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  ♦سياح حاج ةسفرنام
  ∗ آذرنگعبدالحسين

 يگرد جهان و سفرها  بهاش سبب سفر هجده ساله  به کهيمحلّات يعل محمد رزايم
 يا ق در خانواده ١٢٥٢شده است، در   معروف»سياححاج « بهرانيفراوانش در سراسر ا

 او يمحلّاترضا  محمد ملّاپدرش .  آمدايدن  بهمحلّاتاهل علم و ادب، در  اما ،ييروستا
صادق، که متمکّن و اهل علم بود،  محمد ملّا شيعموتهران فرستاد و   بهليتحص يرا برا

 ليتحص  به در نجف و کرباليسال چند.  عتبات کردي راهالتي تحصلي تکمي را برايو
 آمده لي و تحصسي تدري که از نقاط مختلف برايشمنداني مشغول و با اندمهيعلوم قد

نظر   به داد کهي روي و نگرشش تحولّشهي در اندها يي آشنانيبر اثر او  بودند آشنا شد
  .١باشد  تحول بودهني همري او در دامنه تأثي زندگي مراحل بعدرسد يم

  کرد و چه وقتلي چند سال و تا چه سطح تحصسياح حاج ستي معلوم نقاًيدق
 را محلّات طيکه مح) و بعد ٢٥ص  (ديآ ياز سفرنامه برم. زادگاه خود بازگشت به

 يآباد، نزد عمو  کَزّاز و از بلوکات سلطانهي مهاجران، در ناحيروستا  به وافتيمساعد ن
حاج  اما ساخت، ي را با او فراهم مترشمات وصلت دخظاهراً عمو مقد. خود رفت

گران آمد، ناگهان   که بر اوي گمان که عمو قصد دارد بر او کفالت کند، گماننيا  بهسياح
 ي از سنش نگذشته بود، دست خالشتري و سه سال بستيکه ب ي و درحال٢کرد فرقصد س
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 ناشناخته و ي سفرياهر. ق ه ١٢٧٦ شوال ٢٢ص در  مشخّي و بدون مقصدادهيپ  يو پا
  .١پرماجرا شد

 که از يبازرگانان  به رساند وزيتبر  به خود رااري بسيها  با تحمل مشقّتسياح حاج
 و يف معريمحلّات يعل محمد رزايبودند، خود را همسفر م عراق عجم يآن شهر راه

ها خواست خبر مرگ او   راه درگذشته است و از آنانهيم  دررزاينمود کرد که م  وانيچن
 و رهاتر از دي با خانواده خود را بروندي رشته پبي ترتنيا  به و٢برسانند اش خانواده  بهرا
 گذران کرد، ي و مترجميم از راه معلّاند،م سي در تفليچند گاه.  قفقاز شدي راهشيپ

استانبول رفت، در   بهجا از آن.  آموختي روسي و قدري ارمن،يجاني آذربايترک
گرفتن  و فراي کردن ارمنلي تکم،يبول استاني گرفت و آموختن ترکيا حجره يا مدرسه

ر او  را دسي پارتسياح شوق ،ي بازبان فرانسوييآشنا. ٣ را آغاز کرديزبان فرانسو
 و باز همچنان ي مرکزي اروپا مهمي نمود و سرانجام از راه بالکان و شهرهاديتشد

وقت ناپلئون سوم  در آن.  شدسي وارد پارد،يرس يهم م  به کهيا لهي و هر وسادهيپ يپا با
 که س،ي پاريالملل ني بشگاهينما  وکرد يبر فرانسه حکومت م) م ١٨٤٨-١٨٧٠ :حک(

  که دريبي خود را از همه غرايکرده و شگفتادي ٤»اي دنةخزان«وان عن  به از آنسياححاج 
نشان ) م ١٨٦٧/ق ١٢٨٣ (شگاهي نماييسال برپا.  بازگفته است، برپا بوددهيجا د آن
لندن رفت،   بهسياز پار. است  کردهداري دسي از پاري چه زمانسياح که حاج دهد يم

