
  ١٣٢  قند پارسي

  

  ميخواجه عبدالکرسفرنامة : ان واقعيب
  • و فوزيه∗کهريچندر ش

باشد که سفرنامه ناميده  نرهاي ادبي مياهاي مسافرت و جهانگردي از ژ نگارش خاطره
 .ـ پژوهشي  است براي مطالعه و شناخت موارد علمييخذ و منبعأسفرنامه م. شده است

ها که رؤيت و داليل  تهاي مکتوب مسافر ها و يادداشت ادب فارسي از سفرنامه
ها مربوط به حج و زيارت  اي از سفرنامه  بخش عمده.گوناگون دارد خيلي غني است

 يمحتويات سفرنامه بالعموم عبارتند از موارد تاريخ. باشد  ميامکنه مقدس و مطهر
  . امور ادبيآفرينشسياسي و اجتماعي و فرهنگي و ادبي و اطّالعات جغرافيا و 

اي است پر  مجموعهکشميري قلم خواجه عبدالکريم  به» واقع بيان«نام  اي به سفرنامه
واقع اثر مهمي از آثار مهم ادبيات فارسي هند  بيان. هاي مختلف از اطّالعات در زمينه

  .محتويات و شيوة نگارش است بنا به
  سندهينو

واجه خ.  بوديغ پسر خواجه عاقبت محمود نوة محمد باليريم کشميخواجه عبدالکر
ا يدن  بهريدر کشم) خوانند يم ا نادرنامه هم ي يخ نادريتار(ان واقع يسندة بيم نويعبدالکر
 ري از کشمي کسب شغل در دستگاه حکومتياو برا. ١ر بودي کشمياهالاز آمد و 

 و وستيپوقوع   به بود که حملة نادرشاه بر هندوستانيزمان. آباد آمد شاهجهان به
 که نادر شاه با محمد شاه پادشاه داخل قلعة سرخ يوقت. ودبآن  ينيسنده شاهد عينو

                                                   
  .تاد و رئيس بخش فارسي دانشگاه دهلي، دهلياس  ∗
 .نو دهلي, )شبانه(استاديار فارسي کالج ذاکر حسين   •

 .تاريخ تولّدش پيدا نيست  .1
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از همة شهرهاي توران، شهر 
. بخارا حيثيتي ممتاز داشت

در زمينه عمارات، پاکيزگي، 
جات بر  وسعت و کثرت ميوه

همه تشخصّي داشت و قابل 
 .ديدني بود

 م راي اکبر خواجه عبدالکريرزا علي نادر شاه مانه و قايم مقام وزيرخداروغه دفتر ،شد
 ي آرزو کهميخواجه عبدالکر. شکش کار کردياو پ  بهنادر شاه.  کرديفنادر شاه معر به
ن شرط يا  بهرانهاد نادر شاه  شيپ. ات داشتيارت عتبات عالي حج و زينه برايريد

  .دينماص ارت مرخّي حج و زيسنده را برايرفت که شاه مذکور نويپذ
 نادر در ياردو  بهيعنوان منش  بهميخواجه عبدالکر

او در . ران رفتيا  بهو همراه او ستويهند پ
او با . ترکستان شرکت داشت  به نادريها يلشکرکش

زم مکّه شد و م عا ۱۷۴۱/ق ۱۱۵۴اجازة نادر در 
هندوستان   بهجا جا آورد و از آن  به رامراسم حج

  .١بازگشت
از راه . م ۱۷۴۳/ق ۱۱۵۴م در يخواجه عبدالکر

 از دوستان و يشنهاد برخيپ  بههند بازگشت و  بهآب
ن يف ايتأل.  کردفين سفرنامه را تأليااحت سراپا عبادت ين سير اي تحريزانش برايعز

 از هر ن کتابيدر ا .ان واقع نهاديبرا ن کتاب يد و نام ايق آغاز گرد ۱۱۵۶کتاب در 
در . داشترو ش ي را پييگو  کرد و سادهيل کالم خودداري و تطو  و مبالغهينوع چاپلوس

  :دهد يضاح ميف را اين کتاب وجه تأليمقدمة ا
 ، هم دارديگري آثار د»ان واقعيب«ن کتاب يمعلوم نشده است که خواجه عالوه بر ا

 از پسران قابل و يکيم يخواجه عبدالکر ،يقول پروفسور عبدالقادر سرور  بهيول
ر ي از کشميالدي م۱۷۳۸او در … رون از کشور خود نام داردير که بيدانشمندان کشم

عبرت ”گرش يدآثار . دکرل ين کتاب را بعد از مراجعت تکمي مراسم حج رفت و ايبرا
. ٢سنده فوت شدين سال نويدر اف شد و هم ي تأليالدي م۱۸۱۶است که در “ مقال

  .٣دياتمام رس  به ق۱۱۹۳قعده در  يخ هفتم ذيتار  بهن کتابيباآلخره ا
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  ان واقعيب
. ه استد کرين کتاب گردآوري مطالب مختلف در ايريم کشميخواجه عبدالکر

خواجه در خدمت نادر شاه بود .  استيياي و جغرافياسين کتاب سي ايماين سيبزرگتر
قول دکتر   به.ش را ثبت کرديهمة فتوحات و نبردهاآورد و   ميجا  بهتش راو خدم

 ي هم سوانح صاحب مقامي استرآبادي نادر شاه مرزا مهدي منشيقيم حقينس. يب.يک
ن خال را ي خواجه اياو هم فتوحات بخارا و خوارزم را گذاشت ول. نادر شاه ننوشت

  .١کرد پر
مقدمه کتاب شامل . ٢خاتمه استک يک مقدمه و پنج باب و ي يان واقع دارايب

دربار و سبب نگارش کتاب و   به رفتن اوي باب چگونگ،سندهي از نويشرح مختصر
ران و يا  به هجوم افغانان،ن نسب نادر شاهي عناويباب اول دارا. باشد يف آن ميوة تأليش

باب .  سلطنت نادرشاه و تصرف هند شامل ده فصل است، شاه طهماسبيجنگ ها
 خوارزم و ، تصرف بلخ،رانيا  به بازگشت نادر شاه از هنديها داديبارة رو دوم در

  .شود يزده فصل ميگر است و شامل سيمطالب د
ن باب شامل چهار فصل يا. مکّه است  بهنيسنده از قزوي نويباب سوم شرح سفرها

