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کند و کاوی در سه سفرنامۀ کم نظیر عصر قاجار:
سفرنامۀ حج و سفرنامههای اول و دوم عبدالغفارخان نجمالدوله به خوزستان
دکتر احمد کتابی ـ عضو بازنشستۀ هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

درآمد
در تاریکیهای استبداد و اختنا ِ
ق دوران پنجاه سالۀ ناصری ،هرزگاهی ،با ظهور شخصیتهایی استثنایی و
سرنوشتساز ،بارقههایی از روشنایی و امید در دل ایران دوستان دمیده میشد؛ ا ّما دریغا که شمارِ این نادره مردان
ِ
مدت تصدی و خدمتگزاری بعضی از آنان بسیار کوتاه که نمونۀ بارزشان امیرکبیر
اندک بود و از آن مهمتر ،طول
است.
یکی از چهرههای بیبدیل و یا کمبدی ِ
ل این دوره که منشاء خدمات بیشماری در حوزههای مختلف ،بویژه در
زمینههای علمی و فرهنگی ،به ایرانزمین بوده ،عبدالغفارخان نجمالدوله است که پیش از این ،به شرح احوال و
آثار او ،به خصوص درباره تالشهای خستگیناپذیرش برای انجام نخستین سرشماری جمعیت در تهران ،و تنظیم
و چاپ سالیانۀ تقویم رسمی کشور و تطبیق تقویمهای قمری و میالدی برای بیش از دوهزار سال و ترسیم نخستین
نقشه شهر تهران و نیز تألیف و ترجمه دهها کتاب علمی پرداختیم.
در مقالۀ حاضر ،به بررسی و تحلیل سه سفرنامۀ بسیار جالب و خواندنی او خواهیم پرداخت که هر یک از آنها،
آئینۀ تمام نمایی است از اوضاع نابسامان سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،اداری و فرهنگی عصر ناصری و روایتگرِ
دغدغه و نگرانی نویسنده از مداخالت ناروای بیگانگان در شئون داخلی کشور.
* * *

عبدالغ ّفار خان نجمالدوله (1326ـ (یا 1255 )1259ﻫ.ق) ،به حق ،یکی از دانشورا ِن تراز اول و مفاخ ِر مسلم
ِ
ِ
ِ
جامعیت فوقالعاده و احاطۀ کم نظیرش بردانشها
لحاظ
جهات مختلف ،و مخصوص ًا به
عصر ناصری است که به

و معارف گوناگون ،شگفتانگیزترین چهرۀ علمی و فرهنگی دو سدۀ اخیر ایران محسوب میشود .وی ریاضیدانی
متبحر ،تقویمشناسی کارآزموده ،مصنف و مولّفی پُراثر ،جغرافیدان و کارتوگرافی 1ورزیده ،آمارشناس
مبرز ،منجمی ّ
ّ

و آمارگیری پیشگام ،سفرنامهنویسی دقیق و بصیر و نیز حائز توصیفها و عنوانهای دیگری است که به منظورِ
اجتناب از طوالنی شد ِن سخن ،از ذکر آنها خودداری میشود.
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● عبدالغفارخان نجمالدوله ،به تحقيق ،شگفتانگيزترين و جامعترين چهرة علمي و فرهنگي دو
متبحر ،تقويمشناسي كارآزموده،
سدة اخير ايران محسوب ميشود :وي رياضيداني مبَّرز ،منجمي
ِّ
مؤلف و مترجمي پراثر ،جغرافيدان و كارتوگرافي ورزيده ،آمارشناس و آمارگيري پيشگام و سرانجام
سفرنامهنويسي دقيق ،بصير و واقعگراست.
با توجه به آنچه گفته شد ،شگفت نیست که مورخان و تذکرهنویسا ِن دوران ناصری از وی ،با اوصاف و عناوینی
ِ
«ارشمیدس عهد و نیوتنِ عصر» 2یاد کرده باشند.
نظیر «ذوفنون» و
ِ
ِ
ِ
شخصیت ارجمند و استثنایی ،آنگونه که شایستۀ اوست ،برای معاصرا ِن
واالی این
منزلت
دریغا! که قدر و
نامبرده و نسلهای بعدی شناخته نشده و خدمات بیشمار و بیشائبۀ وی ،حتی برای بسیاری از خواص و اهالیِ
دانش ،مغفول مانده است.
ِ
ِ
مناسبت برعهده داشتنِ
تدریس «جمعیتشناسی» در بعضی
نویسندۀ این نوشتار ،حدود بیست سال پیش ،به
از مراکز آموزش عالی و به انگیزۀ عالقهمندی به بررسی پیشینۀ آمارگیریها و سرشماریهای مربوط به نفوس در
ِ
مجری نخستین سرشماری جمعیت در
ایران ،با نام این بزرگمرد دانشی ـ که عالوه بر دهها خدمت برجسته ،مبتکر و
تهران بودـ آشنا شد و هر چه بیشتر به شرح احوال و آثار او در زمینههای گوناگون ،آگاهی یافت ،بیشتر و بیشتر به
ِ
ِ
جامعیت بیمانن ِد او پیبرد .برای اینکه گفتههای نگارنده ،احیان ًا،
عظمت شخصیت و گستردگی و ژرفاییِ دانستهها و

حمل برمجامله و مبالغه نشود ،اجازه میخواهد ،فهرستوار به بعضی از آثار و خدمات ارزندۀ او اشاره کند:

الف ـ ش ِّمهای از خدمات علمی ،فرهنگی و عمرانی نجمالدوله

ِ
خدمت عبدالغفارخان نجمالدوله ـ در حوزۀ فرهنگ ـ پیشگامیِ او در ارائۀ بسیاری از
 .1مهمترین و برجستهترین

دانشهای نوین به هموطنان خود بود .در این راستا ،وی ،به تصنیف ،تألیف ،ترجمه و انتشار حدود  50جلد کتاب علمی

همت گماشت .بسیاری از این کتابها ،از زمرۀ نخستین کتابهای درسیِ مورد نیازِ شاگردان مدارس جدید ـ از جمله دارالفنون ـ

محسوب میشوند و طیف بسیار گستردهای از علوم و معارف گوناگون ـ از حساب و هندسه و جبر و مثلثات گرفته تا هیئت و
جغرافیا و نقشهبرداری و جراثقال و نقشهکشی صنعتی و علم زراعت و نیز فلسفه و حکمت و ادبیات ـ را در برمیگیرند.

3

ِ
خدمات علمیِ بسیار ارزنده و سودمن ِد نجمالدوله ،تنظیم و انتشار رسالۀ کوچک ولی پرمحتوایی
 .2یکی از
ِ
تحت عنوان «رسالۀ تطبیقیه» که در آن ،با تنظیم جدولهای خاص و با ارائۀ دستورالعملهای ساده ،چگونگیِ
است
تبدیلِ سالهای قمری به سالهای میالدی و برعکس نشان داده شده است به این ترتیب که ُغ ِّرۀ (= اولین روز)
ِ
روزهای مقار ِن آن در  1357سال میالدی (از سال  622تا
حرمِ  1400سال قمری (از سال  1تا  1400قمری) با
ُم ّ
 1979میالدی) و در مقابلُ ،غ ِّرۀ ژانویۀ  2042سال میالدی (از سال میالد حضرت مسیح(ع) تا سال 2042میالدی)
ِ
روزهای مقار ِن آن در  2105سال قمری (از  641سال قبل از هجرت نبوی به مدینه تا سال  1464قمری) یعنی
با
تا حدود  140سال بعد از وفات نجم الدوله تطبیق داده شده است.

4

این رساله ،در مقام مقایسه با کتابهای مشابهی که بعدها تنظیم و منتشر شده است ،دست کم از نظر زمانی،

فضلِ تقدم دارد.

 .3نجمالدوله ،در حدود  150سال پیش ،ضمن توضیحات ارائه شده پیرامون نتایج سرشماری جمعیت تهران در 1284

قمری ،برای نخستین بار ،از عل ِم آمار (یا به قو ِل او «ستاتیستیک»  )statistiqueو بعضی مفاهیم آماری سخن گفته و موضوع

ِ
ِ
برمبنای تصاعد هندسی عالمانه
افزایش مداومِ جمعیت در جهان و نظریۀ معروف مالتوس را دربارۀ رون ِد صعودی جمعیت
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و نقادانه مطرح کرده است.

5

 .4نجمالدوله ،بنابه دستور ناصرالدین شاه قاجار ،نخستین سرشماری جمعیت تهران را ،در سال 1284ﻫ.ق عهدهدار شده
ِ
احساس
و این کار عظیم و بیسابقه را ،فقط با کمک هشت نفر از شاگردان نخبهاش در دارالفنون ،با چنان دقت و مراقبت و

ِ
مسئولیتی به انجام رسانیده است که ،به راستی ،برای سازمانهای عریض و طویلِ
متصدی آمارگیری امروز ـ با آن همه
متخصص و بودجههای کالن و وسایل و امکانات بیحد و حصر و کامپیوترهای پیشرفته ـ مایۀ عبرت است.

ِ
پذیری یافتههای سرشماری 1284ﻫ.ق به حدی است که برمبنای
گستردگی و گوناگونی و ،در عین حال ،اعتماد
ِ
اواسط دوران ناصری ترسیم کرد .نتایج این سرشماری ،همچنین،
آنها میتوان تصویری واقعی و گویا از تهرا ِن

میتواند موضوع پژوهشها و بررسیهای متعدد و متنوع جامعهشناختی و جمعیت شناختی قرار گیرد و محققا ِن
اجتماعی را در زمینههای گوناگون به کار آید.

ِ
خدمات برجستۀ نجمالدوله ترسیم نقشۀ بسیار دقیقی از شهر تهران است .این نقشه که حاصل بیستوسه
 .5از دیگر

ِ
حاوی اطالعات و دادههای مبسوطی است که میتواند پژوهشگران را از
سال کوشش خستگیناپذیر او و دستیاران وی است،

رون ِد رو به گسترش شهر تهران در واپسین سالهای دوران ناصری آگاه سازد و در بررسی کالبد شناختی )(morphologic

این شهر و تح ّو ِ
ِ
ِ
شناخت ساختار اجتماعی و اقتصادی آن در عصر مذکور سودمند باشد .این نقشه ،هنوز
بعدی آن و نیز
الت

هم ،بعد از گذشت حدود  120سال از زمان ترسیمش مورد توجه و مراجعه و استنادِ تهرانشناسان و تهرانپژوهان قرار دارد.
ناگفته نماند که نجمالدوله ،برای بسیاری از شهرهای دیگر ایران و نیز راههای ارتباطی و اماکنِ عمومی آنها هم ،نقشههای
دقیقی تهیه کرد.

