
 
 
 
 
 



 آغاز سخن 

 هاشم رجب زاده 

 

 مخبرالسلطنه ۀسفر و سفرنام

 ودود رجال دانشورر و ررمایوه ع( از ممخبرالسلطنه مهدیقلی هدایت )حاج

خراهی به میدان سیاست ای است که در سالهای نزدیک به جنبش مشروطهقریحه

ل هلری اوران در رایان عصر قاجار تا دورة رآمده و در رویدادهای تاریخ معاصر ای

های خوریش را ای برجسته داشته، و نیز با همتی واال یادها و دیدها و یافتوهچهره

رده و قلم آوه در سیاست و اندیشه و ادیان و فلسفه و مرسیقی و دانشهای دیگر ب

 یادگار گذاشته است.ه ب

ن هدایت است؛ در سوال خارضاقلی ةخان مخبرالدوله، و نراو رسر علیقلی

برای تحصوی   1295گرفتن مقدمات، در سال  قمری زاده شد و رس از فرا 1280

به آلمان رفت، اما بزودی بازگشت و آمرختن فارسوی و عربوی و مرسویقی را در 

در دارالفنرن ررداخوت و از  نیبه معلمی زبان آلما 1302سال  رایران دنبال کرد، د

شغ  ردر و نیوایش ریاسوت  ۀبه سابق 1316و در  وارد کار دولتی شد 1311سال 

اما چند ماهی بعد از این کار دل  ،تبریز راه یافت ۀرستخانه  و گمرک و تلگرافخان

                                                           

   ایرانشناسی، تابستان 1368، صص 359-383.
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ن شود و علمیه و سرررستی مدارس دیگر معویّ ۀکند و در تهران به ریاست مدرس

اصووغرخان در سووفر دوم مرفرالوودین شوواه بووه فرنوو  بووه خراسووت میوورزا  علی

قوانرن  ۀطان به قافله ریرست. روس از صودور فرموان مشوروطیت در تهیوالسامین

های دیگور  تانتخابات سوهیم بورد و سوبس بوه وزارت معوارد رسوید. از سوم

وزارت فراید عامه  ،حکرمت آذربایجان )سه بار(، حکرمت فارس، وزارت دارایی

وزیری رضوا شواه در سوالهای های دیگر و سرانجام، نخسوتتصدی وزارتخانه و

 برد. 1312تا  1306

مانوده  دوست و آزاداندیش کتابهای ارزنده به یادگارمرد ایراناز این دانشی

 ةرگموان مهمتورین ایون آ وار دربوابی خاطرات و خطراتنام  او به ۀکه زندگینام

ح  در شور فکوار امومرویدادهای تاریخ معاصر ایران است. از دیگور کتابهوای او ا

  در چهوار جلود شوام گزار  ایورانام گرناگرن، آداب و اندیشه و باورهای اقر

ای ان شعرهبا دیر مخبری ۀتحفتاریخ ایران از ریش از اسالم تا برافتادن قاجاریان، 

لوم عدر  جمو  االدوارم ، و نیز ااجتماعی و فلسفی و سیاسی ۀاو در بیان اندیش

 لرشور سوفیربریرت  نرر برد. ومرسیقی است که حاج مخبرالسلطنه درآن صاحب

ایون  نریسود  هنگوامی کوهاو می ةدربار 1312تا  1311آلمان در ایران در سالهای 

طواب ای مرا موررد خلهجهالرزرای ایرانی با آلمانی روان و بدون غلط و بیرئیس

رد کوه قرار داد در حیرت فرو رفتم. وی از شمار ایرانیان محترم روزگار قودیم بو

خن سومزید کرده برد و در برخررد و آلمانی را نیز بر اصالت فطری خرد  بیتتر

کورد... م میأگفتن، وقار و صمیمیت را به نحری غیر قاب  تقلیود بوا یکودیگر تور

 .1ای نیز از او می تراویدلطف و گیرایی مسحررکننده

معرموه از راه  ۀسفرنامه تشرد به مکنام ه اما کتاب سفر او به گرد جهان ب
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گیرایوی و ارزشوی کوه  ۀبا هم 2خررشیدی( 2413مجلس،  ۀ)چارخان چین، ژارن و امریکا

ته  نشده و برای بسیاری از مردم کتوابخران نیوز ناشوناخته سدارد مح  ترجه شای

ها مانده است. زبان و اسلرب هدایت در این کتاب و شرح دل انگیزی که از دیده

دهد، شویرین و های خرد در سفر خاوردور، آمریکا و ارورا و عربستان میو یافته

ویژه که سفر او و همراهانش به ژارن مقوارن اسوت بوا یکوی از هرزنده است، بآم

ساز در تاریخ این کشرر که همان جنو  بوا روس مهمترین رویدادهای سرنرشت

 ۀدریافت و برداشت او از این جریان ذهون بیودار و اندیشو ةاست. نگاهی به شیر

رن ما هنورز ناگشورده بسیاری از مسائ  که در جهان و ریرام ةدرست وی را دربار

 دهد. نشان می تمانده اس

کرتواه اموا سرشوار  ۀگمان یوک مجمرعوهدایت بی ۀژارن در سفرنام ةبهر

شناسی است. نریسنده هنگام دیدار از ژارن مردی چه  ساله، رخته، آمرختوه ژارن

و با فرهن  برده و دیدنیها را با دیده تن و با چشم دل هر دو دیده و به دیدن هم 

ه نکرده و از سخن او ریداست که ریش و رس از سفر و هم در هنگام آن بوه بسند

ژارون نگاشوته  ةها دربارای که ژارنیان و غربیگردآوردن و خراندن کتابهای عمده

این بینندگان و نریسوندگان را مرشوکافانه بررسویده و در   یاند ررداخته و آرابرده

  مّوأخرد را رس از رنجاه سال ت ۀترازوی خرد و انصاد و علم سنجیده و سفرنام

ای کوه وی در سوفر بوه هور داننوده 3قلم آورده اسوتهسالگی بو 86ر و در و تفکّ

حسون  ۀترقیات ژارنی نتیج»گرفته است، چه ایتر، که خررد از او  آگاهی میبرمی

نیشی مترجم آنها در ترکیر و چه خبرنگوار ژارنوی اوست، چه کُ« تدبیر و تعلیمات

( بوا افسوران روسوی توازه از 25برای مصاحبه با آنها آمده بورد )   رکه در چیفُ

( در راه و 20مدرسه درآمده که در راه منچرری با آنها هم قطار شده بردنود )  
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ری هوم بوا ادر شهرهای چین نیز فرصتهای بررسیدن کم نبرده اسوت. آنهوا دیود

 یسویشوناس انگلوزیر مختار بریتانیا در رکن و خاور Sir Ernest Satowسرساترر 

 Engelbertرور ارز  انگلیورت کمبفور  ۀ( هودایت بوا سوفرنام28)   .اندداشته

Kaempfer فوررد انگلیسوی درژارن شناس ریشگام آلمانی و نیز کتاب سور راSir 

Ratherford alcock  آشنا برده است. از چمبرلنBasil Hall Chamberlain  و کتاب

زده نگاشوته شوده، رکه در رایان قرن ن Japanese thingsسرشار او چیزهای ژارنی، 

فرانسوری در کتواب او،  Piere Lotiیر لورتی اندیشی ریجا یاد کرده و به کجهجاب

تاخته است. هدایت در ایون بررسویدنها  Madame Chrysanthemeمادام کریسانتم 

کنود و زر  و ادب خاورزمین جلره می ن وجا دوستدار و مداف  ژارن و تمدّهمه

 شناسد. باخترزمین را در برابر آن ارجی نمیبر  

های مخبرالسلطنه جدا از گزار  گشت وگذار او در سفر، اشواره ۀسفرنام

سوی بسیار به وض  سیاسی و اجتمواعی ایوران در آن روزگوار دارد، و نیوز در برر

ته های خرد در ژارن سورد جسوها و شنیدههایش از دیدهاحرال ایران و در نرشته

نطو   نریسد  )رضوا( شواه در( می1314مهر  9قاد از ریمان سعدآباد )تناست. در ا

 سوابقه بورد و در ایونر مجلس یازدهم گفت  ریمان سعدآباد در مشر  بیدخرد 

 هنگام که امرر عالم مشر  است مدد بزرگ به بقای صلح خراهد برد. 

ر یوا در مشر  تراهر مشت است در مقاب  سوندان... در ترکهگرنه ریماناین

ن صلح وجن  بین انگلیس و ژار ۀسفیر انگلیس به اتابک گفت روزی که عهدنام

ریموان  امضا شد در لندن تراهر کردند و در ترکیر بوه رو نیاوردنود، و موا در ا ور

)ژارون( بور حکرموت  ۀاساس رجزخرانی کردیم. متانت حکرمت دوهزار سوالبی

 )رهلری(،  ۀالد تا چه رسد به حکرمت ده سی)انگلیس( چرب ۀهفتصد سال
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ی وروز بسر برده اما شورح  22 ،روز در ترکیر 25او در ژارن بر روی هم 

ن را ای آگاه و آزمرده سالی چنود احورال ژاروکه رژوهنده است ژارن چنان ةدربار

ا  نگواهی ای او از میان سوفرنامههها و اندیشهجا به یافتهبررسیده باشد. در این

 کنیم.می

 

 سفر  ۀآغاز و بهان

السوطان فکر سفر به گرد جهوان بوا اسوتعفای میورزا علوی اصوغرخان امین

 22آن زیوارت حوج اسوت. مرفرالودین شواه در  ۀآیود و بهانو)اتابک( رویش می

 ۀزیوارت خانو ةرذیرد و نیز اجازهجری استعفای اتابک را می1321االخر جمادی

  ت. مایوسوسفر مکوه خرا ةاتابک اجاز»دهد. هدایت می نریسد  خدا را به او می

به  «دذو  تشرّ»برد من همراه باشم. حاضر شدم و دوستان مالمت کردند. نیز، با 

. آمده که ممکن اسوتمیریش مرکز ترجه میلیرنها مخلر  این فکر هم برای من 

. (3افکار اتابک برای اصالحات آینوده سواخته شورد )   ۀدر این مسافرت زمین

رت صدراعرم قاجوار کوه او را بوه وزااو با اتابک و احساس وی نسبت به  ۀرابط

رواس  ۀداند، بررسویدنی اسوت. بوا هموخرد می ةمعارد برداشته است و برکشید

گیوری از مونش و رو  او فروگوذار جا از خردههفروتنوی، جابو حرمت داشتن و

دان آن نکرده، اما در بازگشت بر این باور است که سفر ژارن و دیودار بوا دولتمور

ه به رسوم نریسد  رنج ما. باز می1فکری در او ردید آورده است لیه و تحرّدیار تنبّ

ز مسوافرت ا ۀپ باشود، نقشورُحج مانده برد و اتابک نخراست این مدت را در اُ

 .7طرد چین ریخته شد

ا گروه کرچوک بهدایت در این سفر کار دستیار و مترجم اتابک را دارد و 
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االخر یوا اول رجوب موادیاتابک و همراهوان در آخور ج 8او همراه است. ۀحاشی

