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سفرنامههای قدیمی زنان()3

نویسندهی سفرنامه گاهی با کلمات نامناسب دربارهی قومیتهای مختلف صحبت
کرده است .عدم حذف این عبارتها به معنای تأیید آن از طرف نشر نیست .بخشی
از طرز تفکر و سبک زندگی و فکری نویسنده در همین عبارات مستتر است.
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یادداشت
سفرنامهها منابع ارزشمند اطالعات سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و
فرهنگی هستند که زمان و مکان جغرافیایی خاصی را به روشنی پیش
چشم مخاطب میگذارند .اهمیت سفرنامهها بر اساس دانش ،جهانبینی
و تخصص سفرنامهنویسها روشن میشود .از گزارشهای موجود چنین
برمیآید که اندکی از سفرنامههای ایرانی را زنان نوشتهاند .موضوعی که از
تأخیر در سوادآموزی آنها حکایت دارد .همین تعداد معدود و محدود
ً
سفرنامهها هم عمدتا توسط همسران پادشاهان یا خوانین و صاحبمنصبان
و به طور کلی طبقات باالی اجتماعی نوشته شدهاند .سفرنامههای وقارالدوله
(سکینهسلطان) و بیبی مریم بختیاری نمونههایی از این دست است.
سفرنامهنویسی در ایران از زمان صفویه مورد توجه قرار گرفت و در دورهی
قاجار به اوج خود رسید .سیاحان و جهانگردان اروپایی که از قرن هفدهم
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�
ی

به ایران سفر کردند ،در گزارش سفرشان مطالب مهمی از اوضاع سیاسی،
اجتماعی و آداب و رسوم مردم و اوضاع کشور در دورهی صفویه و قاجاریه
ارائه دادهاند .ارتباط جهانگردان فرنگی با درباریان سبب شد تا زنان درباری
دورهی قاجار  -همان زنانی که برای رفتن به جایی یا با تخت روان حمل
میشدند یا سوار بر اسب ،قاطر و شتر و با خدم و حشم مخصوص حرکت
میکردند و مالزمان با فریادهای بلند در کوچه و بازار راه میافتادند و دور باش
و کور باش میگفتند  -هم قلم به دست بگیرند و سفرنامههایی به یادگار
بگذارند .در بیشتر این سفرنامهها تصویر کاملی از طبقات پایین جامعه
وجود ندارد ولی با همهی اینها امروزه پژوهشگران نکتهسنج میتوانند
بسیاری از مسائل پنهان آن روزگار را از البهالی سطور و از دل این سفرنامهها
بیرون بکشند.
استاد ایرج افشار معتقد است
اگر بخواهیم روح نویسندگی بانوان را به صورت سالشمار مورد
سنجش قرار بدهیم ،میتوان آن را به چهار دوره تقسیم کرد:
 .1پیش از عصر ناصری که دورهی خاموشی آنان در نثرنویسی
است یا نوشتههایشان از میان رفته است .صاحبان ذوق و کمال
از میان آنان شعر سرودهاند که در دیوانها و تذکرهها نمونههایی
باقی مانده است .تاکنون تنها نوشتهی منثوری که از زنان
فارسینویس در دست داریم ،خاطرات گلبدن بانو خواهر همایون
پادشاه است که به نام همایوننامه طبع شده است .چون او
فارسیزبانی از خاندان جغتایی و از سلسله خاندان پادشاهان
مغول هندوستان است ،در زمرهی بانوان ایرانی به شمار نمیآید
ولی بانوی نامور و نویسندهای فارسیزبان است.
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 .2از عصر ناصری تا دورهی مشروطیت  ،نمونههایی به صورت
سفرنامهی منثور از قلم بانوان به دست آمده است.
 .3از دورهی مشروطیت تا شهریور  1320که آغاز ورود زنان به
جرگهی روزنامهنویسی و تألیف کتاب است.
 .4از شهریور  1320به بعد که مظاهر نویسندگی زنان را در همهی
زمینهها در دست داریم.
سفرنامهای که پیش روی شماست ،یکی از دو سفرنامهی سکینهسلطان
ملقب به وقارالدوله است .این سفرنامه در دورهی ناصری نوشته شده و در
دستهی دوم تقسیمبندی دکتر افشار از نوشتههای بانوان قرار میگیرد .هر
دو سفرنامهی وقارالدوله توسط راقم سطور ،تصحیح ،پژوهش و منتشر شده
است .سفرنامههایی ماندگار با نثری ساده و روان و بسیار نزدیک به سبک و
سیاق نگارش امروزی .هیچگونه پیچیدگی در ساخت و بافت عبارتهای
کتاب پیش رو دیده نمیشود و با نثرهای منشیانهی رایج در زمان نگارنده
ت اساسی دارد .جملههایش ساده ،کوتاه و صادقانه است و به زبان
تفاو 
گفتار و محاورهای گرایش دارد .تجزیه و تحلیل ،سبکشناسی ،توجه
به اما کن جغرافیایی و تاریخی مذهبی ،توجه به آداب و رسوم و مسائل
فرهنگی مردم مناطق مختلف ،وضعیت راهها و حمل و نقل ،داد و ستد،
نوع غذا و معیشت مردم ،خلعت دادن مهتران به کهتران و دهها نکتهی
دیگر را میتوان در سطرسطر این سفرنامه دریافت؛ به گونهای که گویی
سفرنامه آینهای است از وضعیت اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی دورهی
قاجار و اطالعات فراوانی از جغرافیا ،تاریخ و فرهنگ مردم ایران ،عراق و
سوریهی کنونی را میتوان از میان سطور آن بیرون کشید.
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امید است که این کتاب مورد توجه و استفادهی پژوهشگران ،عالقهمندان و
صاحبنظران قرار گیرد .ضروری است نخست از دوست دانشمندم جناب
حجتاالسالم والمسلمین دکتر رسول جعفریان و سپس از نسخهپرداز و
ویراستار کتاب ،سرکار خانم صالحیزاده که برای چاپ این کتاب همت و
تالش فراوانی کردند ،سپاسگزاری نمایم.
آثار ما به صفحهی گیتی نشان ماست
از بعد ما نگاه به آثار ما کنند
کیانوش کیانی هفتلنگ
پاییز 1398

