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  »رانيسفرنامة ا«به ينگاه
   فطرتعباس حسن علّامهاز 

  ∗ احمديغالم نبسيد 

ن مراجع ين اسناد و معتبرترين منابع و ارزشمندتريتر   از مهميکيا خاطرات يسفرنامه 
 راجع يا  ارزندهيتوان اطّالعاِت فراوان و آگاه يله آن ميوس بهشود که  يمحسوب م

ا ي کشور ي و اجتماعي و اقتصادياسيا و اوضاع سيفخ و جغرايفرهنگ و تمدن و تار به
 گوناگون و يها ست که جنبه ينة بارزييتوان گفت که سفرنامه آ يم. شهر فراهم کرد

  .سازد  ي از روح پنهان ملّت را منعکس مي مهميها نکته
 ي ارزندة روحاني از کارهايکي» رانيحافظ و ا, خسرو«عنوان  بهکتاب مورد نظر 

 عباس حسن علّامهس معتبر و نامور هند ينو دست و روزنامه رهينشمنِد چبرجسته و دا
 غالم ي انتشارات آموزش و پرورش حاجيرود که تحت همکار يشمار م بهفطرت 

 ۲۰۰ده که شامل يچاپ رس زبان اردو به به يالدي م۲۰۰۷در سال , پونا, محمد اعظم
ف چنانکه از نام و عنوان  مختليها بخش در موضوعسه  ين کتاب دارايا. صفحه است

ث فصل ي از حيبخش فرع, ر درآمده است و هر بخشيرشتة تحر بهداست يدا و هويپ
  .باشد يه مي عکس حافظيادار دارد و سر ورق کتاب

 » هنديطوط« ري شعر شاعر شهيژگينامه و آثار و يزندگ بهدر بخش اول راجع 
 بلبل يها ت غزلير و خصوصاحوال و آثا به و در بخش دوم مربوط يرخسرو دهلويام
 را اشاره ي کرده است که نکات مهمي بحث و بررسيرازيب حافظ شيالغ لسان, رانيا
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احوال و  به مربوط »١ک سفر ناتمامي«عنوان  بهران يدر بخش آخر سفرنامه ا. کرده است
 ۲۰۰۴ سال  دررهينينار از طرف مؤسسه امام خميمشاهدات سفر جهت مشارکت در سم

 ي جالب و جاذب و دارايليباشد که خ يران مين علم و ادب ايسرزم به يالديم
دست و  رهيسندگان چيسخنوران و نو,  نامداري علما و ادباد در مورياطّالعاِت مهم

 و يخي تاريها منطقه. ران استي اي و ادبي علميها ور حوزه هيدانشمندان و نخبگان ما
, ري دلپذيشهرها, ينادر و غن يها  و کتابخانهيني فرهنگ و ديها ساختمان

ن يريلهجة ش ران را باي اهاتوبوس و قطار پرشکو,  پربهاريها باغ, رينظ ي بيها گاه حيتفر
  . و مطرح نموده استيش بررسيفتة خوکو ش

االت از ياظهار و خ, شگفتار ناشريعنوان پ به کتاب عالوه بر عرض حال يدر ابتدا
م طارق را شامل کرده ي و شميعه شبنم عابديپروفسور رف, ير حسن عابديپروفسور ام

کند که در  يسندة آن داللت ميت نويت و ارزش کتاب و عظمت و مقبوليماه بهاست که 
باشد و در  ي ميت و ارزش خاصّيمورد اهم ي اردو و فارسادبياتزبان و رة يحوزه و دا

  . با اشخاص برجسته موجود استيادگاري يها آخر کتاب عکس
نامه  ژهين وي اي و اساسيموضوع اصل بهمربوط » رانيسفرنامة ا«آخر که بنده بخش 

 ينار جاهاي سمييسنده پس از برگزارينو. دهم ي و نظر قرار ميباشد را مورد بررس  يم
د نموده و احساسات و عواطف را يران را بازدي ايخي و تاريگوناگون و مناطق فرهنگ

  .ان نموده استين کتاب بيدر ا

  ٢شهر تهران
ت يشتر از پانزده درصد جمعيباشد که ب يران و مرکز کشور مين شهر ايتر تهران بزرگ

