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  چكيده
شده و  پرداخته در حوزة مطالعات تاريخ دورة قاجار، به طبقات پايين اجتماعي كمتر

يكـي از  . اند ناديده گرفتهرا نگاران ابعاد گوناگون زندگي، نقش و اهميت آنها  تاريخ
چاروادارها بودند كـه بـا   دست در اين دوره،  هاي پايين ترين اعضاي گروه شاخص

  .كردند دادن چهارپايانشان، امرار معاش مي كرايه
اسـاس    هاي دورة قاجار، بـر  وجو در سفرنامه ويژه با جست پژوهش حاضر، به

گويي به اين پرسـش   اي، در صدد پاسخ ـ تحليلي و بررسي كتابخانه روش توصيفي
هـاي پـايين    ضـاي گـروه  عنـوان يكـي از اع    ترين نقش چاروادارها به است كه مهم

ها بيانگر آن اسـت كـه    بررسي داده. است اجتماعي، در جامعة عصر قاجار چه بوده
ترين شيوة  با وجود جايگاه اجتماعي پايين چاروادارها در دورة قاجار، آنها در رايج

سفر در آن دوره يعني مسافرت با كاروان، نقشي اساسي داشـتند و يكـي از اركـان    
چاروادارها در جريان سفر، هـم كـار   . ونقل در اين دوره بودند مهم در حوزة حمل

جايي مسافران، باروبنة آنها و هم وظيفة راهنمايي مسافران را در طول سـفر و   جابه
چاروادارها . نيز امدادگري آنها در برابر مشكالت و خطرهاي مسير بر عهده داشتند

اين دوره داشتند، در مواردي به يك معني با توجه به موقعيتي كه در جريان سفر در 
ها، بر مسافراني  شدن و حركت كاروان و نحوة توقف مثل انتخاب مسير، زمان بيدار

  . رانند كه موقعيت اجتماعي باالتري نسبت به آنها داشتند فرمان مي
                                                                                                 

  kh_beagi@pnu.ac.ir دانشيار تاريخ، دانشگاه پيام نور  *
  meysamgholampour@yahoo.com ) نويسندة مسئول(كارشناس ارشد تاريخ، دانشگاه پيام نور  **

  20/9/1393: ، تاريخ پذيرش30/5/1393: تاريخ دريافت
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  .فر، قاجاريه، كاروان، چهارپايانچاروادار، س :ها كليدواژه
  

  مقدمه. 1
انـد، تكيـة    كه تا به حال دربارة دورة قاجار به نگارش درآمدههاي تاريخي  در عمدة پژوهش
هـاي صـاحب قـدرت     منصـبان و خانـدان   نگاري زندگي حاكمـان، صـاحب   بيشتر بر تاريخ

ها، زندگي طبقات پـايين اجتمـاعي آن دوره يـا در كـل      نگاري معموالً، در تاريخ. است بوده
  . است اره شدهناديده گرفته و يا به شكل محدود و ضمني به آنها اش

تواند كمبود نسبي منابع دربارة زندگي طبقـات   البته، يكي از داليل چنين رويكردي مي
نگـاري   داربـودن نگـاهي در تـاريخ    دليل ديگر هم ريشـه . فرودست جامعة آن دوران باشد

نويسي را منحصر به شرح زندگي حاكمان و بزرگان يا به اصطالح خواص  است كه تاريخ
بـه ايـن دليـل    . آيند شمارمي با وجود اهميتشان، غايب بزرگ اين رويكرد به داند و عوام مي

هاي پژوهشي فراواني وجوددارد كه تـا بـه حـال     در زمينة تاريخ اجتماعي دورة قاجار خأل
  .اند شده ناديده گرفته

هـاي طبقـات پـايين     با اين وصف، در پژوهش حاضر، به بررسي زندگي يكي از گـروه 
گـويي   اين پژوهش در صدد پاسخ. است شده ر يعني چاروادارها پرداختهاجتماعي دورة قاجا

هاي طبقات پـايين   ترين نقش چاروادارها به عنوان يكي از گروه به اين پرسش است كه مهم
در مقالة حاضر، اين فرضيه مطرح است كـه  . است اجتماعي در جامعة عصر قاجار چه بوده

  .نقل عصر قاجار بودندو ترين ركن در حوزة حمل چاروادارها مهم
چارواداران / اي مكاريان زندگي حرفه«پور با عنوان  جز مقالة ابراهيم موسي تا به حال، به

پژوهش ديگري دربـارة  » يك تاريخ اجتماعي: ونقل در دورة اسالمي در ساختار سنتي حمل
ي و در آن مقاله موضـوع مكاريـان در كـل دورة اسـالم    . است اين گروه به نگارش درنيامده

، در )160- 142: 1391 پـور،  موسـي ( اسـت  بررسـي شـده    حوزة جغرافيايي جهـان اسـالم  
كه در مقاله حاضر اين موضوع در دورة قاجار و در حوزة جغرافيايي ايران مـد نظـر    حالي

در مـورد گـروه    اسالمي بزرگ المعارفةدايرو  جهان اسالم دانشنامة. قرار داده شده است
در منابع و تحقيقات تاريخي نيز، توجهي بـه زنـدگي و   . ندارندچاروادارها مدخل مستقلي 

نويسان اروپـايي بـه دليـل شـرحي كـه از       فقط، برخي سفرنامه. است نقش اين گروه نشده
الي  اند و چاروادارها هم همراه هميشگي آنها در سفر بودند، در البـه  كرده سفرهايشان ارائه

هايي از زنـدگي   گزارش و پراكنده به گوشه هايشان، خواسته و ناخواسته، به صورت نوشته



 3   ميثم غالمپورو  خسروبيگي هوشنگ

  

 هاي عصر قاجار بوده به اين ترتيب، منبع اصلي اين پژوهش سفرنامه. اند پرداختهاين گروه 
ها به صورت پراكنـده و در البـالي سـاير     و مطالب مربوط به اين موضوع در اين سفرنامه

  .موضوعات آمده است
  

  چاروادار اصطالحي و لغوي معناي. 2
 يــلذ: 1381 معــين،( آيــد مــي چهارپادارنــده معنــاي چــاروادار كــه از چهــاروادار بــه واژة

 يكـي و سـتوربان   يآن را بـا قـاطرچ   يزن ياست و گاه »يمكار« ةمترادف واژ ؛)»چاروادار«
شخصي كه چنـد االغ يـا اسـب و    «چاروادار را ). »چاروادار« ذيل: 1377دهخدا، (اند  گرفته

