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پرستو رحیمی- تاریخ پژوه| ارنســت اورسل، جهانگرد 
بلژیکی در جــوالی 1۸۸2 میالدی برابر با 1260 خورشــیدی، 
از پاریس با قطار حرکت کرده، با دوســت خود اوتیلن از راه باکو 
به انزلی وارد می شود. او در بازگشت، کتابی با نام »قفقاز و ایران« 
منتشر می کند. علی اصغر سعیدی، بخش های مربوط به ایران را 
با نام »سفرنامه اورسل« به فارســی برگردانده و انتشارات زوار آن 
را منتشر کرده است. ارنست اورسل در سال 1۸5۸ میالدی برابر 
با 1236 خورشیدی در شهر کوچک مونس در بلژیک زاده شد. او 
تحصیل خود را در علم حقوق انجام داد. آنگونه که مترجم سفرنامه 
اورسل تاکید کرده است، او در سفر خود به ایران، فرستاده سیاسی، 
مامور موظف نظامی یا مستشــار حکومتی نبوده، حتی به هوای 
تجارت و سوداگری به مشرق زمین نیامده است. او نگاه او، اورسل 
پژوهشگری کنجکاو به شمار می آید که صرفا با هدف سیر آفاق 
و انفس و به انگیزه تحقیق و تفحص،  در این راه گام نهاده اســت. 
آگاهی هایی که نویسنده درباره مردم، آداب و سنت ها، آثار تاریخی 
و اوضاع گوناگون قفقاز و ایران می دهد، همه دست اول، آموزنده و 
خواندنی است. وی سفر خود را از قفقاز آغاز کرده، با گذر از روسیه، 
به ایران و منطقه گیالن و رشت وارد می شود. توصیف های او از شهر 
رشت جذاب و تصویری روشن از آن شهر در دوره قاجار به خواننده 
می دهد. اورسل افزون بر داشتن آخرین مدرک دانشگاه و اطالعات 
ژرف و پردامنه در زمینه های ادبی و تاریخی، با زبان های انگلیسی، 
ایتالیایی و اسپانیایی آشنا بود. او همچنین پیش از آهنگ سفر به 
مشرق زمین، بیشتر منابع تاریخی و سفرنامه های مربوط به ایران و 
آسیا را با دقت مطالعه کرده بود. در این نوشتار خواهیم دید آگاهی 
از این زبان ها و مطالعه کتاب ها، چگونه به کمک او می آید و حتی 

جان اش را نجات می دهد.
ورود به شهر؛ ذوق ایرانی در هنر

اورسل و همســفران پس از تهیه یک گاری به سوی رشت راه 
می افتنــد. ورود آنان به رشــت اما با رویدادی خوشــایند همراه 
نمی شــود. گاریچی آن ها را مدتی بی دلیل در رشت می گرداند 
»دسته دسته زنها می آمدند عبور چند فرنگی را تماشا می کردند و 
از ته دل به ما می خندیدند. گاریچی  هم شوخی اش گل کرده بود و 
با شیطنت خاصی ما را در کوچه پس کوچه ها مدتی گردانید تا همه 
اهل شهر به این کاروان خنده دار بخندند«. او هنگام ورود به رشت 
زیبایی های آن را می ستاید »رشت با کوه های پوشیده از درخت که 
دور شهر را احاطه کرده اند و بر قله بعضی از آنها برف نشسته است، 
منظره بسیار باشکوه و خیال انگیزی دارد. باغ های بزرگ و درختان 
فراوان که اغلب آنها به صورت خــودرو روییده اند، چهره دلباز و با 
صفایی به شهر می دهد که با منظره بسیاری از شهرهای مشهور 
دیگر فرق دارد. هیچ بنای معظمی در این شــهر نیســت؛ حتی 
مساجد هم به سبک معماری کامال ابتدایی ساخته شده است. اما 
سردر حمام ها که با نقش و نگار عجیب زینت یافته تا حدی معرف 