مقدمه
اگر شما زنی از یک خانوادهی متوسط تهرانی در عهد ناصرالدینشاه بودید،
ً
برای تفریح و خوشگذرانی در پایتخت و اطرافش ،احتماال فقط چند گزینه
داشتید :بقعهی بیبی زبیده ،سیده ملکخاتون ،امامزاده گل زرد یا آل علی،
امامزاده معصوم ،حضرت عبدالعظیم و دو گورستان سر قبر آقا و چهارده
روز زنان را میساختند ،به
معصوم.بیشتر سفرهای کوتاهی که یک یا چند ِ
زیارتگاه و اماکن متبرکه ختم میشدند« .مونسالدوله» ،ندیمهی حرمسرای
ناصری ،در خاطراتش تعریف میکند که زنان برای رفتن به این اماکن از شب
قبل حاضر میشدند؛ شامی کباب یا کوفتهی سماق میپختند؛ سماور و
استکان و نعلبکی برمیداشتند؛ گاهی نذر یهایی مانند نان و حلوا و خرما
و شکرپنیر ،همراه میکردند؛ بر کجاوه یا درشکهای که توسط آقای خانه فراهم
آمده بود سوار میشدند و صبح زود به راه میافتادند .رفتن به این اماکن ،اوج
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لذت و خوشگذرانی زنان تهرانی بود .اما فکر میکنید زنان ایرانی موقع سفر،
بیشتر کدام شهرها را انتخاب میکردند؟ اگر میخواستند کمی دور بروند،
میشد قم و مشهد؛ دورترین مقصدها هم کربال و مکه بود.
سفر به مکه و کربال برای برخی از زنان این دوره انگار از نان شب واجبتر بود.
مونسالدوله تعریف میکند که حج و زیارت ائمهی اطهار آنقدر برای برخی
از زنان اهمیت داشت که حاضر بودند برای تحقق آرزوی زیارت ،خود را به
صیغهی چاروادارها درآورند .برای زنی که پول نداشت و همسر یا محرمی
ً
هم نداشت که او را در سفر زیارتی همراهی کند ،ظاهرا تنها راه همین بود.
اینکه صیغهی کسانی شود که شغلشان ایجاب میکرد دائم در سفر به کربال
یا مکه باشند .در اسناد تاریخی مربوط به دورهی قاجار آمده است که در
تهران در نزدیکی سر قبر آقا ،که کاروانسرایی برای اقامت چارپادارهای عرب
و عجم بود ،صیغهخانهای هم قرار داشت که در آن زنان صیغهی چارپادارها
میشدند .برای بعضی زنان شوهردار هم اوضاع همینقدر بغرنج بود .بعضی
از آنها در ازای رفتن به کربال تمام مهریهشان را به شوهرانشان میبخشیدند
و بعضی برای شوهرانشان دختران کمسن را به همسری میگرفتند تا او را به
این سفر راضی کنند.
با توجه به نکات باال ،وقارالدوله (سکینهسلطان) ،نویسندهی این سفرنامه،
زن پیشرو و خوشبختی بوده است .زنی که توان مالی سفر به کربال و مکه و
اجازهی همسر را داشته (البته طبق شرع ،سفر به مکه چون واجب بود اجازهی
شوهر را الزم نداشت .ولی در واقعیت مردان میتوانستند در این زمینه سخت
بگیرند) و همینطور صاحب برادری بوده که در سفر همراهیاش کند .اما
خودش اغلب به این بخت خوب اعتقادی نداشته و یکی از ویژگیهایی
که از او در سفرنامهاش میبینیم غر زدن و نارضایتی دائمی از شرایطش
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است .او یکی از همسران ناصرالدینشاه بود ،نمیدانیم همسر چندم و با
چه جایگاهی .نمیدانیم از چه خانوادهای و با چه شرایطی .نمیدانیم زیبا
بود یا زشت .الغر بود یا فربه اما میدانیم که باسواد بود و مینوشت و شعر
میگفت .میدانیم که شاه را بسیار دوست میداشت و این چیزی نبود که
بخواهد پنهان کند و در جایجای سفرنامه از این عشق سخن گفته است.
گرچه زمانی که سکینهسلطان در سفر به عتبات و مکه بود و این سفرنامه را
نوشت ،شاه کشته شده بود و او حاال همسر فردی مشهور به معتصمالملک
بود .میرزا اسماعیلخان معتصمالملک اهل شیراز بود و در سال  1311لقب
معتصمالملکی را به دست آورد .او مناصب جبهخانهی فارس ،ریاست
تجارت شیراز ،کارگزاری بنادر فارس ،کارگزاری استرآباد و عضویت در وزارت
خارجه و قنسولگری عشقآباد را داشت.
وقارالدوله ،آنچنان که از محتوای سفرنامه به دست میآید ،در زمان سفر،
زنی جوان بوده است .آنقدر جوان که زن چهل ساله به نظرش پیرزن باشد