 ۱۱۶۱-۱۱۳۱/ م۱۷۴۸-۱۷۱۹( دورة محمد شاه يدادهايباب چهارم شامل رو. شود يم
باب پنجم . ه فصل استها در هند شامل نُ  و مرهتهيافتن حکمرانان محلّي قدرت و) ق

 ) ق۱۱۶۱-۱۱۶۷/ م۱۷۴۸-۱۷۵۴( ية احمد شاه ابدالر حکومت دويدادهايدر ذکر رو
شرح   به کتاب خوديانيم در قسمت پايعبدالکر. شود ياست و شامل چهار فصل م

-۱۷۶۰ (ير ثاني و حکومت عالمگي هند پس از احمد شاه ابداليدادهاي از رويمختصر
)  ق۱۱۶۰-۱۱۸۱/ م۱۷۴۷-۱۷۷۳ (يو هجوم احمد شاه ابدال)  ق۱۱۶۷-۱۱۷۳/ م۱۷۵۴

  .پردازد يبر هند م
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در را ات سفرش يئ جزيريم کشمي خواجه عبدالکر،ن همه مطالبيدر برابر شرح ا
و  هند  به نادر شاهيلشکرکش از ان سفرنامه رياو ا. ان نموده استيک سفرنامه بيشکل 

  .شروع کرده است  کابل و سنده 

  کابل
 ق داخل ۱۱۵۰المبارک در  خ دهم رمضانيتار  به نادر شاه،آباد گذشته از الهور و جالل

وجه ظلم حاکم آن وقت   بهد کهيگو يخواجه م. جا اقامت کردند آن. کابل شد
آب . شت فراوان داي شهر دلبستگي حواليول.  نداشتنديچ قشنگيها در کابل ه ساختمان

 قبر جد. جا آشکار بود  مردم آنينان و تندرستي بود که از اطمبار خويجا بس  آنيو هوا
 .تش کردرايبود و او زجا  نآ) ميخواجه عبدالکر( سندهينو) يغخواجه محمد بال(بزرگ 

  .لذّت بردجا  نآ يها از مساکن و باغ
 يليچ نمود که راه خ کو طرف سنده  بهدر همان ماه مذکور نادرشاه از راه بنگشات

ان آب در آن ية خوفناک بگذرند و طغتوانستند که از آن در يان نميسپاه. دشوارگذر بود
  .ک بخش بزرگ لشکر نادر شاه تلف شدي ،ها وانيها و ح ي خوردنياز کم. ار بودينهر بس
 روان هم هست و بدون يلي خ،خوف است يباک و ب ي بيليان خواجه خينجا بيا

ر  که لشکر ناديهر موقع. نگارش آورده است  بهراانش يادر شاه خواجه بناز چ خوف يه
نوشت و طنز  يحات مي نکات را با توضة خواجه هم،خورد يرم بيمصائب و آالم  بهشاه
د که يگو يمثالً او م. ستويپ يتاخت و تاراج هند م  بهها را ن رنجيد و اآور يف ميلط

ر آتش آمده و يگ  به.ن بار بودنديوستان سنگهمه شتر و شتربان لشکر که از اموال هند
  :خاک و خاکستر برابر شدند با

 ١ردــ را آب بيا ارهــپ  را سوخت آتشيا پاره
 که تمام بارش ظروف طال بود و در وسط يحسب اتّفاق شتر  بهديگو يطور م نيهم

 فائده ،هرچند تجسس نمودند. در آب غرق شد) رودخانة جهلم( مذکور يايجسر در
  .ديبخشن
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  ١رود يا ميدر  بهحاصالن اکثر ين بيمال ا
قه خود را سوخته و هات متعلّيات شهر و د غلّة همياله حاکم آن ا،ار خانيخدا
واسطة   بهانيلهذا سلطان و لشکر. اطراف و جوانب منتشر ساخت  بهمردم را. آتش زد

  .دندياقامت گز منزل الرکانه محلّ  بهن لشکرير حال اه  به.دنديت آذوقه عسرت کشقلّ

  الرکانه
نام رام و   به،دهيپوش ي زنّار،الجثه بود يد که قويک برهمن را ديد که او يگو يسنده مينو

ک طرف بشود که لشکر يسنده او را منع کرد که از سر راه ي نو،کرد ي مييو گدايمهاد
لشکر  از ين اثنا جماعتيدر هم. بحث کرد  بهد و شروعي نشناو يده بود ولينادر شاه رس

  .٢ و او را کشتندندآمد
انداخت و راه ک جشن مثل نوروز يان خود يدر اطراف الرکانه نادر شاه با لشکر

  .٣ مختلف سرفراز فرموديايعطا  بههمرا مالزمان خود 
نش يمزآب بود و  يبود حتماً بقندهار   و ن سندهي که مابياباني ب،خواجهنقل بنا بر 

  .٤ راه ممکن نبود سخت بود که کندن چاه در وسطيليخ
ن سرحد بنگشات و هرات ي گندم بيان کشاورزي در ميحيم تفريخواجه عبدالکر

  .٥م ذرع بلند شده بوديفقط تا نجا  نل گندم آينموده است که خ

  قندهار
  ق داخل۱۱۵۳وم ماه صفرالمظفر در يخ سيتار  به نادر شاهيم با اردويخواجه عبدالکر

ک قلعه داده است که دوران ي  به راجعيرح مختصرخواجه فقط ش. الت قندهار شدنديا
٦ساختند» نادرآباد«نام   بهک حصار رايشان يا. ران شده بوديف مطلقاً ومحاصره و تصر.  
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  فراه
. ش رفتنديد کردند و پي را تهدها آن ،کردند يا ظلم و تشدد ميعامل و سردار فراه بر رعا

اش  ي حواليمنهدم و گسيخته بود ولها و ساختمان فراه  يد که آباديگو يسنده مينو
  .ر بودي خوشگوار و دلپذيليخ

  هرات
 در هرات ييجا(» گازرگاه«االول از راه  عيپنجم رب  بهشاني ا،ان واقعيسنده بي نو نقلبنابر

. داخل هرات شدند) است ي مانده خواجه عبداهللا انصاري مسکن باقياست که دارا
ران و خراب يات از قندهار تا هرات کامالً وهيشتر قصبات و ديسد که بينو يخواجه م
آن وقت مردم در صحن . هفت فرسخ بود/شش/فاصلة پنج  بهگريکدي از ها آنبودند و 

 يلي هرات خيها وهيم. زه بوديت پاکاشهر هر. کردند ي مي خود کشاورزيها خانه
  وييز هرات در خوشبوي مشهور بودند بالخصوص خربزه و کاريليخوشمزه بودند و خ