ن شهر در دو ي ايياي و جغرافي و اجتماعياز نظر اقتصاد. کنند ي ميران در آن زندگيا
 يانه زندگين و مييدر بخش جنوب طبقه پا. م استيبخش جنوب و شمال قابل تقس

 يها تر در ساختمان طبقه مرفّهباشد و در بخش  ي مت و شلوغي پرجمعيليکنند که خ يم
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 پانزده سال يط. رسد ينظر م بهز ي جاذب و تميليکنند که خ ي مي و بلند و باال زندگابيز
 آنان. افتي توسعه و گسترش يلي ختهران انکوشش و تالش شهردار بهخصوص  بهآخر 

,  حمل و نقل مردميدر تهران برا. ار کرده استي شهر تالش بسييباينت و زيجهت ز
پروژه .  هم وجود دارد(Metro train)قطار مترو , اتوبوس, ني و ماشيعالوه بر تاکس

ست هزار مسافر خصوصاً طبقه يباً دوي تقريروز. دياتمام رس بهمترو در هفت سال 
مترو . کنند يبا آن سفر مکارمندان و مستخدمان 

ز يت نيه بليباشد و کرا يبا ميز و زي تميليران خيا
  .ار ارزان استيبس

, ار خوب و راحت استيران هم بسياتوبوس ا
 زنان و ي برايکياغلب در اتوبوس دو بخش 

 ارزان يليز خيت نيبل. باشد ي مردان مي برايگريد
انه بخرند و يت ماهيتوانند بل ياست و مسافران م
سمت راست  به يرانندگ. نديروزانه سفر نما

لطفاً ”: راننده را با خطاب, اده شونديتوبوس پاد از خواهن ي که مسافران ميوقت. هست
 يکنند و راننده و مسافران از هم تشکّر و خداحافظ يمخاطب م“  رانندهيد آقاينگهدار

  .ران استي اي اجتماعيان و غنيکنند که نشانگر فرهنگ و تمدن شا يم
ند ده ي اغلب در دو مرحله کار انجام مي و شخصي دولتيها ران همة ادارهيدر ا

. شود ي و مرحلة دوم در عصر باز مميم صبح تا دو و ني اول از ساعت هفت و نةمرحل
 يليح را خياحت و تفرير و سيان سيرانيا.  در هفتة آخر پنجشنبه و جمعه استيمرخّص

دار از مناطق يمنظور د بهن يها با ماش  تمام خانوادهي مرخّصيدر روزها. دوست دارند
لباس مردان کت و . روند يشان ميد خوي و بازدي و فرهنگيخي تاري و جاهايدنيد

وقت  چي هيرانيزنان ا. باشد يره ميغ  و مانتو ويروسر, مقنعه, شلوار و زنان اغلب چادر
  .ت دارندي فعالي و اجتماعينه زندگانيزم ستند و در هرياز مردان کمتر ن

. رسد ينظر م بهپاک  و زيشه تميز هميآهن ن ستگاه قطار بلکه راهيران نه فقط ايدر ا
تمام , شود يک ميستگاه نزديا به که قطار يز قابل تذکّر است که وقتين نکته نيا

ک ي. شود ي باز مييستگاه دستشويشود و پس از حرکت ا ي قطار بسته ميها ييدستشو

تا قرن سوم هجري در ايران 
هاي غني و  دانشگاه و کتابخانه

, بخارا. وجود آمده بود نادر به
 از …غزنه و, نيشابور, بلخ, مرو

مراکز مهم علمي و فرهنگي 
 .رفت بشمار مي
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ش درجة اول يها  قطار درجة اول تمام کوبهيعني, ک درجه دارديقطار کالً و کامالً 
تواند  يگر نميو مسافر درجة د. ش درجة دو استيها  درجة دوم تمام کوبهقطاِر. است

  .گر سوار شوديقطار د به

 ١کاخ سعدآباد .۱
ب پهناور است و در ي بوده که محوطه در شصت جريرضا شاه پهلو بهن کاخ متعلّق يا
اتاق , سرا مهمان, وان عاميوان خاص و دين محوطه چند کاخ وجود دارد که ديا

