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  ان جهان گشتيجهان, نيالد  سيد جاللةمسافرنام
  •ين همدانين حسيزالديد محمد عزيس نوشتة

  ∗يقيالحق صد ميشم: ترجمه

ها را نوشته و   از کتابي تعداديو.  بودي سهروردةسلسل بهن متعلّق يالد  جاللسيد
 تأثّرات يها عهرنامه مجمومسافرنامه و مقر. است» مقررنامه«عنوان  بهبش يمجموعة مکات

 نسخ يها  در بخشيشکل نسخ خطّ بهها هنوز  ن مجموعهيهردو ا. ک نفر عارف استي
را يز,  است منبع و مأخذ مهميالدي قرن چهاردهم مي اجتماعي مطالعة زندگيخطّي برا
افت ي شهرها ي اجتماعي کم دربارة زندگيليمواد خ, خ نوشته شدة آن دورهيدر توار

ک طبقة جامعه تعلّق ي ه است که بييخ نوشتة علماين تواريه ان کيگر ايد. شود يم
نگاه  ف جامعه را باي نداشتند بلکه طبقات ضعيچ سروکارية طبقات هيا بقبداشتند و 
, ک هر طبقة جامعه ماندنديعارفان نزد. نداد تذکار بهستند تا چه رسد ينگر يحقارت م

افت يجامعه  بهان مواد مربوط ش يها ب و سفرنامهيمکات, ن جهت در ملفوظاتيهم به
  .دي چشم از جهان پوشي هجر٧٨٥/يالدي م١٣٨٤ن در يالد د جالليس. شود يم

عارفان از .  سفرها شروع شدةسلسل, وجود آمد بهها که در نهضت عارفان  سلسله
نقاط مختلف جهان رفتند و شهرها و  بهغ اسالم ي تبلي مهاجرت کردند و براناش هنيم

 يبرخ. ر کردنديشان را دا يها  ساخته و خانقاهنشا فتاده را مرکز نهضت دورايها شهرک
 يزهايدر دوران سفر فرصت مطالعة چ.  سفر کردنديلي خي و چشتياز عارفان سهرورد

نام  بهاش را  ان جهان گشت سفرنامهين جهانيالد البتّه سيد جالل. ديآ يدست م مختلف به
                                                   

 .نو دهلي, استاد تاريخ جامعة ملّية اسالميه  •

  .نو دهلي, دانشيار فارسي کالج ذاکر حسين  ∗
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اي که فيروز شاه  نامه وقف
تا قرن , درست کرده بود

نوزدهم ميالدي وجود 
 .داشت

 که در  را نموده استييرنامه او ذکر تمام شهرهان مسافي ادر. ن کرديتدو» مسافرنامه«
آن شهرها در سدة چهاردهم  به اطالعات راجع يب براين ترتيبد. جا اقامت کرد آن
  .ست اي مسافرنامه مأخذ مهمنيا, يالديم

ضة حج ي فري من بعد از ادايوقت: سدينو ي ميو
در , ف رفتم چون وارد حرم شدمينه شريارت مدي زيبرا

 روضه گفتند که دروازه بسته شده و حاال باز يها زبان
 بازخواهد شد که از يي آنهاينخواهد شد اما فقط برا

. پس من گفتم من از اوالدشان هستم. شان باشندياوالد ا
او گفت از . اه استياه باشد و رنگ شما سيتواند س يشان نم اما دربانان گفتند رنگ آل

آنها گفتند آن هرگز . اه گشته استينم رنگ من سک ي سفر ميليجا که من در آفتاب خ آن
: من گفتم. صلحا و فضال هم جمع شدند,  از علماين تکرار تعداديا بهبنا . ستيممکن ن

  .ارت روضه کردميسپس دروازه باز شد و من ز“ ارسول اهللاي کيالصلوة و السالم عل”
نه مرا يردم مدو تمام م. افتمينه يان جهان گشت را در خود مديمن خطاِب جهان

, نه کردميمت از مدي عزم عزيوقت. کردند يان جهان گشت صدا مينام مخدوم جهان به
اما . رفتميچ کس را نپذيشکش نمودند اما من ارمغان هيمن پ بهها را   نه ارمغانياهل مد

من آن . من اعطا کرد بهه و آله وسلّم را ي اهللا عليغامبر صليفه قدم مبارک حضرت پيخل
قدم مبارک را , دمي رسيچون دهل. دموراين نييفتم و دوران تمام سفر از سر پارا گر

گ ين بيرزا سبکتگيم. ز قدم مبارک را بر سرش گذاشتيروز شاه دادم و او نيسلطان ف به
  :کند يف مين طور توصيواقعه قدم مبارک را ا