6

استخراج تقوی ِم رسمی کشور برحسب سال خورشیدی و انتشار سالیانۀ آن برای  48سال متوالی .شایان ذکر است که
.6
ِ

ِ
باالی یکی
نجمالدوله نخستین کسی است که تعبی ِر «سا ِل هجری شمسی» را که تا آن زمان «سال جاللی» خوانده میشد ،در
از صفحات تقویم فارسی سال  808جاللی (مطابق با 1303-1304قمری) درج و در تقویمهای سال بعد ستون جدیدی برای
(ح َمل ،ثور و )...و نیز روزهای ماهها منظور کرد.
دوازده ِ
برج آن َ

7

 .7نجمالدوله به دلیل آگاهی از اطالعات ریاضی و مهندسی ،گاهی برای انجام طرحهای عمرانی هم ،مورد

مراجعه و مشورت قرار میگرفت .از آن جمله ،از وی برای مطالعه دربارۀ تعمیر و بازسازی سدّ ی باستانی بر روی

رودخانۀ کارون در اهواز دعوت شد .نامبرده ،به دستور ناصرالدین شاه ،در  23ذیحجۀ 1298ﻫ.ق جهت بررسی

باقیماندههای سد مزبور و برآورد هزینۀ ترمیم آن به اتفاق چند مهندس عازم خوزستان شد .هفت سال بعد،
دیگر بار ،به دستور ناصرالدین شاه ،عازم اهواز و شخص ًا مأمور بازسازی سد مزبور شد( .سفرنامههای اول و دوم
خوزستان در شرح ماجراهای رفت و برگشت این دو مسافرت و ایام اقامت در خوزستان نگاشته شدهاند).

اين بود شرحی کوتاه دربارۀ آثار و خدمات متعدد و متنوع میرزا عبدالغفار خان نجمالدوله که به حق ،شایستگی

ِ
جامعيت علمي نجمالدوله در حدي است كه بعضي از مورخان و
● برجستگيِ شخصيت علمي و
«ارشميدس عهد و نيوتنِ
ِ
تذكرهنويسان دوران ناصري ،از وي ،با اوصاف و عناويني نظير «ذوفنون» و
ِ
منزلت واالي او ،آنگونه كه بايد و شايد ،براي معاصرا ِن
عصر» ياد كردهاند؛ اما دريغا! كه قدر و
نامبرده شناخته نشده و خدمات پرشمار و بيشائبهاش ،حتي براي بسياري از خواص و اهالي دانش،
مغفول مانده است.
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ِ
ِ
اهميت فوقالعاده و
مكتوب نجمالدوله ،حداقل ،سه سفرنامه ديده ميشود كه نظر به
● در ميان آثار
ِ
ژرف جغرافيايي ،اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و مردمشناختي مندرج در آنها،
پژوهشهاي گسترده و
شايان تأمل و بررسي و تحليل ويژه است.
او را برای احرازِ ِ
لقب «ذوفنون» مسلم میسازد؛ ا ّما از آنجا که نگارنده ،پیش از این ،با تألیف و انتشار دو کتاب 8به
تفصیل و به نحو مبسوط ،به شرح احوال و تألیفات و تالش ِ
های علمی و فرهنگیِ نامبرده پرداخته است ،به همین
مختصر اکتفاء کرده ،دنبالۀ مقاله را به بررسیِ سه سفرنامۀ نگاشتۀ وی که از جهات گوناگون در خورِ کمال توجه و

امعان نظر است ،اختصاص میدهد:

ِ
نگاری عالمانه و محققانه
ب ـ سفرنامههای نجمالدوله :نمونههایی بدیع از سفرنامه
در میان آثار نجمالدوله ،حداقل ،سه سفرنامه دیده میشود که نظر به اهمیت فوقالعادۀ پژوهش ِ
های گستردۀ

جغرافیایی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و مردمشناختیِ مندرج در آنها ،شایان تأمل و بررسیِ ویژه است .این سه
سفرنامه به ترتیب زما ِن نگارش عبارتند از« :سفرنامۀ حج»« ،سفرنامۀ (اول) خوزستان» و «سفرنامۀ دوم نجمالدوله

به خوزستان».

ِ
گرچه هدف و مقصود اصلی از مسافرت ِ
«زیارت بیتاهلل الحرام»
های موصوف در سفرنامههای مذکور ،به ترتیب
ِ
بازسازی سد اهواز» بوده ولی این امر مانع از آن نشده است که نجمالدوله ،در طول سفرهای مزبور،
و «بررسیِ امکا ِن

از فرصتهای مغتنمی که در مسیرهای رفت و برگشت و محل اقامت او برای مطالعۀ شئون گوناگون زندگی مردم
ِ
پویای این محقق خستگیناپذیر ،از نخستین لحظات
پیش میآمده است ،استفادۀ مطلوب کند .ذهنِ َوقّاد و اندیشۀ
تجس ِ
س عالمانه باز نایستاده و از کوچکترین و جزئیترین مسائل و
این سفرها تا پایان آنها ،لحظهای از تکاپو و ّ
ِ
حاوی دستورالعملِ چهارده اصلی ناصرالدین شاه
وقایع صرفنظر نکرده است؛ چنانکه خودِ وی ،در اوایل کتابچۀ

برای اجرای مأموریتش در خوزستان ،خطاب به نامبرده ،به این معنی اشاره کرده و نوشته است:
ِ
خدمات دیگر
« ...اگرچه مأموریت خانه زاد مطلق ًا برای ...س ّ ِد اهواز بوده ولی در ضمنِ انجامِ مأموریت ،بعضی

ِ
تعویق امر منظور نگشت .منجمله بعد از ....بیرون آمدن
صورت داد که به هیچ وجه منافیِ مقصود نبوده و اسباب
ِ
عرض راه را از تهران به اصفهان و از آنجا به بروجرد و خرمآباد و دزفول و شوشتر و اهواز
از دارالخالفه ،نقشۀ
حمرِه 9و بصره من البدايه اِلی النهایه برداشت و در بالدِ کوچک و بزرگ هر جا یکی دو روز توقف نموده،
و ُم َّ
نقشۀ محیط شهر و معابر و بازار و مسجد و مدرسه و کاروانسرای معتبری که داشته برداشته و چون وارد خاک
خوزستان 10گردید ،عالوه بر کم و ِ
ِ
حالت رودِ کارن (= کارون) و اراضی آن ،طوالً و عرض ًا ،آن ُملک را پیموده
کیف

ِ
سرحدات مملکت ایران و عثمانی را دید و در کنار شطالعرب همه جا سیر نمود و تمام عمارات و خرابهها و
و
ِ
ِ
طوایف عرب و غیره را اطالع یافت .از حویزه و بسیتین و خفاجیّه الی کنارِ کرخه و فالحیّه و رامهرمز و
حاالت
ِ
محض اطالع براحوا ِل آن ُملک و ایالتش
تواب ِع آن ،الی سرح ِد بهبهان و در مراجعت ،راه ِ بختیاری را اختیار نمود و
و دیدن آب کرن (= کارون) نقشۀ مفصلی کشید.

پس ،از روی اطمینان ،میتوان عرض نمود که تا امروز احدی از سیّاحا ِن فرنگی و ایرانی و مأمورین به این
دقّت مسیر و گردش نکردند .این چاکر از روزِ خروج از تهران به َس ِ
مت مقصد اِلی خروج از اصفهان ،به سمت

طهران ...راحت و آرام را برخود حرام کرده ،فصل زمستان شبانهروز در سرما و برف و کوه گردش کرد و فصلِ بهارِ

خوزستان که گرمتر از تابستان ایران است ،همه را در جلگه و صحرا و بیابانهای کویر گردش نمود تا اطال ِع تمام
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براحوا ِل اراضی و ساکنان آن نواحی حاصل کرد .عالوه برنقشه و این کتابچه که برطبق دستورالعمل دیگر عرض
کرده ،نقشههای دیگر و کتابچۀ مفصل بهعنوان راپرت از سیاحت خود عرض مینماید».

11

مالحظات مذکور که مربوط به سفر اول نجمالدوله به خوزستان است ،کم و بیش ،دربارۀ دو سف ِر دیگ ِر وی

نیز مصداق دارد.

برای اینکه خوانندگان ارجمند بتوانند ،بهتر و بیشتر ،به گستردگی و ژرفایی پژوهشهای نجمالدوله و ه ّمت و
پشتکارِ کم نظیر او در این زمینه پیببرند ،بیمناسبت نیست فهرست گونهای از موضوعاتی که ،کم و بیش ،در هر

سه سفرنامۀ وی مورد بررسی قرار گرفتهاند ،ارائه شود:

ِ
ِ
عرض)
مشخصات (= طول و
ـ شهرها ،قصبات و روستاهای واقع در مسیرهای رفت و برگشت :شامل
ِ
ِ
اوقات شرعی ،فواصل و مسافات ،آثارِ باستانی و تاریخی ،امامزادهها
شرایط اقلیمی،
جغرافیایی ،وض ِع پستی و بلندی،
و زیارتگاهها ،نوع وتعدادِ بناها ،شمارِ اماکنِ عمومی (مساجد ،حمامها ،دکانها ،)...چاپارخانهها ،کاروانسراها،
های دایر و مخروبه و هزینه ِ
پل ِ
های تعمیر آنها ،اسامیِ شخصیتهای برجستۀ محلی.
ِ
ـ وضعیت راه و حمل و نقل :راه ِ
حیوانات مرکوب
های مالرو ،باراندازِ منزلها ،ناامنی ،باجگیری و قطع طریق،
و بارکش.

ـ مقدار جمعیت و شمارِ خانوار.

ـ عشایرِ مسیر راه :طوایف و تیره ِ
ِ
مناطق ییالق و قشالق و میزا ِن نفوس
های آنها ،سرکردگان و ریش سفیدان،
یا خانوارِ هر کدام.
ِ
های معمول ،فرآورده ِ
وسعت اراضی زیر کشت یا قابل کشت ،زراعت ِ
های زراعی و دامی،
ـ وضع کشاورزی:

نحوۀ آبیاری (اراضی فاریاب و دیمزار) ،رودها ،کاریزها ،چشمهها ،ضرورت ایجاد نهرها و کانالهای فرعی ،لزوم
ِ
عواقب استفادۀ بیرویه از آنها برای
تشویق مردم به زراعت و نخلکاری با واگذاری زمین به زارعان ،جنگلها ،و

تهیۀ سوخت و ذغال.

ِ
ِ
الغری
ضعف بُنیه و
ـ وضع تغذیه و بهداشت :نوع غذاها ،آب مشروب ،بیماریهای بومی و مسری و انگلها،
بسیاری از ساکنان ِ
فضوالت مبالها در معابر عمومی ،وجودِ
ِ
نقاط روستایی و عشیرهای ،جاری بود ِن فاضلآبها و
فحشاء در بعضی نقاط و تعداد روسبیها.

ِ
نرخ
ـ اوضاع اقتصادی :مشاغل و حرفههای متداول ،محصوالت و
مصنوعات محلی و بومی ،صنایع دستیِ ،
ِ
ِ
ِ
ِ
ساخت
کاالهای
برضرورت خرید
بهای اراضی و خانهها ،صادرات و واردات و گمرک ،تأکید
ارزاق عمومی،

کشور.

ـ فرهنگ عام :آداب و رسوم ،باورها و مراسم.
ـ چگونگی رفتارِ دیوانیان و حاکمان با مردم :ظلم و تعدّ ِ
ی حکام ،سنگینیِ مالیاتها و عوارض ،فساد مالی،

رشوهخواری ،حیف و میلِ بیتالمال
ِ
وضعیت قوای نظامی :بُنیۀ ضعیف دفاعی ،وض ِع نامطلوب نظامیان از نظ ِر مواجب ،لباس و اسلحه.
ـ
ـ مداخالت بیگانگان :ـ بهویژه انگلیسیها ـ در شئو ِن داخلی کشور.