ذوق ایرانی ها درباره هنرهای زیبا است«.
بازارهای بدون سقف 

 جهانگرد بلژیکی بیش از هــر چیز بازارهای ویژه این منطقه از 
ایران را توصیف کرده و از این که سقفی برای آن ها تعبیه نشده است 
شگفت زده می شود »بازار سرپوشیده نیست، شاخ و برگ درختان 
یا حصیرهایی که به باالی راهرو آویخته اند، نسبتا جلوی تابش تند 
خورشید را می گیرد. بازاری ها چهارزانو- که نحوه  خاص نشستن 
ایرانی ها است- بدون کوچکترین سروصدایی برای جلب مشتری 
ســاکت و آرام در دکان خود به انتظار خریدار می نشینند. در این 
مغازه های تنگ و کوچک هر نوع محصول ایرانی و تعدادی جنس 
اروپایی پیدا می شــود. در بعضی از دکان های محقر، نمونه های 
اعالیی از پرده های گلدوزی را که فقط زن های رشتی بافتن آن را 
بلد هستند، به معرض فروش گذاشته اند«. این بلژیکی ریزبین، در 
توصیف های خود بسیار دقیق و جزیی نگر است »در سر هر چهارراه 
بساط پلوی آشپزها با کاسه های لبنیات و تخم مرغ های رنگ شده 
دایر است«. منظور اورسل احتماال تخم مرغ های محلی است که 

پوستی کرم رنگ دارند »حفظ نظم و امنیت بازار بر عهده دوازده 
نفر طالشی است که لباس های کهنه و مندرس به تن و تفنگ های 
چخماقی به دوش دارند و در جایگاه مخصوصی متمرکز هستند«. 
او همچنین در مسیر خود به سمت رستم آباد با دوشنبه بازار روبه رو 
شده، آن را یکی از عادت های مردم منطقه می داند »هر دوشنبه 
روستاییان آبادی های اطراف برای مبادله مایحتاج زندگی در این 

بازار دور هم جمع می شوند«.
بازار مکاره

اورسل به بازارهای گوناگون منطقه گیالن به ویژه رشت توجه 
کرده، هریــک را ویژه برخی کاالها می دانــد. او در کنار بازارهای 
هفتگی، از بازارمکاره ای نیز نام  می بــرد که برای بهبود وضعیت 
اقتصادی ابریشم راه افتاده است »تجارت عمده این شهر ابریشم 
خام است که در گذشته به مقدار بسیار زیاد در گیالن تولید می شد. 
ولی امروزه این صنعت در حال رکود و زوال کامل است. ناخوشی 
کرم ابریشم در گیالن نظیر آفتی ]است[ که میزان تولید ابریشم 
را به شکل حیرت آوری پایین آورد. امروزه با تدابیری وضع تا حدی 
رو به بهبود اســت. بازارمکاره ای که در این سال های اخیر ترتیب 
می دهند، در افزایش تولید بی تاثیر نیست. این بازارها همه ساله در 
اواخر ماه جوالی )مرداد ماه( به این شهر کوچک چنان هیجان و 
جنب وجوشی می بخشد که در مواقع معمولی به کلی بی سابقه 
است. مالکین اطراف به ســوی شهر سرازیر می شوند تا محصول 
خود را بفروشند. تجار ارمنی، یونانی و روسی نیز برای خرید ابریشم 

به این شهر می آیند «.
به دنبال مرگ!