افتنود. در قوزوین ترقوف نشود... در راه میه ( از تهران ب1903)اوای  اکتبر  1321

خیوال اتابوک  ۀسنقرآباد... صحبت از ا ختیار طری  ریش آمد، معلورم شود گرشو

طرد چین و ژارن. من هم تقریت کردم. فرمردنود ه اختیار راه شر  است یعنی ب

 .( 5) ر مکترم باشد قتا مس

نو  ژارن در این روزگار از آزمرن تجدد ریروز بیرون آمده، چوین را در ج

اتحواد  شکست داده با قدرتهای ارورایی به رقابت برآمده، با انگلیس ریمان 1895

 9سوت.انتقام گرفتن از روسیه برای چن  انداختن بر روررت آرتورر ا ةبسته وآماد

ن سرزمینهای آسیایی ژار رس شگفت نیست که آگاهان وحتی مردم کرچه و بازار

 ستایش بنگرند.  ةرا با دید

 اتابک و همراهانش از راه انزلی و بواکر و بواطرم بوه مسوکر موی رونود و

ی و ا راه آهون سویبربکنند و رس از سفری سخت راهشان را با راه آهن دنبال می

رسوند، شرقی  چین می ةآرترر و از آنجا به بندر چیفر در  کنارمنچرری به رررت

 رونود و از شوانگهای در سوفری دو روزه بواسین و رکن میس با قطار به تینبس

سوامبر د 9آیند. ورود آنهوا بوه ژارون روز ازاکی، بندر غربی ژارن میگکشتی به نا

یور دسوامبر بوه ترک 14کیرتور روز  است، و رس از دیدن ناگازاکی، کربه و 1902

ر ایون روز د 22شرند، مریکا میآ ۀکه با کشتی روان 1904ژانریه  6رسند و تا می

وس و مانند. راه افتادن  آنها از ترکیر همزمان است با درگورفتن جنو  رشهر می

 ژارن.
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 طنه در سفرنامه لسخن مخبرالس ةشیو

شوارتگر و قلم هدایت در سفرنامه نیز، چنان که در کتابهای دیگر او، ا نزبا

ویژه ههای دیگور ، بونرشوته ةانودازه نریسی هم باما زیبا و رساست و در کرتاه

رود. گفتوار او شویرین اسوت و  رور از مرسویقی و ریش نمی خاطرات و خطرات

در  هایی از وصف ژارونگریی، نمرنهفهیرردازی و لطسج  و آهن ، همراه با نکته

صوفحه از کتوابش را گرفتوه اسوت، در اینجوا  50سفرنامه او را کوه نزدیوک بوه 

 خرانیم  می

ر داطراد ناگازاکی ماهرر اسوت، دریوا »عت ژارن می گرید  در زیبایی طبی

ریی  مقارن مغرب در ررتر آفتاب گو (92)  « دره رنجه افکنده آخر دره بندر است

ی ژارنوی و نقوش ارژنگو ۀارخانوگای از سرنش زر اطراد منرره را گرفتوه، نررده

 و در (94)  است... گاهی مهی در هرا برد و منرر چورن مواه از رشوت آن ریودا 

عرض راه )کربه تا کبرتر( تبادل سهال و جبوال، دشوت و  جنگو ، درختوان سور 

جا اطوراد ترکیور آب دریا همه» (96)  درهم و مزارع منرم جالب ترجه است. 

 .(121)   «رنجه در خاک افکنده اطراد مزارع نیزار است

 رچی ژارون را بوه دماونود ماننودفنیز شاید او نخستین کسی است که کره 

یر ابیض در بساط اخضر ز ۀرجی یاما که عروس جبال ژارن است و جامف»ده   کر

  (99)   .رجی یاما دماوند ژارن استف (121)  « یلی فلک بر سر داردنگنبد 

ومرالنوا،  یویژه سعدههدایت در ریراستن سخنش از بزرگان ادب فارسی ب

سر هرا در کشتی ب البد شب»آفریند. جا خرد مضمرن میهگیرد و نیز جابیاری می

)  « یادی از بندر آرطرر و رنج مرفورر کوردیم» (25)  « رحبردیم تا چه زاید س

الزام کارها را... یعنی تازه کوردن » (95)  « ارها همه زنند و غیر زنندهکخدمت» (95
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مختصور تنریفوی شود و مفصو  شوامی » (96)   «سر و صررت، صررت دادیوم

 ت و تقا  ررت آرطرر، سجن  روس ا ، )ژارن( همه فکر(99)  « خرردیم

 ولرله در شهر نیست جز شکن رشت خصم

 فتنه در آفا  نیست جز خم ابروی روس
   (108) 

 

 خررشوید در»، (109  ) «یمه ظرد خرراکی برد نیم دیگر رارکینغذاها »  

. (117) « ه با اقموار بورد و شورگرن یگانوه فرمانگوذاربسبهر سرایه مشغرل مالع

ه بوروی  ررتیدربار ک»، (120)  تی را عزت است و از کاتلیکی نفرت اخیراً شینطر

خردکشوی( در »)، (123)  فرو داشوت را گرفوت ةآخر کار برده از برداشت انگار

. (125 ) « دردجای ریراهن شکم خرد را میهجا آخر چاره است منتها ژارنی بهمه

رنوی در افظ(. قلوم ژا)شاید در اشاره به این مضمرن که  در غم او جامه قبا کن ح

هتر بیوان )یعنی ژارنی با تصریر ب (126)  « تمثی  به نگار روشنتر است تا به گفتار

ت مغورور کورد آخور معلورم شود از تُوف چینوی را عودّ»کند تا به سخن(. و می

برد و از رف ترپ هورون آب در دهون هموه چهارصد میلیرن دشمن را آب نمی

 (137)  شرد.خشک می

و مدتی مرا  خبرنگار برد»کند  اه رن  شیرین عامیانه ریدا میزبان هدایت گ

بوه تماشوا قناعوت . »(25)  « ذو  کردیم و زود وا ذوقیدیم»و « سر طاس نشاند

شری چنین مرده»و در سخن از مرد خسیس،   (105)  « کردیمکردیم، چه مینمی

... ک  و ول طالب هندی» (111) « ن  و چه زرسمکنتی را ببرد، برای نهادن چه 

در گذرگاههای دلربا گورد  نموردیم و دل را بوه » (107)  «. دانستندفارسی می
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منررالفکر که بیعواری بویخ ریششوان را کوه  ۀطبق» (112) « تماشا اقناع فرمردیم

 . )همان جا(« ندارند گرفته است

 (117 )« شد هیرکرهاما... بر تجارت خارجه و استقرار دفاتر بی ریر گشرد»

م، آن بردا از چین اندک اندک چه برد چه بورد بورویم ببینوی ةاز آمدن ریکرو رس 

  (121) « خانه مح  زیارت شد

های بیگانوه هدایت برابرهایی است که او برای واژه ۀگیرایی دیگر در نرشت

ت خرد اوست. از ایون نمرنوه اسو ۀنرس آورده که ریداست چندتایی ساختأیا نام

 (.یسامررای=  دارسلحشرر و منصب (.ر حاکم ژارنسبهساال  شرگرن = فرمانفرما)

گیورد و سومت بزرگوی وصلت را می ۀسفیدی که میانریش = ردر مقامی و راف )

 سیکر) .دریای سرزمینی( = دریای وسط) .نسبت به عروس و داماد ریدا می کند(

خنان سو = اخرانیات) .اتا  هت ( = یررد) .(مهماندار = یچییرذیرا) .رایتخت( =

 (.زن بودراه = مخصور  ةنمور) .سرسورا( = اسیوکر) .و خرشوامد( آمیزتعارد

 = یکورد یبواالرر  و عبوا) (.قبوا = آرخوال ) (.رکیمرن=  قبا(. )گیشا=  مطربه)

ی آوردن گهگاه امثال فارسوی هوم ویژگو .بزم( = مجلس انس) .کمیرنری مردانه(

 دیگر قلم هدایت است. 

آورده کوه گریوای ذو  لطیوف اوسوت هایی نیز در یادداشتهای سوفر نکته

آرترر با آنها به کشتی نشسته است فرانسه و آلموانی ترخانمی انگلیسی که در رر

چین برده است. خیلی خانم اسوت. تصونیفی در آن  داند و سالها مقیمو چینی می

ریزه قر می ،را  چه چیزه لب چین د از چین،ااوقات معمرل شده برد. از کجا می

در ناگوازاکی بوه تماشوای نقو  زغوال از بوارکش بوه کشووتی  (24 )  «ورچوین...

دسوت رد هچه  رنجاه نفر زن زنبیلها در دست داشوتند و دسوت ب»ایستند، که می
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چرن »گرید که و باز می (94)  « فعرلمفاعی  کردند به ضرب مفعرل مفاعی  می

رجحوان العاده از صفای دریای وسط تعریف کرده بردند حرکت با کشتی را فر 

 دادیم...

گوزار  »و  )همان جا( .مقداری از صفای مرصرد را شب در خراب دیدیم

 خراهد... در این مرارد بهترین اشتغال خراب است ولور سور درشب نگار  نمی

 .(95)  « کنار جانان نباشد

ده  روارک اوینور، ۀدر ژارن نیز دل زیبارسند او در تبش است  در مهمانخانو

جوده میان آن جماعت دختری برد به سن هفده هی»ان شدند، رذیرای آن دوازه نفر

 در لباس فاخر... من دختر به آن وجاهت و زیبایی ندیودم، کریواس هتو  قودری

 دانست جا داشت شعر سعدی را بخرانیم تاریک برد، اگر دختر فارسی می

 نهاده ست بآینه در ریش آفتا

 (108)  بر در آن خیمه یا شعاع جبین است...

 

هم وصف او از جمال دختر روس که به چین آموده  (25) ی دیگر در جا

 برد بسیار دلکش است. 

