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  )۳۳ـ۳۲ص( .ده استيرا نپسند

ــه فراخــور مطلــب،   ــارهاو گــاه ب خ يتــار درب

 .است نادرست يکه گاه نيز سخن گفتهاسالم 

  )۲۶ـ۲۵ص(

ــنده در پاينو ــس ــد ي ــس از نق ــاب، پ  يان کت

ان، افزون بر سه عامل اعتقـاد بـه   يکوتاه بر وهاب

، يي، از ســودجويجبــر، جهــل و خودخــواه  

رهبـران ملـل    يبرخـ  ينشـاندگ  انت و دستيخ

ــالم ــه  ياس ــه منزل ــب  ب ــل عق ــدگ عوام  و يمان

ــمســلمان  يکشــورها پراکنــدگي اد کــرده و ي

 ال«و اتحاد بر محـور   يز از تعصبات مذهبيپره

  )۸۸ـ۸۳ص( .ده استکر سفارشرا » اله اال اهللا

بـه   ييعطـا  يمطبوعـات  سسـه ين کتاب را مؤا

نســخه  ۳۰۰۰قعــي و در قطــع ر .ش۱۳۵۶ ســال

  .چاپ کرده است

  عبدالرضا يوسفي مقدم

���

سفرنامه حج و عتبـات،  : ارمغان حجاز

   نوشته مهندس منوچهر سالور قاجار

سفر حـج و   يها ادداشتيحاوي ن کتاب يا

ن، مرقـد مطهـر حضـرت    يفين شريارت حرميز

و مشاهد مشرف عراق  المقدس  بيت، 3نبيز

آموختگـان   ن دانـش نخسـتي سـنده از  ينو. است

.) ش۱۳۱۷ـ۱۳۱۴( نيبرق و ماش يرشته مهندس

ــگاه ــم از دانش ــنعت عل ــرا( و ص ــال يهنرس  يع

ران يـ مان ايصـنعت سـ   انگـذار   هيـ پااز و ) سابق

سيس چنـد کارخانـه سـيمان در    که در تأ است

 دراو  .ايران نقش مهـم داشـته اسـت    هاي استان

ــال ــه  .ش۱۳۷۶ س ــوان ب ــدس عن ــك مهن مكاني

. برجسته سال ايران معرفي و از او قدرداني شـد 

المنفعـه   خيريـه و عـام  کارهاي سالور از فعاالن 

درمانگاه  ها باب مسجد، مدرسه و نيز بوده و ده

 گيـري  بهـره هاي صنعتي براي  در کنار کارخانه

مهنـدس سـالور    ١.اسـت  ها سـاخته  کارکنان آن

ــار  ــال قاج ــه س ــج   .ق۱۳۷۵ / .ش۱۳۳۵ ب ــه ح ب

ارت يـ ز يبه دمشـق بـرا  جا  آن ازو مشرف شد 

و و لبنـان   المقدس  بيتو به  3نبيحضرت ز

  .رفتبه عراق  :هارت ائميز يسپس برا

و گاه از چاشـني  است سفرنامه ادبي اين نثر 

 .نيـز سـود بـرده اسـت    روايـات  شعر و آيات و 

تــاريخي   هــاي  آگــاهي ا بخشــي از کتــاب ر  

نويسنده . دهد و آثار مقدس تشکيل مي ها مکان

ها نخسـت   و زيارتگاه ها مکاناز هنگام يادکرد 

ي هــاي آگــاهيپــردازد و  هــا مــي بــه معرفــي آن

هاي مربـوط را   ها و نيز شخصيت تاريخي از آن

 :بـراي نمونـه  (. کنـد  منبـع ارائـه مـي    ذکر بدون

عرفـي  را بـه م  ياو صـفحات ) ۵۹ـ۵۷، ۱۹ـ۱۸ص

مختصـر  گونه  اختصاص داده و به :اهل بيت

ــد ــدگي ،و مفي ــه   زن ــرت خديج ــه حض  3نام

 3اش حضرت فاطمه و دختر گرامي) ۱۶ص(

و امامان مدفون در بقيـع را نوشـته   ) ۳۷ـ۳۵ص(
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خود،  هاي ديدهنويسنده جز ) ۴۶ـ۳۸ص. (است

