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Abstract 
Travelogues are in fact valuable and first-hand treasures and documents of 

some historical, social, cultural, religious and literary events, which can be 

examined from various aspects. Travel writing in the ancient history of Persian 

literature has a long history. Nearly a thousand years have passed since the 

writing of Nasser Khosrow's travelogue. Since then, many travelogues have 

been written, all of which is a clear proof of the attention of the creators and 

the serious interest of the audience in this kind of literature. In the Qajar 

period, travel writing has a special place. Travel writing has never been as 

common as it was in this period. In these travelogues, each of the authors looks 

at the issues and events of the journey from a specific perspective and they 

have taken special care. In the Qajar period, with the spread of this type of 

literature, many intellectuals used travelogues as a written form to inform 

people and record historical events. The present study has extracted and 

examined the common themes and themes in the travelogues of this period. 

To this end, it has selected a number of important and complete travelogues 

of this period, and by examining their content, we have revealed the common 

features and themes in them. Studies show that these topics are common to 

most travelogues: 1. Praise to God 2. Description 3. Criticism 4. Contradiction 

5. Giving incomplete information 6. Expression of self and spiritual states 7. 

Feeling pity for one’s homeland 
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 عصر قاجار یهاسفرنامه ییمحتوا یبررس

 رانیدانشگاه تهران، ا ،یفارس اتیزبان و ادب ،استاد     منوچهر اکبری
  

 رانیدانشگاه تهران، ا ،یفارس اتیزبان وادب یتخصص یدکترا یدانشجو    سعید عالئی
  

  چکیده
 ،یاجتماع ،یخیتار یرخدادها یارزشمند و دست اول از برخ یو اسناد هانهیگنج قتیها در حقسفرنامه

در  یسینوهستند. سفرنامه یبررس گوناگون قابل یهاکه از جنبه شوندیشمرده م یو ادب یمذهب ،یفرهنگ
ناصرخسرو  ۀسفرنام ریاز تحراست.  اشتهدور و دراز د یو سرگذشت نیرید یانهیشیپ یکهن ادب فارس خیتار

گواه  یاند که همگبه نگارش درآمده یاریبس یهازمان سفرنامه . از آنگذردیبه هزار سال م کیاکنون نزد
 یسینوسفرنامه هیقاجار ۀدر دور است. یادب ۀگون نیمخاطبان به ا یو اقبال جد آورندگاندیبر توجه پد یروشن

 نیدوره رواج نداشته است. در ا نیمثل ا یادوره چیدر ه یسینو. سفرنامهکندیم دایپ یاژهیو گاهیجا
توجه  یاژهیو به نکات و ستهیسفر نگر یخاص به مسائل و رخدادها یها هر کدام از مؤلفان، از منظرسفرنامه

 ینوشتار یاگونه ۀها به منزلاز روشنفکران، از سفرنامه یاریبس ،یدبنوع ا نیقاجار، با رواج ا ۀاند. در دورکرده
موضوعات  یاده کردند. پژوهش حاضر به استخراج و بررساستف یخیتار عیمردم و ثبت وقا یسازآگاه یبرا

مهم و کامل  یهااز سفرنامه یمنظور تعداد نیدوره پرداخته است؛ بد نیا یهامشترک در سفرنامه نیو مضام
. میامشترک در آنها را آشکار ساخته نیو مضام هایژگیآنها، و ییمحتوا یدوره را انتخاب کرده و با بررس نیا

. 2خدا  شی. حمد و ستا1ها مشترک است: سفرنامه شتریموضوعات در ب نیکه ا دهدینشان م هایبررس
. 7 یاحوال معنو انیالحال و ب.حسب6. دادن اطالعات ناقص 5 ییگوضهی. نق4. نقد و انتقاد 3توصیف 

 خوردن بر وطن.افسوس

  مشترک. نیسفرنامه، عصر قاجار، محتوا، مضام :هاواژهکلید
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  مقدمه
 ایدر قالب آن مشاهدات خود را از اوضاع شهرها  سندهیگزارش است که نو یسفرنامه نوع

 یمطالب هادهیو شن هادهید نی. ادهدیکه بدان مسافرت کرده است، شرح م ییهانیسرزم
 ،یو مذهب یزبان، مذهب، آداب و رسوم مل ت،یآب و هوا، جمع ،ییایجغراف تیچون: موقع

شهرها،  فیبه توص سندهی. عالوه بر آن نوردیگیمو... را در بر شهورم یهاتیبزرگان و شخص
خوانندگان قرار  اریاز آنها در اخت یو اطالعات پردازدیم زیو... ن هایبناها، راهها، شگفت

 .دهدیم
است که از  یبه خاطر شناخت شتریها قائل شد بسفرنامه یبرا توانیکه م یو ارزش تیاهم»

هر چه به  -کشورها یو مکان یزمان تیموقع یبررس نیاند و همچنملل مختلف به دست داده
با  الخصوصیعل گردد،یها، مشهودتر مموارد در سفرنامه نیا میشویم ترکیزمان حال نزد

نشر  یو کوشندگان برا کنندگانحیمدون، تصح یخیمجموعه اطالعات تار دنفراهم بو
مندان عالقه اریمطالب را روشنتر در اخت ،یخیقادرند با استناد به موارد تار زیها نکتاب هگوننیا

 ( 1361 ،ی)فاروق« بگذارند.
دور و دراز داشته  یو سرگذشت نیرید یانهیشیپ یکهن ادب فارس خیدر تار یسینوسفرنامه

. از آن زمان گذردیبه هزار سال م کیناصرخسرو اکنون نزد ۀسفرنام ریاست. از تحر
 دآورندگانیبر توجه پد یگواه روشن یبه نگارش درآمده اند که همگ یاریبس یهاسفرنامه

 است. یادب ۀگون نیبه ا نمخاطبا یو اقبال جد
: سدینویم رانیدر ا یسینوسفرنامه ۀنیشیها در خصوص پدر سفرنامه یریدر کتاب س یفاروق

و مسافران و  احانیّاروپا، س یها و بازارهادر جاده میاندازیب یاگر به جهان قرن پنجم نگاه»
جهانگرد و تاجر  کیبندرت با  رانیو ا نیدر مشرق زم کهی. در حالمینیبیم یادیز یشرق
 ۀعالق انییشرق است و اروپا یهاکار ملت شتریب یسینو. سفرنامهمیشویم مواجه یغرب

 ییاروپا احانیّاز س یو انبوه کندیم رییبه آن ندارند، اما چند قرن بعد وضع کاماًل تغ یچندان
 (4)همان: « .آورندیو عراق هجوم م رانیا یبه سو
انواع  ریبا سا سهیاز قدمت آن در مقا رانیها در اسفرنامه یریگشکل یخیتار ۀبه سابق ینگاه

کهن را به  رانیدر ا احتیو آغاز س یسینوسفرنامه ۀخچیتار می. اگر بخواهدهدیخبر م یادب
 ئنشواهد و قرا م؛یبرگرد انیرانیقبل از سکونت ا یهاها و سالبه قرن میریناگز م،یقلم آور



 

 

فالت وجود  نیدر ا انیرانیاز سکونت ا شیاقوام پ انیآمد مورفت ربازیکه از د دهدینشان م
 داشته اسـت. 