التجـاره حمـل    برد يا بار و مال مسافران را از محلي به محلي مي قاطر دارد كه به وسيلة آنها
جا؛ نيز  همان(اند  تعريف كرده» نمايد گيرد و امرار معاش مي كند و از اين بابت وجهي مي مي
  ).1156/ 2: 1343نفيسي، : ك.ر

  
  قاجار دورة در چاروادارها. 3

چاروادارهـا بخشـي از   . رفـت  مـي واژة چاروادار در دورة قاجار نيز به همين معني بـه كـار   
كنندگان سفرهاي كارواني بودند كه گـاه زيـر نظـر يـك سرپرسـت و گـاه        تشكيالت اداره

چاروادارها در آن دوره داراي تعداد كم يـا زيـاد   . مستقل، هدايت اين امر را بر عهده داشتند
ي مثـل  دادن همين حيوانـات بـراي اهـداف    حيوانات باركش بودند و شغلشان در اصل كرايه

چاروادارهـا  . كردنـد  آنها البته گاهي مبادرت به حمل جنازه هـم مـي  . حمل بار و مسافر بود
معموالً شامل ) 341: 1362اوبن، (هاي مقدس  تابوت به مقصد مكان اجساد را با تابوت يا بي
بـه ايـن ترتيـب،    ). 236: 1356؛ موزر، 54: 1363همان؛ بل، (كردند كربال يا مشهد حمل مي

هاي آن، فقط  روادار معرّف يك شغل بود؛ شغلي كه با توجه به كم و كيف و سختيواژة چا
هرچه : رونق اين شغل ارتباط مستقيمي با كثرت مسافران داشت. به مردان اختصاص داشت

  .شدن چاروادارها هم بيشتر بود گرفته كار تر بود، امكان به ميزان سفر پررونق
صورت بود كه براي حمل اسباب مسافران، پيش از  روش كار چاروادارها معموالً به اين

بستند و معموالً مقداري از دستمزد خود را پيش از حركت و باقي  حركت با آنها قرارداد مي
  ).258: 1356نيكيتين، (كردند  مي را در پايان سفر دريافت

وجـوي چـاروادار    در آغاز هر سـفري، معمـوالً، ايـن مسـافران بودنـد كـه بـه جسـت        
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ايـن طـور   . كردنـد  ختند و گاهي هم با سختي چـاروادار مـورد نظرشـان را پيـدامي    پردا مي
اي نداشـتند تـا    شده دهي رسد كه چاروادارها در داخل شهرها محل معين و سازمان نظرمي به

به هر حال، پس از پيداكردن چاروادار، . مسافران با مراجعه به آنجا، به استخدام آنها بپردازند
وگـو، دو طـرف    در اين گفت. پرداختند وگو مي عقد قرارداد با هم به گفتمسافر و او براي 

بر اساس تعداد مسافران و ميزان بارها بر سر ميزان دستمزد چاروادار و تعداد چهارپايان بـه  
هاي سـر راه و زمـان رسـيدن بـه      رسيدند و چاروادار نحوة حركت، تعداد منزلگاه توافق مي

  .كرد ميمقصد را براي مسافران بازگو 
روشن است كه در اين مواقع، احتمال اينكه منافع دو طـرف در تضـاد بـا يكـديگر     

هـاي رايـج در مناسـبات ميـان      به همين دليـل، يكـي از اتفـاق   . قراربگيرد، وجودداشت
گيري مشاجره و حتي درگيري بـر سـر حـق و حقـوق دو      چاروادارها و مسافران، شكل

. افتد دهد و يا در حين آن اتفاق پيش از سفر رخها ممكن بود در  اين مشاجره. طرف بود
هاي متفاوتي در پشـت خـود داشـت؛ بـه عنـوان نمونـه،        هايي انگيزه چنين جرّ و بحث

هايي تقاضاي دستمزدي بيش از آنچه در قرارداد ابتدايي  چاروادارها گاهي به داليل يا بهانه
و همـين بـراي   ) 186: 1381؛ بـراون،  499/ 2: 1367بـروگش،  (كردنـد   بود، مـي  قيد شده
آنها گاهي تقاضاي دريافت دستمزد پيش از موعـد يعنـي   . گيري مشاجره كافي بود شكل

برخـي اوقـات هـم    ). 512/ 2: 1367بـروگش،  (پيش از رسيدن به مقصد را نيز داشتند 
) 325/ 1: 1385موريـه،  ( اختالف دو طرف بر سر نحوة پرداخت حقوق گمركي در مسير

اختالف ناشي از بارزدن قاطرها توسط چاروادارها به ميـزان كمتـر از   و گاهي نيز اين 
همچنين، در برخي از مقاطع زماني، اختالف دو ). 11: 1346دوراند، (حد معمول بود 

؛ 266- 265: 1356نيكيتـين،  (طرف دربارة زمان و نحوة توقف و حركت كاروان بـود  
  ).26: 1372؛ لوتي، 186: 1381براون، 

 ).499/ 2: 1367بروگش، (تر بود  زدن با اين گروه از هر كاري مشكل كله سرو به نظر بروگش،
كشـي هـم    ها طوري بود كه گاهي به فسخ قرارداد و حتي گاهي بـه شـكايت   اين كشمكش

البته، بايد درنظرداشت كـه چاروادارهـا   ). 342- 341: 1332؛ ديوالفوا، 512: همان(رسيد  مي
كردند؛ براي همـين   اليمات بسياري دست و پنجه نرم ميزندگي سختي داشتند و بايد با نام

بـا ايـن   ). 187: 1381بـراون،  (كرد  هاي گاه به گاه آنها بروز مي حوصلگي و يا عصبانيت بي
حال، بايد در نظر داشت كه چاروادارها و مسافران هر دو به هـم نيـاز داشـتند و در نتيجـه     

  .رسيدن بودند ناگزير از به توافق و تفاهم
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. رو وابسته به آنها بـود  چارواداري مستقيماً با چهارپايان سروكار داشت و از اينشغل 
قاطرها . ويژه قاطر بود حيوانات باركش چاروادارها، در دورة قاجار شامل اسب، شتر و به

قاطرها به دليل مهارتشان در عبـور از  . هم ابزار كار و هم يار هميشگي چاروادارها بودند
از اين حيوانات هم در سواري و هـم  . نتخاب مناسبي براي سفر بودندهاي دشوار، ا جاده

