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نخستین بانوي سفرنامه نویس ایراني در اروپا 

)بي بي کوکب بختیار(
  

غفار پوربختیار*

چکیده
بي بي کوکب بختیار دختر نصیرخان سردار جنگ بختیاري و همسر فتحعلي خان 
تاریخ معاصر  از زنان فرهنگ دوست و دانش پرور  بختیاري یکي  سردار معظم 
ایران مي باشد. او نخستین بانوي ایراني است که با مسافرت به اروپا و بازدید 
از شهرها و کشورهاي مختلف خاطرات و وقایع سفر خود را به رشته ي تحریر 
درآورد. این بانوي ادب دوست در سفرنامه خود نشان داده است که فریب مظاهر 
و ظواهر عوام فریب فرنگستان و مغرب زمین را نخورده و در این سفرنامه ي 
به هویت و فرهنگ ملي و مذهبي خود وفادار مانده و از آن دفاع کرده است. 
بي بي کوکب بختیار همچنین در طي انقالب مشروطه و تاریخ معاصر ایران در 
از  میزبان عده اي  بختیاري  نام دزک در چهارمحال  به  قلعه ي اختصاصي خود 
از دکتر  میتوان  از جمله  بود که  ادبي و سیاسي روزگار خود  رجال فرهنگي، 

مصدق سیاستمدار تاریخ معاصر ایران نام برد.

کلید واژگان: ایل بختیاري، قلعه دزک، سفرنامه فرنگستان.
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مقدمه
در طول تاریخ ایران مردان و زنان بسیاري را داریم که در مواجهه با فرهنگ هاي بیگانه و بویژه 
فرهنگ غربي از مظاهر فرهنگ ملي و یا فرهنگ دیني خود دفاع نموده اند. شناخت و معرفي این 
اشخاص رسالت بزرگ و خطیري است که برعهده مورخان و نویسندگان مي باشد. بي بي کوکب 
بختیار یکي از همین افراد بوده است. ایل بختیاري در دفاع و پاسداري از فرهنگ و هویت ملي 
ایران در طول تاریخ و به خصوص تاریخ انقالب مشروطه ایران نقش بسزایي ایفاء نموده است. توجه 
و عالقه به حفظ و نگهداري مواریث کهن فرهنگي همچون اشعار شاهنامه فردوسي و دیوان هاي 
نظامي گنجوي نظیر هفت پیکر و اسکندرنامه از یک سو و دفاع از قلمرو ایران در مقابل با متجاوزان 
روس، انگلیس، عثماني و افاغنه در طول تاریخ از سوي دیگر نشان دهنده حسن انجام نقش مذکور 
توسط بختیاري ها مي باشد. این بانوي فرهنگ دوست که نسبش به ایل مذکور مي رسد نیز با سفر به 
فرنگستان )اروپا( و مواجهه با فرهنگ و جامعه غربي تحت تاثیر عوام فریبي هاي آن فرهنگ قرار 
نگرفته و به شدت از مظاهر و مصدایق فرهنگ ملي و دیني خود دفاع نموده است. او که عالقه و 
اشتیاق بسیاري به فرهنگ ایراني- اسالمي خود داشته است، در هر کجا که این فرهنگ با خطرات 

و آسیبهاي مواجه مي گردید از آن دفاع نموده است)عکاشه، 1363، ص5(.

شرح حال بي بي کوکب بختیار
بي بي کوکب بختیار دختر نصیرخان سردار جنگ بختیاري در سال 1271 شمسي در میان ایل 
امامقلي خان  فرزند  نصیرخان  پدرش  بي بي کوکب (  قبر  ) اطالعات سنگ  متولد گردید  بختیاري 
حاجي ایلخاني از طایفه زراسوند، دورکي باب و شاخه هفت لنگ ایل بختیاري بود که در طول 
حیات خود مناصب مهم و حساسي را در ایران بر عهده داشت. نصیرخان فرزند امامقلي خان حاجي 
ایلخاني در کنار برادر بزرگ تر خود لطفعلي خان در جریان استبداد صغیر محمدعلي شاه قاجار از 
وي حمایت کردند و بنابراین لطفعلي ملقب به مفخم و نصیرخان ملقب به سردار جنگ گردید 
) خاطرات سردار ظفر، مجله وحید، 1352، ص 454 (. اما پسر عموهایش یعني علي قلي خان سردار 
اسعد و برادرانش که پسران حسینقلي خان ایلخاني بودند از مشروطه خواهان حمایت نمودند و به 
مقابله با استبداد محمدعلي شاه برخواستند. با فتح تهران توسط مشروطه خواهان بختیاري و گیالني، 
محمدعلي شاه سرنگون و پسرش احمدشاه به جاي او بر تخت سلطنت نشانده شد اما سردار اسعد 
و برادرانش حاضر به تنبیه و مجازات امیر مفخم و سردار جنگ نشدند و این دو حتي در دوران 
مشروطیت مناصب مهمي بدست آوردند. در این میان نصیرخان مدتها حکومت ایاالت مهم ایران 
همچون اصفهان و یزد را دارا بوده و یا با داشتن مقام ایلخاني کل بختیاري، این ایل را اداره مي نمود 
و در دوره ي چهارم نیز نماینده بختیاري ها در مجلس شوراي ملي بود. او در بهمن1310 شمسي در 
هامبورگ آلمان درگذشت و در مقبره خانوادگي در نجف اشرف مدفون گردید )دانشنامه تخت 