 ييبايش و زي آرايايگر اشيور و دي و زيلباس شاه, اتاق خواب شاه, هربانوسکونت ش
  .آن داده است به ين خاصّييو تز

  ٢روزنامه .۲
خراسان , اطّالعات, هانيک, زيران فقط چهار پنج روزنامه مثالً رستاخيقبل از انقالب در ا

شتر ي و امروز ب افزوده شدهيلي تعداد خياما پس از انقالب اسالم, شد يره منتشر ميغ و
ها مشترک  ونيليرسد که م يچاپ م بهران ي در ايروزنامه فارس) ۲۵(ست و پنج ياز ب
  :ن قرار استيشود که از ا ينامه براساس الفبا نقل موزن ريطور مثال چند به. دارد
  ابرار  .۳  ايران  .۲  اعتماد  .۱
  آفرينش  .۶  انتخاب  .۵  آفتاِب يزد  .۴
  تصاداق  .۹  اطّالعات  .۸  آسيه  .۷
  ي اسالميجمهور  .۱۲  جام جم .۱۱  جوان .۱۰
  سياست .۱۵  رسالت .۱۴  خراسان .۱۳
  کارگر .۱۸  قدس .۱۷  شرق .۱۶
    همشهري .۲۰  کيهان .۱۹

 ,يتکنولوژ, خي ادب و هنر و تاريها نهيات متعدد در زميها و نشر ن مجلّهيعالوه بر ا
  .رسد ي مچاپ به… و ياسي و سي و حرفت علوم اجتماعصنعت, يورزش
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  ١رانيکتابخانة ا .۳
 ي و طوالنيميران سابقه قدي از اسناد در ايها و رواج و پاسدار  کتابيخ نگهداريتار

وجود آمده  به و نادر ي غنيها ران دانشگاه و کتابخانهي در ايدارد که تا قرن سوم هجر
. رفت ي م بشماري و فرهنگياز مراکز مهم علم… غزنه و, شابورين, بلخ, مرو, بخارا. بود

 قاجار يها در دورهاما . ديها هم دائر گرد ه کتابخانهيه و زندي و افشاريدر زمان صفو
در آن .  گرفتياديکتابخانه شکوه و رونق ز.  شديران چاپخانه معرفي که در ايوقت

,  اصفهانيلچياز آن جمله کتابخانه ا. بها وجود داشت  و گراني کتابخانة غنيزمان س
نجا يا. رهيغ کتابخانة دارالفنون و) يد مطهريشه(ساالر   سپهيسه عالمدر, صدر تهران

  :ميکن ي مي را معرفي غنيها از کتابخانهطور نمونه چند تا  به

  ي ملّةکتابخان) الف(
. ديآ يشمار م بهران ي ايها ن کتابخانهيتر ن و کهنيتر ي از غنيکيران ي ايکتابخانة ملّ

س شده همراه کتابخانة دارالفنون ي دارالفنون تأس مدرسهي هجر۱۲۶۶ که در سال يوقت
اما , افتير ييتغ»  معارفيکتابخانه عموم« بنام ي هجر۱۲۸۶د و در سال يز آغاز گردين

ماً ين کتابخانه مستقيا. ديل گرديز تبدين» يکتابخانة ملّ«عنوان  به ي هجر۱۳۱۶در سال 
 ۱۹۹۸طبق آمار تا سال . دهد يت خود را انجام ميالران فعيس جمهور ايتحت نظارت رئ

ن يعالوه بر ا.  بوده۱۲۵۰۰ ي و فارسي عربي خطّيها تعداد نسخه)  ش۱۳۷۶ (يالديم
 يها زبان به هزار کتاب ۱۷, ي و فارسي عربيون کتاب چاپيلي م۳۴ هزار مرقّع و ۴۵
 و ي عربيها زبان بهنامه و مجلّه وزون ريلي م۵۰, يه و آلمانيفرانسه روس, يسيانگل