آنهـا بـه سـبب اعتـدال، اسـتقامت و      ). 145: 1378روششوار، (شد  در باربري استفاده مي
دربـارة ميـزان   ). 334: 1368پـوالك،  (ها مورد توجـه بودنـد    احتياطشان در عبور از جاده

 80تفاوتي وجـوددارد كـه ايـن آمـار از     هاي م كرد، گزارش باري كه اين حيوان حمل مي
  .شود را شامل مي) 91: 1362سرنا، (كيلوگرم  200تا ) 57: 1380نيدرماير، (

  
  چاروادارها خصايل. 4

  امانتداري 1.4
توان گفت براي چاروادارها، كه  مي. يكي از خصوصيات بارز چاروادارها امانتداري آنها بود

دسـتي و امانتـداري از    قيمتـي مسـافران بـود، پـاك    سروكارشان با بار و بنه و حتي وسـايل  
هاي خـود را در   مسافران خارجي كه همة دارايي. شد خصوصيات الزم و اساسي شمرده مي

سپردند، براي حفظ آنها به خيالي آسوده نياز داشتند كـه آن   كشوري غريب به اين گروه مي
اهميت اين مسئله بيشتر جلوه زماني . شد البته با شهرت چاروادارها به درستكاري تأمين مي

كند كه بدانيم هيچ ضمانت ديگري جز همين خصلت امانتداري چاروادارها، براي حفظ  مي
اي كه به هيچ وجه با كـم   و نگهداري امانات و حتي از آن باالتر تأمين جاني مسافران غريبه

  .ي ايران آشنا نبودند، وجودنداشتها و كيف جاده
   انـد  چنـين خصـلتي را در چاروادارهـا تأييـد كـرده     هاي مختلفـي وجـود    گزارش

سـخت  «مادام كارال سرنا ايـن افـراد را   ). 135: 1363؛ ملكونوف، 58: 1385هدايت، (
است، طـوري   شان را قابل ستايش خوانده و درستكاري و امانتداري» مورد اعتماد همه

 »ه مفقود شـود است كه در كارواني چيزي در بين را شده به ندرت ديده«: نويسد كه مي
نويسـان ديگـري نيـز چاروادارهـا را از بهتـرين مردمـان        سـفرنامه ). 30- 29: 1362سرنا، (
و مرداني با قلـب  ) 233: 1356موزر، (يا مردان بسيار درست و امين ) 186: 1381براون، (

و از شـهرت  ) 670: 1332ديوالفـوا،  (نشدني توصيف  آاليش و صفات نجيبانة فراموش بي
). 192: 1382اورسـل،  (اند  ترين و درستكارترين افراد ايراني ياد كرده ان شريفآنها به عنو
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هاي حامل اثاثش از تهران تا طرابوزان بـه   در نگاه گوبينو، كه خود حتي با سپردن صندوق
بود، براي چاروادارها بسيار راحت بود  داده چاروادارها، درستكاري آنها را مورد آزمون قرار

چاروادارهـا را  ). 101: 1383گوبينـو،  (چيز مفقود نشـد   ، اما در عمل هيچاشيايي را بدزدند
انـد و دربـارة اعتقـادات     همچنين افرادي معتقد و به اصطالح نمازخوان نيز توصيف كـرده 

در ). 27: 1372؛ لـوتي،  295/ 1: 1367بـروگش،  (اند  داده هايي را ارائه مذهبي آنها گزارش
هـايي كـه كـار آنهـا      امانتداري در اين گروه، با وجـود سـختي  مجموع، وجود صفاتي مثل 

هاي منفـي و متنـاقض بـا     با اين حال، در مواردي گزارش. رسد نظرمي داشت، قابل تأمل به
  ).480/ 2: 1378دالماني، (شود  مي ها نيز در منابع ديده اين ستايش

  
  زيستي ساده 2.4

آنهـا  . هـاي تجملـي كـامالً بيگانـه بـود      زنـدگي زندگي چاروادارها با تجمالت و ملزومـات  
غذايشان بسيار كم بود؛ به ). 60: 1380نيدرماير، (كردند  هاي ساده و حتي پاره بر تن مي لباس

و به تعبيري ديگر، ) 30: 1362سرنا، (ساختند  اي آب مي روايتي، به مقدار كمي برنج و جرعه
طبيعي است كسي ). 670: 1332ديوالفوا، ( هاي آنها براي هضم هر نوع غذايي آماده بود معده

هـاي   كه بيشتر روزهاي عمر خود را در سفر با كاروان و با همراهي چهارپايانش و در جـاده 
  .مات چنين سبكي از زندگي وفق دهدگذراند، خودش را با ملزو خاكي و دشوار مي

بيشتر از آنكه كساني كه شايد در طول سال . زيستي بود در واقع، الزمة چارواداري ساده
زيستند و بيشتر از آنكـه زيـر سـقف     در كنار خانوادة خود باشند، در كنار چهارپايانشان مي

ترديد زنـدگي   رفتند، بي خانة خود بخوابند، در طول مسير و زير سقف آسمان به خواب مي
در شد، در جايي جدا از مسافران يا به عبارت بهتـر   آنها زمان خواب كه مي. اي داشتند ساده

رفتنـد؛ گـاهي كنـار چهارپايانشـان روي زمـين       آمد، به خواب مـي  هر جايي كه گيرشان مي
و ) 419/ 2: 1367بروگش، (شده  ، گاهي كنار بارهاي روي زمين پهن)291: 1369جكسن، (

به روايـت اوليويـه،   ). 339: 1363بنجامين، (ها  گاهي در معرض هواي گرم و زير نيش پشه
كردنـد و همـواره كنـار چهارپايـان و بارهـاي خـود بودنـد         نزل نميآنها هيچگاه در اتاق م

  ).43: 1371اوليويه، (
دادنـد و در نتيجـه ميـزان     هـا نـوبتي كشـيك مـي     چاروادارها حتي برخي اوقات شـب 

 خوابشان هم كم بود و به تعبيري حتي از حيوانات خـود نيـز كمتـر خـواب و اسـتراحت     
  ).30: 1362سرنا، (داشتند 
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  گي ي و سرزندهقو يةبن 3.4
مـدت بـا    هـاي طـوالني   توانسـتند مسـافرت   اي قوي نداشتند، اصالً نمي چاروادارها اگر بنيه