 سيانگل از. ٥ کرددي بازدسي انگليها يدني آموخت و از ديسيجا ماند، انگل  در آنيمدت
 هينظرش و برپا  به شتافت کهيا  هر نقطهدنيد  بهکرد و  اروپا سفرگري ديکشورها به

  خود رايها دهي و تحمل مرارتها، شرح دبيعج يپشتکار با. نمود ي ميدنياتش داطّالع
 در اروپا ديزد باي براييجا گريگمانش د  بهکه پس از آن. ٦ نمودادداشتيب طور مرتّ به

                                                   
  .منتشر نشده زاده، اثر بعد؛ جمال  به٢٥سفرنامه، ص   .1
 .٤١ ص ه،سفرنام  .2

 .٧٦ و ٥٠همان، ص   .3

 .١٦٣همان، ص   .4

  .بعد  به١٩٤سفرنامه، ص   .5
 .بعد  به٢٢٠همان، ص   .6



  ٢٣٦  قند پارسي

  

تورس،   ازي وصف کوتاهزدر سفرنامه، پس ا. ١ و تورس رفتسيپار  به نگذاشت،يباق
نقاط   بهسياح حاج ستيرشته سخن ناگهان از وسط مطلب قطع شده است و معلوم ن

 و ي فرانسويکمک زبانها  بهدر هرحال او.  نهاي در اروپا سفر کرده است يگريد
 ياندازه رفع حاجت آموخته بود، توانست در سفرها  به که،ي هم آلماني و قدر،يسيانگل

  .٢ را با مردم برقرار کندزماروپا ارتباط ال
 مختلف يها هي ناشناخته و موضوع فرضسياح حاج ي از زندگي اواخر بخشني اتا

 از يکي ي دستنوشت آن از سوراًي و خاور دور، که اخکاي او در امري سفرها شرح. بود
 که او دهد ي، نشان م)ي شخصاطّالع( شده است لي تحويناشر  به سياحبازماندگان حاج 

 را کاي امري شهروندسکوي در سانفرانسم ١٨٧٥/ق ١٢٩٢  رفته، درکايامر  بهاز اروپا
 و هند هم الني و از برمه و س٣ رفته استنيچ ژاپن و  بهييکاي و با گذرنامه امررفتهيپذ
  .٤ کرده استداريد

خان او را شناخت و خبر  آقا.  رفتيمحلّاتخان   آقاداريد  به در هندسياح حاج
. ديمادرش رس  بهخان رفته بودند،  آقاارتيز  به کهييها يمحلّات قيطر زنده بودنش از

.  بفرستديخان نوشت و از او خواهش کرد پسرش را نزد و آقا  بهيمادر، نامه پراحساس
 منقلب يکلّ هاحوال او با خواندن نامه ب نشان داد و سياح حاج  بهخان مکتوب مادر را آقا

 رجب ١٤در . ٥ مادر بشتابدداريد  بهوطن بازگردد و  به کرد کهفيشد و احساس تکل
از بدو ورود ظاهراً . بوشهر وارد شد  بهايسفر، از راه در و پس از هجده سالق  ١٢٩٤

) مقاله ادامه( را … کتاب خاطراتن آشده ني روزانه برداشت، که متن تدوادداشتي
 که بر تنزّل يف و تأسراني اة احساس او دربارادداشتهاي نياز همان نخست. دهد ي مليتشک

 رفت، محلّات و اصفهان و کاشان و رازيش  بهاز بوشهر. ٦ استاني نماخورد، ياحوال م
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 از ييها ها، رگه  راهي چگونگ،ياسي سـ ياوضاع اجتماع  آن زمان،راني اعتيوصف طب
 يادداشتهاي در ي اداره دولتي و چگونگياسيرجال س م، سرشناسان، طبقات مرديزندگ

ال در شو.  استسهي و اهل مقادهيگرم چش  سرد وده،ي جهاندي قلم مرددهياو، تراو
 اني، مادر، بستگان و آشنامحلّات  ةاحساسش را دربار. زادگاه خود وارد شد به. ق ١٢٩٤
 از رجال که يشمار. تهران رفت  بهه بعد ماکيحدود  .١ کرده استانير ب مؤثّيا مهبا خا

