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 مقدمۀ نویسنده

 
ان  اد با درختکند که صدای برخورد ببالفاصله احساس میشخص  و    شدهفقط با یادآوری نام هندوستان تخیالت شنونده دگرگون  

های ثروتمند را در شود. مهاراجه های استوائی در خاطر او مجسم میشنود و مشکالت زندگی در جنگلنخل را میانبه و 

گریزند در خاطرش خطور  های فیل و ببرهائی که از دست شکارچی می آورد. کاروانچرده به یاد می میان هزاران هندی سیه 

کند. معابد طالئی در  باشند، در خاطرۀ خود مرور میهای هیمالیا می های کوهکند. بناهای مرمرین را که به سپیدی برفمی

 آید.پیش چشمان او پدید می 

باشد  در مورد مسیر حرکت از میان سرزمین هزار افسانه می ها خبری نیست و فقطی که پیش رو دارید از این داستاندر کتاب

کند. سرزمینی که شعرائی مانند سعدی و حافظ دارد. کشوری که  که از میان کشور باستانی اما عقب ماندۀ ایران عبور می

های این کشور باستانی  های قصرهای هخامنشیان در آن باقیست. اما من در این سفرنامه در مورد دیدنی هنوز هم ویرانه 

نجیل مقدس و سنگ  های هرودوت، اام. از نوشته مطالبی بیان نخواهم کرد زیرا در سفرهای گذشته، در مورد آنها سخن گفته 

که تمام   Hatum Schindlerهاتوم شیندلر  Chardinشاردن،  Marco polo های بیستون تا مسیر حرکت مارکو پولو،نوشته 

، مطالبی بیان  نداکه سفرهای بسیاری کرده Curzonشجاع و لرد کورزون  Vambergات سفر کرده، وامبری ایران را به کر  

 د. نموخواهم 

باشد زیرا جهانگردان اروپائی اکثر کار راحت نمی این  البتهاند حرکت نکردم. مناطقی که سایرین قبل از من پیموده من از 

. اما در اندشرح دادههای خود آن را رابوزان و تهران را طی کرده و در کتاب تمسیرهای این کشور مخصوصأ مسیر بین 

 اند.کار راحت بود زیرا فقط تعداد معدودی از آنها عبور کردهمورد کویرهای بزرگ منطقۀ شرقی ایران این 

تا مرز هندوستان گسترده شده است.    این شهرهای  شود. کویر پهناوری از خارج از دروازهسفر واقعی من از تهران آغاز می

شن زرد همسفر نخواهد بود.  ها با چیزی جز ها و بلکه ماه ای که با صبر و بردباری مسیر حرکت مرا دنبال کند هفته خواننده

نماید. مسیر چنان  کند و بعد از طی مسیر کمانی خود در افق غربی کویر غروب می آفتاب از افق مشرق زمین طلوع می 

یا منطقۀ سرسبز کویری بعد    Oasها احه ن به وهر زنگ کاروان در آرزوی رسیدکننده است که مسافر با نواخت و خسته یک

همراهی کند از  مرانواخت بیدار شود. اما اگر خواننده تا خاتمۀ سفر ای هم که شده از این خواب یکباشد تا برای لحظهمی

 ام، خشمگین خواهد شد.  اینکه من کتابی در دو جلد فقط در مورد حرکت از میان کویر نوشته 

کننده را آنگونه که هست توصیف کنم. شاید این یکی از عللی باشد  تا این منطقۀ خسته  اممن نهایت سعی خود را به خرج داده

کند  که خواننده مرا در تنظیم این دو جلد کتاب خواهد بخشید. در ایران هم مانند کشور ما سوئد مسافر در کمال آرامش سفر می

باشند و تنها فرق آنها پیشروی چند کیلومتری در م می و احتمال وقوع اتفاق غیرمنتظره تقریبأ هیچ است. همۀ روزها شبیه ه

 دل کویر است. 