ارنســت اورســل درباره عقاید مردم این منطقه نیز مطالبی 
جالب نوشته اســت. او مدعی می شود مردم رشت به سرسبزی 
و زیبایی منطقه خود افتخار می کنند اما از مصیبت های همین 
ویژگی ناآگاه اند »رشتی ها به حاصلخیزی سرزمین خود سخت 
می بالند. اما آنها غافل از این نکته هستند که سرسبزی استثنایی 
کرانه خرز که معلول حرارت شدید و خاک باتالقی آن است هوا را 
در این منطقه ناسالم کرده است، از این رو کمتر گیالنی بیش از 
هفتاد سال عمر می کند. در این مورد ضرب المثل معروفی دارند 
که می گویند: »اگر مرگ می خواهی بــرو به گیالن!« تب های 

رشت بسیار وحشتناک است. این تب ها معلول بخارهایی است 
که از زمین های باتالقی برمی خیزند و با قطرات ریز و تند باران به 
روی شهر فرومی ریزند.« همین تب که جهانگرد بلژیکی درباره آن 
بسیار سخن رانده است، گریبان او را در روزهای پایانی اقامت اش 
در این منطقه می گیرد و تا دم مرگ می برد »این آخرین قسمت 
مسافرت برای من یک شکنجه واقعی بود. در رستم آباد سه روز 
از بدتریــن روزهای زندگی خود را گذرانــدم و گاه به گاه هذیان 
می گفتم. قبال تعریف این تب های گیالن را زیاد شنیده بودم و 
می دانستم در سومین حمله یا به بیماری تیفوئید تبدیل خواهد 
شد و باعث چنان ضایعه شدید مغزی می شود که فاتحه مریض 
خوانده اســت«. آنچه وی را از این آســیب رهایی می بخشــد، 
آگاهی هایی اســت که پیشــتر به دســت آورده و او را از مرگ 
می رهاند »خیلی به موقع به یاد کتابی افتادم که ســال ها پیش 
تحت عنوان خاطرات جوانی ماکسیم دوکان خوانده بودم. آنجا 
نوشته بود: »آنقدر گنه گنه باید خورد که در اعضای بدن چون تیر 
توپ اثر بگذارد.« آخرین تصمیم را گرفتم: یا مرگ یا زندگی! مقدار 
زیادی گنه گنه خوردم. نتیجه قطعی بود. صبح زود بدون وجود 

تب در بدنم از خواب بیدار شدم«.
الهی نان بخوری و بترکی!

او که از عادت ها و رسوم ایران به واسطه مطالعات اش آگاهی هایی 
داشــته، این عقاید در بخش های گوناگون مقایسه کرده، آن ها را 
باورهایی تاثیرگذار بر اقتصاد ایرانیان می داند »در ایران بیش از سایر 
کشورها، منطقه ای دارای معتقدات خاص و گاهی موهوم درباره 
غذاهای محلی است. مثال اغلب ســاکنان کرانه های خزر بیشتر 
ماهی فلس دار می خورند، در صورتی که تهرانی ها اصوال مخالف 
مصرف ماهی هستند. اهالی قصبات گیالن که عادت به خوردن 
گوشت و برنج دارند، نان را خوراک ناسالم و زیانبخشی می دانند. 
رایج ترین نفرین در این نواحی این اســت: »الهــی نان بخوری و 
بترکی!« گیالنی ها از مصرف زیتون هیچگونه دغدغه خاطری به 
دل راه نمی دهند، ولی ایرانیان دیگر، برخالف عالقه و میل باطنی 
رودباری ها، به جای روغن زیتون از روغن کنجد استفاده می کردند. 
بدیهی اســت اگر این پیشــداوری های بی پایه نبود رودباری ها 

می توانستند زیتون بیشتری به هموطنان خود بفروشند«.