  هميا ه نشستند و عدشيثهاي نقل و حديپا  رفتند،دارشيد  به بودنددهيآوازه او را شن
مبادا از ” هشدار دادند که اياو اندرز  به

 و يو نظم فرنگستان و خراب  و عدليآباد
در ” "اي دي بگويا  کلمه٢“راني اينظم يب
 ي که برااورديب" “زبان  بهن تمدحرف رانيا
  .٣ داردي از پي خطر جانيو

 شاه لدينحضور ناصرا  به راسياح حاج
شاه از . بردند) ق ه ١٢٦٤-١٣١٣: حک(

جا در حضور   و همانديپرس شيسفرها
ت  مختلف صحبي چند تن با زبانهايو

  که از اکناف جهان آورده بود عرضه کرد کهييها هسکّ . را محک زدنديکردند و و
 رفتند و دنشيد  به از رجاليشتري شمار بدار،ي دنيپس از ا. ٤ اهدا شدي سلطنتةزمو به

 ي)سفرنامه (= »نامه تسياح« رزاي ملدين شاه و مادر مظفرالدين بعد همسر ناصرايمدت
نظر   بهسياح حاج حي که با توض٥ آن را نزد ملکه فرستادسياحاو را خواست و حاج 

 ني پس از اسياححاج .  استبودهوقت مدون  ا در آن سفر اروپيادداشتهاي رسد يم
 در تسياح و ريس  به ورفتي در حکومت نپذيتي مسؤولگونه چي ههايي و آشنادارهايد
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 سفر و گري دياروپا، مصر، عربستان، هند و جاها  بهباز هم  ادامه داد،رانينقاط مختلف ا
  .١ کردادداشتيمشاهدات خود را 

. ٢ شده بودکياو نزد  بهالسلطان آشنا و امت در اصفهان با ظلّهنگام اق  بهسياح حاج
 و سياح ازحاج يمحاسبات  بهسلطنت را در سر داشت، بنا  بهدني رسيالسلطان که هوا ظلّ

 ياسي پرتوطئه دربار و مناسبات سطي که از محسياححاج . ٣کرد يامثال او استفاده م
لطان اصالح الس  و ظلّرزاي ملدينرا مظفّاني کرد ميق سع ١٣٠٣در   نداشت،قي دقاطّالع
که اصالح مناسبات دو برادرش را خوش ) السلطنه بينا( رزايکامران م.  کندنيالب ذات

 هشدار داد که سياححاج   بهلطانالس ني اميحتّ. گرفت دل  به راسياح حاج نهينداشت، ک
 ديس  در همان سال.٤“ استنيشده و در کم  دشمن…جسارت” ني بر اثر ارزايکامران م

 سياح او، حاج هي علياسي سيها ينيچ سهي دساني آمد و در جررانيا  بهياسدآباد جمال
 ياسيو در جو توطئه س.  بود، مظنون قرارگرفتجمال ديس  بهکيجمله افراد نزد که از
هم   به راشاني از دگرانديالسلطان و شمار  و ظلّدي که سي درباريها ينيچ سهيودس

 محلّاتف او را در  برگشت و توقّسياح حاج انيز  بهبودند، اوضاع ناگهان ساختهمرتبط 
 ديچهارده ماه در تبع. ٥ کردندديمشهد تبع  به راي و.ق ١٣٠٥صالح ندانستند و در  به
آمد و  دستش  بهانيرانيقول خودش کم کم مذاق ا  به رفت ومحلّات  بهسربرد و سپس به

  ٦ کرداري اختينينش گوشه
 و يهمفکر  به کهي کسانةق، سرکوب هم ١٣٠٧ در جمال ديز سفر دوم س اپس
شاه، علما و   به خطابييها هيدنبال انتشار اعالم  بهمظنون بودند آغاز شد و  با اويهمکار

 بازداشت .ق ١٣٠٨ را در رمضان سياح حاج ،ي کرماني رضارزايم يريت و دستگملّ
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) مخبرالسلطنه( تي هدايقل يمهد
 که حاج سياح سه روز ديگو يم
 از قتل ناصرالدين شاه شيپ
السلطان نامه نوشته که  نيام به
دجمال ي رضا از اصحاب سرزايم”

