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هقدهم

او اقضوضاشنیدضتی یخرضانجوزهضازضنرمتجینضندیبعضپژوهشرضسمجدهض

نرضسومن.ضاینضریبلضنکتوبیتضسینلضکلبۀضنکیتییتضحکونتراض

فجنینضهیاضاشنیدضوضنعیهناتضشییشراضامواعضموس هضهیمضادا مضوض

دیوامراضگزا اضهیمضارتصیدمضوضفجهدگرضوضمظینراضاشنیدضرضیئرض

وضنیلرضوضحقورراضوضهمچدبنضبجخرضازضنکیتییتضخصوآرضوض

همض وض وجودیشینض اآیلتض بهضشببض همض کهض اشتض خیموادگرض

بهضجرتضایدکهضهجضبجگرضازضصمریضبیضزنینضوض وینادمضنشخصضوض

وارعرضبس گرضداس هضوض ابطۀضحقبقرضببنضاثجضوضنؤثجضد ضصمریض

بهضخوبرضحفظضسنهضاشتاضد ضنبینضندیبعضپژوهشراضبهضویژهضد ض

پژوهشضهیمضتی یخراضاعتیی ضوضاهمبتضخیآرضدا دض)ریئمضنقینراض

1350:ض1(.ضد ضاینضنبینضمینهضهیمضتی یخرضازضاهمبتضخیآرض

بجخو دا من.ضمینهضهیمضتی یخرضببیمگجضبخشضهییرضازضزمنگرضوض

فجهدگضنجدمضاشتضوضگوسهضهییرضازضتی یخضمیموس ۀضنجدنینضهجض

عصجض اضببینضنرضکدن.ض

حیجضشیّیحضنحالترض)1215-1304ا(ضازضافجادضسنیختهضسنۀض

اواخجضدو انضریجی ضاشتضکهضازضمودضشیلضعمجضخودضبیستضشیلض

ایجانضگذ امنهضاشت.ضاوضد ضطولضعمجضخودض ازض  اضد ضخی جض

نسیفجتضهیمضبسیی مضکجدهضوضنزدیکضبهضشهضشیلضمبزضد ضزمنانض

ریجی ضبهضشجضبجدهضاشتض)شیّیحاض1363:ض10(.ضض

ازضحیجضشییحضدوضکتیبضند شجضسنهضاشت.ضیکرضخاطرات 

حاج سیاح یا دورۀ خوف و وحشتضوضدیگجمضسفرنامۀ حاج 

سیاح به فرنگ.ضموس هضهیمضدیگجمضمبزضازضحیجضشییحضهستضکهض

ازضصنضجملهضنرضتوانضبهضپدجضمینهضازضاوضکهضکجانتض عدیحسیدرضد ض

نرلۀضراهنمای کتاب بهضچیپض شیمنهضاشتضاسی هضممود.

د ضاینضنقیلهضبهضنعجفرضوضبج شرضمینهضامضازضحیجضشییحضکهضض

نصیدفضبیضدو انضحکونتضنظفجالنینضسیهاضپدرمبنضسیهضایجانض

ازضدودنینضریجی اضموس هضسنهضاشتضنرضپجدازیم.1ضهمچدبنضنرجض

حیجضشییحض اضکهضپیشضازضاینضکمتجضنو دضتوجهضرجا ضگجفتهضاشتض

نعجفرضنرضکدبم.

اگاه  بم رادگ  باو یفام

تراضنعجوفضبهضحیجضشییحاضد ضشیلض
ّ
نبجزاضنحمنعلرضنحال

ازض پسض اوض گشود.ض جرینض بهض دینهض نحالتض د ض 1215اض

تحصبالتضابتنایرضوضازضشجضبرضعالرگرضبهضکی ضکشیو زماض

د ض عتییتضسن.ضچدنضشیلرض تکمبلضتحصبالتاض اهرض بجامض

مرفضوضکجبالضبهضتحصبلضعلومضنشغولضبودضوضبیضامنیشمدنامرض

ازضمقیطضنختلفضصسنیضسنض)دهییسراض1363:ض12(.