 

 ها ها و دانستنيدانسته

بوزرگ  ةژارن شوام  نوه جزیور»وصف جغرافیایی هدایت خراندنی است 

شومارند یاسویما )یاشویما( )هشوت است. هشت جزیره از آنها را کوه نجیوب می

جرگه خوارج اسوت و محو  سوکنای موردم  زو( از اینیسر )یگریند. جزیره( می

موارکرررلر  ۀو در سفرنام (92)  گریند ینر. جزایر را مجمرعاً یاماتر مینی آشوح
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ژارن جیبنگر است که به انگلیسی جبین شده است بوه فرانسوه ژارون... در اصو  

هزار و کسری کیلورمتر  474وسعت خاک جزایر مجمرعاً  .فتابآن برده مطل  هُین

 1887، ترکیور و اوسواکا، در ررتیشده است کاز سه مرکز اداره می مرب  است که

کرهستانش غالب آتشفشانی است که  .میلیرن برده است 38جمعیت ژارن زاید بر 

متر ارتفاع برد دائوم  2850تشفشان دایر است. فرجی یاما با ن جمله بیست آآاز 

احی شمال را سرما دارد. جریان استرایی نراحی جنرب را گرما و جریان قطبی نر

ن در چوردهد ا وری نیسوت... زموین بخشد. از طال و نقره که ادریسی خبر میمی

چین متعل  به رسر آسمان است و منقسم بین رعایا به شوک  اقطواع ... محصورل 

 ا  برنج است... عمده

برمیان  .شرداند. ملکه از گروه اول اختیار میمردم به رنج گروه منقسم شده

نود جونس گرریل رریو  کوه اسوماً هوم ازگاند آئینر که رشم دارند، ردهدو طایفه ب

فتند، رل یکی را به شمال و یکی را به جنرب رس زده جای آنها را گرغ)میمرن( م

رل غوم ری  در نراحی جنرب، ژارون از نوژادگُزو اجماع دارند و یآئینر در جزیره 

  (115)  است. 

 به زمان اوست. خاک ژارون بواریداست که دانش جغرافیایی هدایت متعل  

او رویش از جنو ، اکنورن کورچکتر شوده و  ةاز دست رفتن سرزمینهای زیر ادار

 حدود یک رنجم خاک ایران است. 

متور  2870رجی را فمیلیرن گذشته است بلندی کره  110جمعیت ژارن از 

 ازه نوارر نام باستانی رایتخت تاریخ ژارون اسوت کوه اموروساند. یاماتاندازه گرفته

ز اشرد و خرانده شدن کشرر به این نوام شواید از اینجوا بورده اسوت. خرانده می

 اند. هزار باز مانده 20برمیان آئینر کمتر از 
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  کیلرمتر مربو 78000زو( در شمال ژارن  که با وسعت یجزیره هرکایدو )

 شرد رس از جنبش تجدد ژارونبزرگ ژارن امروز شمرده می ةیکی از چهار جزیر

آبادانی رفوت. جزایور کرریو  در شومال هرکایودو به  بیستم رو ةژه در سدویهو ب

ر است نه در جنرب ژارن و این جزایر را روسیه در روزهای رایوان جنو  دوم د

و  1855اختیار گرفت و تال  ژارن برای بازگرفتن آن و شاید بازگشت به تقسیم 

ی یده و ایون جلورکرتاشیری و اوترروفر به جایی نرسو ةدست یافتن به دو جزیر

 عادی شدن مناسبات با شرروی را گرفته است.

نوده داند هنرز ح  نشده مارل میغنژاد ژارنی هم که هدایت آن را م ۀلأمس

نوام ژارون  ۀا  رژوهندگان است. اما سخن هدایت در ریشوکبحث و کن ۀو زمین

 ه آفتابگان برآمدننیبُ»درست است. در جاهای دیگر نیز به این معنی اشاره دارد  

ترکور  ءمویالدی( شواهزاده شور 628، 593در عهد ملکه سوربکر ) .(93) « است

ال رسومی را در سو ةاندیش ژارن نخستین فرستادالسلطنه، دانشمند و اصالحنایب

امبراتورر »شود ای به او سبرد که چنین آغواز میدربار چین کرد و نامه ۀروان 607

بور ایون « نریسودشدن آفتاب می فرو سرزمین برآمدن آفتاب به امبراترر سرزمین

 تران خراند. رایه ژارن را خراسان جهان می

 زبووان رهلووری هوور کوواو شناسوود

 

 دسوخراسان آن برد کز وی خرر آ 
 ی()فخرالدین اسعد گرگان                

 

ازدیود بنودر ب در»روردازد. هدایت به مناسبات دیرین ایران و ژارن هوم می

حضار عنران کرد که وزیر علرم ما از طرماری که جرد  نرامی( سر ناهار یکی از

اسکندر یکی از شاهزادگان ایران به ژارن  ۀهیک  بردایی درآورد معلرم کرد در غلب
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دهود  و اتابوک راسوخ می« شوردسالطین ژارن بدو منتهوی می ۀآمده است و رشت

؟ دانیم کوه شواهزادگان ایرانوی متفور  شودند بوه کجوا رفتنوددرآن هنگامه موی»

غورل کوه مقوارن ردر مهاجرت قورمی از م»افزاید هدایت می (102)  « دانیمنمی

همان اوقات است ممکن است از شاهزادگان ایرانی کسی همراه ایشان بوه ژارون 

ت گفته برد که این را در کتابی دیده است و این کتاب را أمترجم هی« رفته باشد...

 ۀسلطنت ژارون را در سلسول»نریسد  دست بیاورد. اما میههدایت نترانسته است ب

گوذرد، اگور تواریخ سوال می 2275اسوکندر  ۀدانند، از غلبسال می 2540حاضره 

کند، لکن کاله آفتاب روی بیر  و طمغای گ  داودی که صحیح باشد مطابقه نمی

)هموان جوا، علوم . ااهلل  آورد، بوازجا هست شبهه میدر حراشی تخت جمشید همه

گو  داودی »ر وصف قصور میکوادو در کیرتور نرشوته اسوت  ، هدایت دزیرنریس(

 10.جا در نقش و نگار ظهرر دارد که طمغوای سولطنتی اسوتشانزده برگ در همه
  (97)  

م چند وچرن مناسبات ایران و ژارن باستان چنان که سرچشمه و نوژاد مورد

کوه نوی نامی معاصر ژار ةتر سیچر نریسندؤژارن تاکنرن دریافته نشده است. ماترم

 ةدسوگفته اسوت کوه بوه گموان او در  هینرکایرواین زمینه را بررسیده در کتابش 

آموده و در فرهنو  ژارون ا ور م یا هفتم میالدی گروهی از ایرانیان به ژارون شش

ریشوم نوام راه ابه دیگر ژارنی در کتوابش بو ةاند. هایاشی ریرایچی رژوهندگذاشته

اسانیان به کند که رس از برافتادن سنی یاد میاز بزرگان ایرا (1964)شیلکر رودو، ترکیر 

 ایون در وچین و از آن راه به ژارن آمده و ارمغانهای فرهنگی بسیار همراه آورده 

 اند. رهنه رواج داده

ویژه در نوارا ههای باسوتانی ژارون بوها و ویرانوهیافت شده در تبه آ ار تازه
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تری از نمادهای همانند یا نزدیک های تازه و فراوانرایتخت قدیم این کشرر نمرنه

دست داده است. در ادبیات دو کشرر نیز رنگی از این هبا نقشهای تخت جمشید ب

ی تار نشان سریرند دیرین ریداست، هرچند که در زیر رن  و غبار سالهای دراز ب

گرینود کوه رویش از جنو  دوم کوه سر برده میهدهد. دوستان ژارنی روزگار بمی

اند که از آرزوی رفتن بوه آمورر و آن سوری آن اند سرودی داشتهرفتهمدرسه می

اند. آمورر نوام رودی خراندهگفته است، و این ترانه را آن روزها مردم زیاد میمی

در چین نیز هست. اما آمرر در این سرود همان ایران و سورزمین آریاهوا بورده و 

 شاید که با آمردریا ریرندی داشته است.

 اسوت حوافظ وجرد موا معموایی

 

 که تحقیقش فسرن اسوت و فسوانه 

 

 های ژاپنیان فضیلت

ت، نرافت، مناعو»ها را در یک جمله آورده  ژارنی ةهدایت ویژگیهای سترد

از  ردر و فرزندی، احترام بزرگتر، حوس عودالت، اسوتفاده ۀتراض ، رفاقت، عالق

و  (115)  ،«وطن و تحقیر مورگ از خصوای  ایشوان اسوت زیبایی طبیعت، حبّ

 ه است. هایی برای هریک ررداختو آوردن نمرنه جا نیز به شرح این فضیلتها هجاب

عموارت »کنود  در وصف سادگی زندگی ژارنی از سرای امبراترر آغواز می

سسات ؤآنچه از م»و باز   (100)  « وصف بیایده تر از آن است که بمیکادو ساده

حیرت انگیز، همه کارهاشان بوا  صررت بسیار ساده است وهشرد بژارنی دیده می

 ةدربوار (102)   .در کوار ندارنود یمتانت و ابهت اسوت، هویز زینوت و ترواهر

کوه  در و معابوبمقوا»نریسود  می« تیکور»آرامگاههای سورداران تواریخ ژارون  در 

وارد »ای در ترکیور نیوز در مهمانخانوه (105)  « گرییم ... عمارتی است سادهمی
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)  « اندود است و فر  حصیر در کمال سوادگیدیرار گ  یکی از سالنها شدیم،

هرچنود کوه «. قبای راسته است و شال یوا عبوای کوردی»ها  هم ژارنی ۀجام (109

گرییم برای به دست آمدن بور  و لباس ژارنی غالب ابریشم است. قدک که می»

یز زندگی ژارنی ن» زیرنوریس( ،110)  « خردمان ةقراره است و شباهت به مردم ساد

هیز یوک از »، (126)  « دارای صفا و سادگی است و بنیان آن بر تشکی  خانراده

طال  در ژارون »و  (111)  « اطرار بلرارهای ارورایی به ژارن سرایت نکرده است

اند اند بلکه مضایقه داشتهگرفتهزنهای محترم نه فقط رو می» (128)  « ندرت دارد

سوتاید کوه سوادگی ها را میهدایت ژارنی (120)  « که آواز آنها را نامحرم بشنرد

هووای جلره ۀانوود و دریوور دارد کووه مووا ایرانیووان فریفتووزنوودگی را از دسووت نداده

