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  احوال
 ۱۸۷۷در سال . ا آمديدن  بهيالدي م۱۸۶۲ه يخ هفتم فوريتار  بهل براؤنيادوارد گرانو

 نام به شانزده ساله ي پسردل, آن روزها. ه جنگ بودي و ترکهيزار روستن ي بيالديم
 در دفاع مردم مظلوم ه که شديو داشت هر طور آرزتپيد و مي هي مردم ترکيبراؤن برا

خ مسلمانان را ي تارةمطالع, ي و هندي خواندن زبان اسالمي براوي. ١کنار آنان باشد
ها و آثار   زباني برايلينان تماچ هکباري يول,  بودي پزشکياگرچه دانشجو. شروع کرد

 ۱۸۸۲در سال .  هم دادامتحانات زبان را,  با امتحانات علوميدا کرد که متوازي پياسالم
 هندوستان مدرک گرفت يها  زبانة در برناميالدي م۱۸۸۴ و در يعي در علوم طبيالديم

 يسيانگل. تسلّط داشت,  مانند اهل زباني و ترکي و فارسيعرب ه عالقة فراوان بدليل هو ب
  .دانست يز مي نيوناني و ينيتت و الين سانسکريعالوه بر ا. اش بود يزبان مادر
 زبان و ينيري آهسته آهسته جذب ش,ه ناراحت بودي ترکعمار استي که برايشخص
  . انجام داديشناس رانينة اي در زميد و خدمت بزرگي گرديادب فارس

ش ات و حافظ در مطالعيمولو. دا کرديعرفان پ  به رغبتيلي تحصيها در دوران سال
  .٢دتر شديشددر وي ن حافظ يزماز سردار ي ديجه آرزويدر نت. بود
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  براؤن. جي.سير و تأملي در سفرنامة اي  ٢١٩

  

  رانير در ايس
 يوقت. ران شديو عازم اکرد افت يرا در» پم بروک«ة ي بورسيالدي م۱۸۸۷براؤن در سال 

مراه شد و تا تهران هر دو هاو  باز ي ني ويها ي از همکالسيکيد يران روان گرديا بهکه 
ط توس  بهقرار بود که از بتوم. بتوم رفتند  بهMarseillesس يليشان از مارسيا. باهم بودند
  برنامهيول.  گردندايرانرشت و سپس داخل   بهايجا از راه در باکو و از آن  بهراه آهن

پس از . دندي رس(Erzeroum)روم ي ارزيسرا کاروان  به در مدت هفت روزعرض شد و
 و مرطوب يجا در هوا از آن.  وارد شدند(Trebizonda)زونده  يترب  بهروميآن از ارز

که » يخمسه کو «يسو  بهسپس. دندي رس(Jewzlik) ام جوزلکن  بهيا هيقر  بهيباران
باغ و , پوش  برفيها منزل از جنگل  بههر روز منزل. ان بود روان شدنديحيمحل مس
 را اندوخته يق مسافرت و زندگي دقيها گذشتند و تجربه يها م دان و سبزهيبستان و م
. کرد ير مي تحرة خودفترچع را در ديتمام وقا, مناسبوقت در رفتند براؤن  يجلوتر م

  .ها است ادداشتيجة همان ين سفرنامه نتيا
 رفت و ي خويبايومش و شهر زيگ  به ارمنستان گذشتهيها رانهيابان و وياز ب

  .دي گذرانين کرمانيالد ر جاللي ميدر همراهرا  را مالقات کرد و سه روز زيادي يها آدم
دا کرد و از ين شعر و عرفان ورود پيدر سرزم, ِت مسافرتيقرور و موفّغبا احساس 

ز با فرهنگ ي در تبريا زاده آرامگاه امام در,  لذّت بردهيجانيرباذ و آيزي تبريها لهجه
در  دهيده و سگ گزي مارگزيها ضيجا اعتقاد داشتند که مر  آنياهال. خاص مواجه شد