  .ر بودندينظ ي بي و آبدارينيريش
  :د کهيگو يدر ذکر هرات خواجه م

 خارج از شمة مرصّع داد که وصفش و صفتيک خيه کردن ينادر شاه حکم ته”
 اطلس رنگارنگ و طال با کمک ،مه با جواهرات مختلفين خيا. ان استيب

را نقل و ر ينظ ياب و بي ناياين همه اشيبعداً چطور ا.  ساخته شديهنرمندان هنر
ف ين تحاير جمع شده بود و چطور ايک مخلوق کثيدن ي ديحمل کردند که برا

  .١“ همه ذکر شده است،از دست رفتند

  ن تورانيسرزم
همه فرقه و . ر بود تلخ و مضّييخواجه ذکر قصبة ماروچاق کرده است که آبش انتها

 ، چمش، شاملو،يغل قرادا، قراچلو، جالئر، افشار،ل مختلف مثالً اکرادي قبايها هگرو
 ، بر بزها آن يکردند و بقا ي ميزندگجا  نره آي و غيي و لولوي نخع،ياري بخت،گزگ
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از همة شهرهاي توران، شهر بخارا 
در زمينه عمارات، . حيثيتي ممتاز داشت

جات بر  يوهپاکيزگي، وسعت و کثرت م
 .همه تشخصّي داشت و قابل ديدني بود

. کردند ي ميه زندگي باديها  استر و خر بود و مثل عرب، اشترو، گا، اسب،گوسفند
  .ها بودند مهياه خينجا سيان اياهل

  اندقو/قصبة اندخود
د  کم آبايليخ.  بلخ بودةن قصبه در حوميا

 لهذا ،کردند ياد آمد و رفت نميمردم ز. بود
. ده شديه ده گلّوانات گلّيشه حيدر هر ب

د کردند که ين قدر صيسربازان لشکر ا
 .بازار گوسفند فروشان کاسد گشت

ان سرحد هرات و بلخ ي در ميگستانير
 رانيآب بود و رستم بن زال از ا ي خراب و بييل بودکه انتهايض و طويار عريبس
  .جانب توران رفته بود  بهن دوراهيهم به

  بلخ
باغات .  خوب بوديلي شهر خيه بود وليمال و کم ما يرونق و ب يدر آن وقت بلدة بلخ ب

 بلخ از يار محمد خان واليان واقع با يسندة بيجا نو نيهم  به. شهر دلکش بودنديو حوال
  . گرفتند و عازم حجاز شدندي اهللا مرخّصکعبةارت ي زينادر شاه برا

  بخارا
 ،يزگي پاک،نه عماراتيدر زم.  ممتاز داشتيتيثي شهر بخارا ح، توراني شهرهاةاز هم

 ،از همة مزارها.  بوديدني داشت و قابل دي همه تشخصّبرجات  وهيوسعت و کثرت م
ن ير همد. ور شدند  بهره،فرمودند يآرام مجا  نن که آيها و مقابر بزرگان د گاه ارتيز

عقد   به توران رايدختر والعقد خود آورد و  بهرا   تورانياهر والن نادر شاه خويسرزم
  .درآورد) برادرزاده خود( خان ي قليعل

 عربستان و هندوستان داده است ، روم،ن مردم تورانيسه بيک مقايسنده ينجا نويا
. تر هستند  اموال خود بالمقابل اقوام مذکوره جلوتر و قابليها در نگهدار يکه چرا هند

چ مال از يران شد و حکمران هندوستان هين بار ويچند  آوران ستان از دست حملههندو
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شان يها است که هر مرتبه ا ين وصف و صفت هندي اياوردند وليرون در کشور نيب
  .١و پر رونق ساختند وطن خود را آباد

  حوني س،حوني ج،چهارجو
جانب   بهنوبحون از طرف جي جيايدر. چند روز در استان چهارجو وقوف کردند

 شد يده مي نوح بلخ و در حدود خوارزم د،طرف چهارجو  به بود و آبشيشمال جار
 کرده ياطراف و جوانب جار  به بزرگ کنده وي آب در وسط راه نهرهايابيواسطة کم به

 با آنآمد و  يقره قلپاق م/ و قراقلماقطرف دشت قپچاق  بهر مذکورهنهشدند و آب 
 تاشکند و ترکستان ، خجند، ماوراءالنّهري شرقين در حوالحويآب س. کردند يزراعت م

شاش هم  رودآن را . گفتند ي خجند ميايحون را دري سياينجا دريا.  بوديراج
 مقصد ذکر راجع. گفتند يچاچ م/را که در زمانه گذشته تاشکند را شاشيگفتند ز يم
 فرات و    سنده،ند بزرگ هيها ست که همه رودخانه انيها ا  نهرها و رودخانهةهم  به

 ياهايحون برخالف دريحون و سي آب جيشوند ول ي شور متّصل ميايدر  بهدجله
   .٢رفت يها م دانيطرف م  به و زراعتيکار کشاورز  بهمذکوره

  ماوراءالنّهر
 ، بخارايحون ملک ماوراءالنّهر واقع بود که اطراف آن شهرهاي جيايدر مشرق در

و نخشب ) گفتند يکه او را شهر سبز هم م ( شهرکش، شادمان، تاشکند،سمرقند
جانب خراسان هم   بهحون خوشگوار و هاضم بود وي جيايآب در. بودند واقع
  .بود روان

  آباد وقيا خيمولودگاه 
.  نادرشاه جشن انبساط برپا کردي و خرمي شادياريوجه بس  بهبعد از فتح خواندم

 را گرد آوردند و حکم فرمود يارمن و ي گرج،ي روم،ي توران،يراني ا،يارباب طرب هند
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وق يخجا  نار مردم آين که بسيسند بنا بر اينو يآباد م وقينام خ  بهراکه مولودگاِه نادر شاه 
  .بودند

 بزرگ و بلند بنا کرد و ين گنبدي ساخته بود بر حکم نادر شاه بر قطعة زميده
 يير طالي شمشيباال گذاشته بودند بر کوزة يگري بر ديکي آن سه کوزة از طال يباال

  .١خ نوشتندير تواريبر آن کوزه و شمش. نصب کردند

  ملک خوارزم
. دنديهمه باغات و ساختمان مشهور د.  خوب کردنديزندگجا  نان آيهمه لشکر

 خوب و يلي خوارزم خيآب و هوا. ع بودندي پاک و وسيليها خ ساختمان و خانه
ت بدنقشنگ بود که از صح٢ا بوددي ساکنانش هويت و قو.  