 ب،یطب هیو به زمان برزو انیساسان ۀبه دور رانیدر ا یسینوسفرنامه ۀمعتقدند سابق یبرخ»
به کشور هندوستان داشت و از جانب  یطوالن یکه سفر رسدیم روان،یپزشک خسرو انوش

دقت و توجه به جهان قرن پنجم  یو دمنه شد. با کم لهیکتاب کل ۀمأمور ترجم یپادشاه ساسان
در  یمسلمان و شرقی سرشار است، ول احانیّاروپا از وجود س یاهو بازار هاجادهکه  مینیبیم

 ،ی( اما به صورت رسم3)همان: « .میشویمواجه م یغرب احیس کیبا  یگاه نیمشرق زم
ابو »از  یمربوط به قرن پنج هجر رانیدر ا یاسالم ۀدر دور یسینوسفرنامه ۀنیشیپ نیتریمیقد
 است.  «یانیادناصرخسرو قب نیمع
 نیاز ا یناش یفلسف أسیو  یاجتماع یناامن ،یاسیس یثباتیمغوالن و توأم با آن ب ورشی با

 ۀدگربار جادیبا ا هیصفو ۀدر دور رود؛یبه شکل مرسوم آن به اغما م یسینوسفرنامه ت،یوضع
 رانیکه غالبًا بازرگانان بودند، در سفر به ا ییجهانگردان اروپا ران،یا یاسیس یکپارچگی

تأمل  ای انهیگرالیتحل ،یاسیس شهیاند دگاهیکه البته از د سندینویم یمتعدد یهانامهسفر
 . شودیم رانیدر ا ینوشتار ۀگون نیا یهاجرقه نینخست جادیاما باعث ا ست،ین یخاص فلسف

 یادوره چیدر ه یسینوکرد. سفرنامه دایپ یاژهیو گاهیجا یسینوسفرنامه هیقاجار ۀدور در
و  ،ییبا اروپا از سو یاسیارتباط س لیدوره به دل نیقاجار رواج نداشته است؛ در ا ۀمثل دور

سو،  گریکه عامل ترک وطن بوده است، از د یو اقتصاد یاجتماع ،یاسیخاص س طیشرا
نوع  نیقاجار، با رواج ا ۀمتداول شد. در دور تیوضع نیسفرنامه متناسب با ا یرنوشتا ۀگون
مردم  یآگاه ساز یبرا ینوشتار یاگونه ۀها به منزلاز روشنفکران، از سفرنامه یاریبس ،یادب

 زین تهیقاجار در تحوالت عـصر مشروطه و ورود مدرن ۀها در دوراستفاده کردند. سفرنامه
 داشتند.  یانقش برجسته

و  یاجتماع ،یادب یو موشکاف یبررس تیعصر از جهات گوناگون قابل نیا یهاسفرنامه
و استخراج  ییمحتوا یپژوهش از نظر نگارنده، بررس نیا یدارند، اما هدف اصل یخیتار

 یهااز سفرنامه یهدف تعداد نیبه ا لین یهاست؛ براسفرنامه نیموضوعات مشترک در ا
مشترک در آنها  نیو مضام هایژگیآنها، و یکرده، با بررس نتخابدوره را ا نیمهم و کامل ا

 .میارا آشکار کرده



 

 

 پیشینۀ تحقیق 

ست که در زیر ها، مقاالت و پژوهشها تاکنون کتابسفرنامه دربارۀ صورت گرفته ا هایی 

 کنیم:برخی اشاره می به

مهکتاب  ـــفرنا ـــیری در س فاروقی یکی از جامع( 1361)هاس ها در کتاب تریناز فؤاد 

 هاست.خصوص سفرنامه

سعود نوربخش ) سیاحت ( در کتاب 1364م سفر و  سافران تاریخ: مروری بر تاریخچۀ  م
 نویسی پرداخته است.سفر و سفرنامه ، به شکل جامع به پیشینۀدر ایران

این زمینه دیگری در  ( از قدسیه رضوانیان اثر1395)نویسینویسی تا داستاناز سرگذشت

سنده در بخش ست که نوی سفرنامهها سفر،  سی،ایی از آن به تعریف  سفرنامه نوی ای، ادبیات 

 ... پرداخته است.انواع سفر و

سین ی (1367دیداری با اهل قلم)در کتاب  سفی مقالهاز غالمح سیری در »ای با عنوان و

 نویسی پرداخته است.در آن به سفرنامه و سفرنامه است که نویسنده «آفاق

صور ثروت در مقالۀ سیاح سفرنامۀ» من سفرنامۀ1383«)حاج  سی  سیاح از نظر  (، به برر

  های بدیع و سبک نثر او پرداخته است.گزارش شیوۀ گزارش، نکات مهم،

ر انجام داده است، مشخص شد معتب رنده در کتب، مقاالت و منابعاما با مطالعاتی که نگا

سفرنامه ایکه تاکنون مقاله سی وکه  تحلیل کرده  های دورۀ قاجار را از لحاظ محتوایی برر

 درنیامده است.تحریر  باشد، به رشتۀ

  پژوهش روش
ها بوده و در متون و با استناد به منابع موجود در کتابخانه ییمحتوا لیپژوهش از نوع تحل نیا

مشترک  ییمحتوا یهایژگیقاجار پرداخته، سپس و ۀدور یهااکثر سفرنامه ۀآن ابتدا به مطالع
 .شودیم یها بررسسفرنامه نیا

 
 



 

 

 بررسیبحث و  :هایافته

 نویسی در عصر قاجارسفرنامه

ـــفرنامه ـــیس ـــطالح به یا نویس ـــفر روزنامۀ» روزگار آن اص ـــال جدی از طور به «س  س