ف را مثل ي کثياه اد بودند و نانيز  بود که ساحران ماريا منطقه. ندباي يآن حرم شقا م
اقامت . ودر ين مين نان اثر زهرمار از بيگفتند که با خوردن چن يفروختند و م يماق يتر

 خود يها يبراؤن با مالقات همشهر. راحت بودمکاني آسوده و شان  يز برايدر تبر
  .بش شدينص, يهم خواب و هم خوراک مورد پسند و, ديار شاد و خوشحال گرديبس

 قصر يها رانهيتاش و  تکمهي در مقابل روستا.عازم تهران شدبراؤن هفتم نوامبر 
ان يشکوه صفو, ي عاليها سرا ه بود و کارواني را مشاهده کرد که مانند قصر سلطانيشاه

, سماء, بلغوار, گر مانند باش ِسزي ديها هين روستاها و قريعالوه بر ا. داد يرا نشان م
 آن منطقه را يها يژگيق مشاهده کرد و ويه دقره را با نگايه و غيزنجان و سلطان, انهيم

  .ان کرده استيدر سفرنامة خود ب



  ٢٢٠  قند پارسي

  

ها نيز نسبتاً  در يزد بابي
اينها از لحاظ . زياد بودند

حکومت  وضع سياسي با
مخالف و طرفدار حکومت 

 .انگليس بودند

 يد وليم رسيشاه عبدالعظ  بهي را تماشا کرد و روزيدني ديدر تهران تمام جاها
 يها  البتّه صحبت١ خوش نگذشتايشان هحرم ندادند ب  به شدنآنجا چون اجازة داخل

کرد  يجا گردش م  همه.ار مهم بوديش بسيبراات ي فرهنگ و ادبيريادگين مردم و يريش
و  عوام خرافةو توهم و جهل و , ايا و اولي انبيها و معجزها و آداب و رسوم و قصّه

. کرد يغور مطالعه م  بهز راي همه چخالصه
هتل ,  شهربانويب يکوه ب, ها ي زردشتيها دخمه
 يها دانيم, دارالفنون, ها خانه بلوار سفارت, يياروپا

 تهران ي ول, داشتيش تازگي تهران همه برامختلف
ز در يها ن  مدرسه.عظمت نبود قدر با  آنيد وياز د

 تهران در مقابل يمسجدها. ٢تهران خوب نبودند
در .  نداشتنديستادگيه ايقسطنطنو  قاهره يمسجدها

مسلمانان سخت ري غيمسجد برا  بهشدن ران داخليا
 مورد پسند و يزهايکرد و چ يادداشت ميا  هر روز تهران ريها گونه خاطره نيا. بود

زالسلطان يژک عزيسد که وجود منينو يطور مثال م  به,ش کرده استيناگوار را نقد و ستا
 ي علم مهميها تيدوران اقامت تهران براؤن دربارة شخص. ٣شخند بوديدر دربار باعث ن

 انيت و فلسفه ادق دربارة علم و حکميدا کرد و اطّالع عمي تماس پيراني اياسيو س
  . خواهد شديدست آورد که بعداً ذکر علم به

احت ي سي ول, گذشتيخوب بهدر تهران . رفت يش ميالت پيا  بهالتيسفر براؤن ا
 همراه خادم بهاصفهان  هرسد؟ از تهران ب يل ميتکم  بهيراز و اصفهان کيران بدون شيا

ع و يبراؤن تمام وقا.  بود راهدرقم . دي صفر روان گرديحاج  بهخوب و مودب موسوم
دن امکان يقم رس  بهراه دور بود و قبل از غروب.  نوشته استيداد سفر را با دلگرميرو

 ديرسبقم   بهرانان شرط گذاشت که اگر شما قبل از غروب  با اسبر صفيحاج. نداشت
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  براؤن. جي.سير و تأملي در سفرنامة اي  ٢٢١

  

