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مقدمه
ــه، در مازندران حكومت  ــل قاجار قبل از حاكميت يكپارچ ــاخه ى اصلى اي ش
ــكل  گيرى  ــر اهميت ناحيه  ى مذكور مى  افزايد. بعد از ش ــته  اند؛ اين امر ب داش
ــمال و  ــل و قدرت  يابى روس  ها در ش ــد در عرصه ى بين  المل ــبات جدي مناس
شكست  هاى ايران طى جنگ  هاى با روس و انعقاد عهدنامه  ى تركمان  چاى، 
روسيه توانست قدرت خود را به ايران بقبوالند و در قسمت  هاى شمال ايران 
ــى اى از مازندران و گيالن - نفوذ خود را  ــوراده و حتى نواح - بندر انزلى، آش
بيش تر كند. در دوره  ى ناصرى اين روابط به واسطه  ى نهادينه  شدن مناسبات 
ــد. روس  ها در شمال همواره تهديدى عليه تماميت  خارجى تأمل برانگيزتر ش
ارضى قاجارها بودند. دغدغه ى شمال توأم با نگرانى از جنوب، كارداران دولت 
ايران را با مشكل مواجه مى  كرد. در اين بين سفرنامه  هاى دوره  ى ناصرى كه 

ماحصل اين دوران هستند اهميت ويژه  اى دارند. 
سفرنامه  ها همواره به مسائلى پرداخته  اند كه در كتب آن عصر كم تر به آن ها 
توجه مى  شود. اين دست از منابع به جاى تمركز بر حاكميت سياسى، زندگى 
روزمره  ى مردم و وضعيت شهر  ها و مكان  شناسى جاها را در كانون توجه خود 
ــفرنامه  هاى مزبور مى  توانند عالوه بر تبيين اوضاع و احوال  قرار مى  دهند. س

سياسى، مبين اوضاع اجتماعى و حتى اقتصادى اين ناحيه باشند. 
ــفرنامه  هاى عصر ناصرالدين شاه كه مصطفى نورى آن را گردآورى  كتاب س
ــى تاريخ  كرده و در مجموعه ى اول به نامه ى مازندران پرداخته، از نظر بررس
ــن اثر در يك جلد حجيم با 774  ــت. اي محلى اين ناحيه نيز حائز اهميت اس
ــفرنامه و 5 پيوست است و توسط انتشارات البرز در سال  صفحه، حاوى 9 س

1390 چاپ شده است. 
ــفرنامه  ها  يى از دوره  ى ناصرى كه راجع   به مازندران و  نورى در كتاب فوق س
ــت. هر چند سفرنامه  هاى  ــهرهاى آن اطالعاتى در بر دارند، گرد آورده اس ش
ــود؛ زيرا مازندران با توجه به  ــت در اين كتاب گنجانده ش بيش ترى مى  توانس
اهميتى كه در دوره  ى قاجار و به   خصوص دوره  ى ناصرى دارد، همواره محل 
ــت و كنسول  گرى  هاى روسيه و  ــد مأمورين خارجى بوده اس گذار و آمد و ش
ــفرنامه  هاى منتخب  ــن ناحيه برقرار بوده  اند. اما به هر حال س انگليس در اي
هر چند دليل انتخابشان توسط گردآورنده مسكوت مانده است، ارزش زيادى 
ــت اول براى مطالعه  ى تاريخ مازندران در دوره  ى قاجار  دارند و جزو منابع دس

به حساب مى  آيند.
ماهيت و محتواى سفرنامه  هاى اين اثر نه بر اساس مسير طبيعى كتاب بلكه 

نامه مازندران: سفرنامه  هاى عصر ناصرالدين  شاه
نويسنده: مصطفى نورى

تهران: نشر البرز، چاپ اول، 1390، 774 صفحه

صباح خسروى زاده
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منطبق بر نظر نويسنده ى مقاله ى حاضر بر دو قسم  اند:
1- مأموريتى