ـــتور در هجری126۰ ـــر درباریان و دبیران فرهیختگان، کار دس  و تألیف به که قاجار عص

 عصر بزرگان و رجال شاهزادگان، سوی در این دوره از. گرفت قرار داشتند، عالقه نگارش

 سفر گزارش برخی دوره این هایشد. سفرنامه توجهی قابل استقبال یسینواز سفرنامه قاجار

پا به ند و ارو های گزارش برخی و ه ـــفر یارتی س بات به ز  به مربوط برخی و عراق در عت

های ـــفر ـــفر گزارش نیز و ایران در داخلی س ـــرزمین به س جاز س یان این اســـت؛ در ح  م

ـــفرنامه ـــفرنامه ایمالحظه قابل حجم حج، هایس ـــاص  خود به را دوره این هایاز س اختص

 دهد. می

ســـفر  یخاص به مســـائل و رخدادها یها هر کدام از مؤلفان، از منظرســـفرنامه نیدر ا

ـــتهینگر از قاجار به جا مانده گرچه  شیاند. آنچه از دوران پهکردتوجه  ژهیو ینکاتبه و  س

سیس ،یخیفهم تار یبرا س یو اجتماع یفرهنگ ،یا ست اریآن دوران ب شا  لیاما به دل ،راهگ

 یهاسفرنامه تیدهد. مزینم خاص به دست یاز موضوع هیند الـچ یریتصو ،محدود بودن

نخستین سفرنامۀ  و فکر مسافران است. یاز زندگ یتو در تو و کامل ریقاجار ارائه تصو ۀدور

)سـاکن هند( به اروپاسـت، با « میرزا ابوطالب اصـفهانی»برجای مانده از این دوره، سـفرنامۀ 

ــیر طالبی»عنوان  ــفرنامۀ همزمان از «مس ــیرازی»، پس از آن، دو س ــالح ش با عنوان « میرزا ص

ـــفر» ـــن ایلچی»و « گزارش س ـــگامان«حیرت نامه»با عنوان « میرزا ابوالحس  ، این دو از پیش

 روند. نویسی در ایران عصر قاجار به شمار میسفرنامه

 نویسان دورۀ قاجارها و سفرنامهمعرفی سفرنامه

 ها بیش از پانصد سفرنامه در عصر قاجار نوشته شده استها و کتابشناسیبنا بر فهرست

ــت؛ لذا نگارنده  ــهولت  یبراکه حتی ذکر همۀ آنها خارج از حوصــلۀ این مقاله اس  ،کارس

س 4در  ،آنها سندگانینوجایگاه اجتماعی دوره را از نظر  نیا یهاسفرنامه سته تق  یبندمید



 

 

ـــته چن و برای کرده ـــفرنام دهر دس ـــت؛ از مهمترین و نمونه س ۀ مهم و کامل را نام برده اس

 ها اشاره کرد:توان به این سفرنامههای این عصر میترین سفرنامهکامل

شــاه به فرنو و ســفرنامۀ ســفرنامۀ ناصــرالدین شفاها  به ررن: های . سففرنامه1

صاحب. 2شــاه به فرنو مظفرالدین سفیرا  دولتیسفرنامۀ  صبا  و  نامۀ حیرت :من

لحســـن بوا چی،ا ل ی یرزا خــان ا م ــامــۀ  فرن ــاح ســـ مرودی،فت گر لیــل خــان  فرا از د ّ ـــ الس

ــروعلویمیرزاهادی ــفرنامۀ خس ــیرازی، س ــرح مأموریت  پطرزبورگ،میرزا به ش ــفرنامۀ ش س

سفرنامۀ  الدوله،خان امینالوقایع سفرنامۀ فرخمخزن الدوله(،آجودان باشی )حسین خان نظام

ـــیرازی  ـــالح ش ـــیکاگو از  :های تجار و بازرگانا . سفففرنامه3میرزاص ـــفرنامۀ ش س

های سیاحا  فرنامه. س4ابراهیم صحافباشی تهرانی الّسلطنه، سفرنامۀخان معینعلیمحمد

علی سیاح از میرزا محمدخان، سفرنامۀ حاج: سفرنامۀ مسیر طالبی از میرزا ابوطالبو زائرا 

ــفرنامۀ حاجی پیرزاده از حاج محمد ــفرنامۀ علی پیرزاده،محالتی، س  از میرزا معظمه مکۀ س

، خان نیعبدالحس رزایم ،یمعظمه از افشار اروم ۀمک ۀسفرنامافشار،  میر پنج خان عبدالحسین

ـــفرنام ـــور تبر ۀس ـــور از منص ـــفرنامی، زیحاج منص ـــفرنام، فیر وظایداود وز رزایم ۀس  ۀس

 .قاجار رزایمسلطان محمد ۀمک ۀالدوله معروف به سفرنامفیس

ــفرنامه  ــده فوق از جهات گوناگون قابل یهای معرفس ــ تیش ــکاف یبررس  ،یادب یو موش

ـــپژوهش مدّ نیاما آنچه در ا ،دارند یخیو تار یاجتماع ـــت بررس  ینظر نگارنده بوده اس

 لیدهد که موضوعات ذیها نشان میمشترک در آنهاست؛ بررس نیمضام افتنیو  ییمحتوا

ـــتریدر ب مه ش نا ـــفر ـــترک بوده و س به عنوان ویمها مش ها  یی محتوا یهایژگیتوان از آن

صر نام برد نیاهای سفرنامه ضامیناز  کیهر  یکالم برا ۀاز اطال یریجلوگ رایب. )ع  ریز م

 (.میدهیها را ارجاع منمونه یۀدو نمونه مثال اکتفا کرده و بق ای کیبه 

 خدا شیو ستا حمد

ستا س یخداوند در ابتدا شیحمد و  ست که حت یانهیرید ۀویش یمتون ادب فار در آثار  یا

شتار سالم ا رانیا ینو ست. پس از ورود ا شته ا ستان وجود دا تازه به خود  یرنگ وهیش نیبا

معاصــر کمتر  یکهن و حت اتیشــود. در ادبیم لیتبد یســنت ادب کیگرفته و رفته رفته به 



 

 

خداوند نپرداخته باشد.  فیو توص شیاثر خود به ستا یاست که در ابتدا یشاعر ای سندهینو

سفرنامه س یهادر  صدد بوده سندگانیاز نو یهر چند برخ ی،مورد برر سفرنامدر  خود  ۀاند 