 ياهويه,  سرعت رفتار اسبيعنيداد را ين روي براؤن ا,دهم يشما م  بهقرآنمن پنج 
.  با شوق نگاشته است,شد يغروب م  بهکيد که هر لحظه نزدي خورشي تماشا,ندگانران

دند و چاروادارها در ي قم رسيليدروازه ن  بهشانيا, ن فرورفتيعاقبت چون آن کاسة زر
, دست آورده بودند  بهزحمت و مشقّت فراوان  به خود از آن رزق حالل کهيها بشقاب

  .خواب رفتند  بهر شدهيس
ِول باشد که  جريمنام  به خود طنان از همويکيسنده مهمان ناخواندة ي که نوقرار شد
 ييراي پذيول. قدم برداشت, او با هزار تردد. ت داشتيمورأ تلگراف ميها ميدر مرکز س
 را که در يکام  شد و آن تلخشادمان, ديها د يرانيِول و از ا جري که در قم از ميو احترام

 بر ذهن ي قم نقش خوبي قم و اهاليفضا. ١دفراموشي سپر بهد ده بويم چشيشاه عبدالعظ
وه و رفتار ين دارند و در شي نگاريها ها چهره يسد که قمينو يم.  رسم کردنديو

افه و ي نمونة خلق از قياند و تعصّب دارند ول ده راسخيدر اعتقاد و عق, اند نيتر مهربان
  .٢شود يرفتار چنان ظاهر نم

 اصفهان يحوال  به. اصفهان سفر را ادامه دادنديسو  بهودند واد در قم نبيشان زيا
 يکاال, بازار اصفهان, ي تاجران اصفهانيها قصّه, ها ي اصفهانييبايحسن و ز. دنديرس

 درختان بلند و باال و يها صف, چهار باغ, مسجد شاه, و قاپيعال, دان شاهيم, بازار
هفت , پل و سه يس, آباد حسن  پل,نده رودي زايها  غرور و عشوه, قشنگيها فواره
 , خوب با اهل فضل داشتيها مالقات. دل براؤن را ربود, نه خانهييدان و آ نمک, دست

هر . دا کرديشان را پي از ايکيز بود و يها ن يباببراي يافتن  ن براؤن در تالشيعالوه بر ا
 در استدالل .شان گفتيد اي مسلمانان و عقاين برا موهيها  حرفيباب. ق شدنديدو رف
عنوان شاهد   به نافهم رايها ييگو شيف و پيات ضعيروا, ها ن خود مزخرفي ديبرتر
  .ز جا داده استيها را ن ن صحبتيبراؤن ا. ٣آورد
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د ي تخت جمشيآثار باستان. ش مورد توجه بوديها برا يل بابيز مسايراز نيدر سفر ش
ان ينحو احسن ب  بهره رايغ د وب رويوحشت نه, ها سکوت جلگه, رهي نيها کوه, ها کتبه

 گوناگون يها تيزد مالقات با شخصيدر . ديزد رسي  بهرازيبراؤن از ش. کرده است
نها از يا. اد بودنديز نسبتاً زيها ن يها بود باب يزد مرکز زردشتي. مهم بود اريش بسيبرا

کر الذّ اول. س بودندي و طرفدار حکومت انگلمخالف با حکومت ياسيلحاظ وضع س
 ,ران افراشته گرددين ايشان بر سرزميها حکومت کنند و پرچم ا سيخواستند که انگل يم

ن را مانند يه و خصال مردم آن سرزمي از روحيا  تازه  که رفت نقشيالتيبراؤن در هر ا
م کرده استتابلو مجس.  