كه معموالً مسير را پيـاده همـراه    خم آن زمان، آن هم درحالي و هاي پرپيچ ها را در راه كاروان
وقتـي بـه   فرسـا،   هاي طاقت روي آنها پس از پياده. كردند، تحمل كنند با قاطرهايشان طي مي

هـا و اصـالح    نشستند و تازه به كارهايي مثل تعمير زين رسيدند نيز بيكار نمي توقفگاهي مي
نويسان اروپايي، يكي از ايـن   به گزارش يكي از سفرنامه). جا همان(پرداختند  مي... ها و بسته

ن بـود، آن هـم بـدو    كيلومتر را پياده طي كـرده  64چاروادارها در جوار كاروان در يك روز 
هاي مقـيم يـزد    نويس، انگليسي به نوشتة اين سفرنامه. اينكه آثار خستگي در وي ظاهر شود

كردنـد   نوردان نقل مي آوري از طاقت و سرعت اين بيابان انگيز و اعجاب هاي شگفت داستان
اصالً، ورزيدگي و توان بدني باال يكي از ملزومـات زنـدگي   ). 398- 397: 1369جكسن، (

هـاي   توانستند در سير و سـفر مـداوم در جـاده    آنها بدون اين ويژگي نمي. چاروادارها بود
دشوار و خطرناك بياباني و كوهستاني در سرما و گرما و با غذا و خـواب كـم و فعاليـت    

هـا كمتـر آنهـا را آزار     چاروادارها گاهي براي اينكه ايـن سـختي  . بدني زياد طاقت بياورند
؛ 315: 1362اوبن، (شدند  وازخواندن مشغول ميدهد، به نقل حكايات، خاطرات و حتي آ

  ).49: 1378؛ روششوار، 186: 1381 براون،
نـدرت   بسياري از چاروادارهاي آن زمـان بـه دليـل اينكـه پيوسـته در سـفر بودنـد، بـه        

ها  و ممكن بود حتي تا مدت) 350: 1362اوبن، (هايشان بروند  توانستند به ديدار خانواده مي
به اين ترتيب، آنها عـالوه بـر   ). 117: 1372وامبري، (ار زادگاه خود بروند نيز نتوانند به ديد

  . توان جسمي باال، به توان روحي بااليي نيز نياز داشتند
هاي خوب و بد ديگري را نيـز نسـبت    در كنار اين خصايل، به چاروادارها البته خصلت

اي از ايـن   ارپايانشان، نمونـه انضباطي و يا داشتن زبان خشن در برخورد با چه اند كه بي داده
). 208: 1384؛ فوروكـاوا،  397: 1369؛ جكسـن،  58: 1380نيدرماير، (آيد  شمارمي دست به

  .است ظاهراً، وجود چنين صفاتي در چاروادارها، موجب ورود نام آنان به ادبيات عامه شده
  

  قاجار دورة در چاروادارها اجتماعي جايگاه. 5
در . ترين طبقات اجتمـاعي جامعـة ايـران بودنـد     چاروادارها در دورة قاجار، يكي از پايين

طبقـات   آوردن از مانده از دورة قاجار، زماني كه نويسندگان قصد نمونه جاي برخي از آثار به
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 ؛300: 1369؛ گروتـه،  84: 1362شيل، (اند  اند، از چاروادارها نام برده جامعه داشته پايين
). 261: 1362اوبـن،  (اند  شمارآورده به» مشاغل پست«و شغل آنها را جزء ) 4: 1348موريه، 

شـد   در آن زمان، ادبيات گفتاري چاروادارها هم ادبياتي سـاده و سـطح پـايين شـمرده مـي     
به اين ترتيب، در نگاه عمومي همان عصر يعني جامعة عصر قاجار ). 425: 1332ديوالفوا، (

  .اجتماعي بسيار پاييني داشتنداه نيز چاروادارها جايگ
در . اسـت  رسد همين نوع نگاه، به آثار تاريخي مورخان آن روزگار نيز راه يافته نظرمي به

هايي كه جـزء طبقـات پـايين اجتمـاعي دورة قاجـار       واقع، چاروادارها هم مثل ديگر گروه
و  هـاي تـاريخي كـه بيشـتر شـرح زنـدگي بزرگـان        آمدنـد، چنـدان بـه كتـاب     شـمارمي  به

خأل توجـه بـه چاروادارهـا در عمـوم آثـار      . اند نكرده منصبان حكومتي بود، راه پيدا صاحب
شـدت   تاريخي آن عصر و بعد از آن مثل ديگر اعضاي طبقات پايين اجتماعي آن عصـر بـه  

هـاي تـاريخي دورة قاجـار بـه      توانيم از جمله غايبـان كتـاب   شود و آنها را مي احساس مي
ال، نكته اينجاست كه بـا وجـود چنـين جايگـاه اجتمـاعي نـازلي،       با اين ح. حساب آوريم

كردند كه در مبحث بعدي به  چاروادارها نقش مهمي در نظام اجتماعي دورة قاجار بازي مي
  .است شده كم و كيف آن پرداخته

  
  قاجار دورة در چاروادارها اهميت و نقش. 6

ناهموار آن زمان بـه سـفر بپردازنـد،    هاي  خواستند در جاده در دورة قاجار، مسافراني كه مي
در ايـن روش،  . هـاي چاپـار بـود    راه نخست، سفر با اسـب : معموالً دو راه پيش رو داشتند

حسن اين شيوه . پرداخت كرد و سوار بر آن به سفر مي مسافر اسبي را از چاپارخانه كرايه مي
ي كارهاي ضـروري  فرسابودن، برا سرعت به نسبت باالي آن بود، طوري كه با وجود طاقت

  .ترين گزينه در آن زمان بود مناسب
كردن حيواناتي باركش  دومين راه سفر در آن عصر، سفر با كاروان بود كه در آن با كرايه

رفت، به سفر  مثل قاطر از چاروادارها و همراهي با كارواني كه به مقصد مورد نظر مسافر مي
آن در مقايسه با روش نخسـت بـود كـه    ويژگي بارز اين روش سرعت پايين . پرداختند مي

كرد؛ به عنوان نمونه، مسافرت از تهران  صبر و حوصلة بسياري را از سوي مسافران طلب مي
روز وقـت   37كشـيد، بـا كـاروان حـدود      تا طرابوزان اگر با اسب چاپار ده روز طـول مـي  

كشيد  ز طول ميرو 23گرفت، يا از تهران تا شيراز با روش نخست، پنج روز و با كاروان  مي
ساعت و با كاروان بـا   48؛ همچنين، از تهران تا رشت با اسب چاپار )308: 1368پوالك، (



