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  يد حسن عسکريران از سيسفرنامة ا
  ∗شريف حسين قاسمي

 هند در بغداد يها در هند در کونسلگر يسي در دورة حکومت انگليد حسن عسکريس
ايران رفت و  بهموريت نظامي أعضو معنوان  بهسپس او . داد يخدمت ترجمان را انجام م

اين . آورددرنگارش  هعراق و ايران را ب,  ميالدي سفرنامة قسطنطنيه١٩٢٢در حدود 
چاپ رسيده  بهلکهنو , د احمد حسين صاحب چاپخانة تعليميکوشش سي بهسفرنامه 

شناسي خدابخش  اين سفرنامه بعداً در مجلّة کتابخانة شرق. سال چاپ داده نشده, است
د حسن ي سي که آقاي هنگام. ميالدي تجديد چاپ شده است١٩٩١سال , ٦٢-٥٧پتنا 

ن سفرنامه يا. ست داشت دخان زمام حکومت را دررضا,  کرددنيران دي از ايعسکر
  :ر چهار فصل دارديقرار ز به

  س تا اسالمبوليفصل اول از پار
  روتيب بهفصل دوم حرکت از اسالمبول 

  روت تا بغداديفصل سوم از ب
  فصل چهارم از بغداد تا تهران

ران يش سفرنامة اسفرنامة مختصر هفتاد و نه صفحه دارد و فصل چهارم که گزارن يا
 چنانکه از مطالب, سندهي نويهدف اساس. ست صفحه آمده استيدربردارد فقط در برا ما 
شرفت کنند تا ينه پيد در هر زميها با يست که هند انيا, ديآ يدست م بهن سفرنامه يا

د داشته باشند و يد و بازدي ديستگيشا, دهيها را د سنده آنياهل آن کشور که نو بتوانند با
  .اند مراتب عقب مانده بهها  ها محشور شوند احساس نکنند که در مقابل آن آن ون باچ
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 همراه يو. ران شدين عازم اي شنبه ساعت ده از کاظموز در ريسيد حسن عسکر
ساعت چهار . ن فورد شدنديسوار ماش, رفتند يتهران م به که يرانيگر ايسه نفر د با
ن ين تا خانقيقطار هم از کاظم.  اقامت کردندييرابعد از گمرک در س. دندين رسيخانق به

رز عراق و مدر راه از . ن را ترک گفتنديکشنبه صبح خانقيروز . رديگ ي متهشت ساع
قصر  بهبعد از گمرک دو مرتبه مسافرت را ادامه دادند و ظهر . ران رد شدنديرز ام
.  استيميهر قدکرمانشاهان ش. کرمانشاهان آمدند بهن يرياز قصر ش. دندين رسيريش

ل يدو م. اند عيها هم وس دارد و جاده بزرگ يبناها. اند و بازارها مسقف ها تنگ کوچه
ده يجا مجسمة رستم د ها در آن  کوهيستان قرار دارد که روبنجا طاق ياز ادورتر 

 يکينجا يدر ا. يخيخط م بهست  ايا در محراب دوم نوشته. شود که سوار اسپ است يم
ش با و منقّيکند که ز ي را بنا ميا هينيالملک حس معاون بهرگ ملقّب ن بزياز سالط

شنبه صبح  روز سه. ستيران نين در سراسر اي بهتر از ايا هينيد حسيشا. ر استيتصاو با
.  رفتميسلمان بهنجا يدر ا. دميجا رس وقت غروب آن بهاز کرمانشاه عازم همدان شدم و 

 است که يک نفر هنديا ي گو, حرف زدياسيمن دربارة امور س ابان بايموتراش خ
 ؟ديران آمديا بهچرا از اروپا من گفت که  بهاو , خواند يسانس دارد و مرتب روزنامه ميل
در . او دو قران دادم به.  خوردمياو چا من با. شوند ي مين دوچار اشکالينجا مسافريا
جا  مجاور آن.  نبوداش وضعش خوب مقبره. ارت کردميان را زير بابا طاهر عربنجا قيا
ن يا. ر آمده بودنديمن گفت که اجدادش از کشم به جوان بود که در ضمن گفتگو يديس