ِ
پوياي نجمالدوله ،اين پژوهشگرِ خستگيناپذير ،از نخستين لحظات سفرهاي
● ذهنِ و ّقاد و انديشة
تجس ِ
س عالمانه باز نايستاده و از كوچكترين و جزييترين
سهگانه تا پايان آنها ،لحظهاي از تكاپو و ّ
مسائل و وقايع صرفنظر نكرده است.
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● «سفرنامة حج» نه تنها حاوي انواع اطالعات سودمند دربارة نقاط مسير سفر نجمالدوله ـ در ايران،
عراق و حجاز ـ است بلكه به منزلة آئينة تمامنمايي است از اوضاع و احوال اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي
و آداب و رسوم سرزمينهاي ياد شده كه در جاي ِ
جاي آن ،رهنمودهاي مفيد و پيشنهادهاي كارسازي
ِ
جهت رفع نارساييها و دشواريهاي گوناگو ِن موجود در شئون مختلف كشور ارائه شده است.
در
ِ
دقت نظر و
با توجه به وسعت و تنو ِع شگفتانگیز اطالعات گرد آمده در سفرنامههای مزبور و حوصله و
ِ
ِ
دقیق دیدهها و شنیدههای خود به کار برده است ،جای آن دارد،
وسواس کم نظیری که نویسنده در نقلِ و انعکاس
هر سه سفرنامۀ نجمالدوله را با «سفرنامۀ ناصرخسرو» قابل قیاس بدانیم و یا از جهاتی برتر از آن بشماریم.

این بود مالحظاتی کلی دربارۀ مشترکات سفرنامههای نجمالدوله .اکنون هنگام آن است که جداگانه و با تفصیل

بیشتر به ارائه و تحلیل مندرجات آنها بپردازیم.
1ـ سفرنامۀ حج

12

این سفرنامه در شرح مسافرت نجمالدوله به مکۀ معظمه است که متجاوز از  9ماه ـ از شعبان  1296تا جمادی

االولیِ 1297ﻫ .ق ـ طول کشیده است.

سفرنامۀ مزبور نه تنها حاوی انواع اطالعات سودمند دربارۀ نقاط مسی ِر سف ِر نجمالدوله ـ در ایران ،عراق و حجاز

ـ در رفت و برگشت است؛ بلکه به منزلۀ آئینۀ تمام نمایی است از اوضاع و احوال اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و
ِ
آداب و رسوم سرزمینهای یاد شده که در جای ِ
جهت رف ِع
جای آن ،رهنمودهای مفید و پیشنهادهای کارسازی در
نارساییها و دشواریهای گوناگو ِن موجود در شئون مختلف کشور و به منظور بهبود وضع معیشت مردم و ترقی
و تعالیِ مملکت ارائه شده است.

1-1ـ شرح مسافرت

«سفرنامۀ حج» بدینگونه آغاز میشود:

ِ
«خانزاد [= خانه زاد] بعد از استیذان 13از خاک ِ
مبارک همایون اعلی 14در بیستودوم ماه شعبان  96به عزم
پای

زیارت بیتاهللالحرام ،بیرون رفت و در چهاردهم جمادی االخری  97به طهران بازگشت نمود»...

نجمالدوله ،در مسیر رفت ،به ترتیب از شهرهای قم ،اراک ،همدان ،کرمانشاه و قصرشیرین عبور میکند و با
ِ
مستملکات دولت عثمانی
پشت سر گذارد ِن مرزِ ایران و عراق ـ در خانقین ـ وارد خاک عراق ـ که آن زمان جزء

محسوب میگردید ـ شده و سپس به بغداد میرسد.

15

نجمالدوله ،چند روزی را به زیارت عتبات عالیات سپری میکند و سپس برای ادامۀ سفر خود تا حجاز ،مسیر

ِ
صوب بصره حرکت میکند .بعد از
دریایی را برمیگزیند :در بغداد برکشتی کوچکی سوار شده ،از روی دجله به
چند روز ،به کشتی دیگری انتقال یافته ،و در  22شوال به بصره وارد میشود .بعد از سه روز اقامت در این شهر،

برکشتیِ بزرگتری نشسته به سوی بندر بوشهر عزیمت و در مسیر راه از کنار محمره (= خرمشهر کنونی) عبور
میکند و در  28شوال به بوشهر می رسد .سه روز بعد ،از این شهر ،با کشتی ،به مقص ِد جده حرکت میکند و در
عرض راه از کنار بندر عباس ،جزیرۀ قشم ،تنگۀ هرمز و سپس مسقط و عدن و تنگۀ بابالمندب میگذرد و در 18

ذیقعده وارد جده میشود .بقیۀ راه را تا مکه ،از طریق زمینی ،طی کرده و سرانجام در  26ذیقعده ـ پس از گذشت

دو ماه از زمان عزیمت از طهران ـ به مکۀ معظمه میرسد.

16
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نجمالدوله ،برای بازگشت به ایران مسیری متفاوت ـ راه ِ خشکی ـ را انتخاب میکند و پس از سپری کرد ِن
ِ
صحاری بیآب و علف عربستان و تحملِ مصائب و مرارتهای فراوان به
روزهای متمادی (حدود  80روز) در
ِ
زیارت بِقا ِع متبرکۀ
نجف اشرف میرسد .وی چند زمانی ،در شهرهای نجف ،کربال ،کاظمین و سامرا ،به منظور
ائمۀ اطهار اقامت میگزیند و سپس از بغداد ،از راهی که احتماالً ،کم و بیش ،مطابق با مسیر آمدن اوست ،عازم

ایران میشود.

17

2-1ـ نگاهی به مندرجات سفرنامه

سفرنامۀ کوتاه ولی پر محتوا و خواندنیِ نجمالدوله دربارۀ مسافرت به بیتاهلل الحرام ،حداقل ،دارای دو ویژگیِ

شاخص و شایان تحسین است:

یک ـ فرصتجوییِ نویسندۀ سفرنامه از لحظه به لحظۀ این مسافرت برای گردآوری و کسب انواع اطالعات
ِ
دست اول دربارۀ امور و شئون گوناگو ِن شهرها ،قصبهها و روستاهای واقع در مسیر راه در زمینههای
سودمند و
جغرافیایی ،تاریخی ،اقتصادی ،اجتماعی و غیر آن همراه با ذکر انتقادهایی دلسوزانه از نابسامانیها ،نارساییها

و نارواییهای موجود در این مناطق و ارائۀ رهنمودهایی به مسئوالن در جهت رفع آنها .شایان توجه است که
نجمالدوله ،حتی درباره شهرها و نقاطی که از کنار آنها با فواصلی عبور کرده است (نظیر خرمشهر ،بندرعباس ،قشم،
هرمز ،عدن ).... ،نیز ،از ارائۀ آگاهیهايی مختصر ولی موثق دریغ نکرده است.

18

دو ـ مالحظات میهندوستانه و عواطف بیشائبۀ نامبرده نسبت به هممذهبان و هموطنانش و اظهار تأسف و تأث ِر
مکررِ وی از اِعمال اقسام خشونت ،اجحاف و تبعیض دربارۀ ایرانیان و شیعیان در طول سفر حج و بهویژه توهینها

و تحقیرهایی که در جریان مراسم حج در ِّ
حق آنان روا داشته میشود.

ِ
مشاهدات و مالحظات عبرتانگیز و پیشنهادهای
در اینجا بیمناسبت نیست به عنوان نمونه ،مواردی از این

مسئوالنه و اصالحگرایانۀ وی را ،تحت عنوانهایی ،نقل کنیم.

کاروانسراها و پلهای در حال تخریب
ِ
ِ
عرض راه دید که در قدیم مردمان
رباطات 19معتبره و پلهای عالی ،در
«از طهران اِلی سرح ّ ِد خانقین بعضی
ِ
ِ
رفاهیت خاط ِر ُز ّوار و مسافرین ساختهاند و اکثر آنها ،به مرور زمان خراب شده و
بزرگ خیراندیش برای آسایش و

ِ
شرف انهدام است و اکنون به مخارج جزوی ،همۀ آنها تعمیر میشود .و هرگاه بیاعتنایی به این مطلب
بعضی در
شود ،متدرج ًا همگی خراب خواهند شد و متر َّددین 20و مسافرین به مشقتها خواهند افتاد( .سه اثر از نجمالدوله،
ص )188

ِ
محتواي نجمالدوله دربارة سفر به بيتاهللالحرام داراي دو ويژگي شاخص و
● سفرنامة كوتاه ولي پر
شايان تحسين است:
يك ـ فرصتجوييِ نويسنده از لحظه به لحظة اين مسافرت براي گردآوري و كسب انواع اطالعات
سودمند و دست اول دربارة امور و شئون گوناگون شهرها ،قصبهها و روستاهاي مسير راه در زمينههاي
گوناگون:
دو ـ مالحظات ميهندوستانه و عواطف بيشائبة نامبرده نسبت به هموطنان و هممذهبانش و اظهار
تأسف و تأثر مكرر از اِعمال انواع خشونت ،اجحاف و تبعيض در ِ
حق ايرانيان و شيعيان.
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● سفرنامة خوزستان (سفرنامة اول) شرح و تفصي ِ
ل نخستين سفر نجمالدوله به خوزستان مورخ 1299
ِ
قصد بررسي امكا ِن بازسازي ّس ِد باستانيِ اهواز و برآوردِ
قمري است كه به دستور ناصرالدينشاه و به
هزينههاي آن صورت گرفته است.
ِ
بدعت استفاده از رنگهای شیمیایی
صنعت قالیبافی و
21
ِ
ِ
دولت ابد مدت ،الحمداهلل خیلی شیوع و ترقی نموده .در عبورِ از خاک عراق و
«صنعت قالیبافی در این
همدان و کرمانشاه آبادی ندیدم ،اِالّ آن که زنها و دخترها در آنجا مشغول این صنعت بودند ...ا ّما افسوس که غالب

های جوش ِ
الوان ،جوه ِر معدنیِ فرنگی شده و غیرثابت ،و رنگ ِ
ثابت نباتی بالمره 22منسوخ گشته و به این سبب چند
ِ
جانب اولیای دولت میشد( »...همان ،ص )189
سالی است که تجارت قالی تنزل نموده ،کاش قدغنِ سختی از

ِ
سوی آن
خرابی و ویرانی در این سوی مرز و آبادی و سرسبزی در آن
ِ
ِ
« ...از سر ِّ
عراق عرب ،قراء و آبادیها دید مثل «خانقین» و «شهروان» و
خاک
حد ایران اِلی حدود بغداد در
«بَعقوبه» و «قِزِل رباط» و « َمندَ لی» و غیره که تمام آنها از آبهای جاری نهرهای ایران مشروب میشوند و همگی

آباد و سبز و خرم میباشند و اراضیِ ایران که این آبها از روی آنها میگذرد ،همه کویر و چول 23و بیفایده افتاده
و حال آنکه میتوان به مخارج جزوی سدها ساخت و آبهای زیاد بر روی زمینهای مستع ِد قابلِ خوب جاری
ِ
حالت
ساخت و آبادیها نمود و مناف ِع کلی برای دولت و رعیت برداشت و بالتّبع همۀ طرق را امن ساخت تا مثل
حالیه هر روز قافله[ای] را در گوشهای ،دزدا ِن سرحد لخت نکنند» (همان ،ص )189
و نیز در همین خصوص:

«فیمابین قصر [= قصر شیرین] و سرحد ،آثار چند قلعه و برج و آبادی ،در کنار راه هست ،همه مخروبه و خالی،
ِ
رعایای آنجا متواری
در جلگههای سبز و خرم و پر آب ،افتاده ،از قراری که مذکور بود ظاهرا ً به سبب تعدّ یات،
شدهاند( »...همان ،ص )190