فوالد اصفهان، 1389، ص 287(.

نخستین بانوي سفرنامه نویس ایراني در اروپا)بي بي کوکب بختیار(
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بي بي کوکب دوران کودکي خود را میان سیاه چادرهاي ایل بختیاري و مراتع سرسبز و کوهستاني 
آنها گذراند. به علت وجود صمیمیت و نزدیکي میان نصیرخان سردار جنگ و برادرش لطفعلي خان 
امیر مفخم ) این دو برادر تني بوده و مادرشان ماه منظر نام داشت(، سردار جنگ دختر خود به نام 
بي بي کوکب را به ازدواج فتحعلي خان ساالر موید پسر امیر مفخم درآورد. فتحعلي خان در جنگ هاي 
مشروطه خواهان با ضد انقالبیون دوشادوش مشروطه خواهان جنگید و بویژه در جنگ هاي بروجرد 
شجاعت و رشادت بسیاري از خود بروز داد و به همین خاطر طي فرماني از سوي احمدشاه در رجب 

1330 لقب سردار معظم را بدست آورد ) دانشور علوي، 1377، ص 108(.
از دوران کودکي و نوجواني بي بي کوکب اطالعاتي در دست نیست. همین قدر مي دانیم که او 
تحصیالت خود را زیر نظر معلم هاي سرخانه که غالباً از میان مدرسان زبده اصفهان برگزیده شدند 
گذرانده و سپس با مطالعه مستمر آثار ادبي و متون تاریخي و دیني و مراوده با علما و ادبا به تکمیل 

معلومات خود پرداخت )دانشنامه تخت فوالد اصفهان، 1389، ص 289(.

زنان فرهنگ دوست و هنرپرور در ایران و ایل بختیاري
در دوره ي قاجار زنان فرزانه و فرهیخته اي دیده مي شود که در شعر و ادب و هنر و تاریخ منشاء 
اثر بوده و حتي آثار و اشعاري از خود به یادگار گذاشته اند. زناني چون طاووس خانم، دلشاد خانم 
و آغاباجي که هر سه از زنان فتحعلي شاه قاجار و اهل شعر و ادب بوده اند، یا ماه تابان  خانم ملقب به 
قمرالسلطنه و حسن جهان خانم دختران فتحعلي شاه که طبع شعر داشته اند. یا بانواني چون عصمت، 
ام اسلمه و ضیاء السلطنه که عالوه بر شاعري، هنرمند و خوشنویس بوده اند و همین طور جهان خانم 
ملقب به مهدعلیا، عفت السلطنه همسر ناصرالدین شاه، فخرالدوله دختر ناصرالدین شاه و خیلي دیگر 
از بانوان عصر قاجار که هر کدام در شعر، ادب، علم، خوشنویسي، نقاشي و موسیقي مهارت و تبحر 
بسیاري داشته اند. اما در ایل بختیاري نیز به علت توجه بسیاري از بختیاري ها به آموختن علم و ادب، 
و استعداد و قریحه فوق العاده آنها در کسب علم و دانش نیز زنان دانشمند و ادب پروري ظهور 
کرده اند. الیزابت مکبن روز1 در این خصوص مي نویسد: " زن هاي بختیاري استعداد و فوق العاده اي 
در سوادآموزي دارند و تنها ترس من آن است که اگر آنها به دنبال کسب دانش بروند از کار اصلي 
خود که همان خانه داري و فراگیري حرفه هاي محلي است باز مي مانند" ) مکبن روز، ترجمه امیري، 