نشـاني دقيـق، بـه     ذکـر  در چند مورد نيز بدون

سفرنامه  مانند؛ منابع مکتوب استناد کرده است

 هـاي  آگـاهي ) ۱۲ص. (بطوطـه ابـن  جبير و ابن 

 ،تاريخي و جغرافيايي مربـوط بـه هـر موضـوع    

ه برگزيده شـده و بـدين   دانشورانهوشمندانه و 

هنـوز ايـن کتـاب    هـا   رو، پس از گذشت سـال 

  .مفيد باشد تواند ان ميگزار حجبراي 

. کتاب گاه لحن انتقادي به خود گرفته است

ــاي او از ــتان در   انتقاده ــت عربس ــت دول سياس

تاريخي و مقـدس  بناهاي ويران ساختن آثار و 

ــم    ــه چش ــاب ب ــاي کت ــع در جــاي ج ــد بقي مانن

، ۳۲، ۲۷ـــ ۲۶ص :بــراي نمونــه  (. خــورد  مــي 

مقايسـه وضـع    ،در ايـن ميـان  ) ۷۷، ۷۳، ۴۸ــ ۴۷

مقـدس   يهـا  مکانمناسب شکل اسفبار بقيع با 

) ۲۳ــ ۲۲ص. (اسالمي در ايران خواندني اسـت 

ــ   ــد رف ــع ب ــ۴۹ص(اهي وض ــتي و )۵۲ـ ، بهداش

تـوجهي سرپرسـت    ايراني و بي حاجياندرماني 

از ديگر انتقادهـاي  نکته، ايراني به اين  حاجيان

او به اين مناسـبت آمـاري ارائـه    . نويسنده است

کــرده و شــمار حاجيــان ايرانــي را در آن ســال 

تــن   ۴۸۵۰و حاجيــان عراقــي را   تــن  ۱۰۶۴۹

فزونـي  بـا وجـود    گزارش نمـوده کـه  دانسته و 

امکانـات بهداشـتي و درمـاني     ،ايرانـي  حاجيان

ان در گـزار  حجهمه . عراقيان بيشتر و بهتر است

  )۶۸ـ۶۷ص. (اند بودهتن  ۲۳۲۹۷۱آن سال، 

ايرانـي را در آن   حاجياننويسنده سرپرست 

ــي    ــاني معرف ــرزا رخش ــين مي ــلطان حس ســال س

توفيق ديـدار او را   که گويد به کنايه مي ،کرده

سرپرستي  چگونگياو از ) ۶۸ص. (نيافته است

بـه گـزارش   . سخت گلـه کـرده اسـت    حاجيان

 سازي و سرپرسـتي حمـل و   هماهنگنويسنده، 

کارمندان سـفارت   بر عهدهايراني  حاجيان نقل

ــوده  ــران ب ــته   ؛اي ــور نداش ــان حض ــي آن ــد  ول ان

نقـل  حمـل و   کارگزاران عـرب و ) ۷۶ـ۷۴ص(

به او  )۴۸ص. (اند ورزيده ميدشمني با ايرانيان 

مين ون تـأ چ يدر مسائل ،تخصص خوداخور فر

 جـده  يبازرگـان و  )۱۳ــ ۱۲ص(آب آشاميدني 

  .نيز اظهار نظر کرده است )۱۳ص(

از  گيـري  بهـره  ،ن سـفرنامه يا يها يژگياز و

 يارتيــز يهــا مکــاناز گونــاگون  يرهايتصــو

ســـنده در وصـــف ينو. نـــه و مکـــه اســـتيمد

آن ن اخچـه و مـدفون  يمقدس بـه تار  يها مکان

دو حـدود  . اشاره کرده اسـت  )۱۷ص( ها جاي

ــوم  ــفرنام س ــاب، س ــت و  هکت ــج اس ــر  ح ديگ

 ،روتيـ ب ،سفر دمشقهاي کتاب به شرح  بخش

  .استپرداخته ت المقدس و عراق يب

ــه   ــاب ب ــن کت ــالاي ــا .ش۱۳۳۹ س ــرما ب  يهس

نا در چاپخانه اتحـاد تهـران در   يسابن کتابخانه 

  .چاپ شده است يريقطع وز باصفحه  ۱۵۳

  منابع �

  ).زنامهرو(آفرينش

  محسن صادقي
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؛ سـکونتگاه  هـاي جهـان   از قـاره  :اروپا