 اليدر شهر است و خوش خ
 .“ستين

 بود، شخصاً از او ها هي اعالمسندگاني نو کشف نامي در پکه رزايکامران م .١کردند
 شاه پشت پرده نشسته بوده و لدين استنطاق، ناصراگري دةجلس  درايگو. استنطاق کرد

 دست قانون ة روزنامعي را بشنود که در توزي است با گوش خود نام کسانخواسته يم
  .٢اند داشته

 لهي بر اثر فشارها از چند وسسياح حاج
. ق نشدموفّ اما فاده کرد، استي خودکشيبرا

 چاتمه ي تفنگهاي باال روةطبق خود را از
بر  اما  پرت کرد،زهيسرن  بهحشده و مسلّ

 از جا شيآجرفرش سقوط کرد و دوپا
 پس از حدود دو ماه مشقّت، او را. رفت در
 ي رضارزايجمله م  از،يا ههمراه عد به

قول   به فرستادند کهنيزندان قزو  به،يکرمان
 و دو ماه حبس، و ستي پس از بسياححاج . ٣ بود»ياسي سنيمحبس مقصر« ولهالد نيام

همراه  به. ق ١٣١٠اآلخره  ي در جمادار،ي بسيها  و وساطت  در اوضاعيبر اثر بروز تحول
٤ آزاد شدگري ديا هعد.  

 و بعد از ديرو د به رودي از زندان باز هم خود و خانواده را با تهدي از آزادپس
 در تهران کايسفارت امر  به٥ احضار شدرزايدفتر کامران م  به،يتي شکاطرح ي در پهک نيا

 سفارت انيمکاتبات م  بهيابي از دستشي تا پي پناهندگني ااتي و جزئيچگونگ. برد پناه
 خود تيروا  بهها ي چندان روشن نبود و داورکاي با وزارت خارجه امرتهران ر دکايامر

ساخته که   را آشکارييها  تفاوتت،ي دو روااني مسهيمقا اما  استناد داشت،٦سياححاج 
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 يماجرا  درکاي که مداخله سفارت امردهد يمکاتبات نشان م.  دانسته نبوده استشتريپ
 پس از وساطت سفارت،. ١ ساده بوده استيتر از وساطت  گستردهاتبمر  بهسياححاج 

 برود و مشغول محلّات نست به داده شد و او تواي و مالي جانتي امنسياححاج  به
تهران بازگشت و   به.ق ١٣١٢ گذراند و در محلّات را در .ق ١٣١١سال . ٢زراعت شود

 مانع ي کسدياي بسياحهر وقت حاج ” و او امر کرد که داريلطان دالس نيبا صدراعظم ام
  .٣“نشود

 سياحاج  که حديآ ياز خاطرات برم. تهران آمد  بهي کرماني رضارزاي م.ق ١٣١٣ در
 او، يها ي از تندرومي و برزايم  بهنظر نامساعد او. از ورود او سخت مضطرب بوده است

ممکن است ” رزاي فکر کردم مديگو يصراحت م  به.شود ي ماحساس سياح حاج ةاز نوشت
  در حضرتهيالتول ني جعفر معديس  به.٤“ گرددري کثيزحمت جمع  بکند که اسبابيکار

 تي هدايقل يمهد. ٥ را گوشزد کردرزايشت و خطر حضور م نامه نوميعبدالعظ
  شاهلدين از قتل ناصراشي سه روز پسياح که حاج ديگو يم) مخبرالسلطنه(
دجمال در شهر است و خوش ي رضا از اصحاب سرزايم”السلطان نامه نوشته که  نيام به
 رضا ارزي مي تندروةواسط  به خود راي قبلي گرفتارسياححاج . ٦“ستي ناليخ
 اما ختند،ي رسياح حاج ةخان  به شاه که واقع شد، مأمورانلدينو قتل ناصرا. ٧دانست يم

 رزاي حال از متن استنطاق منيا با. ٨اتابک نوشته بود، باعث نجاتش شد  به کهيا نامه
 اي يهمفکر  به کهداستي پسياح حاج ة مستنطق دربارحي و سؤال صريکرمان يرضا
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  سفرنامة حاج سياح  ٢٤١

  

تر، پرسش مستنطق   رضا مهمرزاياز پاسخ م. ١ مظنون بوده استشاه  در قتليهمکار
 ظن کاشف از آن است که سوء  رفته و پرسش،سياحسراغ حاج   بهکراستياست که 

  او تا چه درجه بوده است به
 استياز مداخله در س) ق ١٣١٣-١٣٢٤: حک( شاه لدينرا مظفّة در دورسياح حاج

 و ٣ آن دوانيم ي و گفتگوهالطانالس ني با امشيدارهاي، هرچند که د٢کرد يم زيپره
 ياسيرأس هرم قدرت س  به آسان او رايدسترس گر،ي از دولتمردان دياري با بسدارهايد

 و يبوتيج  به شد و از راه جنوبسفر ي باز راه.ق ١٣١٩در . دهد يدر آن دوره نشان م
 هيروس  بهجا اروپا و از آن به از راه مصر. ٥ کردارتيه رازجمعاً نه بار مکّ. ٤عربستان رفت

 در اطّالع.  ق١٣٢٤از آن سال تا  اما ،٦ بازگشترانيا  بهق ١٣٢٠ و در رفت يو عثمان
  .ديآ يدست نم  به خود او از خاطراتة درباريتوجهخور 

 هيروس  به)ق ١٣٢٤-١٣٢٧: حک( شاه يعل محمد حکومت ةق، در دور ١٣٢٥ در
در . ٨ داشتانهي و مخفميمخالفان استبداد تماس مستق ظاهراً با .ق ١٣٢٦در . ٧کرد سفر
 شاه يعل محمد ي از سوديکه خود و خانواده را با تهد) ق ١٣٢٧ (ري استبداد صغانيجر

 عمو رزا،يم  کامرانکاني از نزديکي ياري  به از دوستانش کمک خواست ود،يرو د روبه
  آسودهونيارشدش هما شاه، ذهن شاه را از جانب خود و پسر يعل محمدو پدر زن 

  نزد سردارياميخواهان پ  مشروطهي از سوها، ياري بختامي قة در واقعحاج سياح .٩کرد
 هم در ي و چند روز١٠ کردبي تهران ترغيسو  بهمتيعز  به راي برد، ويارياسعد بخت
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  ٢٤٢  قند پارسي

  

 )ق ١٣٢٧( فتح تهران اني در جرونيپسرش هما.  همراه و ملتزم او بودياري بختةمنطق
 يعل محمد پس از عزل . ١عهده داشت  به محرمانه سردار اسعد راراتي تحرتيمسؤول

 ١٣٠٤- ق١٣٢٧: حک (هشا  احمديميشاه از سلطنت، عضدالملک از او خواست ند
 که چندان يليدال  بهي کرد، ولداري چند بار با احمد شاه دسياححاج . رديرا بپذ) ش

 شاه، مصلحت خود را در انيرافسبب اختالف نظر با اط  به و ظاهراًستين روشن
 راني شمجعفرآباد ش در ١٣٠٤ شد و سرانجام در مهر ماه نينش ، خانه٢دي ديريگ کناره

 ه،ي شاغل در وزارت مالسياح ونيهما. ماند يباق  دخترکياز او سه پسر و . ٣درگذشت
  چشمسياح و محسن پلماتي دسياح ديحم

بانو ناصر   مهراش ي دخترةنو. ٤پزشک بود
 ةادام( است يسيانگل  مترجم سفرنامه بهميهيد

 جعفر برادر رزاي دختر م،سياحفاطمه ). مقاله
  .٥ بودسياح دي و همسر حمسياححاج 

 شي دگرانداني از نسل نوگراسياح حاج
 جير در ترودر عصر قاجار و از افراد مؤثّ

 و دو کتابش در ،يخواه مشروطه شهياند
 ة درباريا مطالعات گسترده  کهي فردوسيعل.  استراني اي روشنفکرخيشمار منابع تار

 که د باشرانيا  دري کسني دارد، احتمال داده است که او نخستسياحآراء و آثار حاج 
 ي حتّديگو ياو م. برده استکار  به آني امروزي را در معنا»بشر حقوق«اصطالح 

  .٦اند کار نبرده  بهعنا مني اصطالح را در اني هم اجمال ديخان و س  ملکمآخوندزاده،
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  سفرنامة حاج سياح  ٢٤٣

  

 حال نياروپاست، در ع  او دري که شرح سفرها١فرنگ  بهسياح حاج ةسفرنام
  کهزده يشگفت گرا و ت سنّيراني دست اول از اروپا از نگاه اي است، وصفيخي تاريسند

 توجه جالب انيراني ايبرا که  از آنشي بدي و شا٢نگرد ي اعجاب مدهيد  بازيهمه چ به
 و طي است بسينگاه ست،ي نيقيسفرنامه اثر عم.  جاذبه داردانيي اروپاينون براباشد، اک

شهرها و نقاط   ازياريوصف بس.  غربيفرهنگ ـ يظواهر تمدن  بهدالنه  گاه سادهيحتّ
تأمل   است تاسندهي نورتي بازگو کننده افسوس و حشتري است و بياروپا در آن تکرار

  اقامت درامي را در اي منابعسندهي که نوديآ ينامه برنم سفريکجا چياز ه.  اوي ژرفکاواي
ظاهراً از .  نقل نشده استقي عميا  شرح مکالمهيداريد چياروپا خوانده باشد و از ه

گر  ه مشاهدهالبتّ.  استداشته يم برادداشتيطور مرتب   بهده،يد يگذرا م طور  بهآنچه
، اطّالعقدر دانش و   آورده و بهقي و ارقام دقمارکه توانسته آ  بوده، هرجاييراستگو

 در آستانه انيراني از اي نسلدگاهي دانيمنزله ب  بهسفرنامه را يوريا.  بوده استيني اميراو
 جهان غرب يها شرفتي خود را با پة جامعيهايکاست  کهداند ي متيجنبش مشروط

 استمداراني از سي شماربا آشنا شد، ياريبس  با افرادسياححاج ). ١٢ص  (دنديسنج يم
 سي تزار روس، رئک،ي پادشاه بلژپاپ، سمارک،ي ب،يمحلّاتخان   آقاريو سرشناسان نظ

 تسياح و از ٣ کردداري دگري ديا  وعدهيبالدي گار،ي شامل داغستانخي شکا،يجمهور امر
 غرب شرفتي پيل که علت اصدي رسجهي نتنيا  بهها آن  يها شرفتيکشورها و مشاهده پ

  .٤آموزش است
 ةو در مجموع) سيخوشنو (ي غالمرضا اصفهانرزاي مخطّ  به سفرنامهي خطّةنسخ

 ي زنجانمي ابراهخي گفته است که شيا  در نامهسياح ونيهما. ٥محمود فرخ در مشهد بود
. ٦ استرده کسي پاکنوسياح حاج يها ادداشتي از سفرنامه را براساس يا نسخه
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  ٢٤٤  قند پارسي

  

 کتاب ي عکسهايمه را چاپ کند و حتّسفرنا ر بود کهص ملي صوراسرافخان ريجهانگ
ر و افسرده  را سخت متأثّسياحقتل اوحاج  اما خارج فرستاده شد،  بهيساز شهي کليبرا

  .١کرد و از صرافت چاپ کتاب انداخت
 نيتر  و از مهمسياح اثر مهم حاج ٢ دوره خوف و وحشتاي سياح حاج خاطرات

مشروط ل آستانه و عصرمنابع دست اواحخاطرات از بازگشت حاج .  استراني اتيسي 
 اني فتح تهران پايجرا و ما.ق ١٣٢٧ يدادهايرو  و باشود ي آغاز م.ق ١٢٩٤ در رانيا به
 است از يا زهيکتاب، آم. رديگ ي را دربرمي سال قمر٣٤ و جمعاً حوادث ابدي يم

ز دو  که ايخي تاريها في و توصياجتماع ـ ياسيسفرنامه، خاطرات، گزارش اوضاع س
 يق و ماجرا ١٣١١ ل تابخش او: شود ي ملي متفاوت تشکيا  و تا اندازهيبخش اصل

دوم تا   است؛ و بخشيسينو  سفرنامه و خاطرهشتري که بتسفار  بهپناهنده شدن
 حوادث روز قي دقحي از کتاب توضييها بخش.  استينگار خي تارشتري که ب.ق ١٣٢٧
 از يقسمت. ٣ شده استمي روزانه تنظيها اشتاددي ةي که برپاداستي پيروشن  بهو است

 که حاج ٤ديگو ي ميفردوس يو عل) ٣٤٣-٤٣٣ص  (تکتاب شرح خاطرات زندان اس
 از فقر ييها صحنه. ديآ يشمار م  بهرانيا  دريسينو نامه  حبسشگامي بخش پني با اسياح

د شده  بشدت انتقاي اجتماعـ ياسي و از اوضاع سري مردم در خاطرات تصويو بدبخت
 ندي و فراراني اخي از تاري عصري بحرانيدادهاي روفي توصحال ني عدرکتاب . ٥است

 ي منفييها  و وصف جنبهيا  حرفهيانقالب  به روشنفکر و استحاله اويسياح شدن ياسيس
  .٦است ي استبدادي از حکومتزيانگ و نفرت
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  سفرنامة حاج سياح  ٢٤٥

  

 توجهل و  دست اويها تي و رواي اجتماعـ يخي تاريها رغم ارزش  بهخاطرات،
 ١ي اردکاني محبوبةگفت  به.ستي ني بري و کاستبي از عت،ي مشروطانقالب يها شهير به

 .شود ي مدهي از احساسات ديروي و پدهي سخنان ناسنجز،يآم  مبالغهيها در خاطرات گفته
 ةنسخ. ٢ استدهي و غلو دييگو ق اغرادادهاي از وصف رويا رهفراگنر هم در پا

 دي شده بود، حمهي تهسياح دستنوشت حاج يطرات را که از روخا  شدهيسينو نيماش
 را که يخوانده و اصطالحات ي پدرش که در اواخر عمر توان مطالعه نداشته مي براسياح

 خ،ي و تاراستي آشنا با سي مرد،سياح دي حمکه نيا. ٣ وارد کرده استداده ياو تذکّر م
 مباحث ي برخلي و تعدحي در تصحاي با پدر بحث کرده يحوادث ليممکن است در تحل

نظر   بهيدي داشته باشد، احتمال چندان بعيري تأثديجد  اصطالحاتيو کاربرد برخ
ق ماند و  معوسندهي نويي نهايپس از بررس خاطرات تا حدود چهل سال. رسد ينم

  .افتيانتشار ن
 و سياحاج  حيجوان  بهقسفرنامه متعلّ.  داردييها  در دو کتاب تفاوتسياح حاج نثر

تر  نثر خاطرات جا افتاده.  استتر ي و احساساتتر يفيتر، توص تناسب موضوع، ساده  بهزين
 و باي گاه ز،ي قاجارة روان و سادي از نثرهاسياح نثر حاج يطور کلّ  بهاست و تر و پخته
 ي معموالً کوتاه و گزارش،ي با احوال شخصختهي و اصطالح، درآممثل ه بني مزند،يخوشا

  . همراه استيي انشاي لغزشهاو ي دستوري گاه با خطاهاو

  منابع
 ،٥ ة، دوردانش نشر، “سياح حاج ةسفرنام” ،ي مرتٰض،ي اسعد؛ي شخصاطّالعف، مؤلّ
 تهران ،ياسي خاطرات س،ي علوله،الد ني؛ ام٥١-٥٣):  ش١٣٦٣ يد ـ  يآذر (١ ش

 دانشکده ة، مجلّ“ بزرگسي خوشنوخطّ  بهسياح حاج ةسفرنام” مظفّر، ار،يبخت ش؛ ١٣٤١
؛ ش ١٣٧٥, )١٤٥-١٧٠ و زمستان زييپا (٣٣-٤ مشهد، ش ياسالم  و معارفاتياله

 ٣-٦، ش ٧ ة، جهان کتاب، دور“سياحخاطرات حاج   چاپيبرا”بناءپور، هاشم، 
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  ٢٤٦  قند پارسي

  

 کتاب، ي، راهنما“سياح حاج نامه تسياح ”،ي تقنش،ي؛ بش ١٣٨١, ٣١ ريت ـخرداد(
حاج ” ،يعل محمد ديزاده، س جمال ؛ش ١٣٤٨, ٣٨-٤٥ ري تـدادخر (٤ و ٣، ش ١٢ ةدور

 ،يني؛ رعنا حس)منتشر نشده ش، اثر ١٣٦٢ ,“ که دروغ نگفته استيا دهي جهاند،سياح
-٨٢ بهشت يارد, ١، ش ١٠ ة کتاب، دوري، راهنما“سياح يپنج نامه از حاج”کرامت، 

 د،يحم ،سياحش؛  ١٣٤٧ ,السلطان، تهران  ظلّن،ي حس،ي؛ سعادت نورش ١٣٤٦ ,٧٨
همان، : ، در“موخره”؛ همو، ١-٤ ص، … خاطرات،يعل محمد ،سياح: ، در“مقدمه”

کوشش   بهرات،ي مقاالت و تقرةمجموع: تسياح فاطمه، نقد و ،سياح؛ ٦٣٤-٥  ص
 خوف ة دوراي سياح خاطرات حاج ،يعل محمد ،سياحش؛  ١٣٥٤گلبن، تهران،  محمد

ش؛ همو،  ١٣٤٦ ,گلکار، تهرانهللا ا في سحي و تصحسياح ديکوشش حم و وحشت، به
ش؛ صدر، محسن،  ١٣٦٣ , تهران،ي دهباشياهتمام عل  بهفرنگ،  بهسياح ج حاةسفرنام

 , تهراندروغ، ي بخي تار،ي علوله،رالديش؛ ظه ١٣٤٦ , خاطرات صدراالشراف، تهران
ش؛  ١٣٦٧ ,افشار، تهران رجيکوشش ا  بهوله،رالديظه ش؛ همو، خاطرات و اسناد ١٣٦٢

ش؛  ١٣٧٧ , تهران،يي رضالوندي جلدي مجةترجم ان،يراني ايسينو فراگنر، برت، خاطرات
، “ي شرم و شهروندي در تبارشناسيتيحکا : و اضطرار تعلّقسياححاج ” ،ي عل،يفردوس

 ستيدور از تو ن”؛ همو، ش ١٣٨٠ ,٢٩٣-٣٣٣ تابستان ,٣ ، ش١٩ ة دورنامه، رانيا
 کتاب يبررس ،“سياح در خاطرات حاج ي ملّني نوي و آگاهيبازگشتگ: ام شهياند

، “سياح حاج: ني معاصراتيوف”، محمد ،يني؛ قزوش ١٣٧١, ١٤٦٧-١٤٨٦ کا،يامر(
 ،ي اردکاني؛ محبوبش ١٣٢٧ ,١٠٨-١٠ مهر ـوري شهر,٢ و ١ ، ش٥ ة دورادگار،ي

، ١١ ةکتاب، دور ي، راهنما“ خوف و وحشتة دوراي سياحخاطرات حاج ” ن،يحس
 اصغر؛ ،يهدو؛ مش ١٣٤٧, ٣١٦-٢١ وري شهر,٦ ؛ شش ١٣٤٧ ,٢٢٥-٩ ري ت,٤ ش

  مشهورلدينا جمال دي سة اسناد و مدارک چاپ نشده دربارةمجموع رج،يافشار، ا
 سياح از حاج افتهيپنج نامه نو ”، محسن، )يزنجان (ييرزايم  ش؛١٣٤٢ تهران ،يافغان به

االسالم  ؛ ناظم٢٢٦-٣٩ ,) ش١٣٧٤ زييپا(هشتم   کتابران،يا معاصر خي، تار“يمحلّات
 خاطرات و ،يقل ي مهدت،يش؛ هدا ١٣٦٣ ، ٣ چ,  تهرانان،يراني ايداري بخي تار،يکرمان

  .ش ١٣٤٤، ٢ چ ,خطرات، تهران



  سفرنامة حاج سياح  ٢٤٧
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