2- سياحتى- تفريحى.
ــتند  ــفرنامه  هاى بهلر، برونيار و محمدميرزا مهندس از جمله آن  هايى هس س
ــى دارند. اين سفرنامه  ها از دقت بااليى برخوردار هستند و چون  كه بار گزارش
نگارندگان آن  ها موظف بودند به شاه گزارش دهند، نكاتى ارزنده را به خواننده 

و پژوهشگر ارائه مى  كنند. 
دسته ى دوم از سفرنامه  ها، همچنان   كه گفته شد، بيش تر محتواى سياحتى- 
ــفرنامه  هاى ناصرالدين شـاه، و همراهان او در اين سفرها  تفريحى دارند. س
ــد. در اين بين،  ــن زمره  ان - افضل  الملـك و عزيزسـلطان (مليجـك) - در اي
سفرهايى نيز براى معا  لجات درمانى به اين ناحيه انجام گرفته كه سفرنامه ى 
ــت و چون حاوى مأموريت خاصى نيست  اعتضادالسـلطنه نمونه ى آن  هاس
ــفرنامه  هاى سياحتى- تفريحى آورديم.  ــتار كوتاه آن را جزو س ما در اين جس
ــفرنامه  هاى نوع دوم توجه به ديدنى  هاى طبيعت، آثار  ــخصه ى اصلى س مش
ــه لحاظ نوع نگارش ادبى در هر  ــت. ب تاريخى و اماكن زيارتى- تفريحى اس
دو نوع سفرنامه  ها بايد گفت كه متن به متن، نگارش و انشاى متفاوتى دارند 
هر چند در بعضى شباهت  هايى به چشم مى  آيد اما در برخى از انشاى ضعيف 
ــاى اديبانه و قوى مواجه هستيم. عكس  هايى كه بعد  و در برخى ديگر با انش
ــفرنامه  هاى اين كتاب آمده با عنايت به تالش گردآورنده در جمع  آورى  از س
ــفرنامه  ها را عينى  تر و قابل لمس  تر كرده است. در ادامه ابتدا به  آن  ها متن س

سفرنامه  هاى مأموريتى و سپس سياحتى- تفريحى خواهيم پرداخت.

الف) سفرنامه  هاى مأموريتى
1- سفرنامه ى بهلر

ــنده ى آن برمى  آيد، بيش تر با  ــفرنامه چنان  كه از متن و اظهارات نويس اين س
ــتور ناصرالدين شاه صورت گرفته است.  هدف تفتيشات نظامى و طبق دس
بهلر فرانسوى، خود معلم دارالفنون بود و در امر نقشه  كشى و تدريس رياضيات 
فعاليت مى  كرد. سفرنامه  ى وى از تهران شروع مى شود و بعد از عبور از كرج 
ــى، الهيجان، لنگرود،  ــت، انزل ــه طرف قزوين و پس از آن به منجيل، رش ب
مازندران، مشهدسر، بارفروش، استرآباد و در نهايت با بازگشت به تهران خاتمه 
مى  يابد. بهلر عالوه بر بحث در خصوص منازل بين راه و خصوصيات طبيعى 
ــى راه  ها و  ــدام، بيش ترين توجه خود را به امر موقعيت شناس ــى هر ك و اقليم
نقاط استراتژيك اختصاص مى  دهد. او به واسطه  ى موقعيت رشت و وجود دو 
ــول  گرى روس و انگليس در آن شهر، پيشنهاداتى در مورد استحكامات  كنس
ــرحداتش ارائه مى  دهد. اين پيشنهادات شامل هفده  مورد نياز آن واليت و س
بند و در راستاى محقق شدن تقويت وضعيت نظامى رشت است. او در طول 
مسير از انزلى تا استرآباد بر اساس شّم نظامى  اى كه دارد استحكامات نظامى 
ــورد نياز اين حدود را در 29 مورد همراه با هزينه  اى كه بايد خرج بناى اين  م