ازض فجاغتض ازض پسض شیلگراض بیستضوشهض د ض شییحض حیجض

تحصبلضد ضعتییتاضبهضایجانضنجاجعتضممودضوضعمویشضچونض

اوض اضجوامرضسییس هضوضعیلمضدیناضدختجضخودض اضبجامضاوضمینزدض

کجد؛ضلبکنضداس نضهمسجمضنتمولضوضزمنگرضکجدنضبهضهزیدۀضاوض

بجامضنحمنعلرضشیزگی ضمیودضوضبهضهمبنضجرتضد ض22ضسوالض

1276ضبیضتوسۀضنختصجمضبرضخیجضبهضرصنضخجوجضازضنملکتض

فجا ضکجدضوضچونضرفقیزض اضنزدیکضتجضدیناضازض اهضزمرینضوضتیجیزض

عیزمضصمریضسن.ضد ضتیجیزضبیضتری مضکهضبیضنحالتضصسنیضوضنجبوطض

بودمنضتمیسضگجفتضوضخودض اضهمسفجضیکضمفجضنحالترضبهضمیمض

نحمنعلرضنعّجفرضکجدضوضگفتضکهضاوضد ض اهضزمرینضبهضتیجیزضبهض

نجضضرولدجضد گذس هضاشتضوضخواهشضکجدضکهضخیجضفوتضاینض

سخصض اضبهضنحالتضبجشیمدنضتیضخیموادۀضاوضدیگجضد ضامتظی ضاوض

ممیمدناضوضبنینضتجتیبضخیجضفوتضاوضد ضنحالتضند شجضگجدین.ض

پسضازض شیننضبهضرفقیزضننترضد ضصمریضنیمنضوضبیضزبینضهیمضتجکرض

وضا ندرضوض وشرضصسنیضسنضوضشپسضبیضنشقتضفجاوانضوضریولض

کی هییرضچونضنتججمرضنمیلکضدیگجاضا وپیض اضشییحتضکجدضوض

بیضزبینضهیمضامگلیسرضوضفجانسهضوضصلمیمرضمبزضصسنیضسن.ضشپسضبهض

صنجیکیضپیمضمریدضوضپسضازضارینتضطوالمرضد ضصمریضوضشییحتض

 هجیدرضا صاره  شه یتاا 

آرش قنب  

دانشرومضکی سنیشرضا سنض س هضایجانضسنیشرضدانشگیهضترجان
majidrezasaremi1983@gmail.com

دانشرومضکی سنیشرضا سنض س هضایجانضسنیشرضدانشگیهضترجان
arashghanbari69@yahoo.com

ها ی  ج ح ری  ااهم س  سر 
باو یفرام

قضبهضنرموعۀضسخصرضص اضردیجمضاشت.
ّ
مینۀضنزبو ضنتعل 1.ض
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صنجیکیض دولتض ازض ژاپناض وض چبنض بهض نسیفجتض بهضرصنض کینلاض