  مرو شاهجهان
ور و يمع ز  به توران را طالقي چهارجو شد و خواهر والينادر شاه دوباره وارِد حول

سد که ينو ياو م. ل ماده دادير فيک زنجي جواهر و اجناس مختلف نقد و ،آالت مرصّع
 خود زراعت يها  باصفا بود و مردم مثل مردم هرات در صحن خانهيلين شهر خيا
  .کردند يم

  عة کالتقل
در اطراف قصبة . نات خدا بود که بر کوه ساخته شده بوديبات کاي از عجايکين يا

 يا  پرندهي برايکارگران هنرمند و چابکدست جا. شد يده مي بلند ديها کالت کوه
ان و يخلان کردند که همه ديه بانان را متعيم و بزرگ ديبر دروازة عظ. اند نگذاشته

 بزرگ حواس ناظران را گم ةکه مشاهدة آن قلع نيتصر امخ. ان را خبر دادنديخارج
 يهنر آبجا  نآ. ة راه برونداط از دري با احتيکي يکي ت بود کهيسواران را هدا. کرد يم 
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 داروغة همان گين بي محمد اميده بود که از معدن گچ بود وليبود که آبش ضرر رسان
  .١ شديده و زندگيمورد فاگر آن آب را آورد که يآب با حکم نادر شاه از راه د

  قالت
 قندهار که يک قصبه بود در نواحيهم 

 ةنادر شاه هم.  مشهور و معروف بوديليخ
گذاشته عازم جا  نخزانه و جواهرات را آ

  .مشهد مقدس شد

  ورديقصبة اب
  . مشهور بوديگفتند چنانچه آش باورد يم ز يک قصبة معمور بود که آن را باورد ني

  شهر مشهد مقدس
. ٢ فرموديجارجا  نچند احکامات آ.  ق وارد مشهد مقدس شدند۱۱۵۳قعده  يوزدهم ذن

گر ي ديها را که برخالف سائر قلعهيست زي نيتيفي از کيل مشهد خاليا فصيشهرپناه 
  . بودير جنگي تدبين براياند و ا ده و مثلث ساختهيچيپ

   رضاي موٰسيروضة حضرت امام عل
 ةهم. ن بودي و ارفع و مزيت عالي گنبد مبارک نهاروضة مبارک در وسط شهر بود و

بازار کالن در اطراف روضة . ع و قشنگ ساختندي وسيليها خ  کارخانه،ها  خانه،مساجد
 دولت خانة ي بزرگ نصب کردند که سمت غربيها ر دو جانب دروازهه  به.منوره بود

ر هن. گفتند ين مييابان پاي را خيبازار جانب شرق. گفتند يابان باال مي است که خيبادشاه
 مرقد يباال. گذشت يصحن روضة مبارک م بود و در وسط ي از بازار کالن جاريآب

ح کالن از فوالد يدر همه ضر. ح گذاشته بودندي قدر بر سر ضريمنور آن سرور عال
بخش است و  ي بيست از طال يح دوم که از طرف اندر فوالديضر. جوهردار بود
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. آن وقت سه چيز خيلي مشهور بود
هندوستان و ) بهنگ(نان مازندران، بنگ 

مازندران را بهشت . افيون کازرون
نوشتند مثل کشمير هند که آن  نشان مي

 .نوشتند نظير مي را جنّت
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 گنبد يها خشت.  مبارک در آن واقع است از صندل ساخته بودندن که قبريوميح سيضر
افت که يسنده بشارت ين نوين سرزميبر هم. آنحضرت از مس مطلّا چسپانده بودند

  . ١افتي يل ميش تکميآروز
  .ابان باال ساخته بوديطرف خ  به خودي برايا نادر شاه هم مقبره

  شهر طوس
نکه ي ايبرا. ران بوديه مطلقاً خراب و وفاصلة چهار فرسخ شهر طوس واقع بود ک به

  .ب پر رونق و آباد بوديمشهد مقدس قر

  راني ايسرحد و مرزها
 ، ماوراءالنّهر، کابل، سنده. ح کرده استيدر آن وقت تشررا ران ي ايسنده مرزهاينو

 چرکس و دشت ،ات ارسي والي شمال، شام، تکفور،ومر. ران بودنديخوارزم در مشرق ا
. ابان نجد و عربسان بوديران مشتمل بر بيجنوب ا. قع بودنداران ويب اقپچاق در غر

 ،جانيي آذربا، فارس، عراق عجم، مختلف داشت مثالً خراسانيها التيران ايکشور ا
 مرو ، مشهد،مثالً هرات. ها بود الت مشتمل بر چند شهر و قصبهيره و هر ايغ مازندران و
 لنکر ، جام، طبس، تون،وردي اب،نا قوچ،سترآباد ا،شابوري ن، سبزوار، مرو رود،شاهجهان

 ، تهران،ني قزو، همدان، قم، کاشان، کرمان، اصفهانيشهرها. داخل خراسان بودند
راز يبر ش مشتملت فارس يوال. الت عراق عجم وجود داشتنديزد در اين و يرامو

 ،وانج نخ،ي شماخ،انوري ش، قراباغ، گنجه،زيتبر.  جهرم و بندر عباس بود،هيلويکوهک
 ،ي ساريمازندران مشتمل بر شهرها. گرفتند يجان قرار مييل در آذربايروان و اردبيا

  .ره داشتيجان و غيشت و الهر يالن شهرهايج/النيگ. فروش بودر اشرف با،آمل

  استرآباد و مازندران
ار مشکل و ي بسيها مازندران نهاد و از راه  بهبعد از وقف چهل و دو روز نادرشاه رو

ها و  کن خانهي سرسبز و شاداب بود ليلياسترآباد خ. دندياسترآباد رس  بهگذار اردشو
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شش روز اقامت کردند و عازم مازندران جا  نآ. ن بودنديمز ي ساده و بيليها خ ساختمان
شه ي هميسلطان شاه عباس صفو. چ و پر صعب بودي پر پيليراه مازندران خ. شدند

ها را قطع  دند و درختها را پاک کر  راهةرفت و هم ين ممازندرا  بهر و تفرجي سيبرا
ها  عمارت) باً دوازده منزليکه تقر(ها را مرتّب کردند در هر منزل  لي مسنگ. کردند

. با و خوشگوار بوديار زيمازندران شهر بس. ديبار يار ميباران بسجا  نرا که آيکردند ز بنا
ون يهندوستان و اف) بهنگ( بنگ ،ننان مازندرا.  مشهور بوديليز خيسه چآن وقت 