 9   ميثم غالمپورو  خسروبيگي هوشنگ

  

روشـن  ). 242: 1362سـرنا،  (بـرد   يك روز استراحت در ميان راه، ده يا پانزده روز زمان مي
با اين حال، كساني ). 65/ 1: 1362كرزن، (رسيد  نظرمي آور به است كه چنين روشي كسالت

هـايي در مسـير بودنـد، مسـافرت بـا       ه داراي زن و فرزند بودند يا به دنبال انجام پژوهشك
  .كردند كاروان را انتخاب مي

هـاي   طبق سـفرنامه . آمد شمارمي سفر با كاروان البته نوع رايج سفر در دورة قاجار به
به سير موجود، بيشتر مسافراني كه از كشورهاي ديگر به ايران آمده و با اهداف مختلف 

تعـداد چهارپايـاني   . است پرداختند، مسافرتشان از طريق كاروان بوده و سفر در ايران مي
اين تعداد در يك كاروان شـامل  . شدند، متفاوت بود مي ها به خدمت گرفته كه در كاروان

؛ )259: 1380نيـدرماير،  (يكصد قـاطر، دوازده االغ، شصـت شـتر و پنجـاه اسـب بـود       
د يكصد تا دويست حيوان بـاركش كـه بيشترشـان قـاطر بودنـد،      كارواني ديگر از حدو

نفره تنها شامل سي اسب، االغ و  يا كارواني بيست) 307: 1368پوالك، (بود  شده تشكيل
اسب و قـاطر بـه    150و كارواني هشتادنفره هم ) 275/ 1: 1367بروگش، (شد  قاطر مي

اسـب و   400مسافر نيز داراي  200و يك كاروان با ) 71: 1332ديوالفوا، (همراه داشت 
  ).330: همان(قاطر بود 

  
  كاالها ونقل حملو  مسافربري 1.6

نقش و اهميت چاروادارها هم در همين نوع رايج از مسافرت يعني مسافرت با كاروان بود و 
هاي كارواني يعني نقش مسافربري  گيري مسافرت ها را در شكل ترين نقش آنها يكي از اصلي

هـاي   آهن و كشتي هاي راه يك ناظر اروپايي چاروادارها را نمايندة شركت. داشتندرا بر عهده 
ونقـل مسـافر و بـار     جز مسافرت از طريق چاپار، كلية حمـل  شمرد كه در ايران به تجاري مي

به تعبير گوبينو، كلية تجارت آسياي ). 29: 1362سرنا، (گرفت  مي انحصاراً توسط آنها صورت
وي با اشاره به اينكه چاروادارها كاالها را از مديترانـه  . دارها متمركز بودميانه در دست چاروا

كردند و تنها كساني بودند كه عربسـتان، بلوچسـتان و    تا هند، تركستان و مرز چين حمل مي
كارگزاران چنين نقل و «رسد كه  ساختند، به اين نتيجه مي سند را به مرزهاي روسيه مرتبط مي

  ).100: 1383گوبينو، (» اهميتي نيستند ذايي و كاال اشخاص بيانتقال عظيم مواد غ
در واقع، مسافراني كه با اهداف مختلف اعم از سياسي، اقتصادي، گردشگري، تحقيقاتي 

رفتند، دسـت بـه دامـان چاروادارهـا      در داخل مرزهاي ايران از شهري به شهر ديگر مي... و
تـرين   ايـن يكـي از اصـلي   . سـپردند  هـا مـي  شدند و وظيفة حمل بار و بنة خود را بـه آن  مي
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مسـافران خـارجي بـراي    . هايي بود كه اين افراد در جامعة قجـري بـه عهـده داشـتند     نقش
بـردن بـار و بنـة زيـاد و حتـي       هاي دور، ناچار از همراه ويژه مسافرت هاي خود به مسافرت

بـه ايـن ترتيـب،    . اگرفتن چارواداره خدمت ارزشمند بودند و براي حمل آنها نيز ناچار از به
  .گيري سفر در دورة قاجار نقشي كليدي بر عهده داشتند چاروادارها از اين نظر در شكل

آهن و خطوط هوايي  هاي شوسه، راه اي كه هنوز خبري از وجود يا گسترش راه در دوره
نبود و شكل عمدة سفر، مسافرت با چهارپايـان بـود، چاروادارهـا و چهارپايانشـان از نظـر      

هـاي مسـافربري، قطـار و هواپيماهـاي امـروزي و از جنبـة        بري، نقشي مثل اتوبوسمسافر
در واقع، همة تسهيالتي كـه  . بارهاي امروزي داشتند ها و وانت باربري نيز نقشي مثل كاميون

تنـه بـر عهـدة     كنند، در جامعة عصر قاجار، يـك  مي اين وسايل امروزي براي مسافران فراهم
  .شود از اين منظر، اهميت كار آنها بهتر روشن مي. شان بودچاروادارها و چهارپايان

يكـي  . هاي مختلفي سروكار داشـتند  چاروادارها البته در انجام چنين وظايفي با دشواري
سـازي كـاروان بـراي     هاي كار آنها مرحلة باركردن چهارپايان يا در واقـع آمـاده   از دشواري
گرفـت و زمـان آن بـه ميـزان بارهـا و       بستن بارها گاهي چند ساعت وقت مي. حركت بود

چاروادارها معموالً با حوصـله  . تعداد قاطرها و البته سرعت عمل چارواداران بستگي داشت
كردند، طوري كه دو طرف بـار بـر روي    بندي مي و دقت زياد بارها را روي چهارپايان بسته

دردسر  المقدور كم ينيدرماير شرط اصلي يك راهپيمايي را كه حت. حيوان داراي توازن باشد
اسـت   شـمرده » هنـر «باشد، باركردن درست حيوانـات دانسـته و آن را در حـد خـود يـك      

البته، از سوي ديگر، برخي مسافران از بـه زمـين انـداختن بارهـا در     ). 58: 1380نيدرماير، (
انداختن طوري بود  زمان توقف كاروان توسط چاروادارها اين گله را داشتند كه شدت زمين

). 724/ 2: 1367؛ بـروگش،  59: همان(رساند  ويژه وسايل شكستني آسيب مي به بارها بهكه 
كردن آنها، به واسطة توقف كـاروان   اين بستن و باركردن پرزحمت بارها و از آن طرف پياده