تصنیقضمینهضامضکهضفقطضبجامضنسیفجتضبهضچبنضوضژاپنضنؤثجضبودض

گجفتض)چونضایجانضبیضدولتبنضچبنضوضژاپنض وابطضشییشرضمناستضوضصمریض

گذ مینۀضایجامرض اضممرضپذیجفتدن(ضوضبیضکش رضهیمضصنجیکییرضعیزمض

ضبهضهدنوش ینض شین.ضد ضبمیئرضبیض
ً
چبنضوضژاپنضسنضوضمرییتی

صریخینضنحالترضنالریتضمموداضلبکنضبدیضبهضعللرضنجاوداتضصمریض

کیهشضییفت.ضنحالترضهییرضکهضبجامضزیی تضپیشوامضخوداض

بهض نجاجعتض د ض وض دینمنض اوض اض بودمناض هدنض فتهض بهض صریخیناض

نحالتضخیجضزمنهضبودنضاوض اضبهضخیموادهضااض شیمنمن.ضنید اض

بیضاطالعضازضزمنهضبودنضاواضمینهضامضبهضصریخینضموستضوضخواهشض

کجدضکهضپسجاض اضبهضاوضبجشیمن.ضصریخینضمینۀضنید اض اضبهضاوضدادض

وضحیجضشییحضبیضخوامننضمینهضندقلبضسنضوضتصمبمضگجفتضپسض

ازض اوض خیطجاتض کتیبض کدن.ض نجاجعتض وطنض بهض شیلض 18ض ازض

داش ینضنالریتضاوضبیضصریخینضوضارینتضد ضبمیئرضد ضجمیدمض

الثیمرض1294قضصغیزضنرضسودضوضتیضشیلضهیمضاولضشلطدتضاحمنض

سیهضادانهضنرضییبنضوضپسضازضصنضبهضواشطۀضبعضرضنالحظیتاض

عمجض اواخجض د ض اوض نرضگبجد.ض کدی هض اجتمیعض ازض شییحض حیجض

خیمهضنشینضبودضوضشجامریمضد ضنرجنیهض1304اضد ضجعفجصبیدض

سمبجانضد گذستض)شییحاض1346:ض1-4(.ضض

اوشن  اینتر  بیض وزمینۀض کهض نصیحیهضامض د ض شییحض حیجض

)Inter-Ocean( صنجیکیضد ضشیلض1875ضامریمضدادهضد بی ۀضامگبزۀض

شفجاضگفتهضاشت:

نقصودضننضازضتجکضکشو ضزادگیهمضصسنیضسننضبیضسیوۀض فتی اض

د ض صمریض اض تیض بودض دیگجض شجزنبنضهیمض مریدهیمض وض حکونتض

شفجمینهضامضثبتضکدمضتیضورترضبهضکشو مضبیزگش مضبتواممضازضصمریض

بجامضبریودضاو یعضنجدنمضاش فیدهضکدم.ضنرضتواممضبگویمضکهضننض

زائجمضبودهضامضد ضجس رومضنعینضصزادم.ضننضا وپیضوضصشییض اضد ض

جس رومضریلۀضخودمضگش هضام.ض)فجدوشراض1389:ض363-362(

حیجضشییحضازضنعنودضافجادضصنض وزگی ضاشتضکهض منضشفجضبهض

بسیی مضازضکشو هیمضجرینضوضدینا ضسرجهیمضنختلفاضبیض

 جیلضوضافجادضنشرو ضصنضعصجاضمظبجضالکسیمن ضدومضتزا ض وشیهاض

لئوپولنضاولضپیدسیهضبلژیکاضپیپاضگی یییلنماضصریخینضنحالترض

 هیجضاشمیعبلبینضصنضزنیناضشیّنضجمیلضالنینضاشنصبیدمضو...ضض

نالریتضکجدهضاشتض)  وماض1378:ض391(.

صزادمضخواهینض احوالض بجامضد کض موس هضهیمضحیجضشییحض

اواخجضدو ۀضریجی ضندیعرضمید ضاشت.ضاوضکهضد ضشفجهیمضبسیی ض

ضکشو هیمضد حیلضپیشجفتض
ً
او یعضنمیلکضدیگجضوضخصوآی

ا وپییرض اضد کضکجدهضبوداضپسضازضبیزگشتضبهضایجانضکهضنصیدفض

بیضشیلضهیمضرحطضوضد نیمنگرضنجدمضایجانضبوداضهمچونضبسیی مض

ازض وسنفکجانضصنضعصجاضتالاضهییرضد ضجرتضبریودضاو یعض

نملکتضکجد.

هشخصات ظاه   یند

سلف. هشخصات پاکت

رطعضپیکتض12×7ضشیمترضنتجضاشت.ضچیپضتمیجضد ضایجانضازضدو ۀض

دو ۀض د ض صنض ازض اش فیدهض لبکنض سناض صغیزض سیهض میآجالنینض

میآجالنینضسیهضوضنظفجالنینضسیهضچدنانضنتناولضمیود.ضپیکتض

ضتوشطضسخصرضبهضگبجمنۀض
ً
اینضمینهضفیرنضتمیجضاشتضوضاحتمیال

مینهض شینهضاشتض)موس هضامضبجض ومضپیکتضنشینضازضد ییفتضصنضازض

دا الخالفۀضترجانضد ضتی یخض20ض جبضدا د(.