نرافت و ظرافت ژارنی بر لطف طبیعوی » (121)  تمدن فرن  شدیم  ةکنندگمراه

های مهمانخانوه جا را از اتا  مدیر گمرک گرفته توااو همه (94، 93)  « افزایدمی

عمارت امبراطرر در سادگی و تمیوزی جالوب  ربه و ترکیر و خیابانهای کیرتر وک

نرافوت از فضوائ  »گریود کوه هوا میژارنی ةو دربار (100، 97، 95)  بیند نرر می

ها به زمین آمدن نخستین نیاکان ژارنی ۀو در اشاره به افسان (115)  « ایشان است

مین شستشر کورده اسوتحمام از آنجوا نریسد  ایزاناگی برگشت و خرد را در زمی

دانود  )زیرنریس، استحمام را  همه روزه ژارنوی الزم می .جزء آداب مذهبی گشت

در ظرافت و زیبایی دوستی این مردم هموین بوس  (121)  « تا روزی سه نربت(

کمتر ملتی به گرد  باغ و صحرا انس ژارنی را دارد، بوه گو  و گیواه تعلو  »که 

 ( 125)  « لس انسشان دلبذیر استمخصرصی دارند؛ مجا

روزی کوه عهود »گریود  از متانت ژارنی از قرل سفیر انگلیس در ترکیر می

صلح و جن  بین انگلیس و ژارن امضاء شد در لندن تراهر کردند و در ترکیر به 
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 ۀ)آسویایی( بور حکرموت هفتصدسوال ۀرو نیاورند... متانت حکرمت دو هزار سال

  (412،   خاطرات و خطرات  و 110)  « )ارورایی( چربید

نتین روارد ق»بیند  چشم میهریش از رای نهادن به خاک ژارن نرم ژارنی را ب

تر و دفوا اژارنی با کمال احترام و حدود محفرظ ب ۀناگاساکی شدیم... طبیب صحی

وارسی کرد. مسافرین از مورد و زن در ناهوارخرری کشوتی جمو   ر اسناد کشتی

ه رله ایستاد، یک  یک را بوه اسوم سوان دیوده رد کورد، بو شدیم. جناب دکتر سر

حرکت به کشتی داد و رفوت. منروری معجوب بورد روس از  ةسطحه رفتیم، اجاز

کنود کوه بوا نیز بارها از این یاد می (93،  92)  « اوضاع درهم برهم چین ۀمالحر

 ةجا آمواداطالع زمان ورودشان بوه وزیور مختوار ژارون در رکون، در ژارون هموه

 11«اندیراییشان بردهرذ

 ةهای عمودهوا کوه از مایوههدایت سورزندگی و روح تحورک را در ژارنی

ژارن  هیجانی که در مردم»شناسد  خربی باز میهریشرفت ژارن دانسته شده است ب

ه همو»ژارنی نیز ریداست.  ةعزم و اراد (93)  « آورداست شخص را سر دماغ می

 ( 108) « آرطررفکر جن  روس است و تقا  ررت

ریش  چینی را مهمرم دیدیم، سر»کند  بالندگی ژارنی در نگاه اول جلره می

رد، افکنده، اینجا گردن افتخار اهالی بلنود اسوت. در چوین صواحبخانه معلورم نبو

کردند. اینجا صواحبخانه مشوخص الشخررها )بیگانگان( هر طرد خردنمایی می

 ( 93)  « است و متشخص، شاد وخندان

ال دیده نشد برخالد ؤدر ژارن اه  س»نریسد  اعت ژارنی مینمدر تحسین 

ن بدو داد و یزنی سبد سیبی داشت اتابک نیم »نجا که آتا « چین که ازدحام دارند

گذشتیم، سراسیمه دنبال ما دوید که در عرض سیب برداریم. معلرم شد بالعرض 
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رسم نبردن  ةدربار نیز (97)   «کند، البد برگشتیم و چند سیب برداشتیمقبرل نمی

)   «گرفتوه انودعام نمینگرید و این مهماندار و راسبان اانعام گرفتن در ژارن می

داند که اگر همین رسم در میان ما مردم بورد آشنا خرب می ةخرانند (114، 105، 99

شود. نیوز از گر میتا چه اندازه زندگیمان آسان و ارزشهای فرهنگیمان بهتر جلره

نتر و غورور و روح سلحشورری در آیوین یدگی در طریقوت شوحقیر شمردن زنو

و از خردکشی از سر غیرت یوا بورای افتخوار،  (138، 134)  گرید، سامررایی می

ژارنی  ة، و سخن یک نریسند(125)  « دردجای ریراهن شکم خرد را میهژارنی ب»

نات وؤشکفد دولت آفتاب شومادام که گ  غیرت در دل ژارنی می»آورد که را می

  (131)  « کندخرد را حفظ می

تماشوایی در »مخبرالسلطنه صنعتگری ژارنی را نیز خورب شوناخته اسوت، 

د امی دارنومهنر خردشان اهت ۀدر عرض» و  (96)  « ژارن بیشتر صنای  قرم است

ر ژارنی د»گریی که این وصف ژارن امروز است،  (97)   «و به تجارت ترجه تام

سوازد کوه دست صنعت ژارنوی از هویز چیوزی می»و  (125)   «تتب  قدرتی دارد

ملتی هستند »را می آورد که  12رفرردد، و سخن سر را(99)  « مح  حیرت است

ز هیز چی سی میلیرن صنعتگر و مهربان و با استعدادتر از هر ملتی در جهان ... در

 . (127)  « آن قدر تعجب نیست که در استعداد اختراع آنها

نی ژارنی در برابر احرال عالم از فضیلتهای دیگری است بیبیداری و روشن

بیند. گفتگر از جن  نزدیک روس و ژارن گرم است کوه او که هدایت آشکار می

نشوینند  آرتورر کوه در دسوت روسهاسوت در کشوتی  میو همراهانش در رررت

نه بیرون رفتیم... باطریهای ترپ از هکشتی به حرکت درآمد، خرامان خرامان از د»

ها بیشتر شد غاف  از مان از ژارنیباین احرال تعج ۀمعاف  قل  ریداست، با مالحر
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کت آسیایی هست اما مث  ما نخرابیده اسوت و تودارک اروروایی لاین که ژارن مم

نمایان و تحمیوو  حوو  و در سووخن از بیووداد اروراییووان و کشوویش (24)  « دارد

انوداز را روادا  ت که کلرخمرق  دریافهژارنی ب»قضاوت کنسرلی در چین گرید  

ژارنی که در مقاب  چنود  (89)  « سن  است، خرد را ساخت و مهیای جن  شد

تجوارت( عواجز  ةزور گرفتن اجوازهکشتی )اشاره به آمدن آمریکاییان به ژارن و ب

دسامبر تموام  13روز »در کیرتر  (119  )کشد جن  با روس می ةشد امروز کباد

ب خانه زده بردند گریی عیدی برد. معلرم شود اموروز سبزی به در ۀها شاخخانه

شرند. ریداست که ... افکار جمهرر کیرتر سربازان جدید داخ  نرام می ةدر حرز

نرامی ترکیر بوا دیودن شورر  ۀ، دو مدرس(97)  « تا چه اندازه مترجه امرر است

روسی  منصبانصاحبجن  گذشته زخم خررده برده است،  رزمی افسری که در

تفاوت از کجا تا بوه  .شدندآورد که از خبر جن  ملرل میخاطر میه  راه را برفی

ایون »داند  و به دیدن این احرال ژارن را در جن  با روس فاتح می (103)  کجا 

هوا بینش ژارنی (110)   13«زنندگدار به آب نمیقرم شکست نخراهد خررد و بی

تریاک در ژارون »و  (103)  « هت استهمه کارشان با متانت و اب»ستاید که را می

 ( 121)   14«دانندسخت ممنرع است و آن را مرض چینی می

انود کوه آنچه که هدایت را بیشتر از همه شیفته سواخته اسوت موردم ژارن

)  « خرد را به مقامی عالی رسانده و حفظ آداب خرد کرده است و معناً ةً صرر»

شرد نهواد و دبر آنها نمیندارد، دام مُهرج و مرج زندگی ارورایی را خر  » (119

و آنچوه در خوارج  (119)   شرد دادهرس نمی ادبآنها را به  ۀسرمای یزبه متاع ه

، بوه (127)  « کننودمسوتحی  می آورند و به آداب خوردطرز خرد درمیببینند به

کرده و کرتاهی همت او خرده گرفته است که راجه هندی که ژارن را سیاحت می
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و زینت و زیررها ندیده و تنها به بردن چند گیشوا از ژارون دل خور   جز رن 

یابود و بوه رد بودگریان او خرد را دوستدار و حامی ژارون می (89)  کرده است 

 ررست است، آن که نیست کیست؟گریند ژارنی اوهام»آید  برمی

 رندار شکسوتم، رسوتم گفتی بتِ

 

 رستی باقی اسوتباین بت که ز رندار  

                                  (119) 

 

 بردایی در اص  مورام بور کواتلیکی تورجیح دارد و اگور»گرید  جای دیگر 

 اند و معلرم نیست قورانین معوا  سوایرینجا به دیانات بستهخرافات است همه

 .(89)  « رس( باشدیرسفبهتر از دستررات کنفرتسه )کن

ن روبه ژا 1549که در سال داعی عیسری  (er)او از سخن اکساویه 

رید گکمبفر و از قرل انگلبرت « این قرم لذت روح من است»کند که آمد، یاد می

تر، نهایت ترجه را ترند و در عم  مراقباز عیسریان در عقیده صاد »ها که ژارنی

لورتی  یور، نیوز بوه ری(137)  « اصوطالح خردموان تقوریهگناه دارند، ب ةبه کفار

 ت و ژارنوی معتقود بوهسوه ایاه  سوخر»تازد که او فرانسری میبدگری  ةنریسند

ر ریور رروبدبخت قرمی که دنبال تازگیهای مغرب از آن جمله کوه من»و « جدیت

 (119)  « هاست بروندلطی

 

 ها ديدارها و ديدني

هوا نیوز خرانودنی های هدایت به قامت و باال و منرر و سیمای ژارنیاشاره

نمردار تصرر مردم آن روزگار از اقرام خواوردور و از آن ای گرنهاست زیرا که به

قود و هوم کرتاهها را بور رویها است. ایرانیها تا چند سالی ریش ژارنیمیان ژارنی
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انگاشتند، هدایت نیز که در ورود به  چهره و قامت می رعاری از لطف و ظرافت د