استحكامات شود، پيشنهاد مى  كند.
نكته  ى ديگرى كه در سفرنامه  ى بهلر به آن پرداخته شده و حائز اهميت است، 
پرداختن به حمالت و مزاحمت  هاى تركمانان است. وى با بيان اين  كه استرآباد 
ــكل اين نواحى را حمله  ى تركمانان  ــتگاه قاجارها است مهم  ترين مش خواس
قلمداد مى  كند و در راستاى دفع تركمانان دو پيشنهاد، يكى بناى استحكامات 
ــراى مهار قبايل مذكور را  ــون الزم ب در تركمن  صحرا و ديگرى تهيه  ى قش

مطرح مى  كند.
ــتراتژيك و سوق  الجيشى ديگرى كه بهلر به آن مى  پردازد آشوراده  مكان اس
ــت؛ كه روس  ها بر آن سيطره دارند. بهلر در اين  جا برخالف پيش فقط به  اس
توصيف قدرت و چيرگى روس  ها و امكانات و تجهيزات نظامى آن  ها مى  پردازد 

و بحثى از راه  كار و ارائه ى راه حل به ميان نمى  آورد.

2- سفرنامه ى برونيار
ــت كه در دوره  ى ناصرى به  ــوى از جمله خارجيانى اس مسـيو برونيار فرانس
خدمت حكومت ايران درآمد. او در سفرى كه به مازندران داشت، مأمور بررسى 
ــدران وصل كند. برونيار  ــد كه تهران را به مثابه   پايتخت به مازن راه  هايى ش
منافع تجارى را نيز از نظر دور نداشته است. هدف برونيار، يافتن راه  حلى براى 
ــت به  طورى  كه كالسكه و عرابه  ــطيح جاده  ى تهران- قزوين- شمال اس تس
ــزل قيمت اجناس و در كل  ــد كند. او نتيجه ى اين كار را تن ــت   وآم در آن رف
ــاخت چنين  جلوگيرى از افزايش و تورم و گرانى مى  داند. برونيار ملزومات س
ــاختن چند كاروان  سرا و مهياكردن لوازم آن  ها و ساختن چند پل و  راهى را س
ــين عامه و مهندسين نظام مى  داند. او هم  چنين تأكيد و  بهره  گيرى از مهندس
ــاخته شود زيرا منافع دولت از  ــويق مى  كند كه چنين راهى س يا به نوعى تش
محصوالت مازندران بيش تر از آن چيزى است كه خرج ساخت راه مى  گردد. 
برونيار براى ساخت جاده در اين ناحيه، پاشيدن سنگ  ريزه و ريگ و استفاده 
ــب  تر مى  داند. او  از چوب و الوار را به  خاطر مرطوب بودن هواى مازندران مناس
در سفرنامه  اش براى راه تهران- سوادكوه- هراز و براى كوتاه  تركردن اين راه 
ــافرات در آن   دست به طراحى پيشنهاداتى مى  زند  و راحتى بيش تر جهت مس
ــاختن راه  ــاخت چنين راهى را نيز بيان مى  كند. وى فوايد س ــكالت س و مش
فيروزكوه به سارى و بارفروش را برمى  شمرد و سختى  هاى ساخت چنين راهى 
را نيز در نظر مى  گيرد. منطقه ى جنگلى سوادكوه را به دليل وجود درختان زياد، 
مستعد ايجاد صنعت مى  داند و حتى در جايى براى ساخت كشتى آن را مناسب 
مى  يابد. برونيار در طول سفرش جاذبه  هاى اقليمى و طبيعى را هم با توجه به 