پاسگاههای مفلوک با تفنگهای مغشوش
ِ
ِ
دولت ابد مدت ،مقرر است که همواره در قصرشیرین جمعی سواره ،ساخلو 24باشند.
اولیای
«حسب االم ِر

این بنده به دقت رسیدگی نمود ،زیاده از سی یا چهل نفر نیستند ،آنها هم با اسبهای مفلوک و تفنگهای
مغشوش ،25و میخواهند در مقابلِ دزدان سرحدّ ِ
ی بهادر چابک ،که همه با تفنگهای معتبر و اسبهای کوه پیکر
[مج ّهز]ند ،زیست کنند و قوافلِ ُ 26ز ّوار را بگذرانند( ».همان ،صص)189-190
ماجراهای اسفانگی ِز حمل جنازه به عتبات
ِ
السالم»
«همه ساله از اطراف ایران نعشهای بسیار حمل و نقل می شود به نجف اشرف و در قبرستا ِن «وادی ّ

دفن میشود .از وقتی که وارد خاک عثمانی 27گردد تا به خاک سپرده شود؛ در نقاط مختلف بهعنوانهای مختلف
عوارض میگیرند مثلِ پو ِل «تذکره» 28و نعش خانه و راهداری و دروازهبانی و حقاالرض 29و غیره .بعد از آن که
ِ
ِ
کثرت دِ ِ
نائت طبع ،به چند روز فاصله ،قبر را میشکافند و سنگهای
جات قبرستان ،از
نعش دفن شد ،همان عمله
ِ
عالمات قبر را هم ،از آجر و سنگ آنچه هست ،برمیدارند تا جای
ل َ َحد را که قیمت ناقابلی دارد بیرون میآورند و
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ِ
عمق قلیل زیر ریگ است و اکثر ،طعمۀ جانوران صحرا میشود( »...همان،
دیگر بفروشند .آن وقت ،جسد میّت به

ص )191

استعدادِ آبادی «محمره» و وضع فالکت بارِ کنونی آن در مقایسۀ با بصره

«قلعۀ [محمره] در َط َر ِ
ف یسارِ 30شط است؛ در مقابلِ بصره به فاصلۀ چند فرسنگ و رودکارون از کنارش عبور
میکند .برج و بارۀ حصار از دور نمایان بود .استعدادِ آبادی آنجا بیش از بصره است و اراضی حاصلخی ِز خوب

دارد .ولی پُ ِ
لتیک 31شیخ العرب چنین اقتضا نموده که همواره آنجا را به زحمت خراب و ویران نگاهدارند و در قلعه
جمعیتی مسکن نکنند ،واال در مقابلِ چنان بصره ،نباید «محمره» چنین باشد»...
و نيز:

ِ
اسباب خرابی و اتهام برای آنها فراهم نمیآورد،
« ...و اگر [شیخالعرب] همین قدر مان ِع خیا ِل رعیت نمیشد و
قلعۀ محمره از اصناف ،سکنه و تجار پرمیگشت و اراضی ،همه نخلستان میشد و هر سال مبالغی گزاف عای ِد

دولت و رعیت میگشت»( .همان ،صص )192-193
ِّ
دکۀ برده فروشان در ّ
مکه

«خانهزاد مدت یک ماه در ّ
مکۀ معظمه اقامت داشت ،گاهگاه به گردش و تماشا میرفت؛ از جمله روزی رفت به
د ّکۀ بردهفروشان .سه د ّکۀ معتبر در مکه برای فروش برده دایر است ،وضع غریبی دید! انواع کنیز و غالم و خواجه

از اهل حبشه و زنگبار و نوبه 32و سودان و غیره در آنجا دید .تختها ترتیب دادهاند و آنها را منظم طبقه به طبقه
نشانیدهاند ،دالّلها و یک نفر م ّ
ال از اهلِ سنت ،برای اجرای صیغۀ مبایعه 33در آنجا حاضر نشستهاند .مشتری از

اهل هر مملکت که در آنجا وارد شود با کمال مهربانی با او گفتوگو میکنند و هر غالم یا کنیزی را که به نظر
ِ
اعضای او را به مشتری عرضه میکنند و با کما ِل چابکی قطع و فصل 34مینمایند ،مگر آنکه
آورد میطلبند ،و تمام
مشتری از اهلِ ایران باشد ابدا ً به او اعتنایی ندارند( »...همان ،ص )199
ِ
مظلومیت شیعیان مدینه
«اهل مدینه ،مردانشان غالب کوسج35اند و سفیدپوست ...و بسیار تنگ معیشت ،خاصه طایفۀ نخاوله که
منسوباند به حضرت سجاد(ع) .جمیع ،شیعۀ خُ َّلصاند و عجیب این است که اهل مدینه ایشان را کِالب 36مدینه
ِ
پست خرابه دارند ،و با کمال سختی زندگانی میکنند و
خارج شهر قدیم ،خانههای بسیار
نامیدهاند .این طایفه در
ِ
اهل مدینه آنها را به حرم مطهر و به مسجدالنبی راه نمیدهند و گاهگاه اتفاق نموده ،میریزند در خانههای ایشان،

میزنند و میکشند و غارت میکنند( »....همان ،ص )203

● نجمالدوله ،اين مسافرِ دقيق و خستگيناپذير ،در طول سفرش ،آسانآسان ،از شهرها ،قصبهها،
روستاها ،راهها ،بناها ،مزرعهها ،مرتعها و ساكنان هر ناحيه و آداب و عادات هر طايفه ديده برنگرفته
و تا آگاهيها و دانستههايي ارزنده و آموزنده در هر زمينه به چنگ نياورده و گزيده و نخبة آنها را در
يادداشتهاي روزانة خود نگنجانيده از تالش باز نايستاده است.
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بدرفتاری و خشونتورزی با ایرانیان (=عجمها)
«آنچه خانه زاد در خاک حجاز دید ،این است که مردمِ عجم ،نمیدانم از چه بابت ،در انظارِ مردم آنجا مغضوب
ِ
و حقیر و خفیفاند ،بلکه از سگ پستترند و با وجود آنکه در این سنوات ،به ُحسنِ
کفایت حاجی میرزا حسن
خان ،کارپردازِ مقی ِم جده ،خیلی رفاهیت دست داده ،باز خالی از خطر نبود ،خاصه در مدینۀ طیبه که خون و ما ِل
عجم را حالل و مباح میدانند و به هر قسم بتوانند در صدمه [رساندن به] حجاج کوتاهی نمیکنند ...عجیب این
است که اهل مدینه با این کمال بیادبی و وحشیگری ،مردم ایران را یک ذره وقری 37نمینهند و در نو ِع انسان

محسوب نمیدارند( ».همان ،صص )204-205

ِ
باز هم در ِ
مظلومیت عجمها و تبعیضهای ناروای معمول نسبت به آنان
باب

ِ
امتیازات اعراب ،که در تمام خاک عربستان دیدم ،این است که ،هرگاه منازعهای رخ دهد فیمابینِ یک نفر
«و از
عرب و یک نفر عجم ،آن عرب حق دارد که هر نوع فحش و تهمتی برآن عجم نسبت دهد ولی عجم ِّ
حق یک کلمه
سئوال و جواب ندارد و اِالّ آن قدر اعراب بر َس ِر او میریزند و میکوبندش که هالک شود» (همان ،ص )206
و نیز در همین خصوص:
ِ
خاک حجاز هر ملت به لباس خود آزادانه راه میرود ،اال اهل ایران ،که یا باید عرب شوند یا افندی 38.با
«در

وجود آن ،همین قدر که شناختند عجم است مورد تمسخر و استهزاء است»( .همانجا)
 -2سفرنامۀ خوزستان( 39سفرنامۀ ا ّول نجمالدوله)

این سفرنامه شرح و تفصیل نخستین سفر نجمالدوله به خوزستان مورخ 1299ﻫ .ق است که به دستور ناصرالدین
ِ
بازسازی سد باستانیِ اهواز و برآوردِ هزینههای ترمیم آن انجام گرفته است .این سفر
شاه و به قص ِد بررسیِ امکان
در بیستودوم ذیالحج ًْه 1299قمری آغاز و در چهاردهم رمضان همان سال پایان پذیرفته و بنابراین  8ماه و 22
روز طول کشیده است .سفر مزبور از تهران آغاز شده و از راه قم و کاشان و اصفهان و بروجرد و خرمآباد و دزفول

به خوزستان منتهی شده و در مسی ِر بازگشت از راه بختیاری و اصفهان و کاشان و قم باز ،در تهران ،خاتمه یافته
است .متن این سفرنامه ،نخستینبار به تصحیح و اهتمام استاد دکتر سید مح ّمد دبیر سیاقی منتشر شده و چندی پیش
توسط مرکز آثار و مفاخر فرهنگی ایران ،با اضافات و الحاقات جدید ،مجددا ً به زیور طبع آراسته گردیده است.

1-2ـ توضیحاتی دربارۀ نسخههای موجود سفرنامه

تا آنجا که نگارنده تحقیق کرده است ،از سفرنامۀ اول خوزستان ،حداقل چهار نسخۀ خطی به شرح زیر وجود

دارد:

یک ـ نسخۀ اصلیِ سفرنامه همراه با نقشههای ترسیمیِ متعددِ ضمیمۀ آن که به استناد گفتۀ مرحوم احمد

کسروی در «تاریخ پانصد سالۀ خوزستان» به کتابخانۀ سلطنتی تعلق داشته است.

40

دو ـ نسخۀ رونویسی شده از نسخۀ اصلی که در کتابخانۀ وزارت دارایی ،جز ِو هشت مجلد «مجموعۀ ناصری»

بوده است.

41

سه ـ نسخۀ متعلق به استاد فقید سعید نفیسی مورخ 1315ﻫ.ق که به موجب دست نوشتۀ خود آن مرحوم،

آن را در خرداد سال  1313خورشیدی ،در حراج کتابهای مرحوم جهانگیر خان ناظمالملک به قیمت  12قران
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خریداری کرده است.

42

چهارـ نسخۀ خطیِ متعلق به کتابخانه و موزۀ ملک که به ّ ِ
ِ
نستعلیق زیبا و خوانایی نگاشته شده و ضمن ًا
خط

ِ
درخصوص سفر اول به خوزستان نیز هست .این نسخه،
حاوی کتابچۀ دستورالعملِ ناصرالدین شاه به نجمالدوله

بنابه دست نوشتۀ شادروان احمد سهیلی خوانساری ،توسط خود نامبرده ،در حراج کتابهای مرحوم خلخالی ،در
سال  1328خورشیدی ،برای کتابخانۀ ملک خریداری شده است .شایان ذکر است که روانشاد حاج آقا حسین ملک

ـ بانی کتابخانه و موزۀ ملک ـ در ذیلِ نوشتۀ مرحوم سهیلی خوانساری یادداشتی به شرح زیر نگاشته است:
ِ
ِ
وقوف به احوال و
کتاب مفید و جامعی است که بهتر از این نمیتوان در اقتصادیات و سیاست و
«بسیار
43
اشخاص و امکنه و استعدادِ اراضیِ آن صفحات به دست آورد»
ناگفته نماند که استاد ارجمند دکتر سید محمد دبیر سیاقی ،چنانکه خود نگاشتهاند ،به رغم تالشها و تفحصهای

بسیار ،موفق به دستیابی به نسخۀ اصلی سفرنامه نشده و ناگزیر ،نسخۀ متعلق به شادروان استاد سعید نفیسی را که
ِ
رونویس نسخۀ اصلی که در کتابخانۀ وزارت دارایی مضبوط بوده
تقریب ًا کامل بوده است مآخذ قرار داده و آن را با

مقابله و مقایسه کردهاند.