1373، ص 13(.
از میان بي بي ها و بانوان فرهیخته، دانش دوست، ادب پرور و تاریخ دان بختیاري مي توان به کساني 
چون بي بي مریم و حاجیه بي بي نیلوفر از دختران حسینقلي خان ایلخاني بختیاري و خواهران سردار اسعد 
و سردار ظفر، بي بي خانم همسر امامقلي خان حاجي ایلخاني بختیاري اشاره کرد. حتي وسعت اطالعات 
و اگاهي بسیار و بي نظیر بي بي خانم تا آن اندازه سرآرنولد ویلسون2 رئیس شرکت نفت ایران و انگلیس 

1. Elizabet Macben Ross
2. Sir Arnohd Willson
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در خاطرات خود درباره ي این ویژگي او مي نویسد: " در اینجا باید گفت که من در بین مردم ایران از 
هر طبقه اعم از ذکور و اناث، حتي در میان رجال سیاسي این کشور کمتر کسي را دیده ام که به اندازه 

این بي بي وسعت اطالعات داشته باشد" )ویلسون، ترجمه سعادت نوري،1347، ص 250(.

بي بي کوکب بختیار، نخستین بانوي سفرنامه نویس ایراني
یکي از شاخص ترین و برجسته ترین بانوان بختیاري در فرهنگ دوستي و علم و ادب پروري، 
اطالع  با  و  دانا  اشخاص  زمره  در  را  بي بي کوکب  آنکه  از  ویلسون، پس  مي باشد.  بي بي کوکب 
زمان توصیف مي کند، در خصوص دیدگاه و نظر وي پیرامون حکومت قاجار مي نویسد: " سرکار 
بي بي معتقد بود مادام که سالطین قاجاریه در این مملکت فرمانروایي مي کنند، اهالي این کشور 
آب خوش از گلویشان پایین نخواهد رفت و اوضاع ناگوار کنوني اصالح نخواهد شده ")ویلسون، 

سعادت نوري، 1347، ص 250(.
به فرنگستان )اروپاي امروزي(  ایراني دانست که ضمن مسافرت  بانوي  او را مي توان نخستین 
اهتمام ورزید.  به ثبت وقایع و حوادث سفر خود  از کشورها و شهرهاي مختلف آن،  بازدید  و 
بي بي کوکب به همراه شوهرش فتحعلي خان سردار معظم از ایران روانه اروپا گردید )پوربختیار، 
1387، ص 58(. علت اصلي سفر وي به فرنگستان، عالوه بر معالجه بیماري خود، دیدار و عیادت از 
پدرش نصیرخان سردار جنگ بختیاري بود که به علت بیماري در یکي از بیمارستانهاي هامبورگ 
آلمان بستري بود. متن اصلي این سفرنامه در بایگاني تخصصي مظفر بختیار، استاد بازنشسته زبان و 
ادبیات فارسي دانشگاه تهران که نوه پسري بي بي کوکب مي باشد موجود است. بنا به گفته ي ایشان 
این سفرنامه در آینده اي نه چندان دور به صورت کتاب چاپ خواهد شد که البته این مهم تاکنون 
اتفاق نیفتاده است. بي بي کوکب طي این مسافرت با دقت، تیزبیني و نکته سنجي، کلیه مشاهدات و 
مسموعات و حوادث و وقایع مهم و ارزشمند را ثبت و ضبط نموده و شرح داده است. این سفرنامه 
نشان دهنده وسعت اطالع ، دقت نظر و قدرت قریحه ي ادبي و انشاي استوار و ادیبانه ي او مي باشد. 
برابر مظاهر و ظواهر  ناباختگي و بي اعتنایي در  تیزبیني و خود  به گفته ي مظفر بختیار، آگاهي، 
مردم فریب فرنگ توسط بي بي کوکب و کوشش در حفظ شعایر و آداب و سنن اسالمي و ایراني 

در این سفرنامه از جانب وي در خور توجه است )عکاشه،1363، ص 5(.
سفرنامه ي بي بي کوکب عالوه بر دقت نظر و تیزبیني نویسنده، با نثري پخته و استوار و انشایي 
ادیبانه به نگارش درآمده است. اشاره به آیات و احادیث و امثال عربي و فارسي، تضمین ابیات 
مختلف از شعرایي همچون مولوي و حافظ، کاربرد ترکیبات، اصطالحات، عبارات و کنایات ادبي 
و استفاده از انواع سجع و موازنه، نمودار وسعت اطالع و ذوق و قریحه و نیز تتبع نویسنده در متون 
ادب فارسي است و خصوصاً تأثیرپذیري نویسنده از کلیله و دمنه و انوار سهیلي که از کتاب هاي 

متداول ادبي در آن زمان بوده، کاماًل مشهود است )دانشنامه تخت فوالد، 1389، ص 288(.
بي بي کوکب پس از ذکر علل سفر خود به فرنگستان به شرح میزان فرهنگ دوستي و ادب پروري 