ب. هشخصات هه )هندرو ح  پاکت ااهم(

نرجضحیجضشییحضبهضآو تضببضرضسکلضبودهضکهضعیی تض»شییح«ض

بهضخطضنس علبقضد ضوشطضنرجضداخلضیکضکید ضببضرضسکلض

کوچکضتجضصننهضاشت.ضبیالمضصنضببضرضکلمۀضSEYAHضبیضحجوفض

بز گضموس هضسنهضوضپییبنضببضرضکهضتی یخضحکیکرضوضشیختض

نرجضاشتاضاعنادضالتبنض1320ضحکضسنهضکهضبیضتوجهضبهضایدکهض

تصوی 1.ضخطضمیآجالنینضسیهضد ضحیسیۀضعکس:ض نضینض308ض-ضتوسقینضئبلض-ضثو ض-ض)خبلرضپن شوختهض

اشتضحیجرضشییحضنحالترضنعجوفضاشت.ضپیهییشض اضکهضبس هضاشتضخوداض اضازضبیالخیمهضپجتضکجدهضبودض

کهضد ضبجودضدوبی هضحبسضسن.(ض-ض)عکسضبجگجفتهضازضکتیبضسفرنامۀ حاج سیّاح به فرنگ(
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اش فیدهضازضحجوفضوضاعنادضالتبنضد ضنرجهیمضصنضدو هضکمتجض

ضنشینضدهدنۀضا تییطضحیجض
ً
نجشومضبودهضاشتاضاینضانجضاحتمیال

شییحضبیضنمیلکضا وپییرضاشت.ضشطحضنرجضبیضمقواضگلضوضبتهض

تزئبنضسنهضکهضد ضاغلبضنرجهیمضصنضدو هضنجشومضبودهضاشت.ض

الزمضبهضذکجضاشتضکهضتیضکدونضد ضصثی ضند شجسنهضازضحیجضشییحاض

مقشضنرجضاوضکمتجضنو دضتوجهضرجا ضگجفتهضوضد ضاینضنقیلهضبجامض

مخس بنضبی ضنرجضومضنعجفرضسنهضاشت.

همچدبنضد ضنحلضبس هضسننضپیکتضمینهضوضنزدیکضنرجضحیجض

شییحاضنرجضبججس ۀضدیگجمضبهضسکلضعکسضشهضسیخهضگلض زض

ضممیدضییضنشیمۀضکی خیمۀض
ً
د ضنبینضدوضدایجهضد جضسنهضکهضاحتمیال

شیختضپیکتضاشت.