چنگال خطرناک
مســافران بلژیکی در ادامه مسیر خود، از منطقه گیالن و شهر 
رشت برون آمده، راه به ســوي قزوین در پیش مي گیرند. اورسل 
بدین ترتیب با گذر از رستم آباد و منجیل، آنجاها را توصیف کرده، 
رخدادهایی شگفت را بیان می کند که برای او و همسفرانش رخ 
داده اســت. او در چاپارخانه منجیل به برخورد مردم این نواحی با 
فرنگی ها و شگفتی ایرانیان از شیوه غذاخوردن شان اشاره کرده، 
اینگونه می نویسد »چاپارخانه منجیل در بهترین نقطه دهکده واقع 
شده، به محض اینکه ما در یکی از اتاق های باالخانه که از هر طرف 
در مسیر باد بود جا گرفتیم، تمام بچه های دهکده چون مور و ملخ به 
سوی ما هجوم آوردند. دفع شر این کوچولوهای مزاحم کار ساده ای 
نبود، بالفاصله سروکله پدرها پیدا شد که ظاهرا برای عذرخواهی از 
مزاحمت بچه ها آمده بودند ولی در واقع می خواستند از تماشای 
مجانی نمایش تهیه شام ما بی نصیب نمانند. ما ناچار بودیم در میان 
یک مشت جماعتی که با دقت عجیب کوچکترین حرکت ما را زیر 
نظر داشتند، غذا بخوریم. چنگال بیش از هر چیز دیگر تعجب و 
کنجکاوی آنها را برانگیخته بود. ظاهرا آن را یک ابزار عجیب و حتی 
خطرناک تصور می کردند، زیرا وقتی ما چنگال را به دهان نزدیک 

می کردیم فریاد تعجب و وحشت از زبان همه بلند می شد«.
دیوارنویسی به روش اروپایی

جهانگرد بلژیکی در زمان اســتراحت در چاپارخانه منجیل، 
دیوارنوشته هایی می بیند که مسافران اروپایی پیشتر هنگام گذر 
از آن منطقه نوشــته اند »از شــعارها و یادگارهایی که روی دیوار 
نوشته بودند، معلوم می شد چاپارخانه منجیل محل توقف اروپاییان 
زیادی بوده که حوادث روزگار آنها را به ایران کشــانده است. یک 
فرانسوی به مسافران هشدار می داد که: »مواظب عنکبوت های 
سمی باشید!« یکی دیگر که دیدی مثبت و واقع بین داشت، مفید و 
مختصر نوشته بود: »ساس های بزرگی اینجا هست!« یک ایتالیایی 
به آگاهی رهگذرها رسانده بود: »چهارمین بار است که من از اینجا 
می گذرم!« یکی از هم میهنانش با طنز جواب داده بود: »خوش به 

حالت! باز هم دلت می خواهد که به اینجا برگردی؟!««.
* همه مطالب درون گیومه از »سفرنامه اورسل« نوشته 

ارنست اورسل آورده شده است.

تبی مرگ بار که جهانگرد بلژیکی را در رشِت روزگار قاجار وحشت زده کرد

دیوارنویسی جهانگردان اروپایی در چاپارخانه منجیل
»ســفرنامه گیالن و مازندران« نوشــته موســیو بهلر فرانسوی، ســرتیپ دربار 
ناصرالدین شــاه قاجار است. سفرنامه این فرانســوی در واقع شرح جست وجوهای 
نظامی او به شمار می آید که به واسطه مهارت اش در کارهای جغرافیایی، هندسی، 
نقشه کشی و اردوکشــی، از معلمی دارالفنون به ســرتیپی ارتش ایران رسید و به 
ماموریتی برای مطالعه درباره ســاخت قلعه های دفاعی به این مناطق فرستاده شد. 
آگاهی هایی درباره احوال شخصی موسیو بهلر در دست نیست جز آن که می دانیم 
این فرانســوی از دیپلمه های مدرســه پلی تکنیک پاریس بود و در ســال 1269 

خورشیدی به تهران آمد.
 بهلر با نثری ساده و دور از تکلف، جغرافیای گیالن و مازندران را بررسی کرده، در 
کنار آن نیز توجه به مســایل اجتماعی و تا اندازه ای مردم شناسی این دو ناحیه را از 
یاد نبرده اســت. او در مجموع اثری خواندنی و قابل استفاده نگاشته است که اوضاع 
جغرافیایی و اجتماعی این دو خطه را در اوایل دوره ناصرالدین شاه قاجار پیش روی 
خواننده می گذارد. مسیر حرکت بهلر، بر خالف ارنست اورسل بوده است. او از تهران 
حرکت کرده، با گذر از کرج و چندین روستا، به منجیل رسیده، سپس به رشت وارد 