 ۴۸۰۰,  عکس۲۰۰۰. گر وجود داشتي ديها زبان به هزار مجلّه و روزنامه ۴۰ و يارسف
  . نفر بود۶۳۹۶ت ي نفر و تعداد عضو۳۰۰تعداد کارمندان . ره دارا بوديغ لم ويکروفيم

   و مرکز اسناد دانشگاه تهرانيکتابخانة مرکز) ب(
ران محسوب يا يها تابخانهن کيتر  ن و مهميتر ي غنز ايکيز يکتابخانة دانشگاه تهران ن

 اهدا نموده ي نسخة خط۱۳۲۹ّ ةمشکود محمد ي سي هجر۱۳۲۸در اواخر سال . شود يم
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 در ده طبقه ساخته ي ساختماِن بزرگي هجر۱۳۴۹د و در سال ين کتابخانه دائر گرديا
اهللا  ن فضليدالديتاالر رش, يني امعلّامه تاالر يها نام بهن تاالر ي چنديشده که دارا

 يي طباطباعلّامه و تاال يتاالر اقبال الهور, يرونيحان بيتاالر ابور, )يشناس رانيا (يمدانه
 کتاب ۲۹۷،۸۸۴ :ن قرار بودي تعداد کتاب از اي شمس۱۳۷۵تا سال . باشد يقابل ذکر م

اسناد , ي نسخه فتوکپ۷۳۲۰, ي نسخة خط۱۴۸۷۰ّ,  گوناگونيها موضوع  بايچاپ
 مجلّه ۲۲،۱۸۹, يني الطة مجل۱۱،۷۸۸ّ, لميفکروي م۷۳۵۲,  هزار برگ۴۰ بر ي مبنيخيتار

شمار مدرک  ي و بي و رسمي هزار سند علم۲۳,  مختلفيها و روزنامه در موضوع
  . نفر بود۱۰۲تعداد کارمندان . شود ي ميره نگهداريغ  ويليتحص

  ١)مشهد (يکتابخانة آستان قدس رضو) ج(
ران ي ايها ن کتابخانهيتر ن و بزرگيتر  از کهنيکيز ي نيکتابخانة آستان قدس رضو

 ۱۳۷۳تحت دستور سال . شود ي ميون کتاب در آن نگهداري مل۵باً يباشد که تقر يم
علوم  و يعلوم معارف اسالم به که مربوط ي چاپيها  آن تمام منابع و کتابيهجر

  .شود ي مين کتابخانه فراهم و نگهداريجهت ا, رسد يچاپ م به که در جهان يبشرشناس

  ٢)قم (يت اهللا مرعشيکتابخانه آ) د(
 يها کتاب چاپ وني و مليکه هزارها نسخة خطّ» يت اهللا مرعشيآ«کتابخانة شهرة آفاق 

 ين کتابخانه پس از کتابخانه دولتيسنده اينظر نو به, شود ي مي و پاسداريدر آن نگهدار
دوم  ي جاي خطّيها  و حفظ نسخهيدر جهان از لحاظ نگهدار) هيترک(استانبول 
, دهي کهنه و پوس درست کردن و مرمت کتاِبين کتابخانه برايدر ا. شود يمحسوب م

 ي جلدبنديبرند و برا يکار م به يوناني و يه داخليادو, يسي انگلييايمي شي دوايجا به
عنوان  به يک نسخة خطّين کتابخانه يدر ا. ندينما ياستفاده مدستي ن ي از ماشيو صحاف

 عباسحسن «ن کتاب ي اةسنديشود که نو  ي مينگهدار, ر باقردامادياز م» العقولحتفة«
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بيان شده » صوراالقاليم«در کتاب 
است که در اين شهر رواج 

چون . چوپاني و شباني زياد بوده
بوده که » شير ساز«نام اين شهر 

 .تغير يافت» شيراز«نام  بعداً به

 بزرگ را يها ن کتابخانهين چنديسنده عالوه بر اينو. ه نموده استيآن را هد» فطرت
  .ستين مقاله نيها در حوصلة ا ان نموده است که نقل همة آنيب

   تهرانيها موزه .۴
لباس  (ي ملّةموز, ي نظامةموز) يهلو آثار پينگهدار(کاخ موزه سبز , اورانيکاخ موزه ن