و. هشخصات ااهم

مینۀضییدسنهضتکضبجگضاشتضوضداخلضپیکتضرجا ضدا د.ضرطعضمینهض

13/3×21/1ضشیمترضنتجضوضکیغذضمینهضمخودمض مگاضبسیی ضمیزکض

بججس ۀض نرجض مینهض پییبنضشمتض اشتض د ض اشت.ض فجمگرض وض

فشی مضبهضسکلضلدگجضداخلضیکضببضرضد جضسنهضاشتضکهض

ضنشینضازضکیغذهیمضوا داترضازضا وپیضدا د.
ً
احتمیال

ض

تدظبمض د ضیکضآفحهض وض موس هضسنهض نجکبضنشکرض بیض مینهض

گجدینهضاشت.ضهمچدبنضنتنضمینهضبهضخطضنس علبقضموس هضسنهض

اشت.ضتی یخضمینهض11ض جبض1321قض)بجابجضبیض وزضسنیهض10ضنرجض

1282ا(ضاشت.ض

هتن ااهم

فرض11ض جبض1321 ض ض

ضضضض وزضسنیۀضگذس هضچدنضکلمهض نعجوضضاحقجضعییدضصمکهضضضض

بهضسجفضخننتض شینهض اشتض انبنض ممودم.ض عجیضهضعجضض

بیسن.ضالبومضهمضنرندضنصنعضنرضسومضکهضنعلومضبودهضبیسنض

دایمضد ضمظجضدا مضوضازضدعیضفجانواضمدمودهضوضمخواهمضممود.ض

فجنودهاض امفیدض کهض همبنض وبدنهض ازض صمکهض نخصوصض عجضض

بسیی ضبسیی ضخوبضوضندیشبضبود.ضهجضچهضالزمضاشتضد ییفتض

فجنیئبنضشفی اضسنهضاشتضوضانیمیتض اضد ضجوفضانیمتضچدنض

فقبجضزنینشض اضعجضضنرضممییم.ض فجنیئبن.ضخودض امفیدض پستض

چدنضطیرهضبقچهضوضچدنضطیرهض وبدنضبیضچدنضپستضنجحمتض

فجنودهضامفیدضفجنیئبنضبیضپستضصتبه.ضبعنضازضصمکهضنعلومضسنضکهض

ضنرض ومناضچدنضکلمهض
ً
جدیبضانبنضالسلطینضاتیبکضبهضنصجضحتمی

خواهمضموستضکهضامفیدضفجنیئبن.ضنخصوصضاش نعیضدا مضکهض

نجرومض وض تیلبغض صرییینض جمبعض خننتض فقبجض اض شالمض عجضض

فجنیئبن.ضاولضپستضوضخننتضجدیبضنس طیبضصریمضحیجرض

نبجزاضاشنهللاضآیحبضوضجدیبضصریمضحیجرضنبجزاضعلرضآیحبض

ادیبضالتری ضوضجدیبضصریمضصرینبجزاضنحمنهیدمضآیحبضوض

جدیبضصریمضنحتجمضصرینبجزاضعینالحسینضآیحبضحفظرمضهللاض

دعی.ض التمیسض میستضجزض اش نعیئرض وض زییدهضعجضض تعیلر.ض

اطیلضهللاضعمجکمضوضابقیکمضبجبضالعیید.ضاحقجضداعبینضنحمنعلر

هتن هندرو ح  پاکت ااهم

د ضشمتضبس هضسننضپیکتضعیی تض»خطضجدیبضنس طیبض

حیجرضشییحضازضدا الخالفهضفرض16ض جبض1321ض شینضفرض20ض

 جبضبگبجین«ضبهضآو تضعمودمضوضبنونضمقطهضموس هضسنهض

اشت.ضد ضشمتضدیگجضپیکتضعیی اتضزیجضصننهضاشت:

دا السلطدۀضاآفرین

انشیءضهللاضتیی کضوضتعیلرضبهضسجفضخننتضذمض فعتضبینسجتض

جدیبضنس طیبضعمنةضاالعیظمضواالبجا ضوالحیجضوالتری ضصریمض

حیجضنبجزاضنحمنضآیحبضنشکرضشلمهضهللاضتعیلرضنشجفضسود

نو خۀض11ضسرجض جبضاالآبض1321

جیژگ  اث  

شبکضوضشییقضمثجضاینضمینهضمبزضهمچونضشییجضموس هضهیمضحیجض

تصوی 2.ضنرجضحیجضشییحضبهضهمجاهضنرجضبججس ۀضدیگج

تصوی 3.ضنرجضبججس ۀضفشی مضبهضسکلضلدگج
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شییحضشیدهضوض وانضوضفیرنضپبچبنگرضخیآرضاشت.ضهچدبنض