شوگفتی و سوتایش  خاک ژارن با دیدن نرم کار و متانت رفتار رزشک قرنطینه بوا

اوضواع درهوم بورهم چوین،  ۀمنرری معجب برد.. روس از مالحرو»نرشته است  

در  (93) « و بواالی ژارنوی نسوبت بوه هیاکو  اروروایی قودۀ خصر  با مقایسو

نود کوه یبنزدیوک آبشوار کربوه می ۀخانونخسوتین روز گورد  در ژارون در قهره

آیود کوه و بواز بورایش شوگفت می (95)  یرزننده!ی غخدمتکارها همه زنند و »

ظواهر  او چشوم در ریچیودگی»بورد و « سویمااندام و خر رادشاه مردی خر »

 ( 101) جازم و جاذب داشت.  ۀنبرد... قیاف

باز کمی که  .ژارنی دارای ریچیدگی در چشم باشدهر گریی مقدر است که 

و  (109)  « شوک  زنهوای جوران ژارنوی زننوده نیسوت»یابد کوه گذرد درمیمی

آمدنود. ورود به چین و ژارن مردم به چشوممان غریوب می لما در او»نریسد  می

 (126)  « دیودیمسیما و شکی  میا خر ررس از چند روز عادت حتی بسیاری 

چاپ المواس بشورند ...  ۀها نسخژارنی»کند که و از کتابی در تاریخ ژارن نق  می

سرانجام هم  (127)  « علر طب  را رساند و هماین عبارت هم حقارت جثه را می

، ژارنوی رنگوش خفوه اسوت»بخشود  کمبردهای جسمانی را به کمال نفسانی می

ا  برآموده صوندو  سوینه ،رسوجکریشوش  ،مر  سیاه ،بچشمش قدری مررّ

در عورض فکور  روشون، نرور   ،دماغ )بینی( رهون ،دست کرتاه ،باالتنه بلند

رسا، شجاعت، مناعوت و غیورت  راست، ید  در صنعت طرلی، طاقتش در کار

دارد... چرن راست و کج اعتباری است اگر ژارنی چشم غیر ژارنوی را کوج بدانود 

آیوود. عامووه کمتوور درمی ۀامووا ایوون تصووریر هنوورز در اندیشوو (126)  « حوو  دارد

آباد  مشورد شودم. نربتی در فرح»است   ة اینانررست نمایندمرفرالدین شاه لرده
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ن نشسته، مجلس بوه موزاح یگرفته بردند و همه روی زم جرگه معتاد دور شاه را

بایست عرض می ؛هاتر است یا ژارنیگذرد. از من ررسیدند رسر بحرینی بدگ می

های خوردم ودترکیبی او در ژارن ندیدم که تفریحی بشرد. یادم از آرزبکرد که به 

  51«آمد، ببین تفاوت راه از کجاست تا به کجا.

نقوش گو  داوودی »زهای ژارنی هم شیرین است چی ةسخن هدایت دربار

  نمایود. از منقوبرایش رازگرنه می (97)  شانزده برگ که طمغای سلطنتی است 

ا موگذار مسافران ( 109)  گرید و از شراب برنج یا ساکه می (101و  95)  ژارنی 

سوی انند کرمردم عامه نیفتاده است تا کرسی ژارنی ببینند و گرنه آن را هم ۀبه خان

 یافتند، با این تفاوت کوه ایون در میوان اتوا  اسوت و رختخوراب درخردمان می

ازی بوژارنوی  ةچادرشب ریچیده برای رشتی در ریرامرن ندارد. در میهمانی شاهزاد

گریند که این بازی اموروزه رواجوی می (104)  کند چرگان مانند سرگرمشان می

 شرد. اصی برگزار میندارد و فقط در یکی از والیات ژارن در مرسم خ

ای شوطرنج اسوت، و که این هم گرنه ،رْهدایت از شطرنج ژارنی و بازی گ

گفتوه « رور و نکِ و جان»یر که امروزه  و یریی و نیز از طا  و جفت کردن )یریی

به شوعر و ترانوه و ادب و افسوانه و امثوال  (126)  شرد( شرحی آورده است می

ز سخن اای نمرنه آن را یادداشت کرده است و نیزای از ژارن هم ررداخته و نمرنه

ژارنوی را هماننود  )هفده هجوایی(شعر هایکر  (124تا  122و 112و  105)  ژارنی را 

)    ژارنی  بچ ،«با دو سیخچه»غذاخرردن ژارنی  ةداند از شیرگاتاهای اوستا می

 (129)  ، دندان سیاه کردن دخترها رس از شرهر کردن (130)  ، آرایش مر (121

و شوکار مرغوابی وحشوی  )همان جا(ه بطرمُو قرل اهرسم و راه زندگی گیشاها یا ب

در صندلی چرخدار یا جین ویکشوا کوه در چوین و  .هم یاد کرده است (111)  
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نیوز « گرینودکشد و آنها را کرلی میحمال آن را می»حرکت است و  ۀژارن وسیل

ترین اما شاید کوه خرانودنی (22 ) نشسته اما این سراری به دلش ننشسته است 

یک اه  فون و  ۀمرسیقی ژارنی باشد که آن را در رای ةسخنش در این زمینه دربار

کنفرتسه )کنفرسویرس( گفتوه اسوت »نریسد  یده و بررسیده است. مینشناخت ش

شگفتا که از «.  تعالی هر قرمی از تکمی  مرسیقی آن قرم شناخته تراند شد ۀدرج

روده »و در شهر چینی نیز ( 128)  دهد چینی بیزاری نشان می ۀخانمرسیقی قهره

زد. چند بار کوه بور فروشی در سر راه داشتیم که هروقت مشتری نداشت رود می

 رانگیز أنوراییش تورا  در ما ا ری نداشوت؛ بین یماو گذشتیم سیر حالش را کرد

گیشوایی  »ای خانه روند و بهژارنی می ۀین به محلستاما چرن در تین (27)  برد. 

از در درآمدنود کسوی درنیاموده اسوت بودین خوربی از دری در  «چند  )مطربوه(

لباسهای رنگارن  و هر کدام سازی در چن ، سازهایی که مخصور  خردشوان 

رقصیدن مشغرل شدند ... تقلیود  گریند... به زدن وسامسرن )شامیسن( می ،است

تر از ساز چینی اسوت کوه مطبرع کنند سازشان همحرکت رروانه در عشقبازی می

. در ترکیر هم در مجلس انسوی گیشواها (32)  « در گر  ما هم مطلرب نمرد...

ساز و آواز ژارنی به گور  موا »شامیسن و کرتر و ده  و نقاره زدند و خراندند، 

 .(110)  « آمدوحشی نبرد و بدمان نمی

و از آن میوان از  هدایت به رسرم و عادات و اعیاد مردم ژارن نیز ررداختوه

دیودن مواه « چورکیمی»رسم تماشای ماه در یک شب راییز و لطف آن )به ژارنی، 

( 130و  129) ، عوزاداری (109)  گردانی در مهموانی رسوم جوام( 120)  تمام( 

و  80و  77و  70و  60جشن رنج سوالگی اسوت رسوران و  (120) آداب زایمان 

یاد کرده اسوت. او بوه آیوین  (131) سالگی مردان، و آیین چای  100و 90و  88
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سوتایش و  مردم ژارن بوا وراز آیینها و با سلحشرران )برشیدو( هم ررداخته است.

ایون  ۀنریسود  در گرشومی ررتویکند. در دیدار از قصر میکادو در کاحترام یاد می

اند و مح  انجام رسرمات موذهبی اسوت کوه بایود روی تاالر قدری خاک ریخته

 ( 97 )  .«خاک باشد

 -گریود  اسواس موذهب ژارنوی آفتوابشینتر آیین باستانی ژارن می ةدربار

شنایی ان در ا ر رورچه نشر و نمای نبات و حی ،ررستی است و این داللتی طبیعی

ری معنی بیداه ردها بب»و نیز  (119)  « و حرارت است و ا ر جانبخش آنها ظاهر

در هور قورم و هرجوا روی »  (122)  « است... در بردایی ذکری از ارباب نیست

. موذهب چینوی معجورنی (124)  « تصررات بشری بت و بتخانه ریدا شده است

ایت تسه و نیاررستی کوه بوه ژارون سورأه، ال ساست از اصرل بردا، برهمن، کنفرت

اشود ت بمعایب اگر ایمان و صود  نیّو ۀنمرده به شینطرئی آمیخته است ... با هم

کننود بوه شورط آن کوه راه را برونود... ریوای یمذاهب به یک راه دعورت م ۀهم

 و ندمذهب را خراب کرده است... این همه گفت ۀتقری خانریشرایان هراررست بی

 (122-122)  « ح  نگشت مسای 

 

 د ژاپن تجدّ

و  چینی را قناعت، اعتماد بوه نفوس»نریسد  د ژارن میسیاست تجدّ ةدربار

فکر خرد محصرر سواخت. ژارنوی  ،هیز خرد به ةاجتناب از آمرز  در غیر حرز

 ( 137)  « ضه ساخترزودتر از خراب بیدار شد و خرد را برای معا

ها در ژارن اعتقاد  هدایت را به آمرز  و بیداری مردم که ها و دریافتهدیده

موارکی ایتور در کنوار دریوا »سوازد  برای تعالی کشرر بایسته اسوت، راسوختر می
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ایم که ه منزل او رفتیم ... اتابک عنران کرد که دانستهکرشکی دارد .... با راه آهن ب

عوالی اسوت... ررسوید از کجوا حسن تدبیر و تعلیمات جناب ۀترقیات ژارنی نتیج

شروع کردید؟ گفت چرن دست به کار زدیم، دیدیم مرد کار نداریم، از جرانهای 

س بوه امریکا فرستادیم. در هر شعبه علموی تکمیو  شودند سوب پ ورُآزمرده به اُ

اتابوک  مملکوت سواختیم. بوین مون و رسوه درتشکیالت ررداختیم و هرگرنه مد

« صحبتها در این زمینه رفته برد، فرمایشات مارکی باری از روی دل من برداشوت

شاید انتخاب این مدرسه »نریسد که دخترها می ۀو در بازدید مدرس (102، 101)  

اهتمام در آمرز  آن  ۀنتیج (102)   «در رروگرام برای نمردن تربیت دخترها برد

ژارنوی در هویز فنوی محتواج خوارجی نیسوت. جرانوانی کوه بوه خوارج »شد که 

 . (111)  «. انداند در تحت مراقبت سرررستان هنر آمرخته و  مر بخشیدهفرستاده

فشوار و تحمیو   ۀد ژارون در از میوان برداشوتن بهانوسیاست رهبران تجدّ

نورزده  ةای کوه آنهوا در رایوان سودلهأرنی مسوها نیز چشمگیر است و همگیغرب

ا کاتسرر اند با احرال کشرر ما در آن روزگار حیرت انگیز، در دیدار با کنتداشته

ه ال کرد که در مدت زمامداری خرد برای اقتصاد چوؤ)نخست وزیر( از اتابک س

اید؟ اتابک گفت عهدنامه با روس داشتیم و از شروط آن حصور گمورک بوه کرده

ازه تومرف  شدیم بوا روس قورار   ً رصد برد در گمرک اختیار نداشتیم اخیرارنج د

 بگذاریم. 