کثرت  بهوه يم.  هستنديهوديشتر يبنجا يم اي قدياهال. شهر مرکز بزرگ تجارت است
 يليش خيآب و هوا. ن و تهران استيقزو, شاه نجا سردتر از کرمانيا. شود يافت مي

د ي جد(Barrack)سربازخانة .  وجود دارندي متعدديها رون شهر باغي بدر. مطبوع است
 يين تابلويدم که ايها را د يسيرون شهر گورستاِن انگليدر ب.  دارديمينجا ساختمان عظيا

 يسي معلوم شد که دوران جنگ چون ارتش انگلBritish Military Cemetry داشت
نجا يا. نجا دفن شدندي ايسيزان انگل افسرها و سربايآن وقت بعض, نجا مستقر بوديا
ن يقزو بهم و يراه افتاد بهروز پنجشنبه از همدان .  هم وجود داردييکايمارستان آمريب

 و يسيانگل بهها  يبعض. ه بلداندي و زبان روسيفارس, ين معموالً ترکي قزوياهال. ميديرس
,  مستقر بوديسي و انگلينجا هم ارتش هنديزنند چون در ا ي اردو هم حرف ميحتّ
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در دارالفنون بخش موسيقي هم 
شگفت است که . وجود دارد

ويژه سيد حسن  علماي اينجا به
مدرس و امام جمعه که در شهر 

از تعليم , نفوذ زيادي دارند
 .کنند موسيقي مخالفت نمي

ن ابن ينجا و مقبرة حسيمسجد جامع ااز من . اد گرفتندي و اردو يسيان بازارها انگلبکاس
.  و وضعش خوب هست,م استي عظيلي و خيميمسجد قد. دن کردمي رضا ديامام عل

.  اصغر خان صدراعظم آن را ساخته استيرزا عليم.  استيدنيقبره دساختمان م
ن مقابر ي ايبناها. ژه در قم ساخته استيو بهران و يدر ا ياديصدراعظم مذکور مقابر ز

  .تهران آمدم بهن ياز قزو. گرنديکديه يشب
 يرزا علي خود ميمي قديآشنا در تهران با

. مچة صدراعظم مالقات کردمياصغر کاشف در ت
 ينامند که دارا ي را مييمچه بنايران تيدر ا
 زاميردر تهران ملک قاسم .  تاجران استيها اداره
 بود و يه منشيدم که در وزارت مالي را ديصابر
  . آشنا شده بودمداو در شاهرو من با

ن تعداد ي بنابرا,ستي نيميتهران شهر قد
. ديستنها و بازارها هم تنگ ن کوچه. ستياد نيز, کنند يم يجا زندگ  که در آنيمردمان
ها  ت جادهس در هر درجايمثل پار. م استيع و مستقيشاده و وسگ يليها خ جاده

. نامند ي م(Baulward)س بولوار يابان و در پارينجا خيها را ا ن جادهيا. اند درخت کاشته
.  داشته باشديادين تعداد زيا بهها  ابانيست که خي نيا شهري آسيدر سراسر کشورها

, ابان دوشن تپهيخ, آباد ابان حسنيخ, ابان چراغ برقيخ, يابان ناصريخ, زار ابان اللهيخ
 معروف و خوب يها ابانيره از جمله خيغ  ويهادا ملّيابان حاجيخ, ين نادرابايخ

و , حضرت گنج, آباد ني مانند اميابان ناصريزار و خ ابان اللهيخ. شوند يتهران شمرده م
,  باغ دارد,ها عموماً بزرگ هستند و هر خانة خوب در داخل خانه. چوک در لکهنو است

زند  ين حدس مي چني است و جهانگردين شهر بزرگي اد کهيآ ينظر م بهن چنان يبنابرا
آب و , ع و گشاده استيچون شهر وس, کنند ي مي نفر زندگ١ت تا ده لکشنجا از هيکه ا
  . آن مطلوب استيهوا