تنوع درختان و پرندگان ناحيه ى مازندران از نظر دور نداشته است. 
او شيوه  ى بازگشت هزينه و مخارج ساخت راه را به خزانه نيز براى شاه روشن 
ــاخت راه  ــد. او مى  گويد جهت برگرداندن هزينه  ها و جبران مخارج س مى  كن
مى  توان در دروازه  ى تهران و واليات ديگر مكان  هايى را براى اخذ باج راه قرار 
داد و تأكيد مى  كند كه اخذ باج راه نبايد به گونه  اى باشد كه بر رعيت فشار و 
ــفرش را با برشمردن مزاياى ساخت راه در مازندران به  زحمتى وارد آيد. او س

پايان مى  رساند. 
از جمله مزايايى كه وى برمى  شمرد عبارتند از: 

1- استفاده و بهره  بردارى دولت از جنگل و زمين  هاى زراعى مازندران؛
2- با تسطيح راه و پر شدن مرداب  ها و باتالق عالوه بر بهره  ورى زراعى بروز 

بعضى امراض مثل تب نيز رفع مى  گردد؛
ــى محصوالت زراعى كه در نواحى ديگر به علت كم  آبى عمل  3- ورود بعض

نمى  آيند؛
4- رفع شدن كمبود هيزم و زغال؛

5- استفاده ى راحت از آب گرم دماوند؛
6- استفاده از گوگرد دماوند براى ساخت باروت و جوهر گوگرد.

نامه ى مازندران
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3- سفرنامه ى محمد ميرزا مهندس
ــه  بردارى از راه  ها و منازل بين راه به  محمد ميرزا در 1299ق. به منظور نقش
مازندران سفر كرد و گزارش اين سفر را در قالب رساله  اى درآورد. اين سفرنامه 
ــيرى در تاريخ قديم و جغرافياى تاريخى مازندران آغاز مى  شود و پس از  با س
شرح چگونگى ساخت شهرها و معرفى برخى از علما، حكما و بزرگان به شرح 
سلسله  ى مرعشيان مى  پردازد. اين رساله همچنان  كه گردآورنده  ى مجموعه، 

مصطفى نورى، نيز اشاره كرده است شباهتى به سفرنامه ندارد. 
رساله  ى فوق حاوى 283 بند است كه بند يك تا 163 آن به تاريخ مازندران 
اختصاص دارد. او در قسمت تاريخ مازندران به وجه تسميه ى شهر، مردمان و 
ريشه  ى تاريخى آن  ها، جغرافيا، زبان و مساحت اين ناحيه مى  پردازد. همچنين 
ــارى و بناى شهر آمل را شرح  ــتان و سلسله  هاى آن و تاريخ س تاريخ طبرس

مى  دهد. 
ــروع مى  شود. او از تهران و از مسير  ــفرنامه  ى ميرزا مهندس از بند 163 ش س
ــارى به سمت  ــير س ــفر كرد. ميرزا مهندس در مس فيروزكوه به ميانكاله س
ــاجد،  ــروش به ثبت ديده  ها و تجارب راه، منازل بين راه، امامزاده  ها، مس بارف
رودها، دهات اطراف بارفروش و راه  هاى بارفروش مى  پردازد. او در سفر خود از 
تهران به سرخه حصار، استلك، گيالرد، بومهن، امين  آباد، فيروزكوه، سرخه  رباط 
و سوادكوه مى  رود. در اين مسير پيشنهاداتى عمرانى مثل جارى  ساختن آب از 
ــه ى راه  ها و ساختمان جاده  ها مطرح مى  كند. ميرزا  جايى به جاى ديگر، نقش
مهندس عالوه بر نقشه ى راه  ها، منازل بين راه را نيز مشاهده كرده و در حد 
امكان قدمت تاريخى و وجه تسميه  ى هر كدام را ذكر كرده است. او همچنين 

فاصله ى زمانى از منزلى به منزل ديگر را به دقت ثبت مى  كند. 
ميـرزا مهنـدس در كنار مأموريتى كه انجام مى  دهد، به ابنيه  ى تاريخى، بقاع 

متبركه و قلعه  هاى ميان كاله توجه داشته است. 