در طول سفر بارها تكرار و به هر حال بخشي از وظيفة حمل بار توسط ... در كاروانسراها و
  .شد مي بچاروادارها محسو

طور بارها و كاالهاي تجارتي،  ونقل مسافران و همين آفريني چاروادارها در حمل  با نقش
با وجود آنها بود كـه  . آنها خواسته و ناخواسته در اقتصاد بازرگاني آن عصر نيز نقش داشتند

توانستند به شهرها و مناطق مورد نظـر خـود    هاي تجاري در داخل مرزهاي ايران مي كاروان
زيمت كنند؛ همچنين، با وجود آنها بود كـه امكـان انتقـال و وصـول سـرماية مسـافران و       ع

  .شد مي تاجران از خارج از مرزهاي ايران به شهرهاي مختلف داخلي فراهم
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  مسافران راهنمايي 2.6
ونقل بارهاي مسافران و تـاجران   نقش و اهميت چاروادارها در جامعة قاجاري فقط به حمل

. بلـد سـفر را هـم بـر عهـده داشـتند       آنها در بسياري موارد نقش راهنما يا راه. محدود نبود
هاي ناهموار آن زمان بود، بر اثر سفرهاي متعدد خـود   چاروادارها، كه كارشان سفر در جاده

هـاي مسـيرها    ها، مسيرهاي ميانبر و خطرها و دشواري خوبي از كم و كيف مسير، منزلگاه به
بلدي، راهنمايي مسافران را در طول مسـير نيـز    يجة همين آگاهي و راهآنها در نت. آگاه بودند

  .دار بودند عهده
گـرفتن از آنهـا    وگوهاي ميان خود و چارواداران و راهنمـايي  مسافران متعددي به گفت

مانده، كـاروان   دربارة اينكه مثالً چند فرسخ تا توقفگاه بعدي مانده، چند روز تا مقصد باقي
طـور   همين). 69: 1332ديوالفوا، (اند  اشاره داشته... فرسخ بايد راه برود ودر هر روز چند 

تواننـد بـه تهيـة غـذا اقـدام كننـد        هايي مسـافران مـي   راه  اطالعات ديگر مثل اينكه از چه
، فالن كاروانسرا به چه نامي شهرت دارد و اينكه دشوارترين جـاي  )224: 1356فالندن، (

  ).340: همان(جاده كدام قسمت بود 
باشند، فقـط از طريـق كسـب     به اين ترتيب، چاروادارها بدون اينكه هيچ آموزشي ديده

هـاي سـخت و حتـي خطرنـاك آن زمـان       هاي متعددي كه در جـاده  تجربه در اثر مسافرت
داشتند، ايفاگر نقشي شبيه به راهنماهاي تور امروزي بودند؛ راهنماياني كه خودشان معموالً 

شدند و به صـورت   ونقل آن زمان يعني حيوانات باركش خود نمي حملسوار بر تنها وسيلة 
  .كردند پياده، چهارپايانشان و مسافران كاروان را همراهي مي

ها، آثار تـاريخي و   ها، منزلگاه ه خبر از وضع را چاروادارها با اطالعاتي كه به مسافران بي
. شـدند  يـران و ايرانـي مـي   دادند، موجب آشنايي آنهـا بـا ا   شهرها و روستاهاي مختلف مي

هاي اينترنتـي راهنمـاي    ها و سايت توان گفت اين گروه در روزگاري كه خبري از كتاب مي
هاي ديجيتال نبود، در بسياري از مواقع تنها  ياب هاي كامل و دقيق و مكان گردشگري، نقشه

  .ها و مناطق مختلف در مسير بودند يافتن از راه محل رجوع مسافران براي اطالع
  
  مسافران امداد و حمايت 3.6

هاي خطرناك آن زمان، براي مسافران نقش حامي و امدادگر را  چاروادارها همچنين در جاده
وخـم و   هـاي پـرپيچ   پرداختنـد، راه  مسافراني كه از طريق كاروان به مسافرت مي. هم داشتند

ايـن گـروه و   العبور را كه خطر سقوط نيز در آنها وجود داشت، با همراهي و كمـك   صعب
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اين خطرِ سـقوط  ). 706/ 2: 1367؛ بروگش، 247: 1362سرنا، (كردند  قاطرهايشان طي مي
شـد   زماني كه كجاوه روي دوش قاطرها براي حمل كودكان يا زنان قرارداشت، تشديد مـي 

گاهي مسـير آنقـدر خطرنـاك بـود كـه بـا تمـام        ). 29: 1362؛ سرنا، 199: 1363بنجامين، (
نويسان مختلفي چنين اتفاقي  سفرنامه. كرد ز چهارپايان به ته دره سقوط ميها، يكي ا مراقبت

). 431: 1390؛ فووريـه،  707/ 2: 1367؛ بروگش، 262: 1380نيدرماير، (اند  را گزارش كرده
  . بودن كار چاروادارها دارد اين خود حكايت از دشواري و حساس

. هاي كار چاروادارها بود ر از سختيها و رودها هم يكي ديگ عبوردادن چهارپايان از بركه
بايست در اين مواقع بارها را از روي دوش چهارپايان پياده كنند و بعد آنها را از آب  آنها مي

گـاهي هـم   ). 380: 1356فالنـدن،  (هاي بسياري همراه بـود   عبور دهند؛ عملي كه با سختي
شيدنشـان بـاز هـم چاروادارهـا     ك افتادند و در بيـرون  چهارپايان در باتالق يا لجنزار گير مي

  ).263: 1356؛ نيكيتين، 708/ 2: 1367بروگش، (قدم بودند  پيش
كـرد،   خصـوص چهارپايـان كـاروان را تهديـد مـي      ها به از ديگر خطرهايي كه در جاده

ها به دليل  ويژه شب هاي عميق و پرخطر بر سر راه اشاره كرد كه به توان به وجود گودال مي
خطر ديگر ). 343: 1382اورسل، (ان افتادن حيوانات در آنها وجودداشت نبود ديد كافي امك

ها با چهارپايان و بارهايشان در زمسـتان در زيـر بـرف و بهمـن بـود       گيرشدن كاروان زمين
چنينـي نيـز وظيفـة چاروادارهـا را در      مشكالت و خطرهاي اين). 724/ 2: 1367بروگش، (

همچنين، بايد از خطر مورد دسـتبرد  . ساخت ميتر  تر و حساس مراقبت از چهارپايان سخت
هـا هـم بـه عنـوان يكـي ديگـر از        ها و ناامني برخي راه و حملة راهزنان قرارگرفتن كاروان