                                                   
 .هر لک برابر صد هزار است  .1
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 ي برق توجه خاصّکردن ز کردن شهر و فراهميتم بهال است و نجا فعي در ايشهردار
شوند و قدم زدن  يها پر از گل م جاده, بارد يچون در زمستان برف م. دارد يمبذول م
 يتهران دارا. ديآ يدست م بهه يکرا بهکثرت  بهن يه و ماشککالس. شود يمشکل م
 ي ول,داردم ي عظيالبتّه مسجد سپهساالر ساختمان, ست که مورد ذکر باشدي نيساختمان
هر خانه در داخل .  هستنديدني امرا ديها خانه. ده استيل نرسيتکم به از آن يقسمت

.  استيدني دارد که ديميجمله خانة اتابک مرحوم پارک عظ نآاز . استا باغ يپارک 
 و ي و شهردارا مجلس شوريها ساختمان. ه قرار دارديخانة روس نجا سفارتيحاال در ا

ند يآ ينظر م به يرون عادي از بي شاهيبناها. هم خوب هستند) ينظام(ه يمدرسة حرب
  .اند و نقش و نگار دارند  داخل قشنگ ازيول

 پسران و دختران ي برايها درسگاه. کنند ياد توجه ميآموزش علوم ز بهمردم 
ل ادامة وپسر و دختر مشغ, اند ل کردهي که تحصييها خانواده.  وجود دارندياديتعداد ز به

اده پسر و دختر در آن خانو, اند ل نکردهي که تحصييها  خانوادهي ول,اند ليتحص
م يشتر از قرآن حکيسانس و دختر بيعکس در هند پسر ل به. روند يمدرسه نم به
. کارند به مشغولها هم  يسه مدرسة فرانسو, يرانيعالوه بر مدارس ا. خواند ينم
. اند  دختران باز کردهي برايگري پسران و دي برايکيها دو دبستان  ييکايآمر
ران ي در اي بزرگين بنايا. سازند يمة شهر مو حر بزرگ ديا ها حاال دانشکده ييکايآمر

  .خواهد برد
ان يجا دانشجو  هم وجود دارد که در آنيدارالفنون, ها رستانيو دبها  عالوه بر دبستان

 (Law Collage)دانشکدة حقوق , يدانشکدة پزشک. دهند ي را ادامه ميالت عاليتحص
 Staff) ي علوم نظامو دانشکدة,  استيک نفر درس خواندة فرانسويس آن يکه رئ

Collage)هم يقيدر دارالفنون بخش موس.  خوب تهران استيها  از جمله دانشکده 
س و امام جمعه که در ژه سيد حسن مدريو بهنجا ي ايشگفت است که علما. وجود دارد
  .کنند ي مخالفت نميقيم موسياز تعل,  دارندياديشهر نفوذ ز
 Convent)در مدرسة کانونت . کارند به ينان هم رويان و ارميهودي يها مدرسه

School) زنان راهب (Sesters)روسيها مدرسه. دهند ي درس م ه هم وجود دارند و ي
فرانسه بلدند و حاال نجا معموالً يخوانند سواد آموزان ا يها درس م  آنيها هجا بچ در آن
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 در ادارة ييکاين آمري که مشاوريژه از وقتيو بهرند يگ ياد مي هم يسيکثرت انگل به
  .اند ات استخدام شدهيمال

اد وجود دارند که در ي مطالعه هم زيتاالرها. شوند يکثرت چاپ م بهها  روزنامه
ا ي افراد ي بعض وتنديس نين مراکز مطالعه دولتيا. خوانند يجا مردمان روزنامه م آن

 از يبعض. کنند يها را اداره م نآاحزاب 
, کوفش, رانيستارة ا, رانيا: ها عبارتند از روزنامه

, رانيات ايح, شفق سرخ, وطن, قانون, هنيم
, محشر, ديناه, آزاد فکر, قيتوف, اجحلّ, م صباينس