شده است. 
او درباره منجیل می نویســد »قریه ای است بسیار بزرگ و آیاد و مشتمل بر یکصد 
و بیســت خانوار رعیتی، اکثرا محصول آنجا زیتون است، ولی اهالی آنجا نمی توانند 
روغن آن را به طوری بگیرند که به مصرف خوردن برســد، بلکه روغن بسیار کثیفی 
از آن می گیرند که جز سوزاندن فایده دیگر بر آن مرتبت نیست و به قیمت نازلی به 
فروش می رسد. زیرا که به وسیله ســختی راه ها گران تمام می شود. در منجیل پلی 
واقع است موسوم به پل منجیل که حاجی مال رفیع مجتهد، تازه آن را احداث کرده 
و الحق این پل با نهایت استحکام ساخته شده است که سفیدرود و قزل اوزن در آن 
به هم می پیوندند. سفیدرود تا دو فرســخ از منجیل گذشته در پیچ وخم جبال گذر 
می کند«. وی پس از آن که راه مرتبط به رشت را توضیح داده، از ازدحام بسیار زیاد 
جنگل های این مسیر شکایت می کند. او همچنین تاکید می کند اهالی، آن راه را از 

بدی بسیار »جهنم دره« می خوانند. 
بهلر سرانجام با ورود به شهر، درباره آنجا می نویســد »رشت شهری است بزرگ 
که دارالحکومه گیالن است. گیالن عموما مملکت پرمنفعتی است و از قبیل ماهی، 
برنج، زیتون و ابریشــم در آن وفور دارد«. جهانگرد فرانسوی با این حال می نویسد 
حاصل زراعت گیالن برای رعیت کم اســت و بــه همین دلیل ناچارنــد برنج را از 
مازندران به گیالن بیاورند. او ســپس  به عمارت ها و خانه های اشــاره رشت کرده، 
در این باره می نویســد »خانه های رشــت جمیعا از چوب و تخته است و سفل پوش 
می باشد. در آن شــهر عمارتی اســت دولتی که اکنون مخروبه و به هیچ وجه قابل 
تعمیر نیست و هرگاه بخواهند عمارت مذکور را تعمیر کنند، به طور یقین خرج آن 

بیشتر از نو ساختن آنجا خواهد شد. 
در آن عمارت وسیع جای بسیار مختصری حاکم به جهت نشیمن خود قرار داده 
و اگر کسی بخواهد حاکم را مالقات کند نهایت ترس و واهمه را از فروریختن آجر بر 
مغز و سرش دارد«. بهلر ســرانجام به بیماری های این منطقه هم اشاره می کند »اما 
ناخوشی های مدامی در آن والیت دیده می شــود که آن را نامطبوع کرده. ناخوشی 
نوبه و تب و لرز همیشه اوقات در این شــهر فراوان است و این مرض موقوف و بسته 

به گرمی هوا است«.

گزارش مبسوط سرتیپ فرانسوی دارالفنون  از گیالن و مازندران

موسیو بهلر در رشت

هانری رنه دالمانی، سیاحی فرانسوی بود که به علت عالقه فراوان به 
اشیای عتیقه مسافرت هایی فراوان به کشورهای مشرق زمین انجام داد. 
او به منظور تحقق آرزوی خود برای تهیه کلکسیونی از اشیای عتیقه، 
در سفرهای خود بسیاری از آثار هنری مثل قالی، منسوجات زربافت 
و اشــیای قدیمی فلزی را گرد هم آورد و سرانجام همه آن ها را با خود 
به فرانســه برد و مجموعه ای بزرگ از این وســایل قیمتی ایجاد کرد. 
کلکسیون هانری رنه گویا تاکنون نیز یکی از مهم ترین و معروف ترین 
کلکسیون های شهر پاریس اســت که بازماندگان او آن را با دقت نگه 
داشته و عالقه مندان هنوز هم از تماشای آن بهره مند می شوند. همچنین 
او از تعدادی قابل توجه اشیا و وسایلی را که امکان جابه جایی شان را به 
فرانسه نداشت، نیز از مکان ها، بناها و شهرها عکس برداشت و تصویر 