 يميشگاه داينما,  گلستانةموز, يراث فرهنگيکارگاه ساز و سامان م, ديکاخ سف, )يپهلو
 سکّه و ةموز, يمعاصر و نقّاش ي هنرهاةموز, يران صنعت هوانوردي اييمايهواپ

 ةموز, باي زي هنرهاةموز, موزه بهزاد, اسکناس
آثار دورة (نما   جهانةموز, ي آزاديفرهنگ
, موزه نگارخانه قاجار, هي صاحبقرانةموز, )قاجار

 يموزه قال, ديموزه صدف و مروار, موزه تمبر
  .ره قابل مالحظه استيوغ

  ١قم
 حضرت فاطمه يعني ع کاظم و خواهم امام رضاين شهر آرامگاه دختر امام موٰسيدر ا

 ينياب علوم دلّباشد که تعداد ط ي ميني دةن شهر حوزي در ا. قرار داردسمعصومه
  . سازگار استيليس خيط مطالعه و درس و تدريمح. باشند يباً پنجاه هزار ميتقر

  ٢خي شهر تارـمشهد 
مرکز استان خراسان رود که  يشمار م بهران ي مقدس اين شهرهايتر   از مهميکيمشهد 
قبل از .  استعد امام هشتم حضرت رضايمدفن شه بهمنسوب » مشهد «ةواژ. است
نام  بهد يالرش  هارونيعباسفة ينزد شهر آرامگاه خل. بود» سناباد«ن شهر ي اسم اعرضا امام
در مضافات مشهد منطقة طوس هست که آرامگاه شاعر شهرة . هم واقع است» هيهارون«

لسوف و ين شهر است آرامگاه فيک ايز نزديشابور که ني وجود دارد و نيآفاق فردوس
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   فطرتعباسامه حسن از علّ» سفرنامة ايران«نگاهي به  ٢٨٧

  

 پشم هم يزرگانبا و يباف يدر قال. ام استيمدار عمر خ نايگو يدان و شاعر رباع ياضير
 خود يسو به که مردم را ين مرکزيتر  در مشهد مهم.  را برخوردار استياني شايجا

مسجد موزه و کتابخانه , در محوطة روضه. باشد ي معد روضة امام رضاينما يجلب م
 ي و معمارينقّاش يين مظاهر هنرنمايتر ن و خوبيساختمان روضه بهتر. وجود دارد

و » دارالحفّاظ«نام  به يواِن بزرگيز درکنار روضه دو ايگوهرشاد ن. باشد يران ميا
 از يکيز ين گوهرشاد جدمس. س و عمده استي نفيليساخت که خ» ادتيدارالس«
 ۱۴۰۱فرمان گوهرشاد در سال  بهد که يآ يشمار م بهران ين مساجد ايتر ن و بزرگيباتريز
  . داشتيرازيکه سه معمار استاد شد ش ساخته يالديم

فه خدمات ي شرةژه در روضيو بهران در شهر مشهد يان زماِن اياگرچه تمام فرمانروا
.  داشته استيا العاده ه و نقش فوقياما نادر شاه افشار سهم گرانما, اند  انجام نمودهيانيشا
عنوان مرکز  بهز يا نج نيا. را بنا نمود» يچاه نادر« را ساخت و ي نادريي دروازه طاليو

ن درسگاه يچند. رود يشمار م بهس فقه ي و درس و تدري آموزش و پرورش اسالممهم
که در » يدر دو«نام  بهن مدرسه يتر ميقد. ندينما يفا مي ايخوب بهفه را ين وظيو مدرسه ا

ض در آن يهنوز چشمة ف, س شدهي تأسيموري توسط شاهرخ تيالدي م۱۴۲۰سال 
نموده بود  مان اول آن را بنايکه سلطان ترک سل» زاديمدرسه پر«ه بر عالو.  استيجار
, س شدي تأسيالدي م۱۶۴۹که در سال » رزا جعفريمدرسه م«و » رات خانهيمدرسه خ«و 