تمام وقت و انگلستان برگشت  بهوي بعدها .  بودين مرحلة مسافرت ويکرمان آخر
, علما, دا کرديبا افراد گوناگون ارتباط پ. الت بودي آن اي وضع اجتماعيجستجودر 
  .کردند ينجا شرکت ميهمه در بزم او در ا, ش و هندويقلندر و درو, ييبها, يباب, خيمشا

ب يها ترک يها و نادرست يراست, ها يزشت, ها يواقعاً هر کشور در هر زمان از خوب
ز در سفرنامه جا دارد و ي موارد ناپسند نيبعض. ستران هم همان طور ايا. شده است

ت آن زمان را ي آن واقعيه درست نباشد باز هم در البالياگر صد در صد درک و تجر
  .ميريده بگيم ناديتوان ينم

  آن دورهيل اجتماعير مساي ارائه داده که تصوينحو  بهمطالب در تمام سفرنامه
ار و روابط جن شاه قاي زمان ناصرالديصاد و اقتياسي آشکار است وضع سيطور کلّ به
طور مثال   به,مينيب ي ميخوب  بهشان رايفرق اقوام گوناگون و فرهنگ ا, سي با انگليو

 و ييگو ها در ذکاوت بذله يرانيا, تر  خوبيل جسميها از لحاظ خصا ترکدرنظر وي 
, يخور ونيافو نحو لباس و خوراک  در اين سفرنامه. ١ندرينظ  کميطبع خوش
ي و  و کار هنريساز  قنات,٢ها  و مداخلت روسي اقوامخبر يقانون بي, يفکر روشن

 را در … و شب جمعهيسوگوار, يدار هيتعز, )ع(يموال عل هدت بي عقو باورهاي عاميانه
  . بدهديتر ر کاملي کرده است که تصوي سع,دهيمتن گنجان
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  براؤن. جي.سير و تأملي در سفرنامة اي  ٢٢٣

  

   برجستهيها تيشخص
 کرده يهم خود حسن استنباط جمع آورک مسافر است که از في يها غرض تجربه

 و يفتگير آورده با شي که او را تحت تأثييها تي از شخصيسنده دربارة بعضينو. است
ار را جن شاه قاي ناصرالديرزا عمويمالقات با فرهاد م. ديگو يشتر سخن ميل بيتفص
ان ي با شکوه ب مهمان راييرايوة خلق و احترام و رفتار شاهانه و پذيش, احترام جا داده با

 است که علم ييره گفتگوي و غيسيس انگلي روش تدر,ي علميها صحبت. کرده است
 يعمو. کند ي را هم باز ميق روانيدهد و در تحق يک ملّت را نشان مي يدوست

کرده تدوينرند ياد بگي يسيخواستند انگل يها که م يراني اي براين شاه کتابيناصرالد 
 يبرا.  در برداشتآموزندهمطالب .  بوديان عربيالصب ابن کتاب بر روشن نصي ا.بود
  : مثالها مشکل سي انگلي برايبا بود ولي زيها نصاب يرانيا

اه روــــگارمــــاي ن, ي دهــام مـــ دي جِهــــدر م  
  وـک بـشـردد مـل گـقـاغ عــم آن دمــيـمـز شــک

  لب است و آي چو چشم, بيني ِلپ, سر است و نوز, ِهد
  رو, سـت و فيـدس, دـنپاي و ه, وتـ ف, دندان,توـت

  آمد زبان, چهره تنگ, چيک, و نک, اير, گوش و گردن
 ١مو, رـيـه, وانـزَم خـان را بـتـسپدان و , ولـن, ناف

 با ذوق و يمرد.  عالقه داشتيسيات انگليها و زبان و ادب سيانگل هرزا بيفرهاد م
  . سخت بوديت ومجازات در دوران وزار. قه بودياهل سل
راي  بها را تير اقلي هم تصو.د بوديش مفيز براي بزرگ دستور نغزد مالقات با ميدر 
 و استقرار نظام در ي و کشورداره ادارةت عمادالدوله و نحويشخصهم د و کرح ياو تشر