م هوکنت گفت ما هم همین گرفتاری را داشتیم و مبتال بوه کاریترالسویرن »

می ای نرواقر ،قرانین را تنریم کردیم ،پ ساختیمرُبردیم. عدلیه را مطاب  مرسرم اُ

داشوتند نسخ کردیم. اروراییان ایرادی ف ها راخردمان را تکمی  نمردیم و عهدنامه

 دیدند تمکین کردند. سرنیزه را هم می
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مرر کورد در ظورد أات معمر مجرب را موقضدولت آلمان شصت نفر از »

ها نیجری شرد. ژارم 1900ای نرشتند. مقرر برد از ابتدای بیست سال قانرن مدنی

« دنددر ژارن مجری کر 1899قانرن را ترجمه کردند یک سال قب ، )در(  ةآن دور

  (100) . 

ایه و ماما ژارنی که  (123)  رردازد در این زمینه او به آزادی مذهب نیز می

نوده جرهر تمدن صنعتی را دریافته، در زندگی اجتماعی به آداب خورد وفوادار ما

در صمیمت ارورایی تردید حاصو  کردنود... مترجوه بوه عوادات و آداب »است  

دمرکراسوی و آزادی  ةهرچند که اجتماعوات غربوی در رورد»و « اندخردشان شده

د  فورو ژارنوی زود آتوش تجودّ» (128)  « سعی و کرشش را در ژارون کردنود

( 121)  « ا طورز خورد سواختندبونشست ... از صوررت بوه معنوی ررداختنود و 

 ( 111)  « است هجستنبیماریهای تمدن هنرز به ژارن راه »

ن و بوا دریوافتن دیودار و ان آشوی درخهدایت با دیدن ژارون و ریشورفتها

انود، بوه صحبت بزرگمردانی که ایون کشورر آسویایی را در راه تعوالی رویش برده

ت ایرانی أنخستین اینان امبراترر مسیحی است که به هی .تحسین آنها برآمده است

ای امبراترر در اتا  جنب تاالر که قدری هم تاریک برد جلر صندلی»دهد  بار می

حرکت سربرهنه و چرن مجسمه بی 61فرف  و ظاهراً کار هند ایستاده برداز چرب 

ام که هرجا بخراهبد بورای تماشوا شوما را هودایت ... رادشاه گفت  سفار  کرده

منتررم به شما در ژارن خر  بگذرد... تا ما از اتا  خارج نشده بردیم سیخ  .کنند

نود... گفتنود هشوت سوال جای خرد ایستاده برد بعد از در دیگر تشریف برد سر

از قصر خورد بیورون  ترسط روسها آرطررد ررتاست که رادشاه در تقا  تصرّ

نیوز در بیوان سوهم  (101)  « نرفته است و آنی از صرافت تدارک بیورون نیسوت
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نریسود  د ژارون میکه لقب رادشاه است( در تجودّ« رسر آسمان)»سازنده  میکادو 

رسری آفتاب گذشته آفتاب درخشوان تعوالی  مرتسر هیتر )امبراترر مسیحی ( از»

  (118)   .«ژارن شد

ز زبان د ایتر هسیروبرمی را بیش از همه سترده است. اان تجدّراز میان رهب

 (102 ) اوست « حسن تدبیر و تعلیمات ۀترقیات ژارنی نتیج»نریسد که اتابک می

 (118)  گریود و در جای دیگر از تدبیر و تال  او در بنیانگذاری ژارن نرین می

نفور  آکی رنج ومارکی ایتر، اینرئه و رفقای ایشان یاماگاتا، یامادا »نریسد  و باز می

الی اند که مشاورین رادشاه شودند و ژارون را رو بوه تعواز مبرزین سلحشرر برده

ها سوور  دادنوود. ایشووان سیاسووت را بووه مملکووت گنجاندنوود، شوورکت شوورگرن

از  (128)  « ( شکست  و ادارات آراسوته شودد)فرمانروایان لشکری ریش از تجدّ

 )در (118)  « مرد هزار مورد بورده اسوت»ر تاکامرری هم نام برده است که ایگس

رون و د ژاگریند( سایگر از سران تجودّ« مرد صدمرد»اصطالح ژارنی مردم دلیر را 

سوتقالل سامررایی برده اسوت. اموا ا ۀطبق زمانند ایتر و دیگر رهبران این جنبش ا

ابور سوازد و در بری و بلندرروازی  و روح جنگجریش او را از دیگران جدا میرا

کند و روس از سی هزار از سلحشرران گرد خرد جم  می»خیزد، یاران قدیم برمی

 ( 118)  هفت ماه زد و خررد خردکشی )هاراکیری( 

( 930-898در اخوال  امبراتورر داییگور )»نورازی گریود  در سیاست مردم

د از وطلبیود. روزی دیود دکورد و بیشوتر نمیکه به درویشی زندگی میاند نرشته

ایم، آید، به زنش گفت، دیگر غصه ندارم، ما متمکن شودهروزن خانه رعیتی برمی

ای؟ گفوت ن شودهلباست مندرس از کجا متمکّ ،ات خراب استملکه گفت خانه

ی رعایوا دود هابینی که از سورخانهن رعیت است نمینش به تمکّرئیس قرم تمکّ



 91 ژاپني كه مخبرالسلطنۀ هدايت ديد

رروری تبوا  چنوین ستایشوی از رعیّو (140)  ن اسوت؟ آید نه عالمت تمکّبرمی

 دهد.ا  رایان میامبراترر به شرح ژارن در سفرنامه

 زمین رژاپن، آسیا و باخت

ن و ژارن برای هدایت گراهی بور اصوالت و قودمت و برتوری تمودّ ۀنمرن

اور روزیهای مردم خها و تیرهفرهن  شر  نسبت به غرب است. بسی از نابسامانی

ترین دانود. او بیشواندازی و جهانخراری باختریان میزمین را ریامد نیرن ، دست

 ۀزمایوکسر، که بادر جن  یُ»دهد، چنان که عات کاترلیک نشان میبیزاری را از دُ

یات دول بوه عوات و تعودّعات مسیحی برد با اغراض محلی، تجاوزات دُفشار دُ

)   «کثیرالحی  تنفر چینی را نسبت به خارجه روز افزون نمردحمایت آن ذوات 

نود، هجری( که ررتقالیها نغموه بور طنبورر افزود 1542/920 ۀدر سن»در ژارن  (89

ین رنگین کردنود و توا بوردایی را بوه تمکو 71عات بساط را به رسر دوم آسمان دُ

ون ؤکاتلیوک شو با نفرذ بردایی و تجاورات»اما  (117)  « بیاورند کارهای ننگین

 انی همچنان وجهه نرر عام اسوت بلکوه اخیوراً شوینطریی را عوزت اسوت وکنیا

 وررتقالیوان »عوات بوه ژارون رس از باز شدن روای دُ (120)  « کاتلیکی را نفرت

تلیکی( رفت... دعرت  )کاکردند و کاله سر ژارنی میاسبانیلیان را در کفش هم می

د بور گفتند اروراییان خر (123)  « ناک شدنداندیش نفرذ سیاست دانسته ۀرا مقدم

خراهند، در یک دست انجی  در دست دیگر تورپ ضد مذهبند، ازجان ما چه می

ر عات بود ذات را هودُ ۀگرل مدرسه و مریضخان» در  آغاز کار (124)  و تفن ، 

 . (127)  « ث نفس نگردد به سالها معلرمبدو )چینی و هم ژارنی( خررد که خ

را گرفتووار و رریشووان و نابسووامان دیووده اسووت، کووه آنجووا هوودایت چووین 

راه » (93)  « کردنودصاحبخانه معلرم نبرد الشخررها هر طورد خردنموایی می»
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شرط کشیده است که رس از هشوتاد سوال موال چوین ه آهن منشرری را روس ب

اسواکی گ،  و در تاریخ شهر نا(20)  « باشد... اگر تا آن زمان چینی باقی بگذارند

اول بندری است که ژارن به روی اروروایی برگشورده اسوت ... در  سوند »د  گری

که نارلیرن هالند را متصرد شد انگلویس کوه مترصود چنوین روزهاسوت  1810

« خورردد مینودست به مستملکات هالند نهاد فقط در ناگاساکی باد به ررچم هال

نود بنودر از گشرده شدن یرکرهاموا و چ 1850 ۀدر شرح رویدادهای ده (94)  

سورانجام  (117)  کنود یواد می« دیگر بر تجارت خارجه و استقرار دفاتر بی ریور

 ۀجلب نف  به هور طریو  وجهو»کند  سیاست ارورا را در جهان چنین خالصه می

نرر ارورایی است و دست انداختن به هرجا و اگر مردموی مودعی شورند کوه در 

که مردم آسیا مربی مل  سوایره  تربیتی است و حال آنخراهید بیما چه  می ۀخان

کنم خوردم را خالصوه موی ۀ. و باز )در این مرق  که من سفرنام(119)  « اندبرده

جوا خررشویدی(... دنیوا روی حور  دول معرموه باجوا و بی 1324)شاید سال 

 .(17)  « متزلزل است در کنج غارها هم مردم امنیت وآسایش ندارند

بیماریهای »تازد و آن را از سخت می غرب ۀهدایت به زندگی افسارگسیخت

« فریب جماعوت شوده اسوت ۀپ مایرُبنیانی که در اُآزادی بی»و  (111)  « تمدن

د اسوت کوه لکو  عات مُتر، دُکنخرابعات مذهبی خانهاز دُ» داند، می (128)  

. ژارنوی را تحسوین (124)  « د خطیرتر از بالی عقیده اسوتالی مُبجدید لذید، 

در زنوودگی خصرصووی قوودیمی از آداب خوورد بیوورون نرفتووه اسووت،  کنوود کووهمی

کنند لباس است و لباس است که عقاید را در اشخا  بیمایه اول تقلیدی که می»