باغ , يسينوموزة خوش, موزة تمبر, قرآنموزة ,  نادرةدر شهر مشهد آرامگاه نادر و موز
د و يق بازدي العد است و بازار امام رضايابل د قيحمام شاه, آباد لي وکيپارک ملّ, ملک
  . معروف استيليروزه و زعفران مشهد خيسنگ و ف. باشد يد ميخر

  ١رازيش
 علما و شعرا و ادبا بوده است که در يها گاهي از جايکيراز مرکز استان فارس و يش

ان ينرواراز از فرماينام ش بهها پسر تهمورث  يگفته بعض  بهبنا. ران واقع استيجنوب ا
 بوده که »شهِرراز«ن يند که نام ايگو ي ميبرخ. کرده بودبنان شهر را ي ايشداديپ
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  ٢٨٨  قند پارسي

  

باشد  يم» انگور خوب«راز ي شي معني در زبان پهلو.راز شده استي شيادياستعمال ز به
اد ي زي و شبانين شهر رواج چوپانيان شده است که در ايب» ميصوراالقال«در کتاب و 

  .افتير يتغ» رازيش«نام  بهبوده که بعداً » ر سازيش«ر ن شهيچون نام ا. بوده
باشد که  ي مي فرهنگي و بناهايخي تاريت و شهرت جاهاي اهميراز واقعاً دارايش
 حافظ ي نامور فارسيگو  و غزليرازي شية ناز سعديسندة ماي سخنور و نويها آرامگاه

ان و جهانگردان ندکن ارتيدتمندان و زي در آن واقع است که همواره شلوغ از عقيرازيش
باشد که  يد ميتخت جمش بهز يراز ني شين گذشته شهرت اساسياز ا. رسد ينظر م به
تخت دولت خود را ي پايانگذار سلسله هخامنشيوش اول بنيباً سه هزار سال قبل داريتقر

  وينقّاش. کند يران باستان داللت مي اين نماد و نمونة معماريتر يساخته بود که بر اعل
ه ي هديخدمت شاِه هخامنش به کشور که ۲۳ندگان ي شده بر سنگ از نماير حکّاکيتصاو
  . خورد يچشم م بههنوز , م نموده بودنديتقد

باغ «, »دروازة قرآن«, »م خانيارگ کر«راز ياحت در شي و سيدني ديگر جاهايد
» ليمسجد وک«و » قيمسجد جامع عت«, »رالملکيمسجد نص«, »باغ ارم«, »آباد فيعف
  .باشد يران مي اي و مصوري و معمارين نقّاشيتر انگر خوبيز نشانگر و بيباشد که ن يم

  ١اصفهان
ران واقع است که در يکشور او در مرکز نده رود ياصفهان مصداق نصف جهان کنار زا

اما در سدة ,  و کهن استيمي قديلين شهر خياگرچه ا. ر نداردي نظيعي طبييبايز
چون پادشاه . افتي رونق و گسترش يليه خيتوسط سلسلة صفو به يالديپانزدهم م

 ي و بناهاي فرهنگيجاها. تخت انتخاب نموديعنوان پا بهن را ين سرزمي ايصفو
  .شود يطور اجمال نقل م بهباشد  يد ميد و بازدي که قابل ديخيتار

   قاپويعل) الف(
 امام واقع است اهللا و سمت غرب چهار راِه خ لطفي مسجد شيرو ن ساختمان روبهيا

رسد که سابقه  ينظر م بهران ي اي دورة صفوين نماد و نمونة هنر معماريتر که عمده
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   فطرتعباسامه حسن از علّ» سفرنامة ايران«نگاهي به  ٢٨٩

  

فرمان شاه  به يا ن کاخ شش طبقهيدر اصل ا.  استي متر بلند۴۸پانصد ساله دارد و 
 هر ي ساخته شده که هر طبقه عمارت برايالدي در آغاز قرن هفدهم مي صفوعباس

طبقه دوم , کي پاسبان و کشيمثالً طبقه اول برا. و محدود بودگروه و کالس مخصوص 
. رهيغ  ويقي سرود و موسي شاه و طبقه شش براييراي پذيطبقه سوم برا,  رکابداريبرا