«ز نهای صاحبخانه پیش من آمدند .یک زن عاقله زنی که خودش میگفت
چهل سال دارم و هیچ آبستن نشده بودم ،حاال آبستن شده بود .خیلی عجب
است پیرزن تازه آبستن شده بود ».همینطور با توجه به سفرنامه ،به نظر
میرسد وقارالدوله زن شوخطبعی بوده .در جایی از سفرنامه آمده است «من
خودم یک نفری دیشب بیشریک قبلهنما را گم کردم .ماشاءاهلل چشم نخوریم
هر منزلی یک کدام ،یک چیزی گم کنیم گویا تا کربال ،دیگر چیزی نداشته
باشیم ».نکتهی دیگری که از نوشتهی او میشود برداشت کرد این است که
قوهی تخیل خوبی دارد که گاهی مجال بروز پیدا میکند .اینجا را ببینید
«در این صحرا کمکم که آمدیم دو تا کوه چنان نزدیک هم شده بودند انگار
میخواستند به گوش همدیگر حرف بزنند .این زوارها فضولی کرده ،از میان
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این دو کوه رد میشدند ،نمیگذاشتند که حرف اینها تمام بشود .ما هم مثل
همه فضولی کرده ،از میان این دو کوه رد شده ،اما شنیدم که با هم میگفتند
صحرای پشت من بهتر است».
قصهی سفرنامهی وقارالدوله از سال  1317قمری شروع میشود؛ چهار سال
بعد از کشته شدن ناصرالدینشاه .سکینهسلطان در ابتدای داستان نزد
مظفرالدین شاه میرود و از او اذن سفر میگیرد .شاه به او اجازه میدهد و از
ً
این دیدار تا برگشت دوباره به کاخ ،یک سال و اندی طول میکشد .تقریبا یک
سال در راهها و در مقاصد زیارتی میگذرد و باقی در بروجرد ،جایی که همسر
وقار الدوله آنجا وزیر مالیهی عینالدوله ،حاکم لرستان است.
وقارالدوله به گفتهی خودش در سفر به عتبات و حج با پنج نفر همراه است.
برادرش آقا میرزا محمدعلیخان ،زنانی به نامهای ماهرخ و سیده خانم،
مردی به نام آقا سید احمد و یک نفر کجاوهکش .سفرنامه از رسم خداحافظی
با دوست و آشنا شروع میشود و در نهایت با بازگشت سکینهسلطان به کاخ
و دیدار با آشنایان پایان مییابد .از جمله نکات مهم در این کتاب ،شرح
روزانهی سفر و ثبت تاریخ و نام دقیق شهرها و دیگر اماکن استقرار کاروان
است .اصرار وقارالدوله به ثبت روزانهی وقایع ،از توضیحات او دربارهی دلیل
ً
جا افتادن بعضی روزها ،کامال مشخص است .دالیلی مانند بیماری ،غرق
شدن در حال و هوای زیارت و یا عدم وقوع اتفاقی تازه.
نکات لحاظ شده در ویرایش و تدوین این مجموعه
هدف این مجموعه بازآفرینی سفرنامههای زنان در قالبی جذاب و خواندنی،
به منظور خوشخوان کردن متنها برای مخاطبان گسترده بود .برای این
مقصود ،عالوه بر کتاب استاد جعفریان ،به نسخهی خطی هم رجوع کرده
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و بعضی کلمات و عبارتها را طبق نسخهی اصلی بازخوانی و اصالح
کردیم .از ابتدا بنا بر این بود که به متن اصلی پایبند باشیم بنابراین تغییراتی
که اعمال کردهایم بسیار اندک و با دقت فراوان بوده است .این تغییرات در
عین حال که به محتوای نوشته لطمه نمیزند ،به خواندنیتر شدن کتاب
کمک میکند .کارهایی که روی این متن انجام شده از این دست است:
فصلبندی و پاراگرافبندی مجدد ،اضافه کردن عالئم سجاوندی و رعایت
نکات ویرایشی که خواندن متن را برای مخاطبان امروزی آسان کند ،حذف و
اضافه کردن کلماتی برای رفع ابهام در جملهها ،همخوانی افعال از نظر زمانی
و نیز حذف جمالت تکراری .عالوه بر این شرح کلمات دشوار برای کمک به
خوشخوانتر شدن متن و همچنین فهرست مکانها و نامها برای استفادهی
پژوهشگران ،در انتهای کتاب آورده شده است« .خانم! فردا کوچ است»
حاصل یک کار گروهی است و با لطف استاد رسول جعفریان و دقت نظر
استاد کیانوش کیانی هفت لنگ شکل گرفته است .به امید آنکه انتشار این
کتاب به مخاطبان کمک کند از مرور تاریخ لذت ببرند .بازخوانی تاریخ اتفاق
مبارکی است که باعث شناخت بهتر ساختار اجتماعی گذشته و به تبع آن
درک بهتر وضعیت فعلی جامعه میشود.