نخستین بانوي سفرنامه نویس ایراني در اروپا)بي بي کوکب بختیار(
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بانوان دربار قاجار مي پردازد. در اینجا جهت نشان دادن قدرت انشاء و عبارت پردازي بي بي کوکب 
به ذکر چند جمله از سفرنامه وي اکتفا شود؛

گزیده اي از سفرنامه فرنگستان بي بي کوکب بختیار
هو. رب یسر و تمم بالخیر، الهي عاقبت محمود گردان

روزنامه فرنگستان کمینه کوکب بختیار است.
که دراز است ره مقصد و من نو سفرم             همتم بدرقه راه کن اي طایر قدس 

     فحمداً ثم حمداً ثم حمداً که محول احوال بندگان و سبب سازکار عالمیان اسباب و ساز سفر 
خیریت اثر فرنگ را که اطبا جهت معالجه و صیانت نفس واجب دانسته و اقربا بر انجام آن اصرار 
موکد دارند در مرافقت زوج معظم مهیا فرمود. تا دو سه ماه قبل از این از همه اسباب سفر فقط عزم 
سفر در سر بود و خیال خام در نظر مي نمود ولي بحمداله به فضل و توفیق الهي وسایل از هر جهت 
تدارک و تکمیل گردید و حالیا خود را نه فقط عازم و جازم بل مسافر رو به راه و راهي پادر رکاب 

مي بینم " جرس فریاد مي دارد که بربندید محمل ها"
و ز سبب سوزیش همه حیران شدم«             »در سبب سازیش سرگردان شدم 

     ... به هرجهت، حال که به تفضل و توفیق الهي محظورات مرتفع گردیده و اسباب سفر اوالً 
محض تشرف به زیارت و دستبوس خدایگان مقامي حضرت ابوي و در ثاني به نیت استعالج و 
استقامت مزاج از هر حیث مهیا و آماده شده، توکل به درگاه بنده نواز و کارساز حقیقي و التجاء به 
شفاخانه غیبي دارم. ذره اي چشم امید به حکیم جسماني و اسباب و وسائط دنیوي ندوخته ام، بر آنچه 

بر قلم تقدیر و رقم مشیت و رضاي احدیت رفته باشد خشنود و راضي ام به رضاي او:
باشد که از خزانه غیبیم دوا کنند              دردم نهفته به ز طبیبان مدعي  