  .اره کرداصفهان را نظّتوان تمام شهر  ين کاخ مي اياز باال

   و سه پليس) ب(
پل زلف و پل چهار باغ ,  خانيدور هللا پل ايها نام بهنده رود واقع است که ين پل بر زايا

د که صد متر طول و يل رسيتکم به ي هجر۱۰۱۱ن پل در سال يا. شود يشناخته م
  . و سه پل مشهور گشتيس به و سه ستون يل داشتن سيدل بهمتر پهنا دارد و  ۱۴

   پل خواجو)ج(
  م۱۶۵۰در منطقه خواجو وجود دارد که در سال پل  و سه ين پل در سمت غرب پل سيا

ن پل يا. دهد يران را نشان مي اين نمونه و مثال معماري از بهتريکيز يساخته شده و ن
  .کنند يح مي متر عرض دارد و در طبقه اول آن مردم تفر۱۲ متر طول و ۱۳۷ يا سه طبقه

  بازار اصفهان) د(
ن در اصفها, که اشاره شده چنان, رود يشمار م بهران ي اين بازارهاي از بزرگتريکين يا

 دارد بلکه يت خاصي ارتباط و اهمين از نظر بازرگانيبنابرا. مرکز کشور واقع است
 ن بازار بزرگ را در قرن چهارميا. شود يمحسوب م (Manchestir of Iran)ران يمنچستر ا

منظور استراحت و اقامت مسافران و  بهدر بازار .  آغاز کرده بوديلمي پادشاه ديهجر
  .خانه وجود دارد و قهوه, مدرسه, مسجد, امحم, سرا  مهمانانين و مشترنابازرگا

  منار جنبان) ه(
 يالدي م۱۳۱۶ است که دو منار بلند دارد که در سال ي عبداهللا کاردانين مقبره صوفيا

. جنبد يگر ميم منار ديک منار را حرکت دهين هست که اگر ي منار ايژگيو. ساخته شده
  .معروف گشتمنار جنبان مشهور و  بهن يبنابرا



  ٢٩٠  قند پارسي

  

 يسرا مهمان, سايکل, باغ وحش, چهل ستون,  مزبوريعالوه بر مناطق و جاها
 دوم يآرامگاه مال محمد باقر مجلس, رهينيمسجد امام خم,  لطف اهللاخيمسجد ش, يعباس

 يانيز در جهان شهرت شاي اصفهان نيباف يباشد و قال يد و مالحظه ميره قابل ديغ و
  .دارد

  ١ين آباديتر ميقد:  کاشان)و(
همواره . ندي از آنجاي و مال کاشيباشد که محتشم کاشان يران مين شهر ايتر مين قديا

صنعت و حرفة نة ين شهر در زميا. نده و شهرت و دوام خواهد داشتيزنده و پا
ناگفته نماند که .  قرار دارديت خاصي در سراسِر جهان مورد اهميکار ي و کاشيباف يقال

 ي بنا۱۲۰۰باً ين شهر تقريدر ا. دي از کاشان آغاز گرديباف ي قال ويکار يرواج کاش
  . وجود داردي و فرهنگيخيتار

 و روابط يران اسالميبان اياد بهعلّامه حسن عباس فطرت نيز  از کتاب يبخش
  .ران از باستان تاکنون اشاره داردين هند و اي بياسي و سيفرهنگ
 کوتاه يلين سفرنامه اگرچه خيفت که اتوان گ ي ميبند ک جمعي و در يطور کلّ به
 در يباً خوبي تقرييقدر و آشنا  اطّالعات گراني داراياما از نظر موضوع و محتو, است

 يران براي اي و فرهنگي و اقتصادي و اجتماعياسيمورد فرهنگ و تمدن و اوضاع س
ار ي بسيان هندي جهانگردان و دانشجوين کتاب برايژه ايو به.  دارديمخاطبان خارج

ن يوقت خودشان را در ا چيسنده هيناگفته نماند که نو. قابل استفاده و مطالعه است
 بوده است که ش مهمي برايبلکه موضوع و محتو, ان و ظاهر نکرده استيسفرنامه نما

  .دهد ي سفرنامه را نشان ميژگيو
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