, شمس, طلوع, شيآسا, جنّت, تجدد, شهاب
. رهيغ م شمال وينس, ارمغان, کيآواز تاج, کيپ

گر ي دينها ممکن است که در شهرهاي از ايبعض
نها در خود تهران چاپ و منتشر يشتر اي بي ول, شوندتهران فرستاده بهران چاپ و يا
نجا يا. شوند يران چاپ مي ادرست که حدود صد روزنامه  انياغلب ا. شوند يم
ان يدانشجو.  استييکاي آمريب نظاموها کل ن آني هم وجود دارند که بهترييها بوکل

نجا در شب يدر ا. اند ر کردهيران داينام مجمع جوانان ا به يبو هم کلييکايمدرسة آمر
ا يا و تبر.  ندارنديگونه بغض چيها ه يرانيا, التيبنابر تحص. شود يراد ميها ا يسخنران

 اسالم و يدهايجز ع به. ستيج نياصالً را, ها باعث اضطراب باشد ي سنّي که براييزچ
 يپارس, يهودي, يسنّ. شود يد جشن گرفته نميعنوان ع به يروز, ة کرامام والدت ائميا
 يک نفر پارسيفعالً . نجا وجود دارندي از ايندگانيدر پارلمان نما.  همه آزاداندي ارمنو
هر روز . ر مجلس شوراستيمد, ام استحترخسرو که در تهران مورِد ايارباب کنام  به

هزارها نفر . گردد يل مي تشکيقيدان سپهساالر برنامة موسيدان مجلس و ميعصر در م
ب  مجلس مرتّيوکال. کند يمجلس شورا خوب کار م. نديانم ين برنامه شرکت ميدر ا

 يشخص,  مجلسي از اعضايکي, سيد حسن مدرس. کنند يها آن شرکت م هيدر اجالس
د اصالً يعلوم جد اند و با ل کردهيکه در نجف اشرف تحص يدرحال. استعداد است با

 قانون يعني ات ارضيشان که من دربارة وضع مالي اي از سخنرانيول,  ندارندييآشنا
 ين عالئيرزا حسيم.  وارداندياسي و سي بردم که در اکثر اموِر اقتصاديپ, دميات شنيمال

در سالي ديگر در مشهد مقدس 
بردم که نوروز افتاد آقا  بسر مي
من  السلطنة والي خراسان به قوام

 .پنج پنجهزاري طاليي عيدي داد
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اند و  ر خارجة سابقيرزا که وزيروز ميالدوله فةنصر, کا بودندير در آمريکه قبالً سف
استعداد و   باياز جمله وکال, ر مجلّه کاوه و برش بودنديذشته مدگزاده که در  يتق
اند که قانون ران  س مجلسيالملک رئ  الوقت آقا موتمنيف. مجلس هستندابت کت
  . مجلس استيرالدوله هم عضويبرادرش آقا مش. راندياستعداد و مد با

 يشتر افسرهايب. کنند يدر ارتش خدمت مران در حدود شصت هزار نفر يدر ا
من در . کند يار مانت کيد س خوب و باي پل.اند آلمان درس خوانده ه و باسنارتش در فرا

اخالق رفتار  عموم مردم با رد و بايگ يرشوه نم.  داشتميس سروکار اداريپل مشهد با
  . استييها معموالً اروپا يرانيلباس ا, کند يم

د يع. شوند ي برپا ميا ژهي ويها گر و اروپا جشني ديياي آسيران مثل کشورهايدر ا
 در يبار. رنديگ ي جشن ميجوش فراوانجنب و  ها با يرانيهاست که ا  از آنيکيروز نو
 ي اشرفومن د به دهروار اعظم حاکم شيشاهزاده ام.  بودمدد نوروز من در شاهرويع

س بسر مي ديدر سال.  داديديطور ع به ين شاهيناصرالدبردم که  يگر در مشهد مقد
در . د دايدي عيي طاليمن پنج پنجهزار به خراسان ي واللسلطنةا وامقنوروز افتاد آقا 

ن ي حاال اي ول,دهند ي ميديه عيهزارها روپمعادل  امرا يراز بعضيو ش, اصفهان, تهران
  .کاهش است به ورسم ر

  


