مي ۶٠ص 

  : كند خود را از مردم لر چنین بازگو مي

اسلحه آتشین، : مطلبي كه از مسافرت در اين مناطق فھمیدم اين است كه سه چیز در لرستان ارزش فراوان دارد 

اصوًال لرھا به چیزي صرف نظر از آنچه براي جنگ و شكار مفید باشند رعبت . ھاي زمیني و دو چشم چاقو و دوربین

  : نیز چنین آورده است كه  ١۶٠و در ص ندارند 

مندند كه دو رديف فشنگ دور كمرشان بسته شود اما تھیه آن برايشان پرخرج است و به ھمین خاطر  لرھا عالقه

  . بخشیدن تعدادي فشنگ به نظرشان ھديه بزرگي است

ازھم به میان بختیاريھا در مسیر برگشت رسد اما نويسنده ب در اينجا عبور از میان لرھا در مسیر رفت تقريبًا به پايان مي

توضیحات او به اين . دھد گردد و در آنجا بازھم اطالعات مختصري در مورد لرھا به ويژه در زمینه مذھبي آن را مي بر مي

اند و اين تنھا موردي  لرھا انسانھايي مذھبي ھستند كه به انجام مراسم مذھبي خو گرفته ١۵٢ص  :شرح است كه 

اي  باالي پل تنگ روي قله كبیر كوه امامزاده. توان مشاھده كرد اي از عشق و محبت را مي لرستان نشانه است كه در

  . تواند قسم دروغ بخورد شود كه فوق العاده مورد احترام است و ھیچ لري به اين امامزاده نمي ديده مي

  : كنم  آن را ھم ذكر مياي ديگر به مذھب در اين ناحیه شده است كه  نیز اشاره ۶۴ھمچنین در ص 
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اند و  ھا قابل سكونت كرده ھا را ارمني اين دھكده. ھاي بختیاري داراي مذھب مسیحیت ھستند بسیاري از دھكده

  . زراعت خوبي دارند

شوند و پس از عبور از كوھھاي بختیاري و  ھاي بختیاري خارج مي نوامبر از تپه ۵در ھر حال كاروان دوراند در تاريخ 

گذشتن از میان طوايف لرنشین پس از چند روز به خوزستان جايي كه اھواز كه مھمترين مركز تجارت انگلیس در ايران 

نند دارد و اكثر افراد آن مانند ديگر شھر جنوبي ايران اعراب جايي كه بیشتر سیمايي غربي ما. غربي بود رسیدند

  . داشتند... ھستند و از آنجا قصد عظیمت به ديگر شھرھاي اين ناحیه چون شوشتر و دزفول و شوش و 

خوشي ندارد و بر  رسد نويسنده بیش از جاھاي ديگري كه پشت سر گذاشته از شھرھاي جنوبي ايران دل به نظر مي

  : ھاي آن تاكید بسیار داشته كثیفي شھر

  .اين شھر به طرز وحشتناكي كثیف بود. نتوانستم شوشتر را به طور مناسب ببینم:  ١٢٣ص  

  . اين شھر به نظرم محیطي كوچك و كثیف آمد ھمچون شھر دزفول. از اھواز خاطره خوشي ندارم :  ١١۶ص 

قدغن است و دلیلش را نويسنده نفوذ زياد ماليان در آمده است كه در دزفول نیز فروش مشروبات الكلي :  ١٢۶در ص 

چون دزفول نه مثل قم . اينكه چرا در آن شھر ماليان نفوذ زيادي دارند را نويسنده توضیح نداده است. داند آن شھر مي

  . است و نه ھمچون نجف

ھمه جانبه انگلیس در ايران آن  قبًال ھم در مقدمه ذكر شده بود كه شايد به واسطه اين كتاب بتوان داليلي را از حضور

ھايي كه شايد بتوان از طريق آنھا اين چنین استداللي را كرد  نمونه. زمان و دخالت در امور داخلي كشور به دست آورد

  : كنم  در ذيل ذكر مي

 در نزديكي دھكده مردي از خانه بیرون آمد و در حالیكه حركاتي وحشیانه داشت، اسب شوھرم را متوقف:  ٧۵ص 

كرد كه به واسطه قتل آدمي دچار بدبختي شده است و  كرده و بعد به چند زخم روي گردنش اشاره كرد و ضجه مي

البته شكايت او جزء مطالبي . كرد حاال از ما دادخواھي مي. مجازاتش كه براي او در نظر گرتفه بودند ناعادالنه است

  . بودكه وزير را حق دخالت در آن نبود

آنكه دزفول را ترك كنیم و دوباره به تھران برگرديم حاكم خوزستان دو نفر كدخداي لر را از طايفه  پیش از:  ١٣٩ص 

براي مسیر برگشت در میانه راه بوديم كه از ما تقاضا . اينان راھنماي كاروان ما شدند. ديركوندھا به سراغ ما فرستاد