نوشتند مثل  يمازندران را بهشت نشان م. کازرون
نوشتند و هر  ير مينظ که آن را جنّتر هند يکشم
فقط مالمت را ن دو شهرها يان اي اهليکس

  .کردند يم
  نيقزو

 ق داخل ۱۱۵۴االول در  عيست و پنجم ماه ربيب
ب بودند ين پست و نشيسطح زم  بهتن شهر نسبي ايها صحن خانه. ن شدنديشهر قزو

مثالً اگر داخل . ن کميق بودند و چنديار عمين بسيچند. کسان نبوديق هم ين تفريو ا
ن يمقصد ا. ديها برس صحن خانه  به کهين برفتييست که از نردبان پايبا ي مي شديزيدهل
ن ي زمخانة شاه فقط با سطح. ها جمع نمودند  را در صحني آن بود که آب بارانيپست

 خان باش که از هندوستان با يم علوي با همراِه حک،سندهين نوين سرزميبر هم. برابر بود
.  اهللا گرفتندکعبة حج يلشکر نادر شاه آمده بود و معالج نادر شاه مانده بود رخصت برا

  .همة دو ترک مالزمت نادر شاه کردند و عازم مکّه شدند
  همدان

دند که فاصلة يهمدان رس  بهن کوچ کردند وي ق از قزو۱۱۵۴االول در  عيشانزدهم ماه رب
کوه .  بودهيدنيبا و دي زيلي همدان خياطراف و ِگردها. هر دو شهرها هفت منزل بود

 ير سيد عليال حضر ميهمة اهل و ع. سمت مغرب غالباً دوازده فرسخ بود  بهالوند
در گنبد آن مسجد هم . ان مدفون بودند که کنار متّصل شهر بودي در گنبد علويهمدان

  .بودجا  ن اهللا عنه هم در آيد بن حضرت امام حسن رضيگفتند که قبر ز يم. بود

سبب عدم  نجف بهمعموري 
زراعت و بعد دريا از آبادي 

بيرون شهر . تر بود کربال کم
سکونت ممکن نبود که اعراب 

 .آمدند ارادة تاراج شهر مي باديه به
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  ينا همداني سيخ ابو عليمقبرة ش
 ،کرد ي مرمت نميچون کس. ز در آن شهر بودينا ني سيخ ابوعلي ش،سيخ الرئيمقبرة ش

  .و بلند داشت ي عاليها ن شهر عمارتيا. ز نبودنديدرها ن. ران شدهيخراب و و

  ستون يکوه ب
 تماشا و يجا. دنديستون رس ين کوه بيي پايسرا کاروان  بهسندهي نو،بعد از پنج روز

طور   بهنيري خسرو شيکرها و منظرهايده و پيم را بريرت بود که چطور کوِه عظيح
 ين وجه ناموريتر کرد و بزرگ يده که حواس ناظران را سلب ميمجسم و موجود تراش

طاق بستان هم /دايفرهاد رش.  تعلّق داشتياحساسات روحان  بهن بود کهيفرهاد ا
روان هفت منزل يفاصله از مدائن تا دارالسلطنت انوش.  داشتييباي کندة زيرهايتصو
  .دندي رس،ران بودي کشور اکه حد النگيقصبة گ بهآن  بعد از. بود

  ران و روميسرحد ا
طرف بغداد رفتند که   بهالنگياز گ.  بوديميکوه اهللا اکبر بود که کوه عظالنگ در دامن يگ

کوهستان و سنگالخ فراوان بودند که در . ن هموار بوديزم. ار گرم بوديبسجا  ن آيهوا
از . االمر نادر شاه قلعة مضبوط بنا نمودند که مسکن سربازان سرحد باشد  حسبيحوال

  . وارِد بغداد شدندي خان باشي نواب سيد علوبا. النگ تا بغداد چهار منزل بوديگ

  بغداد
 .ختير يد شطّ العرب ميم و جديان بغداد قديدر م. ض و آباد بوديع و عرين شهر وسيا

جانب سمت مشرق بغداد نو   بها شهر کهنه بود که حصار نداشت ويجانب مغرب در به
ار بلند ي قلعه بسيوارهايد. دع بودني وسيها داني در قلعه م.ش در قلعه بودا يبود که آباد

.  مشکل بوديلير آن خي طور ساخته بود که محاصره و تسخ نيقلعة نو ا. و محکم بودند
  کهيقصر کسر.  فتح ممکن نشديازده ماه محاصره کرد ولينادر شاه هم تا مدت 

فرسخ بود تا فاصلة شش   به از بغداد، منهدم شده بودصوقت والدت حضرت محمد به
  . صد و پنجاه و پنج قدم بودياز کنار دجله س. مانده بود ين عمارت باقياآن وقت 
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  اند  عظّام که در بغداد آسودهيايمقابر ائمة اکرام و اول
  اهللا عنهما ين رضيروضة کاظم

ار يد عنهما که ي اهللا تعالي رضي و امام محمد تق)ع( کاظميمقبرة حضرت امام موٰس
  .١ استي غربند جانب شطّين گويشان را کاظميا

  رحيفه کوفيروضة حضرت امام ابوحن
جانب   بهرحيفه کوفيروضة حضرت امام ابوحن

فاصله از بغداد نو تا روضة .  واقع بوديشطّ شرق
از بغداد کهنه تا مرقد . فرسخ بودم ياعظم ن امام

ک گنبد ين که هر دو امام در يمنور کاظم
ن يکثرت استعمال ا  به.ن فاصله بودياند هم آسوده

اکثر صلحا و عرفا .  بودند  ساختهي عاليليها خ ن مقبرهيا. خواندند ين ميه را کاظميقر
  .مدفون بودندجا  نهم آ

  رحيخ معروف کرخيمقبرة ش
ک از روضة حضرت امام ينزد. ن ساختندي ارفع و مزيليخ خيگنبد و مسجد مقبرة ش

  .اعظم بود

  گري دياي و مقابر اول رحمهما اهللاي سقطي و سريد بغداديمقبرة حضرت جن
 يواسطة کم  به.ک گنبد کوچک آسوده بودندي در ي سقطي و سريد بغداديخ جنيش

خ يمقابر حضرت ش. باشد يشه مقفّل مينده احوال بودند و دروازه همک خدام پرا،هيسرما
قبر بهلول دانا و منصور حلّاح . بودندجا  ن هم آييد طاووخ داي و شيمنصور عامر