آن ها را بعدها به کتاب سفرنامه اش افزود. 
هانری رنه دالمانی دو بار به ایران ســفر کرده است. نخستین بار در 
ســال 1۸99 میالدی برابر با 1267 خورشیدی با یک فرانسوی به نام 
ســزاری که در آن زمان در استخدام گمرک ایران بود به خراسان رفت 
و از شــهرهای مشهد، نیشــابور و قوچان بازدید کرد. او در این سفر به 
کاوش هایی در آثار تاریخی پیرامون قوچان نیز دست زد. سفر دیگر وی 
در ســال 1907 میالدی برابر با 12۸5 خورشیدی بود که در گیرودار 
جنبش مشروطیت و سپس تاج گذاری محمدعلی شاه قاجار به ایران 
وارد شــد. وی در این زمــان از وزارت فرهنگ فرانســه مجوز حفاری 
در ایران را گرفته بود. دالمانی افزون بر حفاری، به پیشــنهاد ســزاری 
دوست فرانسوی اش، نگارش کتابی را درباره اوضاع و احوال اقتصادی، 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران آغاز کرد. او بخشی از کتاب خود را 
نیز به جنبش مشروطه ایران اختصاص داد زیرا در همان دوره، هم زمان 
با مــرگ مظفرالدین شــاه و روی کار آمدن محمدعلی شــاه قاجار و 
آشفتگی های برآمده از آن به ایران آمد و مدتی در جریان دگرگونی ها 
حضور داشــت. این جهانگرد پرآوازه فرانسوی همچنین در زمان سفر 
خود، اطالعاتی دربرگیرنده شیوه زندگی مردم، آداب و رسوم و اوضاع 

زراعتی ایران در دوران قاجاریه ارایه می دهد. 
دالمانی در سفر خود به شرق ایران، شهرهای سبزوار، نیشابور و قوچان 
را دیده و آگاهی هایی جالب از این مناطق یادداشــت کرده است. او از 
عادت ها، آداب و رســوم مردم سخن رانده و برخی از آن ها را که برایش 
جذاب بوده، مفصل توضیح داده است. دالمانی هنگام گشت وگذار در 
بازار نیشابور با نمدماالن روبه رو شده، شیوه آماده شدن آن ها را توضیح 
می دهد »یکی از صنایع مهم نیشابور نمدمالی است که به شیوه ای ویژه 
انجام می یابد. پس از چیدن پشم گوسفند و انجام عملیاتی بر آن چهار 
یا پنج نفر کارگر در جلو آن زانو زده و آن را لوله می کنند و با دست و زانو 
مالش می دهد و ضمن عمل همه با آهنگ یکنواختی اتصاال می گویند یا 
اهلل، یا علی. به این ترتیب نمدها مهیا می شود«. هفته آینده با هانری رنه 

دالمانی به سبزوار و نیشابور، سفر خواهیم کرد.