ب) سفرنامه ى سياحتى- تفريحى
1- سفرنامه  هاى ناصرالدين شاه

ــه سفرنامه از ناصرالدين شاه قاجار در اين مجموعه به چاپ رسيده است.  س
ــفرش را از تهران به  ــال 83-1282ق. انجام گرفت. شاه س ــفر اول در س س
سمت دوشان  تپه آغاز مى كند و تا سرخ  حصار، رودهن، بومهن، گيالرد، دماوند، 
فيروزكوه، سوادكوه، على  آباد، سارى، اشرف، عباس  آباد و فرخ  آباد ادامه مى  دهد. 
او در اين سفرنامه با جزئيات كامل، زمان، وسايل و همراهان سفرش را شرح 
مى  دهد. وى حتى اوضاع آب و هوا و مناظر اطراف را از نظر دور نداشته است. 
ــفرنامه  ى ناصرالدين شاه اطالعات منحصر به فردى راجع به اداره  ى امور  س
ــاه با مركز  ــال اين دوره در بر دارد. نحوه  ى ارتباط ش ــفر و رج مملكتى در س
ــتورات الزم از طريق چاپار به پايتخت در  ــال نامه ها و دس دارالخالفه و ارس
اين سفر  نامه مشهود است. بخش اعظم سفرنامه  ى ناصرالدين شاه پرداختن 
ــراف از دهات  ــت. او رودها، كوه    ها و منازل اط ــكار اس ــه طبيعت و لذايذ ش ب
قصبات و شرايط هر يك را بازگو مى  كند. وضعيت آب و هوا، شكار، اشاره به 
دستورالعمل  هايى راجع به امور مورد نياز مازندران و نظم آن جا، اماكن تاريخى، 
ــاره به افسانه  هاى محلى و ديدار با روحانيون و مراسم استقبال از  مذهبى، اش
ديگر بخش هاى اين سفرنامه است. در اين سفرنامه چندين ديدار سياسى نيز 

با كاركنان روس در آشوراده انجام مى  دهد.
ناصرالدين   شاه در سفر دوم به مازندران در سال 1292ق.، همانند سفرنامه  ى 

ــكار و بقايا و آثار  ــوا، دهات و منازل بين راه، ش ــين، به توصيف آب و ه پيش
ــالك مهم مالكين بين  ــفرنامه، ام ــى و اماكن مقدس پرداخت. در س تاريخ
ــاهزادگان،  ــدران را توصيف مى  كند. مالكين اين نواحى از جمله ش راه و مازن
بستگان اعتمادالدوله نخست وزير، روحانيون و... مى باشند. ناصرالدين   شاه در 
سفرنامه  اش به تشريح و توصيف اماكن تاريخى و اماكن مقدس پرداخته است. 
امامزاده ابراهيم، عمارت شاه عباس و به طور عموم بقاياى دوره ى صفوى، از 
اين دست اماكن هستند كه اطالعات زيادى را در سفرنامه  ى ناصرالدين   شاه 

به خود اختصاص داده  اند.
سفر سوم ناصرالدين شاه در سال 1299ق. به نمارستاق بود. او سفر خود را از 
عمارت صاحبقرانيه  ى شميران آغاز و از ده  كند، ده هنزگ، افجه، دره الر، يورت 
سياه پالس، يورت چهل چشمه، ورارود، آفتابگردان و نمارستاق ديدن مى  كند 
و سپس به تماشاى دهات و قصبات اطراف نمارستاق از جمله يالرود، بلده و 
يوش مى  رود. ناصرالدين   شاه به جزئيات راه هاى هركدام از دهات و خاصيت 
و ويژگى آن ها و مالكين هر ده و محصوالت زراعى و باغى آن جا مى  پردازد. 
ــاه در اين سفرنامه به آن اشاره مى  كند روستاى ناحيه  آخرين ناحيه    اى كه ش

است.