فة يوجه عدم وظ ي بهن ساخته بودند ولي و مزيار عالين بسيشيوقت پهرچند که در 
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  .خلفاي عباسي

مقبرة شيخ الرئيس، شيخ ابوعلي 
 چون .سينا نيز در آن شهر بود

کرد، خراب و  کسي مرمت نمي
 .درها نيز نبودند. ويران شده
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خت يمرمت بودند باالخصوص مقبره منصور حلّاح از شکست و ر يخادم و ب ي ب،سلطان
  .١دوچار بود

 رفت و آنيکرد و بعداً اسالم پذ يپرستش مجا  ن آيک بتخانه هم بود که راهبيجا  نآ
  .٢ن واقع بودياء و کاظميان مزار اولين مقام در ميمسجد عوض کردند و هم/مدرسه  بهرا

  رحيالنياالعظم سيد عبدالقادر ج روضة حضرت غوث
د ساخته ي در بغداد جدييباي و زيِن عالأ با شيالنيمقبره و مسجد حضرت عبدالقادر ج

 يايف و هداياد اوقاف و وظايدسبب از  به همه،ان مدرسهي ساکنان و اهل،خدام. بودند
 حضرت در جنب دروازة سمت يقبر مبارک اعل.  خوشحال بودنديليطراف خمردمان ا

خواند که خالو ) جا آن(ن غوث االعظم أ در شيسنده منقبتي نو. مدرسه واقع بوديجنوب
  .٣گفته بود) يريامن خان کشميم(سنده يوالدة نو

ن بود ي و مزي عاليلي در بغداد بود که خين سهرورديالد خ شهابيمقبرة حضرت ش
ن روضة يفاصلة ب. سبب قلّت اوقاف و نذورات کمتر بودند  بهنيو خدام و مجاور

رون يب. دان اسپ بودي تا دو مين سهرورديالد حضرت غوث االعظم و حضرت شهاب
خ ي ش،يب بغدادي خط،يخ بشر حافيگر آسوده بودند مثالً مقبرة شي ديايقلعه هم اول

 ،رفت يمجا  ن آيرياگر زا. دالباب بودندشان کوچک و مسدوي ايره و گنبدهاي و غيشبل
شان يکرد که گذر اوقات ا يو گرفته قفل دروازه گنبد را باز م ا ازيزيالفور چ يخادم ف

  .ن بوديهم

  بي شور و قصبة مصيسرا نواکار
 شور بود که يسرا منزل اول کاروان. ارت عازم کربال شدنديبعد از حصول سعادت ز

ن يريدراز آب شو از دور جا  نمردم آ.  شوريسرا  بهر بودچ حتماً نداشت و مشهويآب ه
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  .اند اد همين طور ديدهچه معني دارد ولي مردم عامه گفتند که از اوقات و آبا و اجد
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  سفرنامة خواجه عبدالکريم: بيان واقع  ١٤٧

  

 يايک دريب بود که نزديمنزل دوم قصبة مص. کردند يمت فروخت ميق  بهآوردند و يم
  .فرات بود

  ي معلّيخصائص کربال
 از يوجهات خصوص  بهرانيچون مردم ا. مسافت از بغداد تا کربال پانزده فرسخ بود

 بود که ينهر آب.  بزرگ بوديليشهر خ. متوطّن شدندجا  ناوطان خود فرانمودند در آ
 خرچ ، بوديه هنديباً دو لک روپيب ده هزار تومان که تقريحسن پاشا حاکم بغداد قر

. شدحسن پاشا فوت . ده بوديشهر نرس به هنوز يده ولي فرات برياينهر را از در. کرده
.  نمودير آورده جارن را در شهيرزا اشرف جهان اي م،ي شاه طهماسپ صفويامرا

ار رو يبسنخلستان و باغات .  سرسبز شديلي شهر خين نهر حواليسبب ا  بهچنانچه
 قبر مبارک حضرت عبداهللا .ان شهر استي در معدالشهدايگنبد مبارک روضة س. نمودند

ن را خاک شفا يريالشهدا زا از طرف گنج. ن پدر بزرگوار خود استيين در پايبن الحس
  .١کردند يعطا م

  . هم در شهر بودع طالبي بن ابيگنبد و مرقد حضرت عباس بن عل
او با ک فرسخ بود و قبر مادرش که مانع رفاقت يفاصلة   بهد از شهري شهگنبد حر

 ارت حريواسطة ز  بهن بود که هرکس کهيو رسم ا. رون گنبد بوديحضرت امام بود ب
 که ييها  سنگيدا نبود ولي پآثار قبرش. قبر مادرش بزند  به چنديرفت سنگ يد ميشه

  . بودزدند يقبرش م  بهمردم
 نوشته است که از کربال تا نجف اشرف دوازده فرسخ بود و از جانب ،سندهينو

  .از آن ده تا نجف چهار فرسخ بود. الکفل شانزده فرسخ بود يشهر حلّه تا ده ذ

  السالم هيوب عليشهر حلّه و مقبرة حضرت ا
فاصلة   بهعوبيمقبره حضرت ا.  معمور و آباد بوديلي فرات خيايشهر حلّه در کنار در

 خدمت يماريمه خاتون که در وقت بي رح،شانيم فرسخ از حلّه بود و قبر همسر اين

                                                   
  .١٢٦بيان واقع، ص   .1



  ١٤٨  قند پارسي

  

حکم اهللا تبارک و   به کهيشان بود و چشمه آبي ايپهلو  به،شوهرش کرده بود  بهياريبس
  .شد يباعث امراض مزمنه مرون مقبره واقع بود و ي ب،ده بوديجوشجا  ن آيتعال

  السالم هيب علي شعتقبر حضر
ب نام ي که آن را مسجد شعيرون شهر بود در محراب مسجديز بي ن عبيقبر حضرت شع

 السالم هياء علي روم و شام قبور انبيدر شهرها. دان اسپي موفاصلة د  به.نهاده بودند
ب يان وارِد مسجد شع خيم علويسنده با نواب حکينو. ده شديمحراب د  بهمتّصل
 يبرا يان آن نردبانيرتفع بود و از ممم و باال و يک مناره عظيو در صحن مسجد . شدند

  مناريا”گفت که  يرفت با آواز بلند م يهرکس که بر آن منار م. ساخته بودندباالرفتن 
داد و منار جنبش  ي حرکت مهو کلّه منار را در بغل گرفت“ جنبي بعشق عباس عل به
ک خادم ي يامد ولي جنبش نيم ولياد کرديدستور معهود داد و فر  بههرچند. کرد يم