ماندگار  یاند نثرگاه نتوانستهچیو مسجع آغاز کنند، اما ه یبا جمالت ادب انینیشیپ ۀویرا به ش

 یدیتقل یبه نوع ســانینوســفرنامه نیا یهاشیبگذارند. حمد و ســتا یو درخور توجه بر جا

 است. نیخرأف از آثار متیضع

 شیخود را با حمد و ســـتا ۀســـفرنام ســـندهیدوره تنها چند نو نیا یهاســـفرنامه نیدر ب

 های حمد و ستایش؛ یکی از بهترین نمونهاند)ص( آغاز کرده امبریخداوند و سپس منقبت پ

شــود؛ نویســنده که خود ادیب الملک به عتبات دیده میخداوند در ابتدای ســفرنامۀ ادیب

نیان به ســتایش بوده و طبع شــاعری نیز داشــته، با اســتفاده از عبارات مســجع، به شــیوۀ پیشــی

 پردازد:خداوند می

ـــت و » ـــت که عالم امکان از پرتو وجودش موجود اس ـــجود اس واجب الوجودی را س

جهانیان را ربّ ودود، و حضرت معبودی را درود است که موجودات را عین مقصود است 

ـــت...  ـــرمدیس ـــمیع و علیمی که س ـــت و س ـــل وجود... حیّ قدیمی که ابدیس « و منبع فض

 (1364 الملک،)ادیب

ـــفرنام یدر ابتدا نیز هیالوقاالدوله مؤلف مخزننیفرخ خان ام به حمد و اینگونه خود  ۀس

 پردازد: یم خداوند شیستا

 ازین نیبدرگاه او بر زم پادشاهان گردن فراز  رِسَ»

ــانع ــف نیکه ام یمیقد ص ــرت ب ریخب ریراز و س اهلل،  میل یبا دل آگاه و طغرا از،ین یحض

ـــت ز یکه اوف« کتِفَعرِمَ قَّحَ فناکَرَما عَ»روزنامه معارف را به  ۀباچید  نتیو ابلغ محمدتس

. افتی بیترت تیدر مقام عبود« کتِبادَعِ قَّحَ دناکَبَما عَ»داد و دفتر مفاخر و محامدش به 

 (1344، الدوله نی)ام

 فاتیتوص

روزانه را ثبت کرده و به هر شــخص،  یتمام رخدادها ی این دوره،هاســفرنامه ســندگانینو

هر چند به اختصــار از آن به دســت  فییاند، توصــدهیکه رســ یشــهر و منزل ای لهیمکان، وســ



 

 

بناها و  فیتوصــ ؛شــودیرا شــامل م یفیهمه نوع توصــ نجایدر ا فیاند. منظور از توصــداده

 ،یو معنو یاســشــهرها، راهها، اختراعات، حوادو و رخدادها، افراد و حاالت احســ اماکن،

 اتیمختلف ح یهاجنبه نویسانسفرنامه شود.یم دهیبه وفور دهای این عصر در سفرنامهو... 

آهن، ها، راهکارخانه ات،یگمرک، مال ،یامور اقتصاد ،یاسیساختار س رینظ گرید یکشورها

عمارات  ،یخیتار یپل، موزه، کتابخانه، عمارات و بناها نه،یها، تلگراف، پســـت، قرنطجاده

ها نییآ ه،یریسسات خؤم مارستان،یت مارستان،یمدرسه، دانشگاه، ب ،یادار -یسلطنت یو بناها

 گریامور د یاریحضــور زنان در جامعه و بســ ۀنحو ی بهو حت یســازشــهر ۀویها، شــو جشــن

 اند.پرداختهآنها  فیل به توصمفصّ یبه اختصار و گاه یگاه کرده،توجه 

 اماکن و بناها فیتوص

ص به  ینگاه ،هامکان اتیو ذکر جزئ دنیدوره در د نیا سندگانیکن و بناها نواما فیدر تو

اما در این بین نویسندگانی نیز از اماکن و بناها توصیفات مفّصل  ،ناصرخسرو ندارند ینیزبیت

ـــت می ـــالحرزایمدهند؛ به عنوان نمونه و کاملی به دس ـــیرازی ص ـــر بیاز عجا ش که  یقص

کند. یم ارائه همراه با ذکر جزئیات کامل یفیدر پطرزبوگ ســاخته اســت، توصــ ریپطرکب

ص صرهااز اتاق یکیاو از  فیتو شان دهند ی این ق شه ۀن ممالک  نیا ۀشرفتیاز هنر پ یاگو

 است: 

سط آن درخت ۀانیدر م» ساخته یو سه زرع بلنداز طال  ست. در باال یاند  درخت  یآن ا

س ساخته یطاوو شاخه د یپا ریاند. در زاز طال  س گریطاووس در  اند از طال و ساخته یخرو

ـــاخه د ـــاخته یآن بوم گریدر ش  قیبه طر نندیبیاز مردم او را نم چکدامیاند که هاز طال س

 قهیدو سه دق ۀکوک کرده به فاصل دیآمده و دستگاه را با کل یکوک کردن ساعت شخص

که از ترس  یمثل بوم نهیمشــغول ، بع یدورســر آن در حرکت  ،بوم مزبور در گردش آمده

ـــمها ـــد و چش ـــالً یمردم متزلزل باش ـــر آن  او در حرکت آمده و متص در اطراف ناظر و س

ـــتجو ـــو یمتحرک و جس ـــاخه د رمزبو یخروس طال ییمردم را نموده از س در  گریاز ش

و  دیکه شروع در خواندن نما یمثل خروس نهیزده بع گریکدیطال را بر  یحرکت آمده بالها



 

 

به هم  یخروس مزبور بال د،یخود را بر هم زند و بعد از آن بانو گو یابتدا به ســـاکن بالها

 (1347، صالح رزای)م «خواند. یخوب تیزده و سر خود را بلند کرده در نها

 راه نیشهرها و منازل ب فیتوص

نام آن شهر را  دند،یرسیکه م یشهر ایدوره به طور معمول به هر منزل  نیا سانینوسفرنامه

ستفاده از اطالعات خود،  ای شکل کامل  ایجو از همراهان وپرس ایبا ا ساکنان آن منطقه، به 

ها شهرها نگاه فی؛ در توصاندکردهبه مخاطب ارائه  ،از وضع آن یکل یفیذکر کرده و توص

ـــت، برخ ـــندگانینو یمتفاوت اس ـــ س  ۀدربار یدیکامل و جامع اطالعات مف فاتیبا توص