                                                                                                     ) خسروي، 1384، ص 194(
بي بي کوکب و دکتر مصدق

چهارمحال  دزک  روستاي  در  بختیاري  مفخم  امیر  لطفعلي خان  اربابي  قلعه ي  دزک  قلعه ي 
تابستان داراي آب و هواي خوش و مراتع و  بهار و  بختیاري واقع است. منطقه اي که در فصل 
درختان سرسبز مي باشد. این قلعه پس از مرگ امیر مفخم به پسر بزرگش فتحعلي خان سردار معظم 
شوهر بي بي کوکب تعلق یافت. عده اي از بزرگان فرهنگ و ادب ایران زمین در طول تاریخ انقالب 
مشروطیت و تاریخ معاصر ایران به جهات و علل گوناگون از جمله به دالیل سیاسي روزگاري 
را در این قلعه گذرانیده اند و این قلعه مأمن و پناهگاه آنان بوده است. علي اکبر دهخدا دانشمند و 
ادیب برجسته و مؤلف لغت نامه مشهور دهخدا، وحید دستگردي شاعر شهیر اصفهاني، محمدتقي 
ملک الشعراي بهار شاعر و سیاستمدار معروف، آندره مالرو نویسنده برجسته فرانسوي از مهم ترین 
افراد برجسته اي بودند که به اقتضاي روزگار در طي روزگاران مختلف در این قلعه اقامت داشته اند 
و بنابراین، بي بي کوکب نیز دیدار و گفتگو با اغلب این مهمانان برجسته را تجربه کرده و از محضر 
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اقتضاي سیاست آن  به  از کساني که  است. یکي  برده  فرهنگي  و  ادبي  استفاده هاي علمي،  آنها 
لقب  روزگار  آن  در  که  بود  مصدق  محمد  است،  گذرانده  قلعه ي دزک  در  را  مدتي  روزگار 
مصدق السلطنه داشت و در منصب والي ایالت فارس بر آن ایالت حکمروایي مي کرد. اما با وقوع 
کودتاي سوم اسفند 1299 و رسیدن سید ضیاء الدین طباطبایي به منصب نخست وزیري ایران، اغلب 
رجال و مقامات مملکتي دستگیر و زنداني شدند بنابراین، مصدق که از جانب دولت جدید خود 
را در خطر مي دید حکومت فارس را رها کرده و از خان هاي بختیاري تقاضاي کمک نمود تا به 
وي پناه بدهند. او به قلعه ي دزک آمد و مدتي میهمان امیرمفخم و سردار معظم، پدر شوهر و شوهر 
بي بي کوکب گردید. بي بي کوکب که با زیرکي و تیزبیني خود جایگاه و شأن محترم و واالیي 
براي مصدق قائل بود، از هر حیث مقدمات اقامت و پذیرایي شایان توجه از او را فراهم ساخت. 
نامه اي از بي بي کوکب در دست است که نشان دهنده عالقه مندي و توجه این بي بي بختیاري به 
پذیرایي از میهمان سیاستمدار و عالي مقام خود مي باشد. بي بي کوکب در این نامه که داراي نشان 
سربرگ مخصوص وي و مهر و امضاءاش مي باشد خطاب به کدخداي دزک مي نویسد: " عالي جاه 
از قراري که جناب آقاي مصدق السلطنه اطالع داده اند هفته  کدخداي دزک خاطر نشان سازد 
آتیه مختصراً از صفحات فارس مردانه به دهکرد و دزک عزیمت خواهند نمود. مقرر آنکه مطابق 
دستورات مشروح مفصل که توسط آقاي دکتر امین ابالغ شده با نظارت و هدایت مشارالیه معجاًل 
اقدام نموده، اطاق هاي سردر را براي پذیرایي، منزل مهیا ساخته، کالسکه خودم را مرتب نموده 
حاضر باشد. بالجمله نهایت سعي و مراقبت و انتظام و حسن سلیقه به عمل آید و هر نوع کم و 
کسر اسباب و اثاثیه از ظروف نقره و چیني آالت از لوازم انبار و صندوق خانه بي مضایقه تکمیل و 
الیق و آبرومندانه برگزار کنند. زیاده مطلبي نیست. ]مهر و امضاء[ کوکب بختیار ) سند ضمیمه در 
آرشیو دکتر مظفر بختیار( دکتر مصدق پس از سقوط دولت سید ضیاءالدین طباطبایي از چهارمحال 

بختیاري به تهران عزیمت نمود.
او  به مکه مشرف گردید.  فرائض مذهبي در 1327 ش.  به  به عالقه اش  با توجه  بي بي کوکب 
خوانین  اختصاصي  و  خانوادگي  آرامگاه  در  و  درگذشت   1339 اردیبهشت  هفتم  در  سرانجام 
بختیاري در تکیه میر فندرسکي مشهور به تکیه بختیاري ها در قبرستان تخت فوالد اصفهان در کنار 

قبر شوهرش فتحعلي خان سردار معظم به خاک سپرده شد )اطالعات سنگ قبر بي بي کوکب(.

نتیجه گیری
بي بي کوکب بختیار یکي از زنان برجسته ایل بختیاري مي باشد که در دوران زندگاني خود منشاء 
خدمات و اثراتي بوده است. دیدار با علما، ادبا و سیاستمداران و مذاکره و گفتگو با آنها توسط 
بي بي کوکب موجبات روشني اندیشه و گسترش افق دید این بانوي بختیاري را فراهم آورد. اما 
این  به فرنگستان و ثبت و ضبط خاطرات و حوادث  اقدام بي بي کوکب سفر  بي شک مهم ترین 
مسافرت بوده است. او در این مسافرت به شرح مظاهر و ظواهر مردم فریب فرهنگ فرنگ مي پردازد. 

نخستین بانوي سفرنامه نویس ایراني در اروپا)بي بي کوکب بختیار(
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اما نکته جالب و ارزشمند در سفرنامه ي وي این است که بي بي کوکب پس از تشریح مظاهر مادي 
و معنوي کشورها و شهرهاي اروپا به تنقید از جامعه ي اروپایي و فرهنگ آن پرداخته و هویت ملي 
و مذهبي خود را مقابل این فرهنگ لوکس و مادي نباخته و از دست نداده است. بي بي کوکب 
به روایت سفرنامه اش فریب زیبایي ها و عوام فریبي هاي جامعه ي غربي را نخورده و در مقابل از 
فرهنگ و هویت ملي و مذهبي خود دفاع کرده است. این بي بي بختیاري که عالقه بسیاري به 
فرهنگ ایراني اسالمي خود داشته است در طول مسافرت خود به فرهنگ به شدت و وحدت هر 

چه تمامتر از این فرهنگ دفاع نموده است.
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