دا امضکلمیتضوضعیی اتضتعی فضصنبزضاشتضکهضالیتهضد ضصنضدو انض

نتناولضبودهضاشت.ضبهضطو ضکلرضهمیمگومهضکهضازضمثجضکتیبضهیمض

خیطجاتضوضشفجمینۀضحیجضشییحضبهضدشتضنرضصیناضمثجضاوضشیدهض

ضکوتیهض
ً
وض وانضوضفیرنضص ایهضهیمضلفظرضاشت.ضجملهضهیضنعموال

وضافعیلضکمتجضحذفضسنهضامنضوضازضشرعضوضنوازمهضخیجمضمیست.ض

همچدبنضموس هضهیمضاوضحیومضاآطالحضهییرضاشتضکهضحیآلض

اینض ازض تری بضحیجضشییحضوضشفجهیمضاوشتاضوضبسیی مض

اآطالحیتضد ضایجانض وزگی ضاوضهدوزضو عضنشنهضبودهضاشتض

کتیبض نقننۀض د ض دهییسرض علرض 75(.ض بجصبیدما1370:ض )سرجمض

سفرنامۀ حاج سیاحضبجخرضازضاینضریبلضواژگیناضنعیدلضانجوزمض

وضنقصودضمویسننهضازضببینضصمریض اضصو دهضاشت.

ح ری  خط ج سصالت ااهم

همیمگومهضکهضپیش جضاسی هضسناضکجانتض عدیحسیدرضنتنضپدجضمینهض

ازضمینهضهیمضحیجضشییحض اضبهضهمجاهضتصویجضیکرضازضمینهضهیضد ضنرلۀض

اشتض چیپض شیمنهض بهض 1336(ض ) عدیحسیدراض کتابض راهنمای 

)تصویج4(.ضبیضنقییسۀضخطضمینۀضییدسنهضبیضخطضمینۀضنو دضمظجض

اشت.ض نشرودض ض
ً
کینال نذکو ض خطض دوض نطیبقتض موس ی اض اینض

همچدبنضنشیبرتضعیی اتضنوجودضد ضمینهضهیمضند شجهضبیضمینۀض

چون:ض عیی اترض اشت.ض زییدض بسیی ض نقیلهض اینض د ض نعّجفرضسنهض

»نعجوضضاحقجضعییدضصمکه«ض)ابتنامضمینۀضسمی ۀض3(اض»احقجضداعبین«ض

)امتریمضمینهضهیمضسمی ۀض1اض3اض4ضوض5(اض»اطیلضهللاضعمجکمضوضابقیکمضبجبض

العیید«ض)امتریمضمینۀضسمی ۀض5(اض»زییدهضعجضضوضاش نعیئرضمیستض

جزضالتمیسضدعی«ض)نزدیکضبهضاینضنضمونضد ضهمۀضمینهضهی(.

ح ری  هتن ااهم

د ضمینهضازضتعنادمضافجادضبیضعدوانضآیحبضییدضسنهضاشت.ض 1.ض

خیمنانضآیحبضازضخیمنانضهیمضسنیختهضسنهضد ضفعیلبتضهیمض

ضد ضاواخجضدو ۀضریجی ض
ً
تری مضد ضاآفرینضبودمنضکهضخصوآی

د ضتری تضتوتونضوضتنییکوضفعیلبتضریبلضنالحظهضامضداس دن.ض

ازضجملۀضافجادضنعجوفضاینضخیمنانضنرضتوانضبهضنحمنجعفجض

آیحباضنحمننرنمضآیحبضنشرو ضبهضشمسی ضوضنحمنعلرض

آیحباضشریننا انضسجکتضنسعودیهاضکهضد ضزنبدۀضتوتونضوض

تنییکوضفعیلبتضنرضممودمناضاسی هضکجدض)تی هاض1392:ض300-299(.