ـــع ـــکنه، آب و هوا و... به خوانندگ ،ییایجغراف تیوض به  یکنند و برخیارائه م انتعداد س

  .کنندیبسنده م ییساده، مختصر و ابتدا فاتیتوص

سن ااز دریچۀ نگاه کنجکاو  کیبلژ «ژییل»شهر به عنوان مثال  اینچنین کامل  یلچیابوالح

 شود:می میترستوصیف و چشمان خواننده  شیدر پو جامع 

شهرها نیو ا» شهور بلج یشهر از  ست، پا کیم ست.  التیا تختیا سوم ا بهمان نام مو

بزرگ  اریآن رود ســه عدد پل بســ یشــهر اســت که برو نیموســوم به موز در ا ۀرودخان

 کیاش بر ســر کوه واقع شــده، قلعه باشــد ویاســتحکام م تیآن شــهر در نها ۀاند. باربســته

هستند، و در قلعه از آهن  یمعتبر، سربازان آنجا معدود یلیخ زیدروازه دارد، خندق و خاکر

ساخته اند.  گریکدی یها را باالطرف شهر به کوهستان وصل است و خانه کیساخته شده. 

 زیاند و ندهیممتاز. راه آهن از آنجا به شمال و جنوب کش یلیها هموار، سنو فرش خکوچه

 یشهر سه نهر جار انیباشد. و از میم روشناند. شهر بچراغ گاز تلگراف به همه طرف برده

هشـــتاد و پنج هزار  یاســـت که اطرافش مشـــجر اســـت بر درختان مردف. عدد نفوس اهال

 (1364ایلچی، ) .«.. است.

 راهها فیتوص

طی  هایی که دریراهها و دشوار فیبه توص سندگانیدوره نو نیا یهااز سفرنامه یدر برخ

راه  یاحتمال یهایخوانندگان را از ســخت وهیشــ نیاند، پرداخته و بدشــده متحملها راه این



 

 

 یادآوری گانرا به خوانند ریراه و مس یهایدشوار سانینوسفرنامه ی ازبرخاند؛ کردهمطلع 

 اند.سفر پرداخته یبه مشکالت کل یکرده و برخ

آنها  یهایراه و دشــوار فیجامع و کامل به توصــ اریکه بســ یســانینواز ســفرنامه یکی

س سلطانالدّفیپرداخته  ست. به عنوان نمونه وله  ص وی محمد ا  نیاز منازل ب یکی فیدر تو

 :سدینویتا شام م نهیراه مد

گذرد. یدو کوه و دره م انیراه از م ۀنوزده ســاعت )اســت(. هم هیهد یال نیاز فحل ط»

( رمل )اســـت(. ی)اســـنگالخ )و( پاره ی( پســـت و بلند، قدری)ااز راه هموار، پاره یبعضـــ

س النیدرخت مغ  نیگذشت. خود زم دیبا یمختصر ۀ)و( گردن یاست. آخر راه از بلند اریب

حفر کنند  یرا که قدر نیزم نی( چاه آب شــورمزه دارد. رمل اورمل اســت. اطرافش کوه )

 (1364، الدوله سلطان محمدفی)س «و برکه هم دارد. ی. قلعه کوچکدیآیدر م یآب شور

 حوادث و رخدادها فیتوص

 حوادثیرخدادها شامل  نیاند. اداشته عالقۀ زیادی حوادو دوره به ذکر نیا سانینوسفرنامه

ـــت که  ـــافران  گریهمراهان، د یبرا ای ،آمده شیخود آنها پ یبرا ایاس منازل و  یاهال ایمس

 راه اتفاق افتاده است.  نیب یشهرها

شصحافابراهیم  صیف یبا ش یکی یکه برا یاحادثه در تو سرن شت نانیاز  رخ داده  یک

 نویسد:یم

چونکه معمول نبود در  ســتادیا یکشــت دندیمردم تازه از خواب برخاســته بودند د صــبح»

سط در شت ایو ضطربانه ب ستدیبا یک ست  نندیکه به ب دندیدو رونیهرکس م شده ا چه واقع 

شد که  شتاز عمله یکیمعلوم  ست خود را به در یجات ک سر آمده ا انداخته  ایکه عمرش 

فنا  یاز آن مجنون واد یآن چه تفحص نمودند اثر دکردن نییپا یکوچک یلهذا کشت .است

 (1357ی، باشصحاف) «ظاهر نشد. طیمح یایدر نیدر ا

 



 

 

 ها و اختراعاتیشگفت فیتوص

 ییقرون وسطا طیاز آن غافل مانده بودند و شرا انیو علوم که شرق عیاز صنا یاریفقدان بس

ـــال ـــرق انیکه س ـــرق یمهم ۀزیحاکم بود، انگ یدراز بر جوامع ش که به فرنو  یانیبود تا ش

مظاهر  نیا فیغرب شـــده و به توصـــ یو صـــنعت یفن یهاشـــرفتیپ ۀجاذب ریاســـ ،روندیم

و  دیدوره وصف مظاهر تمدن جد نیا سانینوسفرنامه فاتیاز توص یاهبپردازند. بخش عمد

ــا ــت که در آن زمان هنوز به ا یو اختراعات لیوس ــیده رانیاس ــرفتیبود؛ پ نرس و  یفن یهاش

 سانینواز سفرنامه یاریبس مصر و... ه،یژاپن، انگلستان، ترک ه،یچون روس ییکشورها یصنعت

 توصیفاز اثر خود را به  یابخش عمده شد آنانیباعث م ودوره را شگفت زده کرده  نیا

 کارخانجات و اختراعات اختصاص دهند.  د،یو مف دیجد عیصنا ،یفن یهاینوآور انیو ب

موضــوع  نیبه ا ،ل، عالوه بر شــرح مفصــّ اروپا از کارخانجات داریشــاه در دنیناصــرالد

صــاحب شــغل و و فنون هزاران نفر  عیدر صــنا شــرفتیپ منتیاشــاره کرده که در غرب به م

 اند.درآمد شده

بافند... به یم یکه فرش و قال میقد اریبســـ ســـتیابه کارخانه گوبلتس... کارخانه میرفت»

شود. کارخانه مال دولت است، کارگرها مزد از دولت یو فروش م دیگزاف خر یهامتیق

ـــایگرفته کار م  یها طوربافتهها و یقال نیآنجا مواجب دارند از دولت. ا یکنند و روس