های چند تن از ام. برای بیان تئوری طرز پیدایش آن از کتابکویر معطوف کردهدشت  من در این کتاب توجه خود را فقط به  

به من شد. او   Gothaدر گوتا  Otto Quelleا یکمک شایان توجهی از آقای اوتو کوئ  به ویژهام، ده نموجهانگردان استفاده 

های چند تن در مورد شرق ایران را برای من یافت اما این مطالب از نظر علمی دقیق و کامل نبودند.  مطالبی از نوشته 

روی نظریۀ خود پافشاری    واهد کرد اما من بهپولو از کوه بنان تا تون مخالفینی پیدا خاحتماأل نظریۀ من در مورد سفر مارکو 

 خواهم نمود. 

باشد. این نقشه  هرآینه خواننده در مورد سبک نگارش کتاب اشکالی بیابد باید اذعان کند که نقشۀ همراه کتاب قابل استفاده می

نقشه یک دید کلی در مورد  ترسیم شده و او جدأ زحمت زیادی را متحمل شده است. این  .Byströ Mتوسط ژنرال بیستروم 

صفحه کامل    ٢٣٢جغرافیای ایران دارد و مسیر حرکت من در آن مشخص شده است. اما من در این سفر نقشۀ دیگری را در  

صفحه از آن در مورد جغرافیای ایالت بلوچستان به خاطر مسائل سیاسی غیرقابل استفاده شده است. این    ۵٠ام که حدود  کرده

صفحه تکمیل گشته است. ژنرال بیستروم پس از مراجعت از سفر نقشه را در   ١١هند در    Survey  وینقشه در موسسۀ سور

های آلمانی و شه صفحه تنظیم کرده که در کار تحقیقاتی و علمی آیندۀ من منتشر خواهد شد. گذشته از آن من از آخرین نق ٧

 ام.نگلیسی از ایران هم استفاده کردها



ام، آورده شده است. در مورد مرزهای کویر هائی که من در آنها اطراق کردههای مهم و محلفقط نام   خاطر دید بهتر نقشه  به 

باشم و در سایر مناطق مانند قسمت شمال شرقی، مرز آن کامأل مشخص  ام مطمئن می فقط در آن نواحی که خود سفر کرده 

ی کمربند کویری با عرض کم وجود دارد اما جهانگردان  ام تعداد دیگرکمربند عریضی که من از آن گذشته  نیست. گذشته از

 اند.اند آن را به روی نقشۀ خود مشخص ننمودهاروپائی که از آن مناطق دیدن کرده

با دقت تمام ارتفاعات را محاسبه کرده و تعدادی از آنها به روی نقشه آورده شده تا مشخصات    Nils Ekholmدکتر نیلس اکهلم  

برداری کرده بودم توسط آقای آندرش هنینگ  ها و خاک آن منطقه که من نمونه نواع سنگ ا  مشخص شود.   جغرافیائی آن مناطق 

Anders Henning  در لوندLund  .های کتاب فقط  ام. ترسیممورد را خودم تهیه کرده ۵های کتاب به جز عکس  مطالعه شد

عکس رنگی کتاب کار خود من    ۶ کارآئی دیگری ندارند. اند وبرای درک بهتر از حاالت اهالی و شرایط مناطق آورده شده

 هاها و نقشه با همکاری من رنگ آنها را تنظیم کرده است. فیلم عکس Lindrothباشد که هنرمند معروف آقای لیندروت می

 برداری شده است. ای دارد نسخه در آتلیۀ ارتش که سابقۀ دیرینه 

  ،های منکه در کار تنظیم دست نوشته ، Almaساله و خواهرم آلما  ٨۴پدر اند مخصوصأ از اشخاصی که به من کمک کرده 

 وجه راحت نبود، نهایت قدردانی را دارم.که خواندن آنها به هیچ 

که در آن زمان سرمنشی مخصوص معاون والی هند بود و کمک شایان   Sir J. R. Dunlopتقدیم کتاب به سرهنگ دانلوپ 

 باشد. والی هند می  Creweتوجهی به من کرد کار مشکلی نبود. اینک او آجودان لرد کرو 

 

 خ(  ١٢٨٩) میالدی  ١٩١٠اکتبر   ١۶استکهلم 

 دین سون هه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ایم چون خواب اگرچه رخت اقامت فکنده 

 ایم ما   انه ـــــزنی به هم، افسـتا چشـم می 

 اند   ـتهـ مــهر بتان در آب و گل ما سـرشــ

 ایم ما   صائب، خــــمیرمایۀ بتـــــــــــخانه
 صائب تبریزی

 
 