نبجزاض سنهاض ییدض صمینض ازض مینهض د ض کهض افجادمض جملۀض ازض 2.ض

علرضاآغجخینضنلقبضبهضانبنضالسلطینضدونبنضپسجضصریضابجاهبمض

انبنضالسلطینض)اول(ضاشتضکهضد ضشیلض1274قضد ضترجانضنتولنض

گجدینض)آفییراض1345:ض5(.ضاوضتوانستضد ضزنینضشلطدتضشهض

وض سیهض نظفجالنینض سیهاض میآجالنینض یعدرض ریجی ض پیدسیهض

زنینضآن اعظمرض د ض وض بیسنض سیهاضآن اعظمض نحمنعلرض

ضشفجضسیهضبهضفجمگاض
ً
جرتضتأنبنضهزیدهضهیمضد بی ضوضخصوآی

انتبیزاتضبسیی مضبهض وسضوضامگلیسضواگذا ضممود.ضد ضشیلض

1321قض)شیلضمگی اضمینۀضحیجضشییح(ضنظفجالنینضسیهضاوض اضکدی ض تصوی 4.ضتصویجضمینۀضند شجسنهضازضحیجضشییحضد ضنرلۀضراهنمای کتاب
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گذاستض)سمبماض1370:ض283(.ضانبنضالسلطینضپسضازضبجکدی مض

د ض نختلفض کشو هیمض ازض دینا ض ازض پسض وض سنض شفجض عیزمض

شوئیسضنقبمضسن.ضارینتضومضد ضخی جضازضکشو ضنزدیکضبهض4ض

شیلضبهضطولضامرینبنض)افشی ماض1376:ض203(.ضپسضازضبجرجا مض

بسیطض بجدنض ببنض ازض جرتض سیهاض نحمنعلرض نشجوطهض

نشجوطهضخواهیناضازضاتیبکضخواشتضبهضایجانضنجاجعتضممیین.ض

اوضپسضازضبیزگشتضحنودضچری ضنیهضآن اعظمضایجانضبودضتیض

د ض21ض جبض1325قاضببجونضبری ش یناضبیض جبضگلولۀضعییسض

صریضآجافضتیجیزمضکش هضسنض)کسجوماض1363:ض450-445(.