ـــت که در اطاق ابیخوب و کم ـــالط یها و تاالرهااس ـــ نیس  واریبه د یعوض پرده نقاش

ند و در پروس، بلژیم بان ـــ مال احترام در  دمیو خود فرانســـه د سیانگل ک،یچس با ک که 

سال با یبزرگ نیکه به ا یگفتند در هر قالیدارند... میعمارات نگاه م شت  شد، ه کار  دیبا

برد اما یهم دارد، آفتاب رنو بافته را م یبیع کیکنند اما خوب یتمام م رید اریســـبکنند ب

 (1371، شاهنی)ناصرالد «مشکل است آفتاب ببرد. اریرا بس رانیا یرنو قال

 افراد و مردمان فیتوص

و سرشناس زمان خود  ینام یهاتیکه شخص یسندگانینوهای این دوره عمدتاً در سفرنامه

شته یبوده و از علوم زمانه تا حدود ص اند، عالوه بربهره دا شهره فیتو ا، اختراعات اماکن، 

ها افراد و اشخاص سفرنامه ایندر  اند؛پرداخته آن شهرها اشخاص و مردمان به توصیف و...



 

 

ـــکل یچه در ظاهر، و چه در رفتار و عملکرد گاه ـــّ  یگاه گذرا و یبه ش ـــل مفص  فیتوص

ضاوت سندگانینو زیموارد ن یاند؛ در برخشده صّ  یاز رو ایعجوالنه  ییهااز ق  ۀب دربارتع

 اند. مردمان شهرها دور نبوده

ــروم ــ انیدر ب رزایخس ــ فیو توص آنها  یباطن یر و خودخواهاز تکبّ ه،یاخالق مردم روس

 :دیگویسخن م

ضع تکبّ فهیطا نیا» ستانیاز بزرگان با ز کیدارند. اگرچه هر  یباطن یردر کمال توا  رد

ــنائ ــ یخود در کمال الفت و آش ــوص به آنها  یو هرگز به تحکم خدمت روندیراه م تیو خص

مایرجوع نم ها خواهش م ندین به توقع و تمنا و التماس از آن ند و در یو همه کارها را  کن

ـــرا یباز دارند که  یدان تکبر باطنمع ذالک المراتب چن کنیدارند، ل کتو رقص با آنها ش

ستانیاز ز کی چیه شوند و باعث بر ینم یمرتکب امر و فعالً به خالف قاعده ادب قوالً رد

 (1349، رزایخسرو م)«و انظباط امر اطاعت است. تیخلق آنها رعا نیا

 نیو تحس یم با شگفتأکشور، تو نیلطنه از ژاپن در بدو ورود به امخبرالسّ فیتوص نیاول

 نویسد: در توصیف و مقایسۀ مردم و اهالی چین و ژاپن می. وی است

چینی را مهموم دیدیم، ســر پیش افکنده، اینجا گردن افتخار اهالی بلند اســت. در چین »

ستعماری( هر طرف خودنمایی میصاحبخانه کردند، اینجا ای معلوم نبود. الشخورها )دول ا

 (1368مخبرالدوله، )« صاحبخانه مشخص است و متشخص، شاد و خندان.

 یعیطب یهادهیپد فیتوص

ــفرنامه ــی از س ــیف پدیدهدر بخش هایی چون طوفان، برف و های این دوره کمابیش به توص

 آب و علف و... پرداخته شده است. یخبندان، غروب، بیابان بی

 نویسد:طوفانی شدن دریا و رعد و برق و ترسیدن مسافران می ۀخان دربارمیرزا فتاح

اما در نصــف شــب شــنبه هوای دریا انقالب کلی بهمرســانیده بادهای بســیار مخالف از »

اطراف برخاســت جنبش عظیمی در آب ظاهر شــده رعد و برق بســیار و بارش بیشــمار هم 

خره کار بجایی رســید که متوقفین کشــتی از مباشــرین و ســایرین هر چه پی آمده باالدرپی



 

 

شویش غرق و ه ستند.بودند عموماً به ت ش ست از جان ب ، خانمیرزا فتاح) «الک افتاده بالمره د

1347) 

 آداب و رسوم فیتوص

دارد که با جوامع  یگوناگون مشخصات بارز یهاآداب و رسوم هر جامعه در زمان و مکان

ــت، وجود هم گرید ــتفاوت نیمتفاوت اس ــبب جلب توجه س ــوم  احانیّها س به آداب و رس

ــفرنامه گریجوامع د ــت. س ــده اس ــانینوش ــاً لیبه دل س با  گریدر جوامع د یطوالن اقامت بعض

شده و در ال به ال شنا  سوم آنان آ سفر خود با ر یآداب و ر  یسنجو نکته ینیزبیخاطرات 

ـــنف و برا انیکه در م یجیبه ذکر آداب و عادات را ،خاص  انیامور خاص جر یهر ص

 یتریت طوالنکه مدّ یاحانیّاب و رسوم در سفرنامه سآد انیو ب فیاند. توصپرداخته ،داشته

 بوده است.  ندیگرااز  شتریب ،اندرا در غرب گذرانده

صفهان رزایمورد توجه م انیتفاوت با آداب شرق لیکه به دل یاز جمله رسوم  یابوطالب ا

 یانیغرب یرواج داشته و از سو انیشرق انیرسم در م نینزدن است. ا قرار گرفته، رسم چانه

باب  نیسفر کرده بودند، نکوهش شده است. او در ا رانیاز جمله ا یشرق یکه به کشورها

 : سدینویم

و ناواقف باشد دغا و  گانهیاگرچه ب داریو خر ستیسخن در معامله رسم ن کیاز  ادهیز»

 (1383 ی،)ابوطالب اصفهان «ندهند. بیفر

 یاحوال معنو انیحال و بحسب

با  یو ذهن یآنچه شخص از نظر روح یعنیاست؛  یذهن یهااحوال و مشغله انیحال بحسب

در  ســندهیدارد؛ نو یفیتوصــ ۀجنب شــتریو ب ییروا ۀجنب یحال گاهاســت. حســب ریآن درگ

و...  یو شخص یحاالت معنو حاالت خوشی و سرمستی، ،یتألمات روح انیحال به بحسب

 پردازد. یم



 

 

ـــفرنامه در ـــندگانیدوره نو نیا یهاس ـــرا س ـــب ش ـــرح احواالت خود  طیبه تناس به ش