 محمد که خدمتگاران قدم مبارک بودند همراهش ين و حاجيالد  شمسيحاج”
ِت اکابر يروز در معيسلطان ف. دي رسيک دهلي حضرت مخدوم نزديبعد ار مدت. گشتند

سپس . شواز آمد و قدم مبارک را سرش گذاشتي پيمسافت ده فرسنگ برا بهو اشراف 
روزآباد ينام ف بهدند که ردارالصّفا آو به گذارده و يخدمتگارانش قدم مبارک را در پالک

. “نه من گذارندي بعد از وفات من قدم مبارک را بر س:ت کردي سلطان وص,معروف است
: سلطان گفت. پسرش فتح خان آمد سالم بکند. ر حوض پرداختيس به سلطان يروز
خود  به را يودر خزانه نور قدم مبارک . “اري بيخزانه برو و هرچه دوست دار بهامروز ”
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. يد کرد را پسنيزيد چه چيسلطان پرس. چ نگرفت و برگشتي هيجلب کرد و و
سپس قدم مبارک را سرش گذاشت و در . آورم يدم مي که پسنديزيشاهزاده گفت چ

  :سلطان گفت. خدمت سلطان حاضر شد
 آن يخواه ياگر تو م. ب من باشديام آرزو دارم که آن نص شده ري پيليبابا من که خ

ب تو ين دولت نصي اياگر تو قبل از من فوت شد. گذارم ي ميشرط, ديرا حاصل بکن
 يطبق موعود قدم مبارک را رو. قضا را شاهزاده فتح خان فوت شد. خواهد شد

ک چاه بنا کرد و گرداگرد يک مدرسه بزرگ و ي, ک مسجديسلطان . اش گذاشتند نهيس
ح و يرضن که نامش يک قطعة زمي و روستا پنجاه و دو .دي کشيا ن عمارت احاطهيا

 از ي برخليتفص. مگاه وقف نمود آن آرايمشتمل بر قطعات مختلف ارض بود را برا
خ يمشا,  عظامي علمايهرهانامه م ن وقفيا.  ثبت استيروزين قطعات در فرمان فيا

 قطب عالمان يامضا. گر را داردي ديامرا و روسا, يحضرت دهل, قضات اسالم, کرام
روز هم آن را يخود سلطان ف. نامه موجود است گر بر وقفي دييان جايمخدوم جهان

تا , روز شاه درست کرده بودي که فيا نامه شود وقف ين امر ظاهر مياز ا. ود نمحيشتو
  :سدينو يگ مين بين باره سنگيدر.  وجود داشتيالديقرن نوزدهم م

ن حوض پر از يا. شکل حوض است به يگرداگرِد قدم مبارک نرده سنگ مرمر”
  .“خورند يطور تبرک م بهن آب را يمردم ا. ماند يها م گالب و گل, ريش, شکر
ن يت اي وضعيالدي م۱۹۴۷بعد از سال . معرف است» مي کرينب«نام  بهن محلّه يا

 يک کمياوضاع , اما باز توجه مردم.  بودي خراب ماند و گرداگرد آن گندگيليدرگاه خ
  .بهتر شده است

حاِل . المقدس رفت تيب به حج مجدداً يبعد از ادا,  حج رفتيدوباره که او برا
 نيبنابرا. خ و سن نداردين مسافرنامه تارياما ا. دس را مختصراً نوشته استالمق تيب

  .عمل آمد بهن واقعه در کدام سال يشود گفت ا ينم
 را کرده يدمشق رفت و ذکر مسجد جامع بهدر شام . شام رفت بهجا  سپس از آن

 يري آن نظن بود کهين مسجد اينظر او درباره ا. ر بناکرده بودياست که عبداهللا بن زب
 که شود ياما زراعت روشن نم. شود يو گرداگرد مسجد زراعت م. درجهان ندارد

ست که  انين ايالد  در مسافرنامه سيد جالليدشوار. ا باغ بوديشد  ي ميکشتکار
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 است که يجا مسجد آن. سپس از دمشق عازم کربال شد. ستيزها واضح ني از چياريبس
د يآ ي که ميهر گردشگر. کنند يارت ميجا را ز  آنو مردم.  را داردي اصحابيقبرها

ن عبدالقادر يّالد يدر ضمن شهِر بصره تذکار حضرت مح. کند يارت ميزرا جا  آن
السالم و حضرت  هيوسف عليالمقدس ذکر حضرت  تيدر ضمن ب.  استيالنيج
نها در يدو اهر. السالم است هيعقوب علي
بعد از آن تذکار خسرو و . المقدس مدفونند تيب
  .ن و فرهاد استيريش