44

2-2ـ نظری به مندرجات سفرنامۀ خوزستان

ِ
مأموریت اصلی نجمالدوله در سفر به خوزستان ،بررسیِ امکان
چنانکه پیش از این نیز اشارت رفت ،مقصد و
ِ
بازسازی سد باستانی اهواز و برآوردِ هزینۀ آن بوده؛ ولی این امر ،به هیچوجه ،مانع از آن نشده است که وی ،عالوه

بر توجه و پرداختن به هدف و منظورِ اصلی ،از فرصتهای کمیابی که در مسیرهای رفت و برگشت و نیز ضمنِ
اقامت در مناطق مختلف خوزستان برای مطالعه و تحقیق در شئو ِن گوناگو ِن زندگیِ مردم فراهم میآمده است ،به
نحو احسن ،استفاده کند.

به گفتۀ استاد دبیرسیاقی ،نجمالدوله ،این مساف ِر دقیق و خستگیناپذیر ،آسان آسان ،از شهرها ،قصبهها ،روستاها،
ِ
عادات هر طایفه دیده برنگرفته و تا آگاهیها و
راهها ،بناها ،مزرعهها ،مرتعها و ساکنا ِن هر ناحیه و آداب و
دانستههایی گرانبها در هر زمینه به چنگ نیاورده و گزیده و نخبۀ آنها را در یادداشتهای روزانۀ خود منعکس

نکرده است از نگریستن باز نایستاده و با تحمل انواع رنجها و دشواریها توانسته است نقشی هر چه بدیعتر و

تصویری هر چه واقعیتر از دیدهها و شنیدههای خود برصفحات کاغذ مصور کند .از اینرو ،در سفرنامهای که
ِ
ِ
اطالعات گرانبها
مأموریت بازدید س ّ ِد اهواز است ،با کمال شگفتی ،شاه ِد ِگرد آمد ِن انبوهی از انوا ِع
مبتنی بر اساس

ِ
کنجکاوی عالمانه و ِع ِ
ِ
رق وطندوستیِ نویسندۀ آن
ضبط آنها ،هیچ انگیزهای جز
هستیم که برای کسب و ثبت و

قابل تصور نیست.

ِ
اطالعات مضبوط در سفرنامه میتوان به موضوعات و موارد زیر اشاره کرد :بهای زمین در هر منطقه،
از جملۀ

آبیاری ،دیمکاری ،کاریزها ،رودها ،سدها ،بناهای تاریخی ،تاریخچه و بانیان آنها و کیفیت حفظ آن آثار ،فرآوردهها،

صنایع ،مالیاتها و عوارض ،عادات و آداب و رسوم و مراسم ،لباس و رفتار و عقاید مردم ،وضع مأموران دولت و
ِ
قصبات میان
چگونگیِ رفتارِ آنان و آثارِ مترتب براعمال آنها ،رجال و شخصیتهای برجسته و بازرگانان شهرها و
ِ
مالکیت اراضی و مسألة مه ِم عالقهمندی و وابسته کرد ِن کشاورزان به زمین از طریق
راه و از همه مهمتر موضوع
ِ
تقسیم اراضی و واگذاری آنها به زارعان با تنظی ِم سن ِد معتبر به ازای
دریافت بهای آن به اقساط طویلالمد ًْه 45که

نکتۀ اخیر ،بهخصوص ،از روحیۀ عدالتطلبی و اندیشههای اجتماعی مترقیانه و پیشگام نویسندۀ سفرنامه در حدود
 130سال پیش حکایت میکند.
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● «سفرنامة دوم نجمالدوله به خوزستان» ،شرح دومين سفر نجمالدوله به منطقة مذكور در سال 1306
قمري است كه بهمنظور تعقيب و تكميل مطالعات قبلي ،به قصد بازسازي سد اهواز ،صورت گرفته
است.
در جاي ِ
جاي سفرنامة دوم نجمالدوله به خوزستان ـ همانند دو سفرنامة قبلي ـ بارها ،به واقعنگريهايي
محققانه ،مالحظاتي عالمانه و هشدارهايي دلسوزانه برميخوريم كه جملگي از وجدان بيدار،
انساندوستي و وطنخواهيِ بيشائبه و احساس مسئوليت شايان تحسين نويسندة آن حكايت ميكند
كه ذي ً
ال نمونههايي از آنها تحت عنوانهايي نقل ميشود.
ِ
المعارف مختصر و مفیدی
با توجه به آنچه گفته شد ،اگر سفرنامۀ مزبور را (همراه با سفرنامۀ دوم) به منزلۀ دایر ًْه
برای منطقۀ خوزستان در آن عصر و نیز ِ
ِ
برگشت نجمالدوله تلقی کنیم ،شاید ،سخنی بگزاف
نقاط واقع در مسی ِر رفت و
نگفته باشیم.

با این مقدمات ،دریغ است خوانندگان ارجمند را از مطالعۀ گزیدههایی ،هر چند کوتاه ،از این سفرنامۀ بیبدیل

محروم کنیم:

شمهای از استعدادها و امکانات عظیم خوزستان برای عمران و آبادی

46

خاک خوزستان چه ُم ِ
ِ
ِ
بازسازی سد] چنان
لک وسی ِع پرمنفعتی است و بعد از جاری ساختنِ آبها [براث ِر
«...
ِ
ِ
ارباب حل و عقد که ُملک
مالیات آنجا معاد ِل مابقیِ ایران شود ولی چه ُکنَد با رجا ِل دولت و
میداند که منفعت و
خوزستان را ندیدهاند و آنچه این بنده پرگویی نماید هزار ِ
یک دیدن اثر ندارد وگمان میفرمایند که اغراق است و

منفعتی از آنجا بردهام یا چشم داشت [و] عالقه[ای] به آنجا دارم.
ِ
ِ
ِ
خاک آنجا را در
وجب آب و
خاک خوزستان را طوالً و عرض ًا به تحقیق گردش نمودم ،آنی آسوده نبودم ،یک
تمام ایران ندیدم.
من ُگ ِ
		
نگ خواب ديده و عالم تـمام َكر

من عاجزم ز گفتن و خلق از شنيدنش

(سفرنامۀ خوزستان ،صص )66-67
							
ِ
صورت استفهامِ انکاری ،برمستعد بود ِن بالقوۀ این منطقه برای عمران ،بهویژه
در جایی دیگر ،با طرح سئواالتی به
در زمینۀ کشاورزی ،تأکید میکند:
ِ
خاک ُمح ّمره [= خرمشهر] برای نخلستان مناسب نیست؟ آیا آنجا پَستتر از بصرۀ شورهزار است که
« ...آیا
حال دولت عثمانی سالی سیصدوپنجاه هزار تومان [مالیات] میگیرد ...از نخیلِ تنها؟ آیا آب و زمینِ فالحیه کمتر از
ِ
[پرداخت] جزوی مالیات ،درست ،برنمیآیند؟ آیا
مازندران است که هم نخیل دارند و هم شلتوک کاری و از عهدۀ
مِثلِ ُملک رامهرمز در عالَم پیدا میشود چندین فرسخ در چندین فرسخ که آب فراوا ِن چندین رودخانه برآن مسلط
است؟ با وجودِ آن رعیت ندارد و جزوی مالیات به زحمت وصول میشود( »...همان مآخذ ،ص )40
و نیز در همین خصوص:

ِّ
محل سالطین ساسانیان بوده 22 .سلطان در آنجا سکنی
« ُملک شوش عجب مستعد است و بائر افتاده .آنجا
داشته ،شهر « َع ّمارِه» چند سالی بیش نیست که آباد شده بیشتر ساکنانش عجماند که از تعدّ ِ
ی حکام به تدریج جالی
ِ
مالیات آنجا رسیده و عای ِد دولت عثمانی میشود» (همان ،ص )122
وطن نموده .حال به سالی سی هزار تومان،
و نیز در همین باره:
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«خاک مستعد حویزه اق ً
ال یکصد فرسخ مربع است با این آب فراوان و کرخه که هر دو متعلق است به دولت و

استعداد سالی یکصدهزارتومان مالیات دارد؛ حال بیست هزار تومان به زحمت وصول میشود» (همان ،ص )58

ِ
مسئولیت حکام و مأموران در رفع آنها
نارضاييهاي موجود در خوزستان و
47
ِ
سمت خوزستان برود و دست خالی برگردد و به قص ِد مداخل و پُر
«کمتر اتفاق افتاده که مأمورِ موقتی به
نمود ِن کیسۀ خود نباشد ...در هر صورت ،اعم از آنکه سد بسته شود و ُملک خوزستان آباد گردد یا نگردد ،بر دولت
ِ
استحکامات سرحدیه و حفظ ثغور 48بیفزاید تا دولت را قوی شمارند و از طرفی ،مهربانی
الزم است که از طرفی ،بر
ِ
رعایای خود بنمایند و مالیات آن صفحات را که از روی اعتدال قسمت نشده
و دلربایی از اعراب ساکنین آنجا و
تعدیل فرمایند( »...همان ،ص )39

عدم تسلط کام ِ
ل دولت برمنطقۀ خوزستان

ِ
مفلوک حکومت با ُوالة ً به مقاطعه
« ...هنوز دولت را به خوزستان چندان تسلط و اقتداری نیست و وض ِع
است و عمدۀ منفعت در کیسۀ والة است( »...همان ،ص )73
49

50

ضعف بنیۀ نظامی در خوزستان در برابر قوای مجهز انگلیس و عثمانی

« 22عرادۀ توپ در خوزستان است :یکی در فالحیه ،یکی در حویزه و چهار یا پنج در محمره و مابقی در

شوشتر ولی همه زنگ خورده و شکسته و مغشوش و قورخانه ندارد ،خاصه توپ فالحیه و حویزه که جز بدنامی

توپ معتبر ،خاصه [با] فشنگی حاضر و
چیزی ندارد ،در چنان سرحدات اولی آن بوده که همیشه چند عدد عراده ِ
پاک و پاکیزه موجود باشد( »...همان ،ص )25
و نیز در همین خصوص:

« ...قریب پانصد نفر تفنگچیِ بلوچ و عرب گویا باید همیشه در بندر محمره ساخلو باشند .حقیر تحقیق نمود،
تعداد و نوع آنها ثابت نیست و اعتباری هم ندارند اغلب بیکارهاند .مث ً
ال بعضی پیرمردهای بلوچ و بهبهانیِ متفرقه که
ِ
ِ
قدرت حرکت ندارند .چندی در
زیارت عتبات از آن سمت عبور میکنند ،چون به آنجا رسیدند ،بضاعت و
به عزمِ
آنجا توقف میکنند .جیرۀ مختصری حکومت به آنها میدهد به اس ِم مأمورِ ساخلو بعد از آنکه رفت دیگری بیپا

51

به جای او میگذارند ولی چند نفری ثابت و معتبر نیز دارد( »...همان مأخذ ،ص )95

وضع شرمآورِ آبریزگاهها و دفع فضوالت در بعضی نقاط خوزستان
«امروز  12جمادی االولی مشغول شدیم به برداشتن نقشۀ حصارِ مح ّمره  ....در ضمنِ نقشهکشی دیدیم َع َجب