زنینض د ض مگی منهض ارینتض ازضنحلض اطالعرض مینهض نتنض د ض 3.ض

مگی اضمیستاضلبکنضنطیبقضموس ۀضندن جضبجضپیکتاضمینهضازض

دا الخالفهاضیعدرضترجاناضبهضدا السلطدۀضاآفرینض شینهضاشت.ض

وض ورییعضشیلضهیمض1320ض سیاحاض حاج  خاطرات  کتیبض د ض

1321قضتوأنینضذکجضسنهضاشت.ضابتنامضاینضبخشضبیضامتقیدضازض

عبیسرضوضخوسگذ امرضنظفجالنینضسیهضصغیزضنرضسودضوضحیجض

بی ض بجدنضکشو ضزیجض صنضاو یعضوض اتیبکض اضزنبدهضشیزض شیّیحض

رجضاضجرتضشفجضفجمگضسیهاضنرضدامن.ضطرضاینضشیلضهیضحیجض

شیّیحضد ضسرجهییرضچونضاش یمیولاضو سوضوضنسکوضتجددضنرضکدنض

ضبجامضهمجاهرضبیض
ً
وضپسضازضنجاجعهضبهضایجانضوضترجاناضنرندا

فجزمناضحمبنضوضدینا ضبجاد اضعیزمضنسکوضنرضسود.ضازضصمریضبهض

بخی ااض نجواض عشقضصبیداض سرجهیمض وض نیو اءالدرجض فتهض مواحرض

شمجردنضوضتیسکدنض اضدینهضوضپسضازضصنضبیضگذ ضازض ودضاتجکضبهض

شجحناتضایجانضوض وسضصننهضوضوا دضخیکس ج1ضنرضسودض.ضازض

صمریضبهضامن خ2ضضوضشپسضنشرنضوضبهضزیی تضانیمض  یعضنرض ودض

وضپسضازضاطالعضازضحضو ضروامضالنوله3اضبهضدیننضاوضنرض ود.ض

مکتۀضجیلبضتوجهضایدکهضکلبۀضخیطجاتضحیجضشییحضطرضاینضدوض

شیلاضجزضد ضیکضنو داضبنونضذکجضتی یخضاشتضوضصنضیکضنو دض

زنیمرضاشتضکهضحیجضشییحضنطلعضنرضگجددضکهضسیهضطرضتلگجافرض

بهضتی یخض20ض جبض1321قاضروامضالنولهض اضبهضترجانضطلیبنهض

اشت.ضروامضالنولهضازضحیجرضنرضخواهنضتیضطجقضبیضاوضهمجاهرض

کدنضوضحیجرضمبزضتیضطجقضبهضنشییعتضاوضنرض ود.ضبیضتوجهضبهض

ایدکهضتی یخضمینهض11ض جبض1321قضاشتضوضحجکتضحیجرضازض

نشرنضپیشضازض20ض جبضمیودهاضنرضتوانضحنسضزدضمینهضپسضازض

ضد ضنشرن(ضبهضدا الخالفهض)ترجان(ضبجدهضسنهضوضازض
ً
مگی اض)احتمیال

صمریضبهضاآفرینضا شیلضگجدینهضاشت.ضض

ندیبع:

ض افشـی ماضپجویزض)1376(.ضصدراعظم های سلسـله ی قاجاریه.ضـ

ترجان:ضنوشسۀضچیپضوضام شی اتضوزا تضانو خی جه.

ض تـی هاضنسـعودض)1392(.ض»سـجکتضهیمضترـی مضایجامـرضپیشضازضـ

امقـالبضنشـجوطه«.ضپیـام بهارسـتاناضویژهضمینۀضنیلبـهضوضارتصیداض

ا1:ضص362-287.

ض   ـوماضنسـعودض)1379(.ض»صییدـۀضصفـیقض)مگیهـرضبـهضشـفجمینۀضـ

فجمگضحیجضشییح(«.ضبخارااضا11:ضص399-390.

ض  عدیحسـیدراضکجانـتض)1336(.ض»پدـجضمینهضازضحیجرضشـییح«.ضـ

راهنمای کتاباضجلنضدهم:ضص82-78.

ض شـییحاضنحّمنعلـرض)1346(.ضخاطـرات حـاج سـیاح یـا دورۀ ـ

بهضتصحبـحض شـییحاض حمبـنض بهضکوسـشض وحشـت.ض و  خـوف 

شیفضهللاضگلکی .ضترجان:ضابنضشیدی.

ض ــــــــــــــض)1363(.ضسـفرنامۀ حـاج سـیاح بـه فرنـگ.ضـ

بهضتصحبحضعلرضدهییسر.ضترجان:ضمیسج.

ض سـمبماضعلرضاآغـجض)1370(.ضایـران در دورۀ سـلطنت قاجـار.ضـ

ترجان:ضعلمر.

ض سرجمضبجصبیدماضنحمنض)1370(.ض»شفجمینهضهیمضفجمگض فتگین«اضـ

مشکو ةاضا31:ضص84-66.

ض ترـجان:ضـ مشـروطه.ض رهبـران  )1345(.ض ابجاهبـمض ضآفییـراض

چیپضسجرر.

ض عیرلـراضبیرـجض)1380(.ضشـرح حـال رجـال سیاسـی و نظامـی ـ

معاصر ایران.ضترجان:ضام شی اتضگفتی .

ض فجدوشـراضعلـرض)1389(.ض»گفتگـوضبـیضحـیجضشـیّیح/ضصنجیـکیضضـضـ

سگفترضجرین«.ضبخارااضا75:ضص369-354.

ض ریئمضنقینـراضجریمگبـجض)1350(.ضمقدمـه ای بر شـناخت اسـناد ـ

تاریخی.ضترجان:ضامرمنضصثی ضنلر.

ض کسجوماضاحمنض)1363(.ضتاریخ مشروطۀ ایران.ضترجان:ضانبجضکیبج.ـ

1.ض وش ییرضد ضنزدیکرضکالت.
2.ض وش ییرضد ضسمیلضسجررضنشرن.

3.ضنحمنعلرضروامضالنولهاضازضآیحبضندصیینضدو ۀضریجی ضکهضبهضشببضتوطئهضعلبهضاتیبکاض
ننترضازضترجانضتیعبنضگجدینض)عیرلراض1380:ض1243-1242(.
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تصوی 5.ضپیکتضمینۀضحیجضشیّیح
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تصوی 6.ضمینۀضحیجضشیّیح