  .جنبش آمد  بههمان طور کرد و آن منار
 صحن مسجد مزار. دن داشتيد  بهب بود که تعلّقي عجيليالکفل خ يقبر حضرت ذ

 يلينه نردبان پشت بود و داخل شدن فرود آمدن در آن مکان خين چهار زيسطح زم به
  .بود بدلچس

  نجف اشرف
رون شهر يب. تر بود  کربال کميا از آباديعد درسبب عدم زراعت و ب  بهنجف يمعمور

گنبد و روضة حضرت . آمدند يارادة تاراج شهر م  بههيسکونت ممکن نبود که اعراب باد
ن در وسط شهر بود و جواهر آبدار بر مرقد يي کرم اهللا وجهه در کمال عظمت و تزيعل

  .ه بودندمنور نصب کرد

 و ي مرتٰضي روضة حضرت علير و مطلّا نمودن گنبدهاي تعميامر نادر شاه برا
  دالشّهداءيجناب س

ن و جناب يرالمؤمنين وقت نادر شاه حکم فرمود که گنبد حضرت اميهمدر 
 را مذهب و ملمع نمودند و ي مسيها   لوحيعنيدالشّهداء را مذهب و مطلّا ساختند يس

 مقام صورت ي عاليها و گنبدها  را مامور کرد باآلخره روضهياشم خان زرگربيابراه



  سفرنامة خواجه عبدالکريم: بيان واقع  ١٤٩

  

فاصلة  گنبد حر شهيد از شهر به
يک فرسخ بود و قبر مادرش که 
مانع رفاقت او با حضرت امام 

و رسم اين . بود بيرون گنبد بود
واسطة  بود که هرکس که به

رفت سنگي  زيارت حر شهيد مي
 .قبر مادرش بزند چند به

 فقط سه فرسخ کنده ينجف اشرف آوردند ول ي به آب فرات نهرازو . رفتيانصرام پذ
  .ن کار معطّل مانديبود که نادر شاه کشته شد و ا

 در گنبد حضرت شاه السالم هي و آدم علالسالم هيگفتند که قبر حضرت نوح عل
  .ن هر دو بزرگوار ظاهر و بلند نبوديکن مرقد ايناه بود لپ تيوال

  شهر کوفه
 از اعمال ي معمور و آباد بود وليلين شهر خيا

مگر .  خراب شده بودينحو  بهساکنان بدش
 ي ابن ابين عليرالمؤمني که جناب اميمسجد

 ، در آن مجروح نموده بودندالسالم هيطالب عل
ک فرسخ يصلة برقرار بود و از مقتل تا مدفن فا

طرف نجف اشرف بود   بهابان کهيدر راِه ب. بود
کندن چاه   به)ديهمسر هارون رش(ده خاتون يزب

ک صد و هشتاد فرسخ و از مکّه ينه منوره را يوار معمور ساخته بود تا مديو برداشتن د
  .١ فرسخ بوديمعظّمه دو صد و س

  )از راه شام و حلب(طرف مکّه معظّمه  به
از بغداد تا مکّه معظّمه . ٢ خود را داده استيها ک جدول مسافرتيه سندينجا نويا

ک هزار و هفت صد و نود و پنج کروه هندوستان بود يهفت صد و هجده ساعت که 
از بغداد حرکت  .شود يم کروه مينو اند و فرسخ دو  يرا که ساعت و فرسخ مساويز

ارت جناب يز  به،هور بود شدندسامره مش  به کهيمن رانگجه متوجة سرينمودند از راه 
ه ين عقبه علين ايخدام و مجاور. دنديف گردشرم ي و امام حسن عسکري نقيامام عل

در شهر  .گرفتند يد و زجر ميتهد  بهطور بودند و از مردم حشم نذورات را يار بيبس

                                                   
  . جلد سيزدهم،کاي بريتان،٥٠٣ص  اين شهر رجوع کنيد به براي تشريحات مزيد راجع به  .1
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  ١٥٠  قند پارسي

  

طرف اندرون شهر   بهالسالم همايغمبر عليز پيال و حضرت عزيکرکوک مرقد حضرت دان
  .١دنديک مسجد واقع بودند مشرف گردير د

س ي در کنار شطّ العرب واقع بود روضة حضرت جرجيميموصل که شهر عظ
رون شهر ي بالسالم هيونس عليالسالم داشت که در وسط شهر بود و مقبرة حضرت  هيعل

ويت عالي گذشته نهايايهمه مزارات انب  بهن دو مزار نسبتي واقع بود و اية بلندبر تپ  
  .٢ن را بنا کرديمور گورگان اير تيو ام. اند ن ساختهيارفع و مز
  شهر عرفه

ن شهر بود که در آن يا. دنديه وارد شهر عرفه گرديبعد از اقامت شش روز در آن قر
عالمت آن . شان را در آن انداختندي آتش افروختند و االسالم هيم علي حضرت ابراهيبرا

ده يم جوشي حضرت ابراهيان آتش برايشمه که در م بود و آب چيق تا هنوز باقيمنجن
 آن يدر حوال.  ساخته بودنديبر آن چشمه مسجد. زه بودين و پاکيريت شيبود نها

ک مملکت مثل يچ يافزا بود و در ه ار روحي ساخته بودند که بسي و باغيمسجد حوض
  .ده نشدهيآن د
  حلب

 که السالم هي علييحينور حضرت ارت مرقد ميدهم ماه شوال وارد شهر حلب شدند و از ز
. با و قشنگ بودي زيلين شهر خيا. متّصل محراب مسجد جامع بود نشاط حاصل کردند

صورت و . ن و آراسته بودنديي خوب تزيليها خ بازارها و دکّان.  بوديدني هم ديزگيپاک
  متمول و،هي وجيليمردم حلب خ.  جالب بوديلي ساکنان خيها شکل و اطوار و لباس

  .کردند يمال خود را درآمد و برآمد هم مجا  نتجار آ. باشند يا و مودب ميصاحب شرم و ح

  دمشق
. ع شهر بوديت آباد و وسي بارش و برودت وارد شهر دمشق شدند که نها، سرديدر هوا

 در محراب آن السالم هيا عليه در آن شهر بود که مرقد حضرت زکري اميمسجد بن
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  سفرنامة خواجه عبدالکريم: بيان واقع  ١٥١

  

 کم رونق ين وليع مزي وسيلينسبت حلب خ  بهشيبازارها. دندارت کريمسجد بود و ز
.  شهر از باغات مثل بهشت پر رونق بودي بود و حواليها انهار آب جار در خانه. بودند