را که بعد از حضور در مجلس روضه بر او حادو  یمعنو یشاه حالتنیمظفرالداند. پرداخته

 دهد: یشرح م نطوریشده، ا

س بعد» شام آقا  س دیاز  ضه خواند حق نیح شب جمعه بود رو خوب  یلیخ قتاًیآمد چون 

 ایخوابمان برد در خواب حضرت شاه اول نکهیهم مابیدی. بعد خومیکرد هیگر یلیخواند و خ

من هم هستم  یپناه تیهستند در خدمت وال یقسم که جمع نیبا میدیرا د هیصلوات اهلل عل

ــ ــخص ــف یعبا یش ــ آنکهآورد مثل  یدیس کردم پدر و مادرم عرض دمیبخرد من خر یکس

ـــان نیتو باد ا یفدا  امتیکه از ق دییت بفرمابعد بمن خلعت مرحم دیعبا را بتن مبارک پوش

شـــااهلل. صـــبح که از خواب کنم انی. فرمودند آســـوده باش من تو را شـــفاعت مترســـمیم

ــت ــت میبرخاس ــت. نامهدر روز میو خوابمان را فرمود میفخرالملک را خواس  نی)مظفرالد «نوش

 (1392، شاه

حج است. در  یهادر سفرنامه یاحواالت معنو انیها، بحالحسب پربسامدتریناز  یکی

ـــفرنامه ـــندگانینو ،دوره نیحج ا یهاس چون  یول ،اندغافل نبوده یاحوال معنو انیاز ب س

اند، کمتر به مسائل افتهینگارش  -روزانه آن هم گزارش-گزارش گونه یها به سبکسفرنامه

س یساسو اح یمعنو گونه که موجز است، آن اریپرداخته شده است و اگر هم اشاره شده ب

 . زدیانگیاحساس خواننده را پس از خواندن برنم

احسـاس و خشـک یآنهم در روز تاسـوعا ب عیائمه بق ارتیداوود هنگام ز رزایمسـخنان 

ـــیف وی اثری از بیان حاالت معنوی یا انقالب درونی به جهت زیارت یا  ـــت؛ در توص اس

 دیدن اماکن متبّرکه نیست.

ــدم و جبهه خود را بر آن عتبه  عیبق آمدم و به حرم مبارک مطهر ائمه رونیب» ــرف ش مش

بر آن بزرگوار سالم  -هیسالم اهلل عل-« امام ثامن»طرف نعمت کل  و از ده،ییعرش درجه سا

 (1379، داوود رزای)م «کردم، خداوند قبول کند.

 



 

 

 و انتقاد  نقد

و... بود،  یو آزاد یبرابر ،یعلم، تکنولوژ نیســـرزم انیرانیاکثر ا یبرا نکهیغرب با وجود ا

کشتن هر  یبرا شرفتهیپ یهااز روش یریگو بهره یجنگ حاتیتسل نیحال سرزم نیاما در ع

را به دنبال داشته  احانیّموضوع نکوهش اکثر س نی. همرفتبه شمار می زیها نانسان شتریچه ب

 انیو آشـــکار غرب، از ب حیصـــر یهاشیو ســـتا دیدر مقابل تمح احانیّاســـت. چنانکه ســـ

هاست و دهیه پدو متوجّ یکل یانتقادات گاه نیاند. انکرده یهم چشم پوش حیانتقادات صر

و عجوالنه است و بدون  یانتقادات احساس نیا ۀها؛ عمدتیه افراد و شخصمتوجّ زین یگاه

 شده است. انیسخت و مصائب ب طیشرا ریثأه و برهان و تحت تذکر ادلّ

سیّاح جنگی به هیچ وجه مورد پذیرش و پسند حاجتوسعه و پیشرفت در ساخت آالت 

کشــی نامیده اســت. تکرار این ســخنان قرار نگرفته و کارخانجات آن را کارخانجات انســان

شان می سته و دلباختۀ غرب نبوده بلکه به کژین سره دلب سنده یک هایی چون دهد که این نوی

ـــا ـــت. در گفتگو با پادش ها بر ه پروکس برتری اروپاییتکمیل آالت جنگی نیز پرداخته اس

 پذیرد، اما دنبالۀ سخنان خود را با همان شکوه پیشین همراه ساخته است:ها را میآسیایی

باشند... گفت کدام است؟ عرض کردم مردم آسیا از بعضی صنایع یوروپ دلتنو می»

شمشیر را هم  کوشیم کهتوانیم میگویند جنو برای اصالح کلی است ما آنچه میآنها می

شیده آالت قتالی را روز  شد... ولی اهالی یوروپ زحمت ک از میان برداریم که آلت قتل نبا

ـــته میبه روز ترقی می ـــد هزار نفر کش ـــیده که روزی ص ـــوند.دهند الیوم به جایی رس «  ش

  (1378سیاح، )حاج

د از رفتار بد مردم انتقا سانینوسفرنامه انتقادات نیتریاز اصل یکیهای حج در سفرنامه 

 است. انیرانیا ژهیبه و عهیبا حجاج ش

 نیاز کارگزاران چن یکی فیاز عملکرد ضــع بخشــی از ســفرنامۀ خوددر  یافشــار اروم

 کند:یم تیشکا

سول ا بینا» ش رانیقن ست به د روانیکه از اهل  ضه و بیآمد. آدم ب دنیا صرفیعر  یم

سا ست... آنچه از  صرفینمودم، خودش آدم ب قیتحق نیریا ست، ک یم را  بیحال نا تیفیا



 

 

 یاو شـــرح مبســـوط یعرضـــگیو از ب یمحمود خان جنرال قنســـول حالرزایبه م سیدر تفل

 (1386ی، )افشار اروم «خواهم گفت.

 ییگوهضینق

شم م یدوره موارد نیا یهاسفرنامه شتریدر ب ضعف اخالقیبه چ دو  یحت ای یخورد که از 

به  یدتیو عق یمشکالت اخالق نیا دیدارد، البته شا تیآن حکا سندگانیبودن نو یتیشخص

دوره  نیا سانینوو سفرنامه انیآن زمان باشد، چرا که اکثر حاج ۀجهت روح حاکم بر جامع

 دهند. یم لیتشک یقاجار انیرا شاهزادگان و دربار

شــود که نویســنده در یک جا در ســوگ و غربت های حج بســیار دیده میدر ســفرنامه

ست و هم  سروده ا شک ریخته و حتی ابیاتی را  ضرت زینب)س( ا ضرت فاطمه)س( و ح ح

صیف  شرت و طرب و قمار دیدن کرده و حتی به تو او در جایی دیگر از مجالس عیش و ع

 لحظه به لحظه آن پرداخته است. 