شهر رشت به عنوان مرکز استان، در جلگه مرکزی گیالن جای گرفته است. این 
منطقه چه در گذشته چه اکنون از شهرهای مهم و تاریخی منطقه شمالی ایران به 
شمار می آمده است. رشــت را در دوران معاصر با نام و جنبش میرزا کوچک خان 
جنگلی می شناسیم. این سرزمین در قدیم نیز تنها راه ارتباطی و بازرگانی ایران از 
بندر انزلی به اروپا به شمار می آمده و از زمان شاه عباس دوم صفوی تا اواخر حکومت 
قاجاریه مرکز بزرگ تجاری بوده اســت. کاروان هایی در شهر برای خرید ابریشم 
می ایســتادند و کاالهای خود را از این راه به بنادر دریای مدیترانه می فرستادند. 
منطقه گیالن و رشت البته امروزه از نظر گردشگری و تفریحی نسبت به بازرگانی 
برتری دارد به ویژه به دلیل نزدیکی آن به پایتخت و افزایش تمایل سفر به سواحل 
شمال از نظر گردشگری پراهمیت است. جاذبه های طبیعی و تاریخی این منطقه هر 
سال تعداد زیادی گردشگر ایرانی و غیر ایرانی را به خود می کشانند. از جمله آن ها 
می توان به عمارت های کاله فرنگی، شهرداری و پست، موزه رشت، مدرسه شاپور، 
خانه قدیری، کتابخانه ملی رشت، مقبره میرزا کوچک خان، خانه ابریشمی، کلیسای 
ارامنه، کاروانسرای الت، موزه میراث روستایی گیالن، خانه جهانگردی، بوستان 
ملت، پل خشتی لوشان، روستای کیاشهر و پارک دانشجو اشاره کرد.  زیارتگاه ها و 
مکان های مذهبی رشت نیز همچون مقبره خواهر امام از نوادگان امام موسی کاظم 
)ع(، بقعه امام زاده هاشــم بن محمد از نوادگان امام علی )ع(، مسجدهای صفی و 
حاج صمد خان، بقاع متبرکه آقا سیدابراهیم و آقا سیدعباس، گنبد پیرمحله، مقبره 

دانای علی و بقعه بی بی رقیه شایان یادآوری اند.
بناهای رشت به طورکلی از ســبک ویژه معماری برخوردارند که تبلور آن را در 
میدان اصلی شهر، میدان شــهرداری، می توان به تماشا نشست. همچنین بازار 
ماهی فروشان رشــت و بازار اصلی در کنار آن، از جاذبه های دیدنی و نیز مهم ترین 
مرکز خرید و فروش کاال در استان گیالن به شمار می آیند. برای آشنایی با تاریخ 
این خطه از ایران می توان سفرنامه هایی نام برد. افزون بر دو سفرنامه ارنست اورسل 
و موسیو بهلر، سفرنامه جیمز فریزر، سیاح و نقاش اسکاتلندی را می توان نام برد که 
چند سال در ایران می زیســته و به رشت سفر کرده است. او درباره آنجا می نویسد 
»من رفتم و از میان بازارها قدم زنان گذشتم. بسیاری از کاروانسراها پر از بازرگانانی 
بود که دست اندرکار این مشــاغل اند«. همچنین در سفرنامه »آدم ها و آیین ها در 
ایران« از مادام کارالســرنا، جهانگرد ایتالیایی در دوره قاجار نیز از رشت و طاعونی 

گسترش یافته در آن سخن آمده است.
پژوهش هایی نیز درباره تاریخ این منطقه انجام شــده است. »تاریخ بلدیه شهر 
رشت از مشروطه تا 1320 شمسی« نگاشته محمود نیکویه، از آن جمله به شمار 
می آید. پژوهشــگر و نگارنده کتاب کوشیده اســت اطالعاتی مستند نیز درباره 
نخســتین  انجمن های شــهری و فعاالن آن ارایه دهد. کتاب »گیالن به روایت 
کارت پستا ل های تاریخی« به کوشش مهرداد اسکوییف یکی از پژوهش های جالب 
و نو درباره این منطقه است. این مجموعه، گوشه ای از بناها، شهرها و شخصیت های 
ایرانی، اقلیم، فرهنگ، پوشــاک و شــکل زندگی روزمره جامعه ایرانی را با شیوه 
روایت گری قطعه نویسی نشان داده است، از این رو برای خواننده بسیار پسندیده و 
قابل مالحظه خواهد بود. همراه داشتن این کتاب در سفر می تواند فرآیند گردش را 

جذاب و گیرا کند.