مسافرت بغداد پرداخت و  بهسپس او 
 ين سهرورديالد خ شهابيوخ شيالشّ خيشارت يز

جا  از آن. نمود که قبرش در بغداد است
ن شهر يمسافرِت روم کرد و نوشته است که در ا

 ين روميالد د موالنا جالليدوازده هزار مر
ن يد و از قبر عيشهر همدان رس به. ستنده

او نوشته است که . ارت کردي زيالقضات همدان
جا  اجتماع آن بهراجع . بعد کرمان رفت.  درس داديهفت هزار مفت به عمرش در طول

  .د و فروش را دارنديا هستند که کاروبار خرينجا چهار صد نفر اولينوشته است که ا
 حالل يار کردند و روزيل معاش را اختيا وساي اولگردد که بعض ياز آن استنباط م

.  را کرده استعمانيک کوشِک حضرت سليجا ذکر  نيهم. شان ساختند يرا اصول زندگ
. ريا خيراز هست يالسالم در ش هيمان عليست که آن کوشک حضرت سليحاال معلوم ن

 از يکي,  کرده استدر بصره تذکار دو مزار را. بصره رفت بهجا  بلخ و از آن بهنجا يا از
دربارة آن . ديشهر خراسان رس بهجا  ن سپس از آنيالعابد نيز و دوم يخواجه حسن بصر

  :سدينو يم
نجا ي اهللا عنه مدفون است و اي رضيموٰسابن  يا و العلما امام علينجا امام االوليا”

  “…ارت رفتمي زيمن هم برا. شود يارت مي معظّمه زةم مکّيمثل حر
دم که هر وقت ين حال را دي مشهد مقدس رفتم هميالدي م۲۰۰۲ من که در سال

مشکل  بهح يدن تا ضريند که رسيآ يارت مي زيح امام رضا براين ضريرياد زايقدر ز نيا

خليفه قدم مبارک حضرت پيغامبر 
من  صلي اهللا عليه و آله وسلّم را به

من آن را گرفتم و . اعطا کرد
دوران تمام سفر از سر پايين 

قدم , چون دهلي رسيدم. نياوردم
روز شاه سلطان في مبارک را به

دادم و او نيز قدم مبارک را بر 
 .سرش گذاشت
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, ست که آنچه حال مشهد مقدس در قرن چهارم بود انياش ا يمعن. شود يسر مي مدايز
  .کم هم پا برجاستيست و يآن امروز در سدة ب

ه و گنجه را يانطاک, يمثلد, هماد, سپس ذکر چند شهر زنگاه سيد جالل حضرت
  .کرده است
د و يد مرکز خود گردانين شهر را سلطان ابوسعيا”: سد کهينو يگنجه م بهراجع 

ان يالبتّه مخدوم جهان. “ا ساختين شهر مهي را در ايقيعلم موس بهز جهان متعلّق يهرچ
 يبار.  نداده استيچ نظري هيقيموس بهد يان ابوسع سلطيمند هجهان گشت دربارة عالق

ن دو بزرگ خانقاه يخ حافظ ايخ بابا طاهر و شيش”: سدينو يم. همدان رفت به مجدداً يو
  . “ارت هر دو حضرت را کردميمن رفتم و ز. اند ر کردهين شهر دايشان را در

 هم يآثار بهان جهان گشت يجهان. ف نموديد و مفصّالً توصيبر را هم ديقلعة خ
. باشد ياش م يل وسعت نظرين امر دلياند و ا مسلمانان بوده بهعالقه داشت که مربوط 

دن نکرده ي ديعلما باشند که از قلعه آگره و قلعة دهلاز ست امروز چند تا يمعلوم ن
کند و او  ي ميل عطّار زندگيخ اسمعينجا شيسد که اينو يباشند در تذکار شهر خطالن م

دربارة آن .  خطالن بوداان جهان گشت روز عاشوريجهان. دهد يسماع گوش م به
 اهللا عنه را قرائت ين رضين امام حسيرالمؤمنينامه ام در آن روز مقتل”: سد کهينو يم
 يسوگوار بهنظرم در هند هم عارفان  هب .“شوند ي جمع مييکنند و تمام مردم در جا يم

 اشان هم روز عاشوريا,  عارفان بود که خانقاهييها و در شهرک. ه دادندجمحرم تو
د و در آن قاطبة مردم شرکت يرس ي مييدادند که جا يب مي را ترتيحرکت دست جمع

  .نام کربال معروف گشت بهبعداً آن . کردند يم
  .شود شکوه برگزار مي مراسم با اروز عاشورنيز در هند 
  :ردآو اش چنين مي دهلي آمد و در سفرنامه وي به

ن يالد خ نظامي شين دهليدر هم.  محو خواب استيار کاکي بختنجا خواجهيا”
در سماعