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  نويسي در ايران و جهان سفرنامه نگاهي به
  ∗پگاه خديش

  سفرنامه
 ات تاريخي دراطّالعل متأ اماشوند،  ها گرچه از منابع جغرافيايي محسوب مي سفرنامه

عنوان  ها گذشته از ارزش تاريخي، به براي سفرنامه. خصوص جوامع بشري هستند
اند، نيز نقش  اعي و فرهنگي شدهالت اجتمآثاري كه منشأ يا دست كم تسريع كننده تحو

اوري حمل و نقل، مسافرت را سهل ر كرد كه اگر فنّتوان تصو آساني مي به. قائل هستند
ها و  ويژه سينما و تلويزيون، مشاهده سرزمين اوري ارتباطات، بهو ساده نكرده بود؛ و فنّ

عنوان تنها  ها به نامهه و همگاني تبديل نكرده بود، سفراي روزمر تجربه مردمان ديگر را به
اين  با. ت بسياري داشتندها و مردمان ديگر، اهمي ل از سرزمينات دست اواطّالعمنبع 

شود، و بيشتر كاركرد  هاي فردي مسافر مربوط مي انتقال تجربه ها به وجود، سفرنامه
  .سرگذشتنامه خودنوشت را دارد

سفرنامه حقيقي، . كنند قسيم ميسه گروه حقيقي، تمثيلي، و خيالي ت ها را به سفرنامه
تسكين . راستي در جهان خارج انجام گرفته است شرح و گزارش سفري است كه به

هاي تمثيلي  تعالي، يا اثبات و تبليغ چنين سفري از فوايد سفرنامه يك روح آزمند به
  بردسيريمحمداالرواح از  ارداويراف نامه؛ مصباح توان به هاي آن مي است كه از نمونه

  ).٢٢-٢/٤(اشاره كرد ) ٦قرن (المعاد اثر سنايي غزنوي  ؛ و سيرالعباد الي)٦ قرن(
 وهم و خيال و ةهاي خيالي آن است كه نويسنده با استفاده از قو منظور از سفرنامه

هاي  هاي قابل ذكر سفرنامه از نمونه. نگارش بپردازد با الهام از مشاهدات قبلي خويش به
                                                   

  .پژوهشگر ايراني  ∗
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العابدين  نامه زين ي اصفهاني اثر جيمز موريه و يا سياحتخيالي كتاب حاجي بابا
هاي  سفرنامه) الف: موارد ذيل اشاره كرد توان به هاي خيالي مي از سفرنامه. اي است مراغه

مذهبي مانند  ـهاي اخالقي  سفرنامه) اثر ابوعلي سينا؛ ب  بن يقظانفلسفي مانند حي
هاي  سفرنامه)  آقا نجفي قوچاني؛ جنوشته دانته يا سياحت غرب اثر» كمدي الهي«

) م ١٧٤٥-١٦٦٧( اثر جاناتان سويفت انگليسي »سفرهاي گاليور« سياسي مثل ـ اجتماعي
هاي  سفرنامه) كند؛ و د كه با سبكي آميخته با طنز و مطايبه از اوضاع زمانه انتقاد مي

  .لي اوهاي تخي هاي ژول ورن و داستان  تخيلي مانند سفرنامهـ علمي

  نويسي در جهان  سفرنامهةقساب
ها  مصريان است كه قدمت يكي از آن ق بههاي سفر متعلّ ترين گزارش برخي از كهن

حدود (رسد، و آن سفرنامه كوسموس اسكندراني است   ششم پيش از ميالد ميةسد به
، ص ٢ج  ٦:(اتيوپي، هند غربي، و سيالن است  كه گزارش سفرهايش به.) م.ق ٥٤٨
٨١٧.(  

 ة، با نوشتن كتابي دربار.م. ق٢٩٥ل در هند در  سفير سلوكوس اومگ استنس،
 .)م. ق٢٩٠-٢٠٨(خ يوناني پولوبيوس مور. داشت شگفتي وا هندوستان، دنياي يونان را به

 او پيدا نشده است، ةنويسي با وسعت تحصيل و سفر و تجرب كه تاكنون كسي در تاريخ
ات و اسناد و حقايق اطّالعوجوي  تگويد كه در جس با افتخار از سفرهايي سخن مي

 ٦٥(ميان نويسندگان رومي، هوراس  در). ٦٨٥-٦، ص ٢ج  ٨:(ده است بوجغرافيايي 
يادگار  ، شهري در ايتالياي كنوني، به١برونديسيوم گزارشي از سفر خود به.) م ٨-.م.ق

، ) سومةسد(هاي جالب، سفرهاي گايوس سولينوس  از ديگر گزارش. گذاشته است
دان معروف يوناني، بسياري از مطالبش را برپايه  استرابون، جغرافي. يتانيا و آسياستبر به

  .ها و سفرهاي خود آورده است ديده
در ) م ٣٩٩-٤١٤حدود ( ٢هيان-ها بايد از سفرنامه فا هاي چيني ترين سفرنامه از كهن

ساسانيان  هوئن تسانگ، زائر چيني كه در اواخر روزگار ةهند؛ و سفرنام شرح سفرش به
                                                   

1. Brundisium. 
2. Fa-Hian. 
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سرگذشت ). ٨١٧-٨ ص ,٢ ج ٦(:كرد  كرده بود، ياد  ايران سفرةهاي همساي سرزمين به
 سال قبل از ٤٢٥ترين وصف عربي از ديار چين است كه  سفر سليمان تاجر، قديمي

در آوريل  ١جوواني دو پيانو كارپيني). ٣١١، ص ٤ ج ٩(:ماركوپولو نوشته شده است 
كاميابي نبود،  ت او توأم بامأموري. در قراقروم اعزام شددربار خان مغول  به. م ١٢٤٥

اين مجموعه .  تحرير كشيدةرشت اروپا داستان سفر خويش را به لكن پس از بازگشت به
 ٩(:رود  شمار مي هاي كالسيك ادبي جغرافيا به  كتابةسليس و دقيق، امروز در زمر

وي در . د ماركوپولو بدانيمنويس اروپايي را باي مشهورترين سفرنامه). ٣٣٦، ص ٤ ج
، شرح » ماركوپولوةسفرنام«يا همان » جهان شرح«كتاب . دنيا آمد  در ونيز بهم ١٢٥٤

پولو در هر نقطه، . اش در چين است خاور دور و اقامت هفده ساله سفر طوالني او به
ها، خلق و خوي مردم، آداب و  هاي طبيعي، راه ت و ثروتشرايط جغرافيايي، وضعي

وي در مسير ). ١٣، ٨ ١٧(:داد  دانست شرح مي چه را كه مفيد مي  و خالصه آنسنن،
فارس، ايران، بلخ، كاشغر، و ختن  هرين، خليجالنّ سفرش از فلسطين، ارمنستان، بين

وطن  ايران آمد و از راه قسطنطنيه به ، به)جنوب هند(بازگشت از سوماترا  گذشت و در
ان راه قديمي سياح و مسافر معروف چيني هوئن قسمتي از راه سفر پولو هم. بازگشت

  ).٤٤٧، ص ١ ج ٢١(:تسانگ بود 
جويان اروپايي خاور  هاي شانزده و هفده، كاشفان و جهانگردان و حادثه هدر سد

صورت سفرنامه برجاي  زمين را از نزديك بررسي كردند و نتايج مشاهدات خود را به
گويند اين سفرها  دانند و مي هاي خبيثانه مي هبرخي، اين سفرها را داراي انگيز. گذاشتند

ها مردم خاور زمين مورد تمسخر  اند، زيرا در آن در پي اهداف استعماري صورت گرفته
  . اند قرار گرفته و حقايق وارونه شده

گزارش . صورت سفرنامه است بسياري از بهترين آثار منثور نهضت رمانتيك به
هاي  نامه«. هاي اوست تر از ساير رمان  پرخواننده١٧٨٨)-١٧٨٦(ايتاليا  گوته از سفرش به
 از ايوان »كشتي پاالداي«و ) ١٨٢٦-١٧٦٦( از نيكوالي كارامزين »يك مسافر روسي

  ).٨١٨، ص ٢ ج ٦(:از اين قبيل آثارند ) ١٨٩٠-١٨١٢(گانچاروف 

                                                   
1. Giovanni de Piano Carpini. 
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  نويسان خارجي ايران در آثار سفرنامه
ايران سفر كرده و گزارش سفر خود را  بهترين جهانگرداني است كه  هرودوت از قديمي

ايران مسافرت كرده و كتابي  ، نيز به.)م.ق ٤٣٠-٣٢٥(گزنفون، مورخ آتني . نوشته است
 سلطنت ةدر دور. خود برجاي گذاشته است  از»نشيني ده هزار نفر يوناني عقب«نام  به

 ايران خدمت ايران آمد و هفده سال در دربار اردشير دوم، كتزياس، پزشك يوناني به
آثار اين مسافران در دوران .  در مورد تاريخ ايران نوشت»پرسيكا«نام  كرد و كتابي به

مغرب  باستان سهم بزرگي در معرفي ايران به
ها و بعدها شناخت تاريخ اين سرزمين داشت  زميني

نخستين جهانگرد غربي كه در ). ٢٣-٢٢ ٢٠(:
امين بن ايران سفر كرد، خاخام بني دوران اسالمي به

هاي  خناح از اهالي تودالي اسپانيا بود كه بين سال
در روزگار سلجوقيان از كشور ما . ق ٥٦٠-٦٩

 خليج فارس ةاو نخستين جهانگرد غربي است كه بعد از دوران باستان دربار. ديدن كرد
هاي  برد كه بخش پس از او بايد ماركوپولو را نام. جاي گذاشته است مطالبي از خود به

احان معروف عصر تيموري روي از سي.  ايران استةاش دربار  زيادي از سفرنامهاًنسبت
سمت دربار تيمور  به. ق ٧٠٦، فرستاده هانري سوم است كه در ١گونزالس دو كالويخو

در اواخر قرن نهم  ٢جوزافا باربارو). ١١٠، ٥٩ ٢٠(:ه كرد  دقيقي تهيةحركت و سفرنام
ها، و   شهرها، جشنة خود دربارةوي در سفرنام. ام شدايران اعز سوي دولت ونيز به از

  ).١١٥-١١٤ ٢٠(:هاي ايراني سخن گفته است  بازي
 ايران ةهايي دربار نامه ايران سفر كردند، سياحت جهانگرداني كه در دوران صفوي به

شناسي و آگاهي از اوضاع و احوال اجتماعي،   ايراناند كه در مواردي از منابع مهم نوشته
توان گفت در هيچ  جرأت مي به. روند شمار مي سي، و اقتصادي دوران صفوي بهسيا

كشور ما ةاندازه دوران صفوي دربار احان خارجي بهعصري از اعصار تاريخي ايران، سي 

                                                   
1. Ruy Gonzalez de Claviyjo. 
2. Giosofat Barbaro. 

ترين سفرنامه موجود  كهن
 ة سفرناماًفارسي ظاهر

 .ناصر خسروست
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يك هيئت نمايندگي انگليسي براي . ق ١٠٣٨در . اند از خود مطلب برجاي نگذاشته
نام  يكي از اعضاي اين هيئت به. ران شددست آوردن منابع جديد تجارت وارد اي به

 مسائل اجتماعي و اقتصادي ةات كاملي درباراطّالع خود ةتوماس هربرت در سفرنام
ژان . گذارد اختيار مي شناسي، و جز آن در ها، تاريخ، جغرافي، باستان ايران، شهرها، باغ

فاصله  هجري است كه در ١١احان قرن ترين سي باتيست تاورنيه، يكي از بزرگ
امور  او با نظري دقيق به. ايران سفر كرد حداقل شش بار به. ق ١٠٧٥ تا ١٠٤١هاي  سال

آميز از  هاي خود از تعريف اغراق بزرگ و كوچك بسياري پرداخته و در بيشتر گزارش
 ايران عهد صفوي و عادات و رسوم و افكار و ةاو از جامع. ايران خودداري كرده است

ژان شاردن در ). ١٦٩، ١٦٦، ١٣٣ ٢٠(:دهد  خواننده مي يقي بهها شناخت عم عقايد آن
شود هيچ فرد  گفته مي. ايران سفر كرد دوبار ديگر به ١٠٨٢ايرن آمد و تا   به١٠٧٦

نامه ده  سياحت. ايران دوران صفوي آشنا نساخت ها را با اندازه او غربي اروپايي به
هايي است  ترين و بهترين سفرنامه ل، در شمار مفصّ» شاردنةسفرنام«جلدي او باعنوان 

  ).٢٠١ ٢٠(: ايران نوشته شده است ةكه دربار
ايران رونق خود را از دست داد و تا  پس از سقوط صفويه مسافرت اروپاييان به

ات زيادي در اطّالعايران  جز مواردي پراكنده از ورود ايشان به روي كار آمدن قاجاريه به
 ةسفرنام. ايران سفر كرد به. ق ١٢٠٢ تا ١٢٠٠رانكلين كه از جز ويليام ف اختيار نداريم، به

ة زنديه و آغاز سلسلةهاي آخر دور سال ت است كه مربوط بهاو از اين جهت حائز اهمي 
دهد  اين دوره نشان مياو دورنماي مبهم و تاريكي از اوضاع ايران در . قاجاريه است

:)٢٨٠ ٢٠.(  
ت جغرافيايي ايران، راه را پلئون و موقعيهاي نظامي نا  سياست١٣در اوايل قرن 

اينان موجب شدند كه ايرانيان . هاي سياسي و نظامي و مسافران خارجي گشود گروه بر
برخي از اين مسافران سرجان ملكم، . از فرهنگ و شيوه حكومت اروپا بيشتر آگاه شوند

بودند  ١الفوا، و مادام ديو)م ١٨١٦-١٨٨٢(، كنت گوبينو )م ١٧٨٠-١٨٤٩(جيمز موريه 
:)٣١٦-٣١٢ ٢٠.(  

                                                   
1. Dieulafoy. 



  ٢٦٠  قند پارسي

  

ديدگاه يك نويسنده   با قلمي شيرين از»سه سال در آسيا«گوبينو در كتاب 
 قرن نوزدهم بررسي ةدان، اوضاع سياسي و اجتماعي ايران را در نيم هنرشناس و تاريخ

هاي تحقيقي  ات گوبينو مشاهدات يك مسافر است كه چه بسا با ديدگاهنظري. كند مي
او مشاهدات و نظريات . ي كردها را مستند و رسمي تلقّ ته باشد و نبايد آنتفاوت داش

هاي  ها و شنيده شخصي خود را ابراز كرده است و طي سه سال اقامت در ايران، ديده
گوبينو براساس عقايد . ن داشته، با زباني گيرا نوشته است تفنّةي جنبخود را كه تا حد

ا تعاليم اسالمي و اصول انساني هماهنگي ندارد، در وجه ب هيچ نژادپرستانه خود كه به
 مسائل مذهبي ةوي دربار. هاي آسيايي و افريقايي را تحقير كرده است تچند مورد ملّ

از سوي ديگر . هايي كرده است كه با حقيقت مغاير است نيز گاه اظهار نظرها يا نقل قول
  ).٨-١ ١٣(:شود  اشتباهات تاريخي نيز در اين كتاب ديده مي
هاي  ، در مسافرت)شناس مهندس و باستان(مادام ديوالفوا همسر مارسل ديوالفوا 

فرانسه، تركيه، قفقاز، ايران، و  ، بهم ١٨٨١-٨٦هاي  علمي و تحقيقاتي همسرش در سال
جا،  آن او از هنگام حركت از فرانسه تا مراجعت به. كرد هرين او را همراهي ميالنّ بين

 مشاهدات و تحقيقات شوهر خود را يادداشت كرده و وقايع روزانه مسافرت و
چاپ رسانيده   به»مسافرت ديوالفوا در ايران و شوش و كلده«صورت كتابي با نام  به

 تاريخي ةمطالعه اين كتاب عظمت و شوكت ايران و سربلندي ايرانيان را در ازمن. است
اجتماعي، اقتصادي، سازد و از سوي ديگر سلطنت استبدادي؛ اوضاع اداري،  م ميمجس

ي وضع زندگي ايرانيان در طور كلّ ها و وسايل نقليه؛ و به فرهنگي، زراعتي و تجاري؛ راه
 آثار تاريخي و ةسازد و نيز دربار طور كامل و دقيق، روشن مي  شاهان قاجار را بهةدور
  ).٣-٢ ١٤(:گذارد  ات مفيد و دقيقي در اختيار خوانندگان مياطّالع ايران ةابني

ايران سفر كرده بايد از ابراهام جكسون، استاد  احان اروپايي كه به جديدترين سياز
ايران  بهم  ١٩٠٣/ش ١٢٨٢برد، كه در  هاي هند و ايران نام دانشگاه كلمبيا و مدرس زبان

كه در آن شرح » ايران، گذشته و حال«حاصل مطالعات او كتابي است با نام . آمد
هم آميخته  شناسي به ا با مطالب تحقيقي تاريخي و باستانايران ر انگيز سفر خود به دل

اين نواحي سفر كرد و در بازگشت  به. م ١٩١٠ و ١٩٠٧وي دوباره در ). ٤٨٦ ٢٠(:است 
لش  اوةوي در سفرنام.  را نوشت»اماز قسطنطنيه تا زادگاه عمرخي«امريكا كتاب  به
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ت جمشيد، و ساير آثار بستان، معبد كنگاور، تخ  طاقةتوضيحات ارزشمندي دربار
  ).٨:٧(باستاني ايران داده است 

هاي  اندكي پس از ظهور اسالم، مسلمانان سفرنامه. نويسي نزد مسلمانان سفرنامه
هاي جغرافيايي و تاريخي تأليف  صورت كتاب صورت مستقل و چه به بسياري چه به

ها و فاصله شهرهاست، حاصل  ت وصف راه كه در حقيق»مسالك«هاي  كتاب. كردند
 از نوع اًها بوده و غالب مشاهدات نويسندگان آن

، ص ٢  ج٦(:روند  شمار مي ها به نامه سياحت
نويس عرب  يعقوبي نخستين جغرافي). ٨١٩

ها را بر  است كه در قرن سوم هجري سرزمين
 اً و اختصاصپايه مشاهدات خود تعريف كرده

 ةگفت به. ت پرداخته استسياح همين منظور به به
خودش از آغاز جواني و شكفتگي ذهن، 

رو، ممالك اسالمي را  ها عالقه پيدا كرد، از اين دانستن اوضاع شهرها و فاصله راه به
هاي خود را در شرق و غرب در  وجوها و مسافرت و حاصل جست) ٥٨ ١١(:گشت 
  ).ز٥(:  تأليف كردمختصر اخبارالبلدانكتاب 

براي . ق ٣٣١وي در . حوقل است ردان مسلمان در اين عصر ابناز ديگر جهانگ
بغداد، افريقاي شمالي، اندلس، ناپل، عراق، ايران، و قسمتي از هند مسافرت  تجارت به

 االرض ةنام صور  خود را المسالك و الممالك ناميد ولي اثرش بهةحوقل سفرنام ابن. كرد
. رود شمار مي هاي غرب به ي سرزمينوي از نخستين خبرگان جغرافيا. نيز معروف است
نام ابودلَف  ل قرن چهارم يكي از دانشمندان عرب به اوةنويسان در نيم از ديگر سفرنامه

 ةرسال. الثانيه نوشته استةلاالولي و الرساةلهاي الرسا  پرارزش با نامةوي دو رسال. است
ن و هند است و مسافرت ابودلف ميان قبايل ترك آسياي مركزي چي نخست مربوط به

هاي طوالني او در نقاط مختلف ايران است كه در آن  مسافرت رساله دوم مربوط به
از ديگر .  ايران آمده استةات بسيار سودمندي درباراطّالعاختصار،  بياني ساده و به با

٣٣هاي  وي در سال. خان و جهانگردان قرن چهارم هجري، مسعودي استمور-
استخر، هند، مولتان، منصوره، چمپا، سيمور، سرانديب فارس، كرمان،  به. ق ٣٠٩

توان گفت در هيچ  جرأت مي به
عصري از اعصار تاريخي ايران، 

اندازه دوران  احان خارجي بهسي
 كشور ما از خود ةصفوي دربار

 .اند مطلب برجاي نگذاشته
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 ماداگاسكار، گرگان، شام، فلسطين، و انطاكيه سفر ة، چين، آذربايجان، جزير]سريالنكا[
ت بيان دقّ  به»التنبيه و االشراف«هاي خود را در كتاب  ها و شنيده كرد و حاصل ديده

  ). يا ـ يج٥(:كرده است 
نويس ايراني است  وي نخستين جغرافي. احت نهادسي رو به. ق ٣٠٣استخري در 

 صقالبه ةات او درباراطّالع). ٤٤ ٢٠(:كه كتابش را براساس مشاهدات شخصي نوشت 
كه مختصر و پراكنده است خالي از ارزش نيست  و قبايل خزر با آن) اسالوها(
  ).ي ٥(:

هاي  رزمين، س.)ق ٣٨١-(سي مقد بكر البسار مشهور به  بن ابيمحمدابوعبداهللا 
 تمام ةات درباراطّالعهدف او گردآوري . جز سيستان و اسپانيا را درنورديد اسالمي، به

  ).٥٨ ١٧(:ها و مشاهدات شخصي بود   مسافرتةنقاط دنياي اسالم برپاي
شد تا حقيقت حال ايشان را دريابد، چندان كه  لباس هر گروهي داخل مي سي بهمقد

ابوريحان ). ٣١٣ ١١(:خود گرفت   سي نام و لقب بهدر شهرها و ممالك مختلف بيش از
نام  هند، كتابي به بيروني حكيم و دانشمند نامي ايران، در جريان حمله محمود غزنوي به

ات بسيار دقيق اطّالعقانه اي محقّ گونه ن هندي نگاشت و به تمدةدربار» تحقيق ماللهند«
دست داده  و مردم آن سرزمين بهات، ن، فرهنگ، زبان، ادبي تمدةو ارزشمندي دربار

  ).٦٨:١٠(ه بسيار قرار گرفت اثر او از زمان نگارش مورد توج. است
 ٤٣٧سفر وي از .  ناصر خسروستة سفرناماًترين سفرنامه موجود فارسي ظاهر كهن

وي در اين سفر از شهرهاي مرو، نيشابور، سمنان، ري، قزوين، .  طول كشيد٤٤٤تا 
). ٨٩٦ ص ٢ ج ،١٥(:ه، و قاهره گذشت ، شام، فلسطين، مكّآذربايجان، آسياي صغير

. داشت هاي خود، يادداشت روزانه برمي ها و گاه شنيده ناصر خسرو از آغاز سفر از ديده
 ١٩(:ع و ارزنده است ها متنو ها بسيار وسيع و موضوعات آن  اين يادداشتةزمين
  ).ويك سي

ن ششم هجري است كه بر سر راه خود احان قرخاقاني، شاعر بلند پايه، از شمار سي
ه، عراق عجم و عراق عرب را سياحت كرد و حاصل مشاهدات خود را در مثنوي مكّ به

  ).٥٧ ٢٠(:جاودانه ساخت  العراقين ةحتفبهاي  گران
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شهرهاي اصفهان، تبريز، اران،   سفري به٦٧٨نزاري قهستاني شاعر قرن هفتم نيز در 
اي منظوم سرود  بازگشت سفرنامه بيل، و ابهر داشت و درگرجستان، ارمنستان، باكو، ارد

  ).٧٣٨، ص ٣ ج ١٥(:
سفارت و دربار  در دوران پادشاهي شاهرخ، به.) ق ٨١٦-٨٧(اق سمرقندي عبدالرزّ

سلطان بيجانگر از بنادر هند منصوب شد و سه سال از زندگي خود را در اين سفر 
، شرح اين سفر را با توصيف استادانه. سپري كرد

 »عدينالس مطلع«هرجا و هرچه ديده بود، در كتاب 
ترين  اين كتاب از جمله جامع. تفصيل آورده است به

 ج ١٥(:و معتبرترين كتب تاريخ عهد تيموري است 
  ).٥١٤، ٥١٢، ص ٤

، مستملكات .)ق ١٠٢٠-٩٠( اوليا چلبي ةسفرنام
بهترين  عثماني، در اروپا و آسيا و افريقا از

 تاريخ و جغرافيا و رسوم و فرهنگ ة امپراتوري عثماني است و دربارةهاي دور سفرنامه
دست  بهايي به ات گراناطّالعها بازديد كرده است  هايي كه وي از آن عاميانه سرزمين

  ).٨١٩، ص ٢ ج ٦(:دهد  مي
 خان زمان خوارزمشاهيان از رجال و مور»تاريخ جهانگشا«عطاملك جويني صاحب 

قراقروم، پايتخت مغولستان، سفر كرد و در ضمن همين  بار بهاو نيز چند. و مغول است
دست آورد و   كافي بهاطّالعهاي اصلي ايشان  ها و يورت  احوال مغولةسفرها دربار

  ).»ملك عطا«، ذيل ٥ ج ١٨(:براي نوشتن تاريخ خود مواد الزم را فراهم كرد 
 .اند  اعصار دانستهةترين جهانگرد هم ترين و مهم را معروف) ق ٧٠٣-٧٩(بطوطه  ابن

 نزد اهل دانش »االمصار و العجايب االسفار النظار في غرائبةحتف« او ةعنوان سفرنام
). ١٠٣١-٢ ص ,١ ج ٤(:بطوطه شناخته شده است   ابنةنام رحله يا سفرنام بيشتر با

ل از جهت وسعت او: هاي اسالمي برتري دارد كتاب او از دو جهت بر ساير سفرنامه
مصر،  كه در برداشتي داستان مسافرت او از طنجه مراكش شروع شده و به سفر ةدامن

ه، عراق، قسمت بزرگي از ايران، يمن، عمان، بالدالروم، قسطنطنيه، دشت شامات، مكّ
هر، افغانستان، سند، هند، جزاير جنوبي هندوستان، چين، اندلس، قبچاق، ماوراءالنّ

مگ استنس، سفير سلوكوس 
م. ق٢٩٥ل در هند در او. ،
 ةن كتابي دربارنوشت  با

هندوستان، دنياي يونان را 
 .داشت شگفتي وا به
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هت صداقت او در بيان اوضاع و احوال ها بسط يافت؛ دوم از ج نيجريه، و مانند آن
ممالكي كه ديده است و ضبط و توصيف رسوم و آداب و عادات مللي كه در اين خط 

 ابن بطوطه جهات و جوانب زندگي ةسفرنام). ١٦٦-١٦٥ ١٢(:اند  كرده سير زندگي مي
نايي لحاظ جغرافياي تاريخي، بلكه براي آش رو، نه تنها از از اين. دهد مردم را نشان مي