 شده ي معرفجو صلح عادل و شخصيعنوان   به کهان کردي بيطوربرايش منطقه را 
حقوق دانست و  ي م کشور را مهميهوش بود و حقوق تمام اهال با يمردوي . است
ها او  يزردشت. دانست ي مي همه مساويبرارا  و حق احترام کرد رعايت ميها را   تياقل
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عنوان  ي بهمات وي تعليبنامخ باب را بريبهاءاهللا و شولي حتّي . داشتند يرا دوست م
  . کرده استيفکران معرف روشن

شان بر   آثارشان و شاگرداني ول,ده بوديز علما و دانشوران را ند ايبعضبراؤن 
. گراني و دياهاد ملّيحاج, ي سبزواريانورملّ, صدراا مانند ملّ,ر گذاشتنديتأثوي افکار 

 يچ فرزندي از تاجران پولدار بود که هيکي پسر صدرااسد که ملّينو ي مصدراادربارة ملّ
ي  وارث ثروت وي نذر کرد که اگر فرزند,بود فرزند سخت نداشتن پدر ي برا,نداشت

خداوند متعال نذرش را قبول ,  صدقه خواهد داديد توماندار هر روز تا عمر ,ديا آيدن به
ن يا. د متولّد شديف گردو معرصدرااملّ  بهم که سپسين محمد بن ابراهيکرد و صدرالّد

 در بودش که حقّ  چنانيول. ردکا احي ران فلسفه را دوبارهي بود که در ايا ين فلسفيچن
. اورديدست ن  بهنا شهرتيس ن و ابيالغزّ, ية فارابيشد و همپان در خارج شناخته وران يا
  .١کمتر شناخته شده استنيز در اروپا وي  که استف يح

دولت و ثروت عالقه نداشت با مادرش مشورت کرد و  ه بي از آغاز جوانصدرااملّ
. دياصفهان رس  بهقرا داد و خود در تالش علم و دانشف بهرا   از پول خودياديمقدار ز

خ يش, ير ابوالقاسم فندرسکي بزرگ آن زمان ميعلما. ان بودياصفهان مرکز صفو
د باقرداماد و ديم, ين آمليبهاءالدر باقرداماد ي مي در شاگردصدرااملّ. گران بودندير محم

 .سندي بنويف داد که کتابيتکل شاگردان ةهم  بهمکّه رفت  بهردامادي که ميهنگام. آمد
قدر  نآن کتاب يااز . رفتند يهم راه م هردو بايرا نگاشت روز» تيشواهد ربوب «ملّاصدرا

از آن روز تا زمان “ رونق انداختيکتاب مرا از ! صدرا جان”خوشش آمد که گفت 
 ي داشت و هم آثارياديهم شاگردان ز. شد ياد مي زيسنده هر روز شهرت وينو

  .ابه گران
 او را هاگرچ. دت نموده استي اظهار عقي سبزواريهاد ملّايطور دربارة حاج نيهم

بر . ديخواب يفقط چهار ساعت م.  زحمت کش بودي مردي سبزواريهاد ملّا,ده بوديند
ه يچ اثاثيه. ديکش يگسترد و خشت را بالش کرده دراز م ي خود را مي عبا,فرشسنگ

 در يو.  را خودش انتخاب کرده بودين مفلسي چنيول. ن شخص بوديتر مفلس. نداشت
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  براؤن. جي.سير و تأملي در سفرنامة اي  ٢٢٥

  

 ,آن عهد بودکه معادل سي هزار پوند بريتانيا اصفهان صد هزار تومان در دوران اقامت 
 را يهاد ملّاکس چيگذاشت که ه ي ميشان طوريان نادار محرمانه در اتاق ايدانشجو به
  .شناخت ينم

شد  ي داده مسها در  حوزه نصاب آن دوره که دري سبزواريهاد ملّاانيب يدر البال
ر يتفس, يدستور عرب, ير جاميتفس, ماتمقد, هيادب, دستور: طور مثال  بهذکر کرده است