● دربارة عظمت تخت جمشيد
«در ساعت پنج به غروب [مانده] سوار شده ،رفتيم به تختجمشيد .عجب بنايي است! ....چنين عالي
بنايي امروز در هيچ مملكتي ،از آثار قديم ،باقي نيست .سزاوار اين است كه از هرگونه جواهرِ گرانبها
عزيزترش بداريم[ .متأسفانه] حال بيصاحب و بدون مستحفظ ساليان دراز است افتاده و فرنگيها
ميآيند و آنچه ممكن [باشد] و بتوانند ،مي َ
كنَند و ميشكنند و ميب َ َرند( »...نسخة خطي سفرنامه،
صفحات )150-160
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قبح [عمل]
فعلِ رکیک و قبیحی در این شهر معمول است و ا َ َحدی ملتفت نیست .چون همگی گرفتارند .عادتِ ،
ِ
ِ
قضای حاجت در کنار
جای تخلیه 52و مبالی 53ندارد .طفل و زن و مرد ،تا هشتاد ساله،
را پوشانیده .غالب خانهها
کوچهها مینمایند و از عابرین هیچ خجالتی نمیکشند منتها عبا و چادری برسر میکشند [از اینرو] تمام معابر و

کوچهها کثیف و متعفن است( ».همان ،صص )90 -91
و نیز در همین باره:

« ...در هر دو شهر شوشتر و دزفول عیب بزرگی است که در هیچجا دیده نشد جز همان صفحات .مبا ِل [= ادرار

و مدفوع] عمارت را در کوچهها جاری میسازند [و] فضالت را سالی دو مرتبه برای زراعت از راه کوچه خالی
میکنند و آب مبالها جاری هستند در کوچهها .لهذا خیلی کثیف و متعفن است و با وجود آن ،هوا سالم است [و]

امراض مسریه و عامه و تب و نوبه و غیره کمتر بروز میکند( 54».همان ،ص)133

ِ
ایادی آنها
کاوشهای غیرمجاز در شوش و به یغما برد ِن آثار و اشیاء باستانی توسط بیگانگان و

ِ
جانب اولیای دولت قدغن میشد که
«شه ِر شوش خیلی بزرگ بوده .فرنگیها زیر و َزبَر نمودهاند .کاش از
مِنبَعد فرنگیها در آنجاها و در سایر بالد مخروبۀ ایران کنجکاوی نکنند .آیا رعایای دولت ایران ،هر چند معتبر و
ِ
خاک فرنگ تیشه بر زمین بزنند درجایی که از آن بیمصرفتر نباشد؟» (همان ،ص )126
مقتدر باشند ،ممکن است در
و نیز در همین خصوص:

« ...فقرۀ دیگر از این مقوله خرید ِن اسباب و آالت قدیمه است که آنتیک گویند از اسلحه و ظروف و ملبوسات
و نقود و غیره .سالهای دراز است که فرنگیها درصددِ خریدن و برد ِن این مقوله اجناساند و آنچه بوده ،در
حقیقت ،بُردهاند حتی قالیهای کهنه را .حال پرداختهاند به کاشیها و فرشهای امامزادهها و مساجد .هرگاه ممکن

شود از متولیها و خدام میخرند به هر تدبیر [که] باشد و اگر ممکن نشود به سرقت میبرند .کار به جایی رسیده
که آثارِ تمام صنایع و هنرهای قدیم ایران به خارج رفته  ...........تذکار این فقره الزم است و عالج آن بر دولت
است( »....همان ،ص )82

انهدام روستاها براثر ظلم و تعدّ ی خوانین

«در مدت دو سه روزی که در حدود «کارکنان» [= از توابع بختیاری] سیر مینمود چه بسیار قریههای خراب

دید که سابق همه را بر روی یکدیگر «بلوک چنارود» میگفتند و تعداد آنها زیاده از سیصد پارچه ده است .خود

بختیاریها میگفتند که از ظلم و تعدیات [خوانین] بختیاری خراب شده( »...همان ،ص )169

تخریب مدارس قدیمی و آثار تاریخی ذیقیمت اصفهان به خاطر دستیابی به آجرهای آنها!
ِ
سفرهای] سابق هفت مدرسۀ عالی دیده بود که در زما ِن
« ...روزی از حدود چهار باغ [اصفهان] گذشت[ .در

ِ
ِ
اسباب آن کارها
مدارس عالیه[ای] که در این زمان
سالطینِ صفویه خانوادۀ سلطنت ساخته بودند حتی کنیزها .چه
از میان رفته ،منجمله کاشیسازی ،چه قدر خوب و معتبر ،که از چینی بهتر بود و چنان ساخته بودند شبی ِه خاتم
کاری .از آثار قدیمه بود [و] خیلی شأن و احترام داشت .میبایست آنها مستحفظ داشته باشند [تا از آنها] نگاهداری
ِ
برخالف آن ،این سفر دیدم آنها را با کلنگ و به زحمت زیادی خراب نموده و مینمایند به خیا ِل آجرهای
کنند.

آنجا! ولی چندان آجری هم بهدست نمیآید[ ...و] بیشتر از شدت استحکام خرد میشود .در هر صورت که

مدرسه[های] مزبور جواهری بود مجهولالقدر ...خیلی جای افسوس است»

55

(همان ،صص )175-176
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ماجرای حاکمی که چوب و فلکش را به مبلغی گزاف اجاره داده بود
ِ
عرض راه ِ [مورچه خورت به کاشان] مالقات افتاد با دوستی که عازمِ اصفهان بود .ساعتی صحبت داشت...
«در

ِ
[از جملۀ گفتههای او] :از طرفی ،در موس ِم حاصل و خرمن ترقیِ
دست
[نرخ] اجناس را [شاهدیم] و از طرفی
ِ
تعدّ ی حکومت را که در مِثلِ کاشان که بیست نفر فراش بیشتر نداشته ،حاال دویست نفر فراش در کوچه و بازارها
انداخته ،به بهانههای جزیی مردم را جریمه میکنند و چوب و فلکش را مبلغی گزاف اجاره داده است و ناچار

بیاختیار شده این هنگامه را فراهم آوردهاند( .همان ،ص )179
 -3سفرنامۀ د ّوم نجمالدوله به خوزستان

این سفرنامه که نگارنده از حسنِ تصادف و بهصورتی کام ً
ال غیرمنتظره ،به نسخۀ خطی مغفول ماندۀ آن ،در

کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران دست یافت و با مساعدتهای بزرگوارانه و رهنمودهای بیدریغ استاد ارجمند
توفیق تصحیح و انتشارِ
ِ
مصحح سفرنامۀ اول نجمالدوله به خوزستان ـ
جناب آقای دکتر سید محمد دبیر سیاقی ـ
ِ

شرح دومین سفر نجمالدوله به خوزستان ـ در سال 1306ﻫ.ق ـ است که این بار نیز ،به دستور
آن را حاصل کرد،
ِ
ناصرالدین شاه و به قصد بازسازی سد اهواز صورت گرفته است .نجمالدوله ،خود ،در بخشی از این سفرنامه دربارۀ

انگیزۀ مسافرتهای خود به خوزستان چنین نگاشته است:
«[ ...حقیر] طبع ًا مایل به هیچ شغل غیرعلمی نیستم و اینکه دو سفر ،با کمال رغبت ،به سمت خوزستان رفتم
ِ
ِ
جداست .چون ِّ
صحبت او در افواه ِ تمام بزرگان دنیا پیچیده
بزرگ عالَم بوده و امروز
سد اهواز از بناهای قدیم و
بقای نام ِ
ِ
خدمت بهدولت و آبادانیِ مملکت و ِ
نیک سالهای دراز در دنیا اقدام نمودم».
است .حقیر به مالحظۀ

1-3ـ شرح مسافرت

سف ِر دومِ نجمالدوله به خوزستان در ششم ربیعالثانی 1306ﻫ.ق از تهران آغاز شده و از راه ِ قم ،اراک ،بروجرد،

خرمآباد و دزفول به خوزستان منتهی گردیده و سپس ،در مسیر بازگشت ،از طریق دریا تا بوشهر و از آنجا به

کازرون ،شیراز ،آباده ،اصفهان ،کاشان و قم ادامه یافته و در هشتم شوال همان سال در تهران پایان پذیرفته است.
بدین ترتیب مسافرت مزبور ،جمع ًا حدود  6ماه طول کشیده است.
از آنجا که مسیرهای رفت و برگشت نجمالدوله در این سفر ،از نقاط کوهستانی و گردنههای سخت و
ِ
دهشتناک فاصلِ بین بوشهر و کازرون (در آن زمان) میگذشته و نیز با مالحظۀ
صعبالعبور زاگرس و ُکتَلهای
ِ
نامناسب راهها و وسایلِ حمل و نقل و نبودِ تسهیالت الزم در آن ایام ،نجمالدوله ،در طول این سفر،
وض ِع بسیار
ِ
خطرات سهمگینی شده که شرح مفصل آنها در متن سفرنامه
همانند سفر اول ،متحملِ شداید فراوان و مصائب و
آمده است و در اینجا از دو مورد آن یاد میشود:

« ...چند روز علیاالتصال جمعی عملۀ پارودار راه را [در حوالی زاغه از تواب ِع خرمآباد] می ُرفتند و میکوبیدند

و گاو انداخته 56،با وجود آن ،ارتفاع برف از یک ذرع تا دو ذرع بود .قاطرهای باردار ،هر دو قدم میافتادند و فرو
میرفتند ...مکرر در برف فرو رفتیم و افتادیم .هرکس میافتاد ،احدی ملتفت نمیشد .نوکر به آقا اعتنا نداشت چرا
که او خود گرفتار بود[ ...خالصه] قیامتی بود! 57امی ِد نجات نداشتیم .... .چشمها و دستها غالب معیوب شد .هزار
مرتبه توسل ِجستم به ارواح اولیاء».
و نیز:
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● قصد فروش خرمشهر و رامهرمز به ثَمنِ بخس
« ...ملك محمره (= خرمشهر) را شنيدم از جناب نظامالسلطنه كه دولت ميخواستند به مبلغ يكصد هزار
تومان بفروشند به حاجي آقا محمد معين [آنهم] نصف نقد و نصف نسيه! اين ملك را نظر به اينكه
مفتاح ايران است نميتوان [برايش] قيمتي معين كرد و صرفنظر از اين نكته اق ً
ال ده كرور قيمت دارد
ِ
(همان ماخذ ،ص )48
و نيز:
ِ
خصوص رامهرمز باز شنيدهام كه
«امروز فرماني از طهران آمد براي فروش اراضي خوزستان و در
ِ
قيمت نازلي» (همان ،ص )104
ميخواهند بخرند به
« ...خالصه مدت دو ماه سفر طول کشید از طهران اِلی دزفول و اقسامِ صدمات دیدیم از رنج و برف و پرتگاه

و خط ِر دزد و خط ِر غرق [در] آب و غیره و الحمداهلل به سالمت گذشتیم».