بطوطه   ابنة سفرنامةبا مطالع). ١٢٦، ص ٣ ج ٣(:بهاست  فرهنگ آن زمان نيز گران با
كه در فاصله بين ايلغار مغول و يورش تيمور نوشته شده است، تصوير ممالك اسالمي 

  ).٩٥ ٢٠(:شود  م ميترين اعصار تاريخ مجس ترين و بحراني در يكي از حساس
اس يكم ، منشي ايلچي شاه عب.)ق ١٠١٣-٦٥(اني دون ژوان اير بيگ، معروف به الغ

دون  ت گرويد و از طرف دربار اسپانيا بهمسيحي وي در اروپا به. دربار شاهان اروپا بود به
 مبسوطي از آنچه در راه ديده و شنيده بود ة سفرناماًوي ظاهر. دگرديب ژوان ايراني ملقّ

زبان اسپانيولي برگردانيد كه در  هسپس يكي از دوستانش آن را ب. فارسي تدوين كرد به
در جريان ). ٨٢٠، ص ٢ ج ٦(:چاپ رسيده است   به»روايات دون ژوان« با نام ١٦٠٤
ايلچي  هاي ايران و روسيه در عصر قاجار، ميرزا ابوالحسن خان شيرازي معروف به جنگ

روسيه رفت و سرگذشت سفرش را در كتاب  سفارت، از طرف دولت ايران به
 ةترين كتب دربار اين كتاب را بايد يكي از بهترين و جامع.  تدوين كرد»راالسف دليل«

  ). يازده١٦(:اوضاع و آداب و رسوم مردم روسيه دانست 
. اند ه پرداخته مكّةنگارش سفرنام در ايران، بسياري از اهل قلم پس از سفر حج به

-١٢٦٤(ري خراساني ه از مشت مكّة؛ سفرنام.)ق ٩٣٢(ين الري الد الحرمين از محي فتوح
 حج ميرزا علي خان ة دهلوي؛ سفرناممحمدالسعادت از حكيم غالم  ، مهتاج)١٣٠٥
؛ و در دوران معاصر خسي در ميقات از جالل آل احمد از .)ق ١٢٦٠-١٣٢٢(الدوله  امين

از اوايل دوران مشروطه، برخي نويسندگان از سفرنامه براي بيان . جمله اين آثار است
توان   از اوضاع سياسي و اجتماعي بهره گرفتند كه از آن ميان ميانتقادات خود

نامه ابراهيم بيگ از  و سياحت) ١٢٥٠-١٣٢٨(حيم طالبوف المحسنين از عبدالر مسالك به
اثر اخير در واقع ). ٨٢٠-٢١، ص ٢ ج ٦(:اي اشاره كرد  العابدين مراغه حاج زين

. دهد دست مي رن سيزدهم هجري به اوضاع ايران در اواخر قةات جامعي درباراطّالع
توان نخستين رمان اصيل اجتماعي از نوع اروپايي در زبان فارسي  اي را مي كتاب مراغه
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اي استادانه دانست كه اصول قديم ايران و اخالق و عادات ناپسند ايرانيان را  و هجويه
ر داده است صورت تابلوهاي زنده و جاندار و بسيار دقيق مورد ايراد و انتقاد قرا به
  ).٣١٠-٣٠٩، ص ١ج  ١(:

 مطلع ساختن مخاطبان از ةعنوان شيو نويسي به امروزه سفرنامه. شرايط كنوني
ر و روزآمد تلويزيوني و هاي مصو گزارش ها و مردمان ديگر، جاي خود را به سرزمين

به  آگاهي يافتن از تجرةواسط ها به ت سفرنامهاين ترتيب، اهمي به. اينترنتي داده است
هاي  گونه كه در مورد سفرنامه ها، آن شخصي مسافر است و از اثرگذاري اجتماعي آن

معناي كهن، در  نويسي به در واقع سفرنامه. شود، نيز كاسته شده است ر ميقديمي تصو
اي بدل شده است، كاري كم جاذبه  دهكده جهاني كه از لحاظ ارتباطي ديري است به

  .تواند باشد مي
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