  ). جا همان(كرد، ياد كرد  روي آن دوره را تهديد مي خطرهايي كه مسافران كاروان
به ناگهـان  كردن قاطرهاي چموشي كه  وجور و آرام چاروادارها همچنين كار جمع

 دار بودنـد  انداختنـد هـم عهـده    كردند و حتي سالمتي سوار خود را به خطر مي رم مي
بـا    شـد نيـز وظيفـة پيـداكردنش     برخي اوقات كه قاطري ناپديد مي). 395: 1369جكسن، (

  ).251/ 1: 1367؛ بروگش، 353- 352: 1332ديوالفوا، (چاروادارها بود 
گروه به اين صورت بود كه آنها گاهي كه عبور  همچنين، يك جنبة ديگر امدادگري اين

هـاي   دانستند، مسافران را بـه گـذر از راه   ديدند و مصلحت نمي از يك مسير را خطرناك مي
به اين ترتيب، مسـافران  ). 276: 1369؛ گروته، 101: 1383گوبينو، (كردند  ديگر هدايت مي

داشتند كه اين هـم   مي رد، دور نگهك را از خطرهاي احتمالي كه جان و مال آنها را تهديد مي
  .ها بود ناشي از شناخت چاروادارها از زير و بم جاده
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چاروادارها جدا از اينكه در مسيرهاي خطرناك ياريگر مسافران بودند، گـاهي در برابـر   
آفرين بودند؛ از اين دست، بـه   كرد نيز نقش ديگر خطرهايي كه در راه مسافران را تهديد مي

دادن يك ببر توسط اين گروه با همراهـي مهترهـاي    مادام كارال سرنا از فراريعنوان نمونه، 
آنهـا گـاهي نيـز در    ). 264: 1362سـرنا،  (اسـت   هاي آتش خبـر داده  يك چاپارخانه با هيزم

گرفت، نقش سـپر بـال را بـراي     مي  هايي كه ميان كاروان با اهالي برخي نقاط شكل درگيري
  ).434/ 2: ؛ همان291- 290/ 1: 1367 بروگش،(مسافران خارجي داشتند 

توان گفت مسافراني كه از طريق كاروان در ايـران عصـر قاجـار اقـدام بـه       در واقع، مي
هاي متعددي بر سر راه خود داشتند كه رفع و گـذر از   كردند، خطرها و سختي مسافرت مي

  .نها با كمك چاروادارها ممكن بودبسياري از آنها ت
  
  ها جاده در حكمراني 4.6

ظاهر متناقضي را نسبت به جايگـاه اجتمـاعي خـود     هاي ايران نقش به چاروادارها در جاده
شدند، در  مي ترين طبقات جامعه محسوب دست آنها گرچه جزء يكي از پايين. كردند ايفامي

در واقـع، چاروادارهـا، كـه تـا حـد      . زمان سفر، نسبت به مسافران موضعي از باال داشـتند 
هـاي ايـران    اختيار مسافران و تنظيم برنامة سفر بر عهدة آنها بود، به نوعي بر جادهبسياري 

مسافران كه هركدام جايگاه اجتماعي، اقتصادي يـا سياسـي خـاص    . كردند حكمروايي مي
هـا و   دادن بـه خواسـته   اي جـز تـن   خود را داشتند، در بسياري موارد در طول سـفر چـاره  

هـا، زمـان توقـف و حتـي زمـان       ها و توقفگـاه  انتخاب راه. دستورات چاروادارها نداشتند
به تعبير گوبينو، وقتي كاروان بـه راه  . افتادن كاروان همه بر عهدة آنها بود راه بيدارشدن و به

خواهد همه از او  دهد و مي دستور مي«شد، طوري كه  مي» فعال مايشاء«افتاد، چاروادار  مي
  ).102: 1383گوبينو، (» اطاعت كنند

كردند با توجـه بـه گرمـا و آفتـاب      ها را مجبور مي ين چاروادارها بودند كه كاروانا
شدند  به امر آنها، مسافران از خواب بيدار مي. هاي شب شروع به حركت كنند روز، نيمه

 هاي مسافرت با كاروان هم همين مسئله بـود  دادند و يكي از سختي و تن به حركت مي
ــروگش، ( ــان294/ 1: 1367ب ــراي حركــت توســط  ). 332/ 2 :؛ هم ــاروان ب ــداركردن ك بي

چاروادارها با فرياد و سروصدا همراه بود و آنها در اين زمينه، به تعبير بروگش، بـين آقـا و   
  ).جا همان(گذاشتند  وكر فرقي نمين

هاي ايران از سوي چاروادارها از يك طرف به  رسد ايفاي چنين نقشي در جاده نظرمي به
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هـا و خطرهـا و    كه اشـاره شـد، بـا كـم و كيـف مسـيرها، منزلگـاه        چنانسبب آشنايي آنها، 
ويژه مسافران خارجي معموالً كامالً  خصوص كه مسافران به هاي طول سفر بود؛ به دشواري
بـه سـخنان    هاي ايران ناآشنا بودند و جز سپردن عنان خود به چاروادارها و اعتماد با جاده

  .اي نداشتند آنها چاره
گري چاروادارهـا در   هم با توجه به نيازي كه مسافران به حمايت و امداد از سوي ديگر

هـاي   جايي بارها و كاالهايشان در جـاده  هاي پرخطر آن عصر داشتند و البته براي جابه جاده
ها و مناطق كوهستاني و بياباني كه بدون حضور چاروادارها از پـس   ناهموار، رودها، پرتگاه

  .شان بودند آنها و گوش به فرمانير از همراهي با آمدند، ناگزي آنها برنمي
  

  گيري نتيجه. 7
چاروادارها در آن دوره از نقش و اهميتي بيش از جايگاه اجتماعي بسيار پاييني كه داشـتند،  

ترين نـوع مسـافرت يعنـي مسـافرت از طريـق كـاروان        نقش آنها در رايج. برخوردار بودند
  . برجسته بود

. ونقل كاالها و بار و بنة آنها را بـر عهـده داشـتند    مسافران و حملجايي  آنها وظيفة جابه
هاي سرشناسي بودند  كه خيلي اوقات چهره(حمل اين بارها كه مسافران از كشورهاي ديگر 
به ايران آورده و در واقع همة تعلقات آنها در ) و از جايگاه اجتماعي بااليي برخوردار بودند