  انگزار حجشماري از 

ــي از جم ــعبخش ــجت ي ــزار ح ــلمانان  ،گ مس

بخش شايان توجهي از نيز  .ندهستساکن اروپا 

مربـوط بـه سـفر     ،ارتباط اروپا با مکـه و مدينـه  

بـه   پيشـين هـاي   جهانگرداني است که در سـده 

  .اند اين دو شهر سفر کرده

 تـرين  كوچـك  ،پس از اقيانوسيه ،ره اروپااق

پـس از  لحـاظ جمعيـت    بـه قاره جهان اسـت و  

دولـت در   ۴۷. درتبه سوم را دار ،فريقاآسيا و ا

ايـن قـاره   مسـاحت  . انـد  جاي گرفتـه  قاره اروپا

ت يـ جمعو کيلومتر مربع ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ افزون بر

است و سـاکنان  تن  ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰بيش از آن 

ــدود   ــه ح ــان ســ  ۵۰آن ب ــيزب ــد خن م . گوين

پيروان کليساي و ست آن امسيحيت دين رايج 

ــك  ــتداراي كاتولي ــتند   اکثري ــروان هس و پي

 هـاي  هـا در رتبـه   کليساي ارتدکس و پروتستان

مسـلمانان ايـن قـاره بـه      شـمار . دارند جاي بعد

بـر   افـزون . رسـد  مـي تـن   ۰۰۰/۰۰۰/۵۰بيش از 

مسلمانان روسيه که بخش بزرگي از مسـلمانان  

 نشـيني  دهند، مناطق مسلمان تشکيل مي اروپا را

بالکـان و کشـورهاي آلبـاني و بوسـني و      مانند

  ١.قرار دارندهرزگوين در اروپا 

 مـردم يونانيـان نخسـتين   : تـاريخ اروپـا   �
                                                                       

؛ جغرافيـاي جهـان   ٣٥١-٣٥٠، ٣٤١، ص٣الموسوعة العربيـه، ج . ١

.٤٢٣، ٤١٢اسالم، ص

پيشرفته را در حـدود   ياروپايي بودند که تمدن

ــال ــد .م.ق ۵۰۰  سـ ــا نهادنـ ــتاوردهاي  ٢.بنـ دسـ

ــري ايــن تمــدن را کــه  دانشــ درخشــان ي و هن

 بـود،  بعـد هـاي   سده زيربناي تمدن اروپايي در

امپراتـوري خـود    .م.قدوم  سدهروميان که در 

ــل     ــدگان منتق ــه آين ــذب و ب ــد، ج ــا نهادن را بن

شاهد  ،پراتوري رومامدوران  اروپا در ٣.کردند

ايـن ديـن در   . سـيحيت بـود  ظهور و گسترش م

 ،امپراتوري کنستانتيندوران  در .مچهارم  سده

امپراتـوري  نـابودي  بـا   ٤.شـد دين رسمي اروپـا  

بـه دو بخـش   . م۳۹۵ به سـال سرزمين روم، اين 

شــرقي بــا مرکزيــت قســطنطنيه و غربــي بــا      

از هجـوم اقـوام    پس ٥.شد قسمتمرکزيت رم 

 فروپاشـي ژرمن و هون و گـوت و   صحرانشين

قـرون  . مپـنجم   سـده امپراتوري روم غربـي در  

  ٦.گشتدر تاريخ اروپا آغاز  اوسط

 بنيادينوپا چند تحول ار .مشانزدهم  سدهاز 

و گســـترش نهضـــت  آغـــاز .را تجربـــه کـــرد

ــود و  جنبشــيکــه در اصــل  رنســانس هنــري ب

بـه  اروپـا را   ،٧بازگشت به ميـراث يونـان و روم  
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