با اروروایی، اروروایی اسوت و بوین »ژارنی  18 (124)  « دهدفکر تغییر میمردم بی

نودارد، مرج زندگی اروروایی را خور   داب اجدادی ژارنی، هرج وآخردشان به 
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ت و نرم و اعتقاد و فرموانبرداری را نیز سنّ (119)  « شرد نهادد بر آنها نمیدام مُ

رنج فص  از اصرل کنفرنسوه »داند  ارج میغربی را بی ۀگرنستاید ودمرکراسیمی

ی  اطاعت محکورم از یسامررا ۀرشیدو است و وظیفب ۀ)کنفرسیرس( اساس طریق

ن نسوبت بوه شورهر، تمکوین کورچکتر از حاکم، محبت ردر و فرزند، کرچکی ز

سوه )منزیورس( چیوزی از اصورل بزرگتر، صداقت دوستان نسوبت بوه هوم ... منُ

س اساس دمرکراسی )که اول نافرمانی است( به مراد افزود... قرمی که عدالت را اُ

 ( 139)  « ای ندارد...دانند دمرکراسی برای آنها حرد تازهی مییسامررا

شورهر در ژارن از خانراده دختری بی»یابد  المتری میس ۀاو در ژارن جامع

عجوب اروروایی ت»و بواز  (128)  « گردند.هشتاد  هرزه ،پ از صدرُماند، در اُنمی

 موادر اسوت.. از بوس )کوه( گفتنود، کند که در مشر  دختر به اختیوار رودر ومی

شوده اندازنود کوه بوه خانمهوای تربیتها در مجالس خارجه زن را جلر میژارنی

  19برنخررد.

روردازد  اندیشه و دریافت خرد به نقد آراء نریسندگان غربوی می ۀاو بر رای

هوا گرید چینی چین و ژارنخرشم آمد از انصاد هس وارت  که در کتاب خرد »

ا رو( سر و اند که ما گرمانیان )آلمانیهالیفات بردهأای صاحب تها، در دورهو ژارنی

 ( 135)  « مدویدیبرهنه در جنگلها می

 -غورض ۀهوا نمرنوفرانسوری را از ژارنی ةیر لرتی نریسندباز، بدگریی ری

ر ریر بدبخت قرمی که دنبال تازگیهای مغرب از آن جمله که منرر»داند  ورزی می

 خراهم  قرل ناصرخسرو عذر میه هاست بروند، من بلطی

 با گروهی که بخندند و بخندانند

 ندانمچرن کنم چرن نه بخندم نه بخ
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تعجوب »و  (119)  « د به جودیتخریه است ژارنی مقیّ.... ریر لطی اه  سُ

 دوز را در روای خوردبیننود و جورالاست از مردمی که سرزن را در رای غیور می

 ( 140)  « کنندفرامر  می

رد  گفتنی است که در ریش او در باخترزمین باز ارورا بر آمریکوا شورد دا

آوری موال ام که یگانه مرامشان جم ررچه تشبیه کردهزندگی ارورایی را من به م»

ی سرار چهاست آن هم به نف  قلیلی و ضرر جماعت؛ زندگی امریکایی را به مرر

 تشبیه تران کرد که عجله و شتابشان بیشوتر اسوت... بورای زنودگی در شوهرهای

 و( 149)  « تواجر باشود و صواحب عصوبی مخصور  نبزرگ امریکا باید انسا

سورانجام،  (140)  « زنود.برسد و در خلرت میزنش را در جلرت می امریکایی»

بوه دل،  به قرل، نه»همه سر و ته یک کرباسند  « مدعیان تربیت امروز»در ریش او 

ز ریرو مذهبی هستند که در معنی عبری است و در صررت هلتی و عندالراق  هوی

موردم  ۀعامو و کدام، مذهب  مرضرعی برای جدال بین علماء و روحانیرن است،

)  « خراهوددر میانه سرگردان و گرفتار عادات، و دولت از بین دو سن  آرد می

124 ) 
فوه خژارنی رنگوش »دهد  هدایت در رخسار و اندام نیز به ژارنی امتیاز می

ض فکور  روشون... حو  دارد بگریود رب ... در عوچشمش قدری موررّ ،است

زمینی ررسوت قرل خردشان سویب هرریده است، بزمینی دراز، کلفت، رن مغرب

 .(136)  « نرره، چشمها وزغ و بیکند

 

 مشرب نويسنده 

رردازد یا مبحثی اساسی ای میجا  به طرح نکتهههدایت در میان سخن، جاب
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 .او ۀکشد کوه درد دلوی اسوت بوا خراننوده و گریوای مونش و اندیشورا ریش می

 شرد. هایی چند از این میان یاد مینکته

بورای  ادیان جانبداری او از آیین باستانی ژارن، شینتر، دست کوم ۀدر زمین

ه تباه، همبردها به معنی بیداری است وان»ها، و از بینش بردایی آشکار است  ژارنی

اصرل ( 122)  « اند و کسی بیدار نشد، همه ایراد به ماده است و همه مادیندگفته

 ۀموهرسندد. سرانجام بوا ا نمیمنزیرس ر ءکنفرسیرس را ارج می نهد، آرا ۀفلسف

نریسود  اگور ایموان و صود  باشود هموۀ می گیری از رسم و راه کاترلیوکخرده

برونود. ریوای ریشورایان  شورط آنکوه راه راکنند، بهمذاهب به یک راه دعرت می

 ( 123)  « مذاهب را خراب کرده است ۀتقری خانررست بیهری

ریم تن»تلخ اوست  ۀبارآمد تجربسخن او در قانرنگذاری از دل برخاسته و 

یست. خراهد و آنجا که مبانی در دست باشد زیاد دشرار نبسیار می ءقانرن تجرب

تر تربیت قضاتی قانرندان بخصر  صحیح العم  اشکال در اجراء است و مشک 

 . (100)  « که رشره نگیرند و کاله نسازند

 ۀزموبرم نر و مواده الم ۀعالق»نریسد  ازدواج و اخال  اجتماعی می ةدربار

رموی سفانه لچر ... و خری همه مای  به تجواوز، نأبقای نس  است و طب  بشر مت

ر از شرد گفت رسر و دختمی» و باز   (112)  دست نیامده است، هکه باید هنرز ب

رود و غالب ریرند ناگزیرند و شرهر بر زن مسلط است. دختر به اختیار شرهر می

ده له ... عموأو ایون مسو ه... نفا  روی رن  و زینت برد شرددچار بداخالقی می

 ( 128)  « سبب گرفتاری بشر است

حوس عدد صحیح مفورداً و مرکبواً ن»نریسد  در اشاره به خرافه در ژارن می

 . (132)  « دانم کجاست که کلثرم ننه ندارد؟است. نمی
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 رد کوهدر این مسافرت بنای من بر این ب» خری و منش خرد گرید  ةدربار

ز ک گفوت ابوخرج ندهم وحرفهای بجا بگریم. روزی در ترکیر اتاهنزاکت بیجا ب

باشی ایرانی کسی چنین مسافرتی نکرده است. گفتم چرا، گفت کی؟ گفتم صحاد

مکرر به ژارن آمده است ... حس کردم که خرشش نیامد. حو  هوم داشوت چوه 

 مسافرتها یکسان نیست. 

 «حسونه ةاتفاقوا ةل الدو»بستی گرید   نربتی در صحبت گفتم ابرالفتح»

 من صوحبت بوا نواظر را .الی کردؤکردم اتابک سا ناظر کشتی صحبت میبنربتی 

کوردم در چوین آوردم و کار خوردم را میقط  نکردم.. البته من به روی خرد نمی

 فرانسیسکر مخارج نصف آن شوده بورددست من داد...  رکن تا سنه مخارج را ب

 کن و بیشتر خریدها در ژارن شد. که از مسقر به ر

 الدوله که به ریشراز آمده برد متصدی مخارج شودفرانسیسکر مفخمدر سن

  (115 و 114)  « کرنش حاضر برد..  یالدوله براو با من دیگر کاری نبرد، مفخم

 

 آرزوی بر باد رفته 

گریود و نرمیدی خرد را در رایان سفر باز می ۀهایش قصهدایت در نرشته

 بینود، روس ازین هنگامی است که آرزوهای خرد را برای ایران نقش بور آب میا

حج شدن روزهایی را بواز  ۀشتاب روانه چین و ژارن و امریکا و ارورا و از آنجا ب

گیورد. ند و سبس به سفار  نزدیکوانش راه ایوران در رویش میاگذردر ارورا می

آفتواب هموان »نریسود  د، میروز در راه است تا به خاک ایوران برسوچهار شبانه

کنود ... بعود از آن خرمیهوای ژارون، کرههوای خشوک آفتاب است، اف  تغییر می

راه تازگی نداشت، مکرر » 20«مکه و مدینه ... کجا بردیم، حال کجا هستیم ةسبزبی
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شد گاه این فکور دیده بردم، لکن در هر  منزلش آرزوهای تازه در دل من ریدا می

ه اصرار مرفرالدین شاه در مراجعت من باری کسوب اطوالع از آمد کبرای من می

اوضاع ژارن است که دولت آسیایی است و ترقیات ارورایی کورده اسوت! زودتور 

 بروم بگریم شاید ا ری داشته باشد. 

  است و ورودی انزلی قدری آتش افکار مرا خامر  کرد. دیدم همان آ»

ردی موالمت به تهران رسیدیم. حواال سه همان کاسه، از بهبردی ا ری نیست ... ب

ه نوکار خوراهم خوررد یوا ههستم دور کره گردیده، جاها دیده، چیزها شونیده، بو

هوای ند لکون از اسوتماع حرفسورردانم ... در مرارد شرفیایی شاه از ژارون مینمی

ژارون  سیاسی استنکاد دارند. روزی خراستم از مارکی ایتر و اقدامات او در کوار

 ةخن لردو نیز  نربتی با دیدن رفتار و س 21«رمردند از تباتاتش بگر.صحبت کنم، ف

وت ین تفوابوهای خردم آمد.  بزویادم ازآر»آورد که   مرفرالدین شاه افسرس می

 برسود.بشاه مای  است احراالت ژارن را از مون »باز  22«جا.کراه از کجاست تا به 

د، جز سید بحرینوی کسوی کرآباد مرا خراست، در ایران حرکت میروزی در فرح

 نبرد واز هم دور ایستاده بردیم. 