2-  سفرنامه ى افضل الملك
غالمحسين افضل الملك از نويسندگان تواناى عصر ناصرى است. او همراه با 
ــت سفر كرد و ديده  هاى خود را به  ــاهى از تهران به ييالق كالردش اردوى ش
رشته ى تحرير درآورد. افضل  الملك ظاهراً به دعوت ميرزا احمد خان، آجودان 
ــاهى در سلطنت آباد  ــفرنامه از حركت اردوى ش ــفر رفت. س خلوت به اين س
ــود و به سمت اوشان و شهرستانك از طريق گردنه تلهرز  نياوران آغاز مى ش
به گچه  سر، سياه  بيشه، سيدآباد و كالردشت ادامه مى  يابد. افضل الملك منازل 
ــفر از تهران تا كالردشت را توصيف و درباره  ى رودها و سرچشمه ى آن ها  س
ــعرها و قصايدى را كه  و همچنين وضعيت راه  ها مباحثى دارد. او همچنين ش
ــفر براى شاه سروده  اند ثبت كرده است.  همراهان ناصرالدين   شـاه در اين س
ــعر، اشعار زيادى به مناسبت  هاى  ــرودن ش به دليل توانايى  افضل الملك در س
فراوان در سفرنامه اش به چشم مى  خورد. او در البه  الى سفرنامه  اش اخبارى 
را كه از كشورهاى ديگر به اردوى شاهى مى  رسيد نقل مى كند و حتى گاهى 
ــمت  هايى از سفرنامه، نويسنده به شرح  به توضيح آن اخبار مى  پردازد. در قس
حال رجال آن دوره از جمله ميرزا حسـن  خان منشـى اسـرار، حكيم  الممالك 
(ميرزا على تقى  خان)، ميرزا ابوالفضل اديب، ميرزا تقى  خان مجدالملك و ميرزا 

ابراهيم پرداخته است. 
ــفرنامه را از ديگر سفرنامه  هاى اين  ــعار عربى، اين س ــتفاده از آيات و اش اس
مجموعه متمايز مى  كند. سفرنامه  ى مذكور در اين كتاب فقط شامل گزارش 
سفر تا كالردشت است و ادامه ى آن كه تا طالقان و جريان بازگشت به تهران 

را شامل مى شود، نياورده است. 

3- سفرنامه ى مليجك
ــت.  نگارنده، غالمعلى  خان، معروف به مليجك و ملقب به عزيزالسـلطان اس
ــفر ناصرالدين شـاه در آخرين سال سلطنتش  ــفرنامه ى او گزارشى از س س
ــازل بين راه،  ــفرنامه حاوى گزارش من ــت. اين س (1313ق) به مازندران اس
ــاهى است. سبك نوشتارى آن با سبك  آبادى  ها و وضعيت داخلى اردوى ش
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سفرنامه  هاى ناصرى بى  شباهت نيست. سفرنامه ى او عالوه بر اوصافى كه از 
ــت و منازل بين راه دارد، بيش تر به گفت وگوهاى او با ديگران و اوضاع  طبيع
و احوال رجال و موكب اردوى شاهى و اشعارى كه در مدح شاه سروده شده ، 

پرداخته است. 

4- سفرنامه ى اعتضادالسلطنه
ــتين وزير علوم ايران و صاحب كتاب  على  قلى   ميرزا اعتضادالسـلطنه، نخس
ــت. او به منظور استفاده از آب  هاى معدنى الريجان جهت  اكسيرالتواريخ اس
ــفرنامه  اش مى  نويسد:  مداواى بيمارى گرفتگى صدا به آن جا مى  رود. او در س
«چون مزاج را به سبب بحوحه  الصوت كه به فرانسه افونى گويند انحرافى پيدا 
شده و عالوه بر سوء مزاج، مرض روحانى كه سالى بيش تر است پيدا شده به 
تجويز اطباء و تدبير احباء عزم سفر الريجان و اغتسال مياه آن سامان را جزم 
ــفرنامه  هاى دوره ناصر  الدين شـاه، ص319) از تهران حركت و از  كرده.» (س
ده  هاى حكيميه، سرخه حصار، كمرد، استلك، بومهن و رودهن ديدن مى  كند 
ــفر به شرح چشمه  هاى آبعلى و شرح امامزاده  هاى مسير هم چون  و در اين س
ــار و ابنيه  ى تاريخى  امامـزاده مطهـر - محمدتقى بن موسـى الكاظم - و آث
مى  پردازد. توصيف چگونگى پيدايش و تركيبات چشمه  هاى آب معدنى اسك 