ت المقدس يب. شمار بودند ياکناف و اطراف ب  بهتونيار خصوصاً زي اثمار بسيها درخت
نرفتند که وقت هم کم جا  نوا و حج آ هيوجه سخت  به.فاصلة ده منزل بود  بهاز دمشق

ق و بند و ي طريبرا. ١ قبله نوشته استيجوانب و روها  بهسنده راجعينجا نويا. بود
ر ي اماج از طرف حاکم دمشق و خوندگار رومبست و ضبط و نسق راه رفتن قافلة حج

اج متعحجاج سفر مي ايشدند که در راهنما ين مييحيسنده تشرينو. نمودند يشان حج 
  .اج کرده است سفر حجيبرا

  بريقصبة عال و خ
 کرم اهللا وجهه آن را مفتوح يبر که حضرت عليقلعة خ. ان کوهستان بودي عال در مةقصب

سکونت داشتند و قتل جا  ن آيهود و نصاريدر آن وقت . ساختند هم در آن قطعه بود
يبرا. کرد ي دور مها را هم يگفتند که بد ي م،دانستند ياج را احسن العبادات محج 

نظر . اهللا مصمم نمودندبةق نذر و قريطر  به خود کشتن حجاج رايحصول آرزوها
بعداً . ن نمودندياطراف و جوانب متع  بهاج محافظت حجين گذاشته افواج را برايهم بر
ان کرده است که يدان عرفات و جوانب بي در م،ة اعرابي باديدزدها  بهسنده راجعينو

  .٢دادند يها را انجام م يدزدشان يچطور ا
  نه منورهيمد

بعد از . نديگو ينه منوره ميثرب که مدين يسرزم  بهدندي رس،از قصبه عال کوچ کردند
  .ن حرکت نمودندآارت ازيحصول شرف ز

  ه معظمهمکّ
ری زيارت اماکن قريب و داب و اعمال مقرآادای هجري  ۱۱۵۵الحجه   ذی۶تاريخ  هب

و بازار و مردم و ناظم شهر نويسنده از عمارات. حاصل گرديدت بعيد سعادت و مسر 
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  ١٥٢  قند پارسي

  

های سبز خام را  نويسد که سيب دربارة زنها می. نمايد را در بيان شيرين خود منعکس می
  .دانند اندازند و باعث کمال تزيين و رعونت می گردن می قيمت گران خريده به به

هبندر جد  
کوچ نمودد در بندر مبارک جده که درکنار درياي سه ماهه از مکّة معظّمه بعد از اقامت 
السالم که در بيرون شهر مذکور است نويسنده  ازيارت حضرت حوا عليه شور است به
دهد که در جده اهل فرنگ اقامت داشتند اما اجازة  نويسنده خبر مي. گردد فيضياب مي

  :نقل منقول بنا به, مکّه نداشتند ورود به
” $ yϑ ¯ΡÎ) šχθä. Î�ô³ßϑø9$# Ó§pg wΥ Ÿξsù (#θç/ t�ø)tƒ y‰Éfó¡ yϑø9$# tΠ#t� ysø9$# y‰÷èt/ öΝ ÎγÏΒ$ tã #x‹≈yδ 4“١.  

شود براي  کشتي فرنگي ميماه در بندر مذکور سوار  عبدالکريم بعد از اقامت يک
  .بنگاله بازگشت به

. دهد بعد نويسنده از بندرهاي که کشتي براي توقّف لنگر انداخت خبر مي از اين به
 از کوچ بندر جده در بندر مخا براي آذوقه سفر براي پانزده روز توقّف داشتند بندر بعد

قول وي غالب اهالي بندر مخا اهل تشيع بودند و  به. سرزمين يمن بوده مذکور مرتبط به
جا  مرقد شيخ عمر شاذلي نيز همان. بندند هنگام اداي نماز پايجامه بيرون آورده لنگ مي

ز سقوطره و غبه که وسط درياي شور و در آن حيوانات آبي بسياري کشتي ا. واقع است
آرد براي بيست روز ادامة سفر داشت که بعد از آن  که نويسنده اجماالً از آنان ذکري مي

هاي آب خوشگوار و سرزمين  جزيره خوش منظر داراي چشمه. رسد  مينجزيزة سيال به
 شد و  از جزيره سيالن کشتي رد کشيد کهسه روز طول. آن داراي سلطة اهل فرنگ

اهل فرانسه . وارد گرديد) پانديچيري کنوني در جنوب هند(بندر پهلچري  بروز پنجم به
قول نويسنده  به. مسافران براي برداشتن آذوقه از کشتي فرود آمدند. جا حاکم بودند آن

ريض و و بازارهاي ع) خانة مجلّل ويال مانند(شهر پهلچري شهر عظيمي داراي کوتهي 
بندر بعدي . شد که براي بيست روز در آن شهر اقامت داشتندطويل و همين سبب 
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جا اهل فرنگ و قوم انگليس مقيم  در آن. گرديد) چينّئي امروز در جنوب هند(چينائين 
  :نويسند دربارة زنهاي فرنگي مي.  خطّه را آباد کردندنها آ بودند و آن

طور  پوشند و به ان از کسي رو نميش دستور اوطان هاي وضع و شريف به زن”
  .١“خواهند بروند هر جا مي مردان به

در راه بندر باليشر کشتي مواجه باد و . شود بعد از اين توقّف کشتي عازم هوگلي مي
دليل   اما به,ندشکبباران شديد و صدمات امواج نزديک بود که کشتي را . گردد طوفان مي

  :حضور برخي صلحا آن چنان نشد
ي تعالي رحم کرد که در اين اماکن مخوف باد مراد در کمال موافقت عطا خدا”

شده شکر … از بالي عظيمي نجات يافته وارد بندر هوگلي) کشتي(… فرمود
  .٢“الهي بجا آوردم

چهارم تجزيه و تحليل و اخبار اوضاع سياسي است و خارج از احاطه مقاله در باب 
  .شود  سپس صرف نظر مي,باشد مي

  سفرنامه در روزگار حکومت نادرين کتابهايتر ين کتاب از خواندنيع ادر مجمو
 منبع مهمي ور سفرنامة مذک.ستا يار جالب و خواندنيسنده بسيالعات نوباشد و اطّ مي

شناسي سدة هجدهم و اوضاع سياسي هند و آسياي مرکزي و  است براي مطالعة مردم
  .و کشورهاي عربفارس خليج 
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