دس علم نجوم ياقل (ياضير, يشرح جالل, هيشمس, يکبر, منطق, مطول, يوطيس
 و شوارق) ي کوشيعل ملّاري با تفسيد طوسيتجر, هيهدا(علم کالم , فقه) رهيغ و
  .١ ملّاصدرا داماديجياق الهعبدالرزّملّا

شان را بحث کرده  يز نام برده است و مقام ادبي آن دوره را ني از شعرايبعض
 شاعر ي سبزواريهاد ملّا شاعران خوب بودند ويرازيسد که فرزندان وصال شينو يم

ن صفت يسد که او اينو يکند و م يش ميان را ستايراني ايوان بود و علم دوستيصاحب د
.  بودي و فارسين دانشوران عربي از مراکز بهتريکيقم . ٢ده استياسر جهان ندرا در سر

 خوب يراز جايز شيسد که اگر در آن زمان نينو يراز مي دربارة عظمت و شکوه شييجا
. ٣“…دارالعلوم بود و حاال”راز يش شياو گفتند که پانصد سال پ  به مردميبود ول
 و اهل روستا را يزدي ,يکرمان, ي ترکييقشقا, يرد کُيعني يراني گوناگون ايها لهجه

متون , يل عرفانيمسا.  مشاهده و دربارة آن بحث کرده استيدقّت و کنجکاو با
 يادي زيها کتابو ر آورد يار تحت تأثيفکران بس  قلندران و روشنيها  صحبت,يعرفان
  .د و اندوخت و با خود بردينه خرين زميدر ا

  ها يشوخ
. ها بود يرانياو دنبال فرهنگ ا. ديد يوزرا و حکما را نم تمانن و ساخيبراؤن فقط زم

ها و طعن و  ياز شوخ. کرد ي متعدد مردم مطالعه ميها ن طبقهيعادات و رفتارشان را ب
 صاحب را ينجا داستان مانک جي ا.ن داستان را نقل کردهي چند.برد يشان لذّت م مزاح
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  ٢٢٦  قند پارسي

  

  چونيمانک ج. آوريم را مي کرده بود انيباو  يار بر گمرکيمد, ن خانيحسرزا يکه م
 يک ساحلي نزدي کشت, دوست شدي اصفهاني شد و با تاجري سوار کشتسيدران ريا به
. ننديب را بيمنطقه ساحلدنبالش تا  ه هم بياده شد و مانک جي پيتاجر اصفهان. ستاديا

 . مانک تحمل کردن دشوار شديار گرم بود و براي هوا بس,ها سوار خر شدند آن
 قابل تحمل يرسد و هوا کمبزوال   بهدي خورشتا استراحت کند يا شد که در خرابه قرار

و ار برگشت ي دنبال غذا رفت و با ماست و خيتاجر اصفهان. ودرب گردش يبراو شود 
او  به ابادم بود حدس زد که اکمانک شاه مرد شکّ.  خود و مهمان غذا آماده کرديبرا

 مانک يار اصرار کرد ولي بسيچاره اصفهانيب.  مانع شد از خوردن غذا,زهر بخوراند
.  خوردم,ب داشتمياب شما تکّة نان را در جيصاحب قبول نکرد و گفت که من در غ

مانک . م غذا را خورديچون ن, خورم ي من تنها م,باشد”: زبان مجبور شد و گفتيم
 ار رايماست و خ آن يد اصفهانخور غذا باو هممتوجه شد که زهر ندارد و خواست که 

بلد نبود و چون تشنه شد آب را ار يمانک صاحب آداب خوردن ماست و خ. او داد به
 علّتش حتماً ,ر نگذاشتهي تأثياصفهان هد و باشن زهر بآ در مباداد که يسرو تخورد 

سوخت و  يمرگ غربت ناراحت بود و دلش مو ال يمانک صاحب از خ.  باشدياقيتر
 يه صدايشبکرد که  يوار نشسته آواز ميد که بر دي را ديا نده پر.دبودر حالت اضطراب 