 مقدمه مترجم 

 

بلند  سفر تحقیقاتی    سومین" شرح  میان ایران، سیستان و بلوچستانکتابی که در دست دارید با نام "سفر به هندوستان و گذر از  
در زمان سلطنت   ( خ ١٢٨٧تا  ١٢٨۴)میالدی  ١٩٠٨تا  ١٩٠۵از سال باشد که میبه آسیای مرکزی  دینسون هه مدت 

سیستان و  میان کویر تا تهران و از از اول سفر  مرحلۀدر مورد  این سفرنامهانجام گرفته است. مظفرالدین شاه قاجار 
شهرها توجه خود را به روی کویرهای ایران معطوف آثار دیدنی نگارنده در عوض شرح  و باشدمیدر دو مجلد بلوچستان 

 است.  داشته
میالدی مواجه   ١٩٠۵کراتیک سال های روسیه در انقالب دمورسیدن به منطقۀ قفقاز با ناآرامی با ی سفردر ابتدا نگارنده

د، در نوع خود جالب و  گردبیان می حاضر در منطقه از زبان یک شاهد عینی مطالب این بخش از آن رو که  و شودمی

باالخره  د و وررابوزان رسانده، با کالسکه از طریق ارمنستان به تبریز میتبا کشتی خود را با نگارنده  آنگاهتاریخی است. 

از   بلوچستانبه سمت تحقیقاتی خود شتر ترتیب داده و سفر  ١۴شود. در تهران کاروانی با از راه قزوین وارد تهران می

کند و شرح این سفرها  کویر عبور میدشت دو بار از در استان اصفهان الی جندق . او در حوکندآغاز میرا  ها حاشیۀ کویر

. ایام اقامت او در طبس مصادف با دهۀ اول محرم است و او شرح کاملی از مراسم داردبیان می ها آن را با ذکر جزئیات 

بندان کاروان خود را به فروش رسانده  منطقۀ  کند. آنگاه به سمت سیستان حرکت کرده، در  بیان می   این شهرروز عاشورا در  

در د. انرسکرد، میآن بیداد می  ن درای به نصرت آباد مرکز ایالت سیستان که بیماری طاعوبا شترهای کرایه  خود را و

 . دیابمیپایان  کویته مرکز ایالت بلوچستان   درتحقیقاتی سفر  این مطالب قسمت اول نهایت 

های برای نگارش این کتاب، زحمت فراوانی متحمل شده است. مخصوصأ گردآوری نوشته  کامأل واضح است که نویسنده

میالدی، مستلزم همت و کوشش فراوانی بوده    ١٩شرایط محدود اطالعاتی در اواخر قرن  فصول تاریخی کتاب که با توجه به  

او در مورد آداب و رسوم   اشتباهات ساله دارد و  ۴٠های قبلی وی، نشان از پختگی نگارندۀ  است. مقایسۀ این اثر با سفرنامه 

تعدادی از اشتباهات در متن اصلی کتاب آورده شده  است. هرچند کار ترجمه خالی از اشکال نیست اما    تقلیل یافته مردم ایران  

 .اندشده ها به همان صورت برگردان در این موارد با اعتقاد به اصل امانت داری در کار ترجمه، نوشته و 

نهایت  ها پدیا، وبستر و چند مأخذ دیگر استفاده شده است. در مورد تاریخ ها از انسیکلوپدی ایرانیکا، ویکیدر کار زیرنویس 

تالش شده تا برای خواننده قابل استفاده باشد اما چون کار تبدیل سنوات قمری به خورشیدی و میالدی از صحت چندانی 

 .اندبرخوردار نیست به همان گونه آورده شده

 یمذهبیهاتیو اقل رفارسیاقوام غ بخصوص  یگرام  هنانیماز کتاب از هم  یهائخاطر مطالب بخش دارد که به  یجا نجایدر ا

نیست   اشکالخالی از  امید است این کار که  . مینما یپوشخود درخواست چشم ه  نوب  د به گیرنمی مورد هجو قرار   انأی که اح

 خوانندۀ گرامی قرار گیرد. استفادۀمورد 

 

 خورشیدی  ١٣٨٩استکهلم تابستان 

 ممترج