2-3ـ نظری به مندرجات سفرنامه

ِ
جای سفرنامۀ دوم نجمالدوله به خوزستان ـ همانن ِد دو سفرنامۀ قبلی ـ بارها به واقعنگریهایی
در جای
محققانه ،مالحظاتی عالمانه و هشدارهایی دلسوزانه برمیخوریم که جملگی از وجدا ِن بیدار ،انساندوستی و
ِ
ِ
مسئولیت شایان تحسینِ نویسندۀ آن حکایت میکند .در اینجا نمونههایی از آنها
احساس
وطنخواهیِ بیشائبه و
را ذیل عنوانهایی چند میآوریم ،باشد که خوانندگان ارجمند ـ بهویژه آنان که فرصت و یا حوصلۀ مطالعۀ تمام
ِ
شخصیت استثناییِ نویسندۀ آن ـ که به راستی از مفاخر
سفرنامه را ندارند ـ بتوانند بیشتر و بهتر ،با اندیشههای واال و
تاریخ پرفراز و نشیب خود ،چه
مسلم علمی و ملی ماست ـ آشنا شوند و دریابند که گرامی سرزمینِ ما ،در طول
ِ
رادمردا ِن سترگ و اَبَر مردا ِن بیهمانندی را در دامن خود پرورده است.
ِ
عواطف سرشارِ میهندوستانۀ نجمالدوله و ابرازِ نگرانی ِ
های به
اکنون این شما و این هم شواهدی گویا از

موردش از آشفتگیها و نابسامانی ِ
ﻫای کشور و دغدغههایی که ،به حق ،دربارۀ حفظ استقالل و تمامیت ارضی کشور،
به دلیل دخالتهای بیگانگان ـ بهویژه استعمارگران انگلیسی ـ احساس میکرده است.
ِ
حفاظت از آن
فرهنگي گرانقد ِر ايران و ضرورت
ميراث
ِ

ِ
عظمت تخت جمشيد
دربارة
« ...در ساعت  5به غروب [مانده] سوار شده ،رفتيم به تخت جمشيد َع َجب بنايي است! حقير كه خود را قابلِ
ِ
توصيف آن نمیداند ...آن قدر عرض میكند كه چنين عالي بنايي امروز در هيچ مملكتي ،از آثار قديم ،باقي نيست.

[متأسفانه] حال بيصاحب و بدون مستحفظ ساليان
سزاوار اين است كه از هرگونه جواه ِر گرانبها عزيزترش بداريم.
ّ
دراز است افتاده و فرنگيها ميآيند و آنچه ممكن [باشد] و بتوانند ،مي َ
كنَند و ميشكنند و ميبرند و آنچه نتوانند از
ِ
[فرط] حسادت و خُ ِ
ِ
مجسمه[هاي] جمشيد و ساير[ين]
بث ذات  ...دستي ميشكنند و ميريزند؛ چنانچه بسياري از

را شكسته و [و يا] حك كردهاند ( ...نسخة خطي سفرنامه ،صفحات )150-160

ِ
معماري شگفتانگيز چهلستو ِن اصفهان
ِ
سقف شيروانيِ چهل ستون را تماشا كنيم و در حقيقت تعليم بگيريم .در طو ِل 30
« ...امروز صبح  ...رفتيم ...
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ِ
عرض  20ذرع شيرواني زده [و ستونهاي] ح ّمال  ...به كار بردهاند كه انسان و هر مهندس مبهوت ميشود
ذرع و
ِ
تماشاي اين سقف همه مبهوت
[راستي] چه مردم بزرگي داشتهايم! مهندسين و علماي فرنگي زياد ميآيند [و] به
ِ
صنعت قدي ِم ما از روي چنين ابنيه معلوم ميشود( »...همان ،ص )181
ميشوند .آثار

مظالم و تعدّ ِ
يات بي شمارِ حاكمان و ديوانيان
ظلم و ستم بياندازة واليِ پشتكوه

« ...دو نفر از طايفة قالوند كه واليِ پشتكوه غارت[شان] نموده و  23نفر [از آنها را] اسير برده ،از آن جمع گريخته
ِ
موازي چهل هزار گوسفند و چهارهزار ماده گاو و سه هزار
[و] آمدهاند به دادخواهي  ...حكايت ميكردند كه والي
تومان نقد و شصت راس ماديان و به قدرِ ده هزار تومان جل و پالس از آنها غارت نموده( »...همان ،ص )28

ايجادِ پادگان براي وصو ِل ماليات!

ِ
رعاياي برهنه در
عراده توپ آنجا ساخلو گذاشتهاند براي وصو ِل ماليات دشتستان از
«پنجاه نفر سرباز و يك ّ

وسط مملكت ( »...همان ،ص )135
به بيگاري گرفتنِ مردم

چند نفر تفنگچي بيسر و پا آنجا ( :در ميان ُ
كتَل ،سرِراه ِ بوشهر به شيراز) ديدم كه نان بلوط مي خوردند .خيلي
پريشان بودند [و] گريه ميكردند از [شدّ ِ
ت] ظلم بعضي مباشرين میگفتند كه ما سي نفر ،ساكنِ قریهاي در اين
نزديكي هستيم .هر نفرمردي ده تومان سري 58ميگيرند و از االغ پنج هزار و ماهي هشت هزار مواجب داريم كه
از ِ
بابت سالي ده تومان موضوع 59ميشود .تتمه را دستي ميگيرند و تفنگچيگري مفت بايد بكنيم! ( ...همان،

صفحات )140-141

از هستي ساقط كرد ِن مالكان و زارعان
«[ ...در دالكي از توابع برازجان] نخيالت زياد [است] كه از رودخانة شور مشروب میشود .ماليات آنها ابتدا
 1200دينار بوده از قرارِ اصله[اي] ده شاهي ،بعد افزوده شده [به] يك صاحب قرآن و بعد دو صاحب قرآن .آن
ِ
تصرف كرده اند ُع ّما ِل ديوان و از قرارِ مميّزي اجاره
وقت ،رعيّت ،ديگر
طاقت تح ّمل نداشته؛ تمام نخيالت آنها را ّ

میدهند به رعيت؛ و گاه خودِ مالك اجاره ميكند :يا جزيي نفعي عايد او ميشود و يا بايد [مبلغي] دستي هم بدهد و
گاه رعيّ ِ
ِ
صاحب اصلياش بك ّلي بيبهره و محروم ميماند( ...همان ،صفحات )134-135
ت ديگر اجاره ميكند و

● در ِ
باب مطام ِع انگليسيها نسبت به خوزستان
ِ
سرتيپ جهاز (= نيروي دريايي) ،آمده بود ،ميگفت كه كار خوزستان از اين نقلها
«امروز احمدخان،
گذشته :صاحبمنصبان انگليس در جهاز صحبت ميكنند كه اهواز را چنين آباد ميكنيم! چنين و چنان
خواهيم كرد! اگر روسها بيايند چنين جنگ ميكنيم و به ما ايرانيان ميگفتند :خوزستان با ما باشد،
براي شما بهتر ميشود!( »..همان ،ص )121
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رشوه خواري و حيف و مي ِ
ل اموال عمومي
سوءاستفاده و اخّ اذي در سربازخانهها
« ...امروز يكي از صاحبمنصبا ِن افواج ،محرمانه  ...ميگفت :غايب و متوفّاي سرباز گرفتن نقلي نيست 60.عمدة
ِ
مداخل راههاي بيشمار دارد :ا ّول تغيير و تبديل و عوض گرفتن سرباز [كه] هر نفري اق ً
تفاوت معامله
ال چهل تومان

است و تغيير صاحبمنصب سيصد الي چهارصد تومان! و اذن دادن به سرباز به كاسبي هر ماه هر نفر دو تومان
است [كه] نقد ميدهد به اضافة جيره و هكذا (همان ،ص )98
چپاول بيتالمال

ِ
حكومت حضرت ّ
السلطان ،مبلغ هشتاد هزار تومان از ديوان گرفته براي بناي
« ...حضرت قلي بيك نامي در
ظل ّ

قورخانه و سربازخانه و غيره در خارك و بوشهر .پيِديوار ،چينه با چند اطاق ساخته در بوشهر و مبلغ  18هزار

تومان به خرج دولت آورده و عليالحساب سربازخانه داير است .مذكور بود كه جناب سعدالملك اين سربازخانه را
از ديوان بخرند به مبلغ يك دو هزار تومان! ديگر هم دستي بگيرند و دركنارِ چهار برج سربازخانة تازهاي بسازند»...

(همان ،ص )107

ِ
معرض فروش گذارد ِن سرزمينِ ايران
در
ِ
خرمشهر به ثَ َمن بخس
قصد
فروش ّ

« ...م ِ ِ
السلطنه كه دولت مي خواستند به مبلغ يكصد هزارتومان بفروشند به
لك مح ّمره را شنيدم از جناب نظام ّ

مفتاح
حاجي آقا مح ّمد معين ،نصف نقد و نصف نسيه! اين ملك را نظر به اين كه
ِ
معيّن كرد؛ و با صرف نظر از اين نكته اق ً
ال ده كرور قيمت دارد( ...همان ،ص )48

61

ايران است ،نميتوان قيمتي

ِ
تالش انگليسيها براي خري ِد جزيره مح ّله
« ...جزيره الخضر يا جزيره مح ّله...؛ هر كدام بشود ،يا هر دو [را] ،انگليسيها بياندازه طالبند و اين دو جزيره
ِ
درخصوص جزيره مح ّله .حقير به حضور مبارك
مفتاح اصليِ خوزستان است .تا حال دو سه مرتبه اقدام نموده اند
ِ
حاضر بود در با ِغ دوشان تپه كه تلگرامي در اين خصوص از خوزستان يا بوشهر رسيد كه به مبل ِغ سي هزار (تومان
يا روپيه) حاجي آقا محمد معين يا ديگري خريداري ميكند .چاكر تفصيلِ اين جزيره را عرض نمود و خيا ِل مبارك
را بازداشت از فروش .سابق هم اشاره به اين مطالب شده .ممكن است به هزار لباس درآيند تا ببرند .بايد ملتفت

بود كه از دست نرود! ( »...همان ،ص )65
ِ
فروش رامهرمز

ِ
درخصوص رامهرمز باز شنيدهام كه ميخواهند
« ...امروز فرماني از طهران آمد براي فروش اراضي عربستان و

بخرند به قيمت نازلي( »...همان ،ص )104
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● مقاصد واقعي انگليسيها
«حضرات انگليسيها ،آنطور كه چاكر فهميده ،منظورشان تجارت نيست .اين كارها بهانه است و با اين
مستمسك ميخواهند عنقريب محمره و بلكه اهواز را متصرف شوند( »....همان ،ص )81
ِ
خياالت بلند دارند .بيچاره خفتهاي كه بيداري در پيِ او باشد»..
و نيز ...« :در هر صورت ،حضرات
(همان ،ص )73
ِ
مداخالت آشكار و پنهان بيگانگان

ِ
درخصوص خوزستان
مطامع انگليس

سرتيپ جهاز ، 62آمده بود ،ميگفت كه كارِ خوزستان از اين نقلها گذشته :صاحب منصبان
« ...امروز احمدخان،
ِ

انگليس در جهاز صحبت ميكنند كه اهواز را چنين آباد ميكنيم! چنين و چنان خواهيم كرد! اگر روسها بيايند چنين
جنگ ميكنيم و به ما ايرانيان ميگفتند كه وقتي خوزستان با ما باشدِ ،
براي شما بهتر ميشود! و از اين قبيل عبارات
با كما ِل وجد و شور ميگفتند ،بدو ِن هيچ احتياطي .در حقيقت ،بعضي ما ايرانيان هم ،آنها را مدد ميكنيم( »...همان،

ص )121
و نيز:

« ...آزاد كرد ِن كارن [= کارون] براي عبور كشتيهاي خارجه باعث نفوذ انگليسها شده و عنقريب بايد خانه

را به اين مهمانهاي محترم پرزور واگذار [كرد] و عقب كشيد!( »...همان ،ص )48
و نیز:

«...حضرات انگليسها ،آن طور كه چاكر فهميده ،منظورشان تجارت نيست .اين كارها بهانه است .و با اين

مستمسك ميخواهند عن قريب محمّره و بلكه اهواز را متصرّف شوند»( ...همان ،ص )81
و نیز:

« ...درهر صورت ،حضرات خياالت بلند دارند .بيچاره خفتهاي كه بيداري در پيِ او باشد( »...همان ،ص )73

رخنة انگليسي ها در كشور به بهانة تلگراف
 ...انگليسها ،به بهانة تلگراف ،عجب رخنهاي در ايران كردهاند و با رعايا و اراضي مربوط و مأنوس شدهاند و
حاال كه ِ
بناي استخراج معادن شد ،اين قدر بريزند در ايران كه يك وقت ملتفت شويم تعداد نفوس انگليسيهاي
ِ
رعاياي گرسنة ايران است( ...همان ،ص )137
معتبر و متم ّول و مس ّلح بيش از
تالش براي تطميع ايرانيان از راه رشوه
« ...طيلر صاحب 63كه  ...بعنوان تجارت آمده است به مح ّمره و اهواز در سه مجلس با حقير مالقات نموده ...
ِ
تعارفات او زياد
اظهار نمود كه چون شما زحمت ما را متح ّمل شدهايد ،من بايد  ...نيازي 64خدمت شما بدهم ...