اش از اســـت در یک جا از ســـفرنامهافشـــار ارومی که از فرماندهان و بزرگان قاجاری 

 گوید:نما سخن میوسواسش برای پیدا کردن قبله یا قطب

ست » شتی امری ا سته نماز را در قمره خواندیم. نماز خواندن در ک صبح از خواب برخا

ــکل، بی ــبح را به یک طرف قمره نما نمیقطبمش ــخص کرد. مثالً نماز ص ــود قبله را مش ش

 (123)همان: « را به طرف دیگر. کردیم و نماز ظهرمی

 پردازد:و در جایی دیگر به توصیف مجلس رقص و قماری که در آن شرکت کرده می

منصبان تفلیس چون داخل شدیم باغی دیدیم بزرگ که از زن و مرد از نجبا و صاحب»

شغول قماربازی بودند. جمعی دیگر در دور میزهای  سته م ش پر بود... جمعی در دور میزها ن

دیگر نشــســته مشــغول خوردن مکفیات بودند... رفتیم میان عمارت رقص، جمعی هم آمده، 

شدند بعد موزیک زده همه ضر رقص  ستیم از زن و مرد جمع کثیری حا ش شان یک دفعه ن

مشغول رقص شدند... رفتیم به میان باغ خستگی در نموده سیگار کشیدیم. دوباره برگشتیم. 

عه رقص طور دیگر شــــد.  یک زن دســــتاین دف ته رقص یک مرد و  های هم را گرف

 (68)همان: .« کردند... می



 

 

 خوردن بر وطنافسوس

گذاشـــتند یقدم م یمترقّ یمانده به کشـــورهاکشـــور عقب کیکه از  یســـانینوســـفرنامه

پنهان  دهیدیکه در غرب م یعیها و صـــنادهیخود را از پد نیو تحســـ رتیتوانســـتند حینم

گوناگون  یهاوهیغرب به ش تیّمدن ینسبت به دستاوردها سانینوسفرنامه نیکنند؛ نگرش ا

ـــفر مطرح م آنهاخاطرات  یو در ال به ال ـــود. ایاز س ـــگفت ینگاه گاه نیش و  یهمراه با ش

س سوس برا ختهیآم زین یو در موارد ریبا نکوهش و تحق زین یو زمان نیتح سرت و اف  یبا ح

ــرمندگ ــت. آنچه که از حقارت و ش ــع ۀدربار یوطن اس ــش از  رانیا تیوض در هنگام پرس

ص یهادهیپد شنیم رهدو نیا سانینوسفرنامه بیموجود در غرب ن بر  یشود خود گواه رو

 آن عصر است.  رانیا ۀماندو عقب کیتار تیموقع

شیصحاف شاهد با سوس بر وطن را  ز،یانگشگفت یهادهیپد نیاز ا یکی ۀپس از م اف

 کند:یابراز م نگونهیا

با نجایا در» ـــوس وطن را خوردم که چرا   یهاوهیو م میت نکنهمّ رانیما مردم ا دیافس

از  یخارج شدن میبکن رهایل لیو تحص میینما ایبسته حمل بتمام دن یحلب یهایرا در قوط رانیا

و حال آنکه متجاوز از  ســـتین گرید زیکم چ یلیآن هم خ اکیبجز پشـــم و پنبه و تر رانیا

گردش نمودم  ایحمل بخارج نمود. در تمام دن رانیاز محصول ا توانیقلم م صدیس ستیدو

 باشی:صحاف)« .دهیچیدر کهنه پ ستینشد جواهر دهیکجا د چیه رانیمثل هوا و نعمت ا ابداً

96 ) 

 گیری بحث و نتیجه
 شــتریاســت که در ب نیا دیآیعصــر قاجار به دســت م یهاســفرنامه یآنچه که بعد از بررســ

صر نیا یهاسفرنامه ضام ع ص ینیم دادن اطالعات ناقص،  ،ییگوهضینق انتقاد، ف،یچون تو

 خوردن بر وطن مشترک است. افسوس ،یاحوال شخص انیب
شخص، مکان،  یها تمام رخدادهاسفرنامه نیا سندگانینو روزانه را ثبت کرده و به هر 

اند. در هر چند به اختصار از آن به دست داده فییاند، توصدهیکه رس یشهر و منزل ای لهیوس



 

 

ــفرنامه ــ نیا یهاس ــهرها، راهها، حوادو، اختراعات، افراد،  فیدوره توص بناها و اماکن، ش

 شود.یم دهیآداب و رسوم و... به وفور د ،یعیطب یهادهیپد

خود را از  نیســخن گفته و تحســ انیغرب یبت زندگمث یهاراجع به جنبه شــتریب احانیّســ

صاونکرده غیها دردهیآن پد دنید ها سفرنامه نیدر ا زیرا ن یو انتقادات یمنف ریاند، هر چند ت

 .میشاهد هست

 یهانبوده و آنان واکنش کنواختی از غرب کامالً سانینوسفرنامه نیا ریشناخت و تصو

ـــان نداده نیدر ای اکپارچهی ـــ نیاند. اباره از خود نش چون  یها معلول عواملبیفراز و نش

 است. ودهب( سفر ۀزیو انگ التی)شغل، تحص

آنان در  یهاشــرفتیبوده و پ انیغرب یهاینوآور ریثأت تحت تبه شــدّ ســانینوســفرنامه

 کرده است. ی... توجه آنان را به خود جلب می واسیس ،یفناور ،یاجتماع یهاطهیح

سفرنامه یدر برخ ضوع  سندهیها چون نواز  سبت به مو  یاطالعات کاف یانیجر ایخود ن

ـــوص آن پرس جو ننموده و همان اطالعات پراکنده و ناقص را به خواننده وندارد، در خص

 کند.یارائه م

بوده  سانینوسفرنامه یهادغدغه نیاز مهمتر یکیو افسوس بر وطن  انیحال غرب به طهبغ

سفرنامه ست.  شورها کیکه از  یسانینوا شور عقب مانده به ک شتند یقدم م یمترقّ یک گذا

پنهان  دند،یدیکه در غرب م یعیها و صــنادهیخود را از پد نیو تحســ رتیتوانســتند حینم

 کنند.
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