سیاح فرانسوی در سبزوار و نیشابور

هم نشینی با نمدماالن شرق ایران
منابع، از تاریخی نهفته یک شهر سخن می رانند

طاعون گیالن به روایت کارالسرنا

نگارش سفرنامه، کاری جذاب و به یادماندنی به شمار می آید. »پیام« به عنوان 
یک ایرانگرد، تجربه خود را از سفر به شهرهای شمالی کشور با بیانی جذاب و شیوا 
به ما واگذارده است. او حرکت خود را از کرمان برای سفر به این مناطق آغاز کرده، 
از زیبایی های این خطه سرســبز ایران می نویســد »بعد از برنامه ریزی های الزم 
تصمیم گرفتیم به همراه خانواده به شمال کشور ســفر کنیم. یک روز در تهران 
توقف داشتیم و روز یکشنبه، ساعت 10 صبح به طرف رشت حرکت کردیم. از مسیر 
اتوبان کرج، قزوین، زنجان حرکت را شروع کردیم. بعد از حدود 3 ساعت رانندگی 
به منجیل شهر پروانه های بادی رسیدیم. منجیل از شهرهای شهرستان رودبار در 
استان گیالن است. این شهر مرکز تجاری شهرستان رودبار شناخته می شود. سد 
سفیدرود در نزدیکی این شهر ساخته شده و در سالهای اخیر چندین نیروگاه بادی 
برای تولید برق از بادهای منطقه در منجیل نصب شده است. منجیل شهر انرژی 
گیالن شمرده می شود. باد منجیل یکی از عوامل معروفیت این شهر است که اغلب 
در بهار و تابستان با شدت بیشتری و در پاییز و زمستان با شدت کمتری می وزد، این 
باد از قدیم معروف به هفت باد منجیل بوده و شدت آن به قدری است که درختان 
زیتون را اغلب به یک ســمت خم می کند. بعد از منجیل به رودبار؛ شــهر زیتون 
رسیدیم. فاصله منجیل تا رودبار 10 کیلومتر است. رودبار از شهرستانهای جنوبی 
استان گیالن است. این شهرستان به خاطر داشــتن باغ های زیتون شهرت دارد. 

درخت زیتون دارای ریشه های عمیق بوده و رشد بسیار آهسته ایی دارد ولی عمر 
آن زیاد بوده و سالیان زیادی به بار می نشــیند. این درخت انواع مختلف داشته و 
اکثر محصول آن جهت تولید روغن به مصرف می رسد عالوه بر تولید روغن، خود 
میوه زیتون به تنهایی به صورت شور یا فرآوری شده در آشپزی به مصرف می رسد. 
بعد از گذشتن از فومن به رشت رسیدیم. رشت یکی از کالنشهرهای ایران و مرکز 
استان گیالن در شمال ایران و مرکز شهرستان رشت است. این کالنشهر بزرگترین و 
پرجمعیت ترین شهر شمال ایران در بین سه استان حاشیه ای دریای خزر محسوب 
می شود. تصمیم گرفتیم در شهر رشت دوری بزنیم به دنبال پارک می گشتیم و 
از چند نفر پرس وجو کردیم که با لهجه معروف خودشــان باغ قدیمی محتشم را 
آدرس دادند. پارک شــهر رشــت قدیمی ترین پارک رشت است که باغ محتشم 
نیز نامیده می شود و دو بخش مکانیزه و باغ را داراســت. قدمت پارک شهر یا باغ 
محتشم که امروزه پارک اصلی شهر رشت هم هست به دوران سلطنت ناصر الدین 
شاه قاجار می رسد. در بین راه از کنار عمارت تاریخی شهرداری رشت که به شکل 
زیبایی نورپردازی شده بود گذشتیم. ساختمان شهرداری رشت شامل ساختمان 
شهرداری و برج ساعت می شود. برج ساعت شهرداری که نماد شهر رشت محسوب 
می شود به هنگام وقوع زلزله مهیب و ویرانگر گیالن در سال 1369 ویران شده بود 

که چندی بعد به صورت سابق بازسازی گردید«.

از کرمان به گیالن در زمانه ما

هفت باد منجیل