نربتی به من نزدیک شده گفت  ژارن مجلس دارد؟ عورض کوردم  هشوت 

و  شبهه  نیست که ایجاد مجلس در ذهن شاه برد» 23«سال است شررای ملی دارد.

ت خراسوتم از ترقیواکرد که هروقت میقدری مالحره میهترسید اظهار کند. بمی

 گفت  از درختها  بگر. چیزی بگریم میژارن 

در اوقات مرض شاه یک شب تا صبح رای رختخوراب او نشسوته بوردم. »

  24«بایست از ژارن صحبت کنم، اما وارد سیاسیات نشرممی

دیدار ژارن و نگوار  نهوایی سوفرنامه ایون  ۀگمان در رنجاه سال فاصلبی
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هایش در کارها و تصومیم و در ها و یادها در ذهن و دل هدایت زنده بردهاندیشه

 مقام یک مرد سیاست ا ر داشته است.

ویژه هم او در تال  برای سازندگی و ایجاد بنیادهای نرین در ایوران بوهس

طبعاً  در دوران تصدیش، هرچند هم که اندک برده باشد باز انکارکردنی نیست. او

ای ه میانوهآن بار نیامدای که با ویژه برای جامعهههم با دمرکراسی ارمغان غرب، ب

قد از تجاوز اه  ح  و ع»کند، نداشته است. حتی از انقالب فرانسه چنین یاد می

 ز آزادیهرج و مرج آوا ةحدود اعتدال، بلرای کبیر فرانسه را ریش آورد و در دور

 وو مساوات و برادری بلند شد... دمرکراسی کشید بوه سرسیالیسوم و کمرنیسوم 

نیز در مقدمات مشوروطیت گریود   25الیسم )ماده ررستی(یرمذهب رفت روی مات

بواالخره  ،شردبر  درآن جم   می ةتدریج قرهملت حکم آکرمالترر را دارد که ب»

شرد. ناصرالدین شواه گواهی هورس گیرد. بشر از هر وضعیتی خسته میآتش می

 دوند و سر جای خردند، وضوعیت مرجورد را بور هومکرد... میدیزی باغبانها می

 افزایند. زنند و بر غم میمی

ا تفرعن، تندی و لجاج، مقدمات آشرب بدست هالدوله دست بامساک عین

 26«.خراست که آتش روشن شردرا ایجاد کرد. اخگری می

 ردانان رادارد و درستی زمامداران و کارگ« انقالب از باال»هدایت اعتقاد به 

 .(137 ) « د ملی باشدید، سیاست باتراند سیاسی باشملت نمی»داند، ساز میچاره

 
 پی نوشت ها

   ،1362 کیکاووس جهانداری، انتشارات خرارزمی، تهران، ۀ، ترجمبلرشر ۀسفرناموسبرت بلرشر، . 1

174. 
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فحه در صو ةاز این رس در این مقاله هرجا که نق  از این سفرنامه یا رجرع به آن اسوت فقوط شومار. 2

 میان کمان خراهد آمد. 

ک حیوات نریسد که او هنگوام مسوافرت اتابوژارن، می در هیرویرمی، از رهبران تجدّتخن از ایدر س. 3

دن آور نیز بوا .ای در چین کشته شد(به دست یک جران کره 1909( )ایتر در سال 118داشت )  

  می نریسد  از ش «ژارنی در جن  شکست نخراهد خررد»ژارنی که گفته است ةسخن یک نریسند

 و 70 و 60 و 50( و باز در سخن از جشن 121)  « 24شهریرر  5شت، شب دوشنبه اتم خبر ندا

 سوال دارم و شوش عهود 86بنوده اینوک »سالگی مردان ژارنی گریود  100 و 90 و 88 و 80 و 77

خالصه  خردم را ۀدر این مرق  که من سفرنام» نریسد  ( در آغاز سفرنامه هم می130)  « رنمغبم

نج ک جا متزلزل است درجا و بیبامن بگنجد، دنیا روی حر  دول معرمه می کنم که به خاطرات 

 . ( که اشاره به احرال رس از جن  دوم است17)  « غارها هم مردم امنیت و آسایش ندارند

 .412(،   1344، )چاپ دوم  1329، تهران، کتابفروشی زوار، خاطرات و خطرات. 4

رت نفرذ قصد من از این مساف»نریسد  در جای دیگر می 1317مجلس،  ۀ، تهران چارخانگزار  ایران. 5

(. تلمواک 135،   خطورات خواطرات و« »ت تلمواکبدر افکار اتابک برد چرن منررر در مصواح

Telemaque د.رسر اولیس و رنلرپ در داستانهای یرنان هنرز کردک برد که ردر  راهی توروا شو 

. آتنوا همچورن راهنموا مربوی بوا او بورد تلماک بعدها به جستجری رودر برخاسوت و در ایون راه

و در نرشوتن رموان معورود ا Fenelonالهوام فنلورن  ۀرویدادهایی که برای تلماک رویش آمود مایو

م ( شد که داستانی حماسی به تقلید اشوعار قودیLes advertrures de telemaque) ماجراهای تلماک

 ۀلموهدایت نام آتنوا روس از ک ۀاست و با هدد تربیت دوک دوبررگنی ساخته شده است، در نرشت

 باید از قلم افتاده باشد.« منررر»

ن، اسماعیلی، انتشارات خیوام، تهورا کرشش امیره ؛ طلرع مشروطیت ب152،   خاطرات و خطرات. 6

1262   ،47 . 

طواهر را در ایرگرتسک بوه اتابوک گفوتم؛ دو بیتوی بابا»افزاید  جا می، همان 159،   گزار  ایران. 7

 الدوله بنریس نرشتم  ست بر کارتی به طهران بنریسید، گفت  خردت به مر  مناسب ا

 بشم واشم از این عوالم بوه درشوم

 یوووان حوووج ببرسووومجبشوووم از حا

 

 بشم از چین و ماچین دورتر شوم 

 که این دوری بسه یوا دورتور شوم

 

 گریی باباطاهر این دوبیتی را برای این مسافرت اتابک گفته برده است. 
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چی، حسوین و ر  حضرر، عبوداهلل قهوره ،من (،ت نفریم، اتابک، میرزا احمدخان )رسر اتابکما هف». 8

ن راه ( در منازل میوا7)  « آید و عکاسی بلد استخان ریشخدمت، عبداهلل خان که همراه من می

 ریرندند. گاه کسان دیگری که آشنا به محلند به قافله می

ای د که از رارهروسیه و فرانسه و آلمان ژارن را واداشتن 1895 به دنبال ریروزی ژارن بر چین در سال. 9

 از دعاوی و دستاوردهایش از جن  بگذرد. از آن میان بندر آرترر را روسیه برد. 

در »آورد  او سالها رس از آن و هنگام گشت وگذار در تخت جمشوید نیوز از ایون نشوانه یواد موی. 10

 ومناسبت حکوایتی کوه در ژارون شونیده بوردم ه ست. به ردیفهای گ  رنج برگ نقش احراشی صفّ

را کوه  ر، یکوی از آن نقشوهاراختالد درجه شانزده تا رنج ه عالمت دولتی که گ  داوودی است، ب

ردشوان خ جدا شده برد به ژاندارمها سبردم که به شیراز بیاورند، در راه از دسوت رفوت یوا بورای 

 ( 247   ،خاطرات و خطرات) .برداشتند

 .161و  159   ،نازار  ایرگ. 11
12. Sir Ratherford Aicock K.C.B.the capital of the tycoon, greenwood  pulishesrs new 

York, 1969 (originaiiy pubiished 1863) 

  .161،   گزار  ایراننیز،  و. 13

 .381،   خاطرات و خطراتنیز   و. 14

  .128،   خاطرات و خطرات. 15

 ۀو آیینو رادشاهی در ژارن از دیربواز شمشویر، نگوین ۀژارن تخت وکرسی نداشته و نشان رادشاه در. 16

د دانسوته اسوت بایو« صندل از چرب فرف  و ظواهراً کوار هنود»مقدس برده است آنچه که هدایت 

ای را از خورد نگواره ۀسازند، باشد، کمبفور در سوفرنامای خبزران میداری که از گرنهصندلی دسته

 خرانده آورده است  نگاه کنید به   « کرسی حکرمت»نروای ژارن، که آن را صندلی فرما
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Engelbert kaempfer, A history of Japan, J.G. Scheuchzer (Tras) AMS Press, NY, 1971 

(reprinted from clasgow, 1906)p.2.336. 
 ه است.مراد عیسی مسیح  است. رسر اول آسمان امبراترر ژارن انگاشته شد. 17

 رضا شاه ریداست. ةدر این سخن او بیزاری از تغییر لباس وکاله در دور. 18

 رضاشواه در او از تندرویهای ةدریر هدایت از وفاداری ژارنی ها به آداب دیرین، عقددر ستایش بی. 19

 خواطرات وت. در سوصررت گرفوت، ریدا 1314سال  رتغییر لباس و کشف حجاب، که این یک د

تمودن اسوت،  ۀدی روز ورود به صوحن 17»نریسد  ( در رویدادهای این سال می408)  خطرات

بینم خانمهوا در مسرورم کوه موی»نط  اعلیحضرت « تمدن و ترقی فرا گرفته است ةمملکت را آواز

 حسوابه اند، نصف قرای مملکت بیکوار بورد و بومعرفت به وضعیت خردشان آشنایی یافته ۀنتیج

داری بردند آن که مشغرل خانها ب» افزاید  و در زیرنریس می« ده استاینک داخ  جماعت ش ،نیامد

موان هزنوان و کشوف حجواب، در  ةنیز دیده شرد شرح او دربار« ولنگاری قدم نهادند... ۀبه عرص

 .493و  492، 408، 405کتاب، صفحه 

  137.،   خاطرات و خطرات .21و  20

 .138جا،   همان. 22

 .142و همین دو خاطرات و خطرات،    ،162،   گزار  ایران. 23

 142   ٰ  ، و همین دو خاطرات وخطرات 163،   گزار  ایران. 24

ه از مون اناصورالدین( شو»)در ورود خرد به خدمت رسمی گریود   480،   خاطرات و خطرات. 25

د فرمردنو بتی دیگر که شاه او را آزمایش کرد،نرو در »دانی؟ عرض کردم کمی ررسید تر فرانسه می

 دانم و چهوار مواهاندکی! و سری تکان دادند. این اندکی نبرد مگر جراب من که فرانسه را کمی می

 -16جوا،   نخرانوده ام، همان قب  گفته بردم قصدم این برد که از آن کتابها )شورح رولرسویرن (
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 .140جا،   همان. 26

 