شـدند، اهميـت بسـياري     واقع شامل اجناس گرانبها هم مياين سرزمين بودند و در برخي م
هاي تجاري و سـرمايه و اجنـاس آنهـا، در اقتصـاد      جايي كاروان چاروادارها با جابه. داشت

  .بازرگاني ايران در آن عصر هم سهم داشتند
با توجه به اينكـه ايـن   . بلد را نيز داشتند چاروادارها در بسياري مواقع نقش راهنما و راه

بودنـد و از كـم و كيـف     هاي ناهموار ايران را با چهارپايان خود طي كـرده  ه بارها جادهگرو
به . ها باخبر بودند، بيش از ديگران صالحيت راهنمايي مسافران را داشتند مسيرها و توقفگاه

آمدند و از ايـن جهـت در گردشـگري     خوبي از عهدة اين نقش برمي اين ترتيب، معموالً، به
  .قاجار نيز سهيم بودند ايران در عصر

آنها در بسـياري از  . در جريان سفرهاي كارواني، چاروادارها نقش امدادگري نيز داشتند
كردند، ياريگر مسـافران   هاي آن زمان تهديد مي خطرها و مشكالتي كه مسافران را در جاده

يان در العبوري كه امكان سقوط چهارپا بودند؛ خطرها و مشكالتي مثل عبور از مناطق صعب
  .هايي از اين دست هستند ها، نمونه آنها وجودداشت يا عبوردادن چهارپايان از رودخانه
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همچنين، با توجه به نحوة عملكرد و برخورد چاروادارها با مسافران، بـدون توجـه بـه    
ها و نياز و وابستگي  جايگاه اجتماعي آنها و نيز به دليل آشنايي اين گروه به كم و كيف جاده

تاز بودند؛ به اين معني كـه   هاي ايران يكه توان گفت چاروادارها در جاده ان به آنها، ميمسافر
... هـا و  مسافران معموالً در انتخاب مسير، زمان بيدارشدن و حركت كـاروان، نحـوة توقـف   

ها  دستي بودند كه در جاده آنها طبقة پايين. هاي چاروادارها بودند دادن به خواسته ناچار از تن
  .باشند هاي خود دست باالتر را داشته توانستند بر باالدستي طول سفر مي و در
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  .ات و چاپ دانشگاه تهراننامة دهخدا و مؤسسة انتشار مؤسسة لغت: جديد، تهران

  .كتابفروشي خيام: وشي، تهران محمدفره ، ترجمة عليسفرنامة مادام ديوالفوا). 1332(ديوالفوا، ژان 
  .ني: ، ترجمة مهران توكلي، تهرانخاطرات سفر ايران). 1378(دو  روششوار، كنت ژولين

  .زوار: سعيدي، تهراناصغر  ، ترجمة عليها در ايران ها و آئين آدم). 1362(سرنا، كارال 
  .نشر نو: ، ترجمة حسين ابوترابيان، تهرانخاطرات ليدي شيل). 1362( لئونورا مريشيل، 

  .اشراقي: ، تهران3، ترجمة حسين نورصادقي، چ سفرنامة اوژن فالندن به ايران). 1356(فالندن، اوژن 
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انجمن آثـار  : اورا، تهران  و كينيجيئه زاده هاشم رجب ةترجم ،افوروكاو ةسفرنام. )1384( فوروكاوا، نوبويوشي
  .و مفاخر فرهنگي

آشـتياني، بـه اهتمـام محمدرضـا      ، ترجمـة عبـاس اقبـال   سـال در دربـار ايـران    سه). 1390(فووريه، ژوآنس 
  .نوين: بيگي، تهران حسن

علمـي و  : ، تهـران 2، چ 1وحيـد مازنـدراني، ج   . ، ترجمـة غ ان و قضـية ايـران  اير). 1362. (ن. كرزن، جرج
  .فرهنگي

  .مركز: ، ترجمة مجيد جليلوند، تهراننامة گروتهسفر). 1369(گروته، هوگو 
  .قطره: مهدوي، تهران ترجمة عبدالرضا هوشنگسه سال در آسيا، ). 1383(آرتور  گوبينو، ژوزف 

  .اقبال: ، ترجمة بدرالدين كتابي، تهرانبه سوي اصفهان). 1372(لوتي، پير 
  .اميركبير: ، تهران19، چ 1، ج فارسيفرهنگ ). 1381(معين، محمد 

: ، به كوشش محمد گلبن و فرامرز طالبي، تهـران سفرنامة ايران و روسيه). 1363(ملكونوف؛ و عزالدوله 
  .دنياي كتاب

  .اميركبير: ، تصحيح سيد محمدعلي جمالزاده، تهرانباباي اصفهاني سرگذشت حاجي). 1348(موريه، جيمز 
  .توس: ، تهران1، ترجمة ابوالقاسم سري، ج مة جيمز موريهسفرنا). 1385(موريه، جيمز 
  .سحر: ، ترجمة علي مترجم، به كوشش محمد گلبن، تهرانسفرنامة تركستان و ايران). 1356(موزر، هنري 

ونقـل در دورة   چـارواداران در سـاختار سـنتي حمـل    / اي مكاريان زندگي حرفه«). 1391(پور، ابراهيم  موسي
  .16، ش 10، س شناسي وفصلنامة انسان، د»جتماعييك تاريخ ا: اسالمي
  .كتابفروشي خيام: ، تهران2، ج فرهنگ نفيسي). 1343) (االطباء ناظم(اكبر  نفيسي، علي

، ترجمـة كيكـاووس جهانـداري،    خاطرات نيدرماير؛ زيـر آفتـاب سـوزان ايـران    ). 1380(نيدرماير، اسكارفن 
  .اساطير: ويرايش دوم، تهران

  .كانون معرفت: ، تهران2وشي، چ  محمد فره ، ترجمة عليخاطرات و سفرنامه). 1356(نيكيتين، بازيل 
نوريان،  ، ترجمة فتحعلي خواجهسياحت درويشي دروغين در خانات آسياي ميانه). 1370(وامبري، آرمينيوس 

 .علمي و فرهنگي: ، تهران4چ 
، ترجمــة درويشــي دروغــين زنــدگي و ســفرهاي وامبــري؛ دنبالــة ســياحت). 1372(وامبــري، آرمينيــوس 

  .علمي و فرهنگي: محمدحسين آريا، تهران
  .زوار: ، تهران6، چ خاطرات و خطرات). 1385(هدايت، مهديقلي 