زهرا صالحی زاده
پاییز 1398

مسیر سفر وقار الدوله به مکه و عتبات
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برادر سکینه سلطان (وقارالدوله) .او امور و مسائل خواهر
و دیگر همسفران را مدیریت و حل و فصل میکند .برای
خرید میرود ،برای اجارهی خانه میرود ،حساب و
کتاب میکند ،سیاهه مینویسد و کارهایی از این دست.
همسفری او با سکینه سلطان فقط تا بروجرد است .از
اینجا راه خواهر و برادر از هم جدا میشود.
او از شروع سفر وقارالدوله از تهران همراه اوست و تا بعد
از بازگشت از مکه و مدینه و اقامت چند ماههاش در
بروجرد این همراهی را ادامه میدهد و با او به تهران
بر میگردد .مسئولیت اصلی او آشپزی است .وقارالدوله
مینویسد آقا سید احمد خوب آشپزی میکند.
زنان همیشه همراه وقارالدوله .او از نقش و وظایف
ِ
این دو زن در سفرنامه نکتهی خاصی ننوشته ولی از
توصیفاتی که میکند مشخص است رابطهی میان این
سه نفر صمیمانه و دوستانه است.
وقارالدوله مینویسد هر یک از همراهانش به نوعی
خوباند و حاجی غالمعلی خوب فراشی میکند .او
نوکر وقارالدوله است.

(بیست و هفت جمادیاالولی سنۀ  11 /1317مهر )1278
مسیر سفر :تهران ،حسنآباد ،علیآباد ،قم ،تاجخاتون ،جیرود ،سیاهوشان ،قلعۀ مهدیخان،
دیزآباد ،نَنَج ،فرسفج ،کنگاور ،صحنه ،بیستون ،ماهیدشت ،هارونآبادِ ،کرند ،میانطاق،
پلذهاب ،قصر شیرین.

هذا کتاب سفرنامۀ سکینه سلطان خانم اصفهانی کوچک (دامت
عفتها) که از جمله حرمهای شاهنشاه سعید شهید (ن ّور اهلل َمضجعه)
بوده و بعد از شاه شهید از عنایت و مرحمت شاهنشاه عالمپناه
اعلیحضرت قدر قدرت شهریاری ظلاللهی مظفرالدین شاه (خلد
اهلل ملکه و شیّد ارکان دولته) ملقبه به لقب وقارالدوله گردیده و
به این عنایت شاهانه سرافراز شده و در سنۀ  1317هجری به مکۀ
معظمه مشرف گردیده و این مختصر روزنامه را قلمی نموده و از
حضرت حق (جلّت عظمته) چنین مسألت مینماید که عمر و دولت
و حشمت و ابهت پادشاهِ َجمجاهِ عالمپناه ،پاینده و برقرار فرماید و
تیغ بیدریغش را بر فرق اعادی دین و دولت بر او قاطع فرماید و
دولت جاویدمدت را به ظهور باهرالن ّور قائم آل محمد (صلوات اهلل
علیه) پیوسته بدارد .آمین یا ربالعالمین.