خونمان را . (كردند ھا را گشته بگیريم و با اصرار و تقاضا ميكردند خودشان را از مردي كه قبًال يكي از افراد و قبیل آن

  )بگیريد

كردند كه تنھا انگلیس حال  چنین تصور مي... گويا حضور انگلیس در ايران آنقدر قوي است كه افكار عمومي روستاھا و 

يا دولت مركزي پامال از  تواند حقوق از كف رفته آنھا را حال يا فردي نوعي تضییع كرده باشد با ھر پست و مقامي مي

  : توان با خواندن كتاب چنین استداللي كرد  ھايي كه مي از ديگر نشانه. دولت يا آن فرد پس بگیرند و به آنھا برگرداند

 ١٩ھا در زير پرچم انگلیس در باغ سفارت است و باالخره پس از رسیدن كاروان به دزفول در روز  بست نشیني ايراني

توان گفت كه ديگر با رسیدن كاروان به دزفول كاروان به اكثر اھداف  زيرا مي. كند ر قصد به بازگشت مينوامبر كاروان ديگ

  . گیرند خود دست يافته است و بدين ترتیب راه تھران را در پیش مي

 ھاي ھا و شنیده از آنجايي كه اين كتاب يك سفرنامه و صرفًا خاطرات شخصي نويسنده آن است و به عبارتي ديده

اوست لذا نويسنده به منبع يا منابع ديگري اشاره نكرده است و اگر گاھي اوقات ھم به جھان گردان قبل از خود 

  . ھا آنقدر مھم نیستند تا در قسمت منابع و ماخذ ذكر گردد ھايي داشته اين اشاره ھمچون لرو كرد اشاره

  .كنم را ذكر مي) مه دوراندسفرنا(در نتیجه من نیز در اين قسمت تنھا نام ھمین كتاب يعني 
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  :نقد و نگاه خود نویسنده

  :اش آورده كه چنانكه خود نويسنده در مقدمه

امید چنان است كه میسر شود توجه آنانكه دوستدار قرائت داستانھايي درباره مسافرت به مشرق زمین ھستد و 

  .ھاي شرقي ديدن كنند به آن جلب شود شايد روزي بخواھند از سرزمین

  .پردازد نويسنده بیشتر به توصیف طبیعت و ظاھر و خلقیات اشخاص نوعي مي

اش راجع به  از آن قضاوتھاي خاله زنكانه. توان يافت اين سادگي را شايد بتوان گفت در تمام جمالت نويسنده مي

 .شخصیت افراد مختلف گرفته تا تفسیرھا و توصیفھاي از طبیعت و وقايع سفر

يعني زماني كه اروپايیھا  ١٩ھا در قرن  وجوه پي بردن به زندگي سخت و تقريبًا ساكن ايراني شايد يكي از داليل و

راھھاي نامناسب يعني . توان باشد كنند از نظر نويسنده كتاب نبوده راھھاي ايران مي مدارج ترقي به سرعت طي مي

راھھاي مناسب يعني بازرگاني و تجارت نبود . ضعف حكومت ، حكومتي كه قادر نیست حتي امنیت راھھا را كنترل كند

ھايي به نبود راه مناسب يا عدم وجود آن در  دوراند در صفحاتي اشاره. كم، يعني جامعه بسته و سنتي و عقب مانده

  .داشته است ١٨٩٩ايران سال 

  

  .مھم است داند كه از آسايش و راحتي بیزارند و فقط براي آنھا جنگ و شكار به طور كلي او لرھا را مردمي مي

  

اسلحه آتشین، : مطلبي كه از مسافرت در اين مناطق فھمیدم اين است كه سه چیز در لرستان ارزش فراوان دارد 

بت غاصوًال لرھا به چیزي صرف نظر از آنچه براي جنگ و شكار مفید باشند ر. ھاي زمیني و دو چشم چاقو و دوربین

  :نیز چنین آورده است كه ١۶٠ندارند و در ص 

مندند كه دو رديف فشنگ دور كمرشان بسته شود اما تھیه آن برايشان پرخرج است و به ھمین خاطر  ھا عالقهلر

 .بخشیدن تعدادي فشنگ به نظرشان ھديه بزرگي است

  

  

خوشي ندارد و بر  رسد نويسنده بیش از جاھاي ديگري كه پشت سر گذاشته از شھرھاي جنوبي ايران دل به نظر مي

  .آن تاكید بسیار داشتهكثیفي شھرھاي 

 .اين شھر به طرز وحشتناكي كثیف بود. نتوانستم شوشتر را به طور مناسب ببینم:  ١٢٣ص  

  .اين شھر به نظرم محیطي كوچك و كثیف آمد ھمچون شھر دزفول. از اھواز خاطره خوشي ندارم :  ١١۶ص 

است و دلیلش را نويسنده نفوذ زياد ماليان در آمده است كه در دزفول نیز فروش مشروبات الكلي قدغن :  ١٢۶در ص 

 .داند آن شھر مي

  

  