از ديگر بخش  هاى اين سفرنامه است. 
ــتند. اعتضادالسـلطنه غارهاى اين  ــده غارها هس بحث ديگرى كه مطرح ش
ــته مى  داند. او همچنين آب  ــاخته ى ناامنى مملكت در ايام گذش ناحيه را برس
و هواى مناطق الريجان و شمال ايران و مختصات و ويژگى    هاى جغرافيايى 
اين منطقه را از آثارالباقيه ابوريحان بيرونى استخراج مى كند و با ديده  هاى خود 
تطبيق مى  دهد. اعتضادالسلطنه زمان برگزارى جشن  ها و مراسمات مردم اين 
ــتخراج مى كند و با مقايسه ى اين دو،  ناحيه را نيز از تقويم فرس و جاللى اس

اشتباهات شان را برمى شمرد.

ج) پيوست  هاى كتاب
ــامل پنج پيوست در تكميل سفرنامه  هاى مذكور است.  اين بخش از كتاب ش
توضيحات و جزئيات بيش تر، نقشه  ها و عكس   نسخ خطى، مواردى هستند كه 

در اين بخش گنجانده شده  اند.
پيوست اول؛ گزارشى مربوط به سال 1283ه.ق در خصوص ديدار ناصرالدين   
شـاه از كشتى  هاى روسيه است. صاحب منصبان روس جهت ديدار با شاه به 

استقبال وى آمدند. پيوست مذكور شرح اين ديدار است.
پيوست دوم؛ گزارش سفر شاه در 83-1282ه.ق به نظم است؛ در اين پيوست 
ــعرى بيان  ــن راه، حوادث روى داده و وصف طبيعت را در قالب ش ــازل بي من

كرده است.
پيوست سوم؛ روزنامه  ى سفر حاجى محمد ميرزا مهندس از سارى به ميانكاله 
است. اثر مذكور جزو سفرهاى مأموريتى بود. قسمتى از اين سفرنامه در متن 

كتاب ذكر گرديد و گردآورنده جداگانه هم آن   را آورده است.
ــاله  ى جغرافيايى محال مازندران اثر على  قلى  پيوست چهارم؛ گردآورنده ، رس
ميرزا اعتضادالسلطنه مربوط به سال 1285ه.ق را به صورت عكسى چاپ كرده 
است. اين نسخه، ترجمه ى كتاب معجم  البلدان ياقوت حموى در بخش  هاى 
ــتور ناصرالدين شاه  ــت كه به دس راجع   به چالوس، كچه، رويان و قومس اس

(همان، ص336 ) از عربى به فارسى ترجمه شد.

ــت پنجم؛ حاوى نقشه  اى  است كه توسط على  قلى ميرزا مهندس تهيه  پيوس
ــده و شامل نقشه ى استرآباد، اشرف و حومه، سارى و فرخ  آباد، بارفروش و  ش
مشهدسر، على  آباد و سوادكوه، آمل و محمودآباد، كالرستان، كجور، تنكابن، 

لنگرود و الهيجان مى  شود.