ن فرشتة مرگ است و ي مانک صاحب فکر کرد که ا,بود, “احوال شما چطور است”
ر نگاهش را نتوانست ير تيتا د. زند ي نشسته زل ميک وي نزديوارينان بر دياطم با

ن ي ايدان يا ميد که آيرا نشان داد و پرسپرنده . دار کرديهمراهش را ب. ل کندتحم
: دانم ي بله م:تش کرد و گفتياذ. هدياو متوجه شد که مانک صاحب ترس, ديگو يم چه
شکل   بهپس از وفات خود. ن برديران را از بي ايفه عمر است که شاهنشاهين روح خليا

د که من در عمر خودم هزاران يگو يش شما آمده مي حاال پ,گردد يپرنده در جهان م
 ؟يا  روشن کردن آمدهيدم و آتشکده را خاموش کردم و تو دوباره برايزحمت کش

د و کرد رحم ي چون حالش را بدتر دياصفهان. دتر شديترس مانک صاحب شد
و گفت که . انه داشت پرتاب کردي که در آن خرابه آشيا طرف پرنده ي بها زهيسنگر

, ده بودي ند آن پرنده را که تا حاليمانک ج.  کردميفقط شوخ. ستي نيچيه
   .“بود غدج



  براؤن. جي.سير و تأملي در سفرنامة اي  ٢٢٧

  

  يسندگيسبک نو
ق ين است که اطّالع دقيکوشش بر ا. استو استوار  زبان ساده و روشن ,زبان سفرنامه
د يد ي را که ميزيهرچ.  بدهدي و فرهنگياقتصاد, ييايجغراف, ياسيت سيدربارة وضع

 قم که معال در ذکر يول. داد يکرد و پژوهشگرانه کار را ادامه م يمو تحليل ه يتجز
 عادتسال معراج يکي کرده است که يش چند کتاب را معرفيبراو نبرده است را اسمش 

 ين هر دو کتاب را با نام عالمه حلّي براؤن ا,شانزده مجلّددر  بحاراالنوارن ياست و دوم
 ي از آقايوم د وي نراقي از آقايکي ,که من اطّالع دارم  چنان!منسوب کرده است

  .د هر حرف را چشم بسته قبول کردي نباي ويوجود وقت نظر پس با.  استيمجلس
ل يمسا, آب و هوا, کرد يها را ذکر م  اگر جاده, بوددقيقاش  مشاهدهبراؤن 

در ذکر کار . گرفت يده نميط را ناديپل و دروازه مح, منزل  به فاصلة منزل,ياقتصاد
افه آداب مسافرت يق, چارواردار, اخالق مردم, شاگردان, سيسرو, نظافت, کاروانسرا
زياد شان يها نوشته که ا ينيطور مثال دربارة قزو  بهداشت يز را مورد نظر ميهمه چ

 ي زنجانيااهگد. خوردند ياد ميها غذا ز يزيتبر. ره بودي شان تيها افهيق. متمدن بودند
 ييشگويها پ الاد بودند و رميها ز هشّپها و  ة حشرهيدر قر. کردند يت ميمسافران را اذ

  .کردند يغلط م
 و يب برفايها  قلّه,زنجان, اف مازندران شفّيفضا, عتيمناظر طب, براؤن در سفرنامه

 ي پر رونق و قشنگي بازارها, با صفايها هيقر, رازي اصفهان و شييبايز, م با طراوتينس
 و ي کاشيهنرها, الحان ن خوشذّؤ مي صدا, قميلي شهر ن,مغاناباد و دآخسرو, سلماس

 يريگذشت تصو ي که ميغرض از هر شهر.  هنرمندان قميصفهان و ظروف آب ايقال
 از هر در سخن گفته است و کوشش يس قوينو او مثل قصّه. دست داده است  بهروشن

ران را در چشم يملّت ا با ييود در آشنا خي گذران زندگانيها کرده است که لحظه
  .دهدانعکاس طور  ز همانيگران نيد
  