السلطنه اظهار نمود و گفت مقصودي از
بود  ...حقير همه را ر ّد نمود و مراتب را  ...در حضورِ  ...جمعي به نظام ّ
اين حرف ندارم جز آنكه ملتفت باشيد  ...كه منظور اينها بستنِ چشم وگوش ماست تا مقاص ِد خود را در خوزستان
صورت دهند و كمال خيانت به دولت و م ّلت است قبول كرد ِن تعارف از اينها و بعد ناچار همراهي كردن با

خياالتشان( »...همان ،ص)70
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سخن رفته رفته به درازا كشيد و نقلِ اقوا ِل نجم الدوله هم ،هرچند كه بسيار آموزنده و عبرتانگيز بود ،مزيد
ِ
ِ
بر علت شد .ضمنِ
قرائت متنِ كامل سفرنامه هاي
عرض پوزش ،از خوانندگان ارجمند رفع مالل كرده و آنان را به
مذكور دعوت ميكنيم.

يادداشتها
ِ
متخصص ترسيم نقشههاي جغرافيايي است.
 .1مراد از كارتوگراف )(cartographe

 .2اعتمادالسلطنه ،محمد حسن بن علي ( ،)1363المآثر و االثار ،به كوشش ايرج افشار ،تهران :انتشارات اساطير.

 .3براي آگاهي از فهرست تفصيليِ آثار و تأليفات نجمالدوله ← سه اثر از نجمالدوله ،به اهتمام احمد كتابي ،1384 ،تهران:
انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
 .4نخستين چاپ اين رساله ـ بهصورت چاپ سنگي ـ در تهران به سال  1321هـ.ق صورت گرفته است (براي توضيحات بيشتر

← تطبيق تقاديم ،تأليف محمدقلي جوانشير خويي (و ديگران) ،از انتشارات دانشگاه تهران ،ص .)4شايان ذكر است كه رساله
مذكور در سال  ،1384بهصورت افست ،در مجموعة سه اثر از نجمالدوله (پيشين) تجديد چاپ شده است.

 .5براي توضيحات بيشتر ← رسالة «تشخيص نفوس دارالخالفه» كه چاپ دوم آن در فرهنگ ايران زمين به اهتمام ايرج افشار،
جلد  ،20صفحات  324تا  ،393ضمن مقاله «ميرزا عبدالغفار نجمالدوله و تشخيص دارالخالفه» به قلم دكتر ناصر پاكدامن آمده
و چاپ سوم آن در مجموعة سه اثر از نجمالدوله (پيشين) مندرج است.

 .6اين نقشه به ه ّم ِ
ت مؤسسة جغرافيايي و كارتوگرافي سحاب در قطع بزرگ چاپ شده و در دسترس عالقهمندان است.

ِ
ِ
پرتالش معاصر ـ آقاي محمدرضا صياد ـ هستم (← جزوة
شناس
 .7توجه به اين نكتة مهم و دقيق را مديون پژوهشگر و تقويم
تقويم هجري شمسي ،محمدرضا صياد ،بدون ناشر ،مهر )1383

 .8كتابهاي :سه اثر از نجمالدوله كه قب ً
ال از آن ياد شد و سفرنامة دوم نجمالدوله به خوزستان ( )1386كه هر دو از انتشارات
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي است.
 .9نام قديم خرمشهر

ِ
ِ
نابجاي «عربستان» به جاي «خوزستان»
تبعيت معمو ِل آن زمان ،از تعبي ِر نادرست و
 .10جاي كمال تأسف است كه نجمالدوله ،به
مصحح سفرنامه اول نجمالدوله به خوزستان
استفاده كرده است ،ولي نگارنده ،با تاسيِ به استاد ارجمند دكتر محمد دبيرسياقي ـ
ِ

ـ در سراسر مقاله ،واژة «خوزستان» را جايگزين كلمة «عربستان» كرده است .بهخصوص كه واژة اخير ميتواند با كشور
«عربستان سعودي» مشتبه شود.

ِ
تحقيق احوا ِل سد
 .11مأخذ :صفحات  1و « 2سوادِ كتابچة دستورالعمل چاك ِر خانهزاد عبدالغفار براي مسافرت عربستان :و
ِ
فقرات آن بعنوان اصل و شرح» كه شرح كامل آن عين ًا در انتهاي سفرنامة دوم نجمالدوله به خوزستان (به اهتمام
اهواز و جواب

نگارنده) صفحات  172تا  243چاپ شده است.
 .12اين سفرنامه ،نخستين بار ،در سال  1298هـ.ق ،به ضميمة تقويم همان سال ،توسط نجمالدوله به چاپ رسيد؛ ولي چاپ
دوم آن ،در  1379شمسي تحت عنوان «سفرنامهاي شيرين و پر ماجرا» در نوزدهمين شمارة فصلنامة ميقات ـ از انتشارات
سازمان حج و اوقاف (به اهتمام آقاي سيد علي قاضي عسكر) ـ و سرانجام چاپ سوم آن در مجموعة سه اثر از نجمالدوله
(پيشين) منتشر شد.
 .13كسب اجازه
 .14منظور ناصرالدين شاه قاجار است.
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 .15سه اثر از نجمالدوله ،صفحات 188-190
 .16همان ،صفحات 191-197
 .17همان ،صفحات 206-209
 .18همان ،صفحات 192-195
 .19كاروان سراها
 .20رهگذران
 .21منظور «عراق عجم» است كه در گذشته« ،سلطانآباد» نيز خوانده ميشد و در سال  1316خورشيدي ،نامِ آن به اراك تبديل
شد.

 .22يكباره
 .23باير ،بيآب و علف
 .24مستقر در پايگاه
 .25معيوب ،از كار افتاده
 .26جمع قافله
 .27در آن زمان ،عراق جزء عثماني محسوب ميشد.
 .28گذرنامه

 .29حق زمين ،پو ِل زمينِ قبر
 .30چپ
 .31از ريشة انگليسي  politicبه معناي سياست ،يا مصلحت
 .32مملكت تاريخي قديم كه از آبشار اول نيل ،نزديك اسوان مصر ،تا خرطوم ممتد بوده ....و اكنون قسمت عمدة آن جزو
سودان است( .دايرهالمعارف فارسي دكتر مصاحب ،ذيل مدخلِ «نوبه»)
 .33خريد و فروش
 .34معامله را به انجام ميرسانند.
 .35فاقد موي صورت ،كوسه

 .36جمع َك ْلب (به معناي سگ)
 .37احترام

ِ
كسوت عثمانيها درآيند
 .38يعني :يا ملبس به لباس اعراب شوند و يا به
 .39شايان ذكر است كه نام سفرنامة مزبور ،در اصل« ،سفرنامة عربستان» بوده است .استاد دبير سياقي در پايان مقدمة چاپ اول
سفرنامة مزبور ،در اين خصوص ،توضيح قانعكنندهاي به شرح زير ذكر كردهاند:
«بازپسين سخنِ گفتني آنكه كلمة «عربستان» را كه نامِ اصطالحي زمان بوده است ،در اين كتاب ،همه جا به خوزستان گردانيدم
تا به آن سرزمين با نام حقيقي اشارت شده باشد» (سفرنامة [ا ّول] خوزستان ،حاجعبدالغفار نجمالملك ،به كوشش محمد دبير
سياقي ،1341 ،تهران :مؤسسة مطبوعاتي علمي)

 .40همان مأخذ ،سرآغاز ،ص 5
 .41همانجا

 .42مأخذ :دست نوشتة استاد سعيد نفيسي
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 .43سفرنامة دوم نجمالدوله به خوزستان ( )1386با تصحيح ،تحشيه و تعليقات احمد كتابي ،تهران :انتشارات پژوهشگاه علوم
انساني و مطالعات فرهنگي.

 .44سفرنامة [ا ّول] خوزستان (پيشين) ،سرآغاز ،ص 5
 .45همان مأخذ ،سرآغاز ،صفحات  1و 2

 .46عنوانها از نويسندة مقاله است و با توجه به مفادِ مطلب نقل شده برگزيده شده است.
 .47عوايد نامشروع

 .48سرحدات ،مرزها.

 .49جمع والي بهمعناي حاكم

ِ
حكومت يك منطقه يا ناحيه را به «مزايده» ميگذاردند و هر كس رقم بيشتري پيشنهاد ميكرد ،حكومت
 .50در گذشته ،اغلب
را به او محول ميكردند .گاهي نيز ،اخ ِذ ماليات از يك ناحيه را ،به مقاطعه( ،بهصورت مبلغي مقطوع براي مث ً
ال يك سال) به
كسي واگذار ميكردند و او تا آنجا كه ميتوانست و تيغش ميبريد ،از رعايا اخاذي ميكرد.
 .51ناتوان ،بيدست و پا
ِ
قضاي حاجت
.52

 .53محل دف ِع بول (= ادرار) و مدفوع ،مستراح
ِ
علت كثرت فوقالعاده ميكروب و عفونت ،گونهاي ،مصونيت طبيعي در مردم ايجاد ميشده
 .54شايد دليلش آن بوده كه به
است.

 .55شايان ذكر است كه ظلالسلطان ـ فرزند ناصرالدينشاه ـ طي دوران طوالني حكمرانياش بر اصفهان ،به دليل كينة

فوقالعادهاي كه نسبت به صفويه داشت ،دستور تخريب بسياري از آثار ذيقيمت تاريخي اصفهان را كه در زمان صفويه ساخته
ِ
ناشايست وي اشارت دارد.
شده بود ،صادر كرد .نجمالدوله ،احتماالً ،به اين اقدام بس
 .56احتماالً منظور ،عبور داد ِن گاوها از روي برفها براي كوبيدن راه است.

 .57نجمالدوله ،در ضمنِ سفر اول خود به خوزستان هم ،در حواليِ «رازان (بين بروجرد و خرمآباد) و نيز يكي دو نقطة ديگر،
با دشواريهاي بسيار از جمله برف و بوران شديد و راهبندان مواجه بوده است ←( .سفرنامة [ا ّول] خوزستان ،ص )15

 .58ماليات سرانه
 .59كسر

 .60اهميت ندارد
 .61كليد دروازه

 .62نيروي دريايي

 .63لقبي كه در هند به انگليسيها ـ بهخصوص به افراد مشخص آنها ـ اطالق ميشد.
 .64هديه ،رشوه