د) ارزيابى كتاب
كتاب فوق، چنان  كه پيش تر نيز اشاره   شد، بازنويسى چندين سفرنامه از روى 
ــخه ى خطى آن  هاست. با وجود اين  كه كار ارزشمندى است، نقدهايى نيز  نس

بر آن وارد است:
ــفر تهران به  ــفرنامه  هاى اين اثر به توصيف راه س 1- از آن  جا   كه همه ى س
ــهرهاى آن پرداخته  اند، گردآورنده اگر به   جاى طرح جلدى كه  مازندران و ش
انتخاب كرده، نقشه ى راه را از متن سفرنامه  ها استخراج مى  نمود و به عنوان 
ــتفاده مى  كرد، همخوانى بيش ترى بين متن و جلد آن به   وجود  جلد كتاب اس

مى  آمد.
ــبى با حجم كتاب ندارد.  2- مقدمه  اى كه گردآورنده براى اثر برگزيده، تناس
ــرح داده و در  ــت. او در يك صفحه اهميت مازندران را ش مقدمه ضعيف اس
ــفرنامه  ها پرداخته است. به نظر مى   رسد جاى  صفحات بعدى به تلخيص س
ــنگر مختصرى از تاريخ دوره  ى ناصرى و سپس  يك مقدمه ى قوى كه روش
وضعيت مازندران به همراه موقعيت سياسى و اوضاع اجتماعى آن منطقه باشد، 

خالى است. 
ــته  ها نكرده به اين معنى كه  3- گردآورنده دخل و تصرفى آن  چنانى در نوش
ــقم  ــتجوگر گردآورنده در مورد پيداكردن صحت و س حس كنجكاوى و جس
داده  هاى ارائه شده توسط نويسندگان سفرنامه  ها از منابع و مراجع اصلى شامل 
روزنامه  هاى آن دوره، سفرنامه  هاى ديگر و كتاب  هاى جغرافيايى دوره  ى مورد 

مطالعه، قابل مشاهده نيست.
4- گردآورنده عناوينى براى متن سفرنامه  ها انتخاب كرده كه در جاهايى اين 
عنوان  ها نامناسب به  نظر مى  آيد، به طور مثال در سفرنامه  ى اعتضادالسلطنه 
ــت: وزير علوم در آب گرم  ــته اس براى متن ورود او به آب گرم الريجان نوش
الريجان. وزير علوم كه همان اعتضادالسلطنه، خود نگارنده ى سفرنامه است 
ــب محتوا و متن را از بين مى  برد. اين اشتباه در  و آوردن لفظ وزير علوم تناس

سفرنامه  هاى ناصرالدين شاه نيز به چشم مى  خورد.
5- ارجاعاتى كه گردآورنده در انتهاى متن آورده، بر اساس رسم و اصول رايج 

ارجاع دادن نيست و اين از ارزش كار مى  كاهد.
ــى نسخ و اسناد خطى رسم بر آن است كه در زيرنويس متن  6- در بازنويس
ــهرها  ــخصيت  ها و ش (پاورقى) توضيحات مفصلى در خصوص مكان  ها، ش
ــفانه  ــود. در اين كتاب متأس ــؤال مى  كنند، داده ش كه براى خواننده ايجاد س
ــده  اند و در جاهايى اصًال توضيحى  زيرنويس  ها در يك جمله توضيح داده ش

مشاهده نمى  شود.
7- ترتيب چينش سفرنامه  ها تا سفرنامه  هاى ناصرالدين شاه مرتب است. از 
اين  جا به بعد، گردآورنده سفرنامه  هاى ناصرى را كه در فواصل زمانى گوناگون 
ــر هم مى  آورد؛ درحالى كه سفر اعتضادالسلطنه به  ــت س صورت گرفته، پش
ــال 1299 به  ــفر ناصرالدين شـاه در س ــان در 1297ق. پيش تر از س الريج
ــتاق صورت گرفته اما در متن كتاب، سفرنامه  ى اعتضاد  السلطنه بعد از  نمارس

سفرنامه  ى نمارستاق آمده است.

نامه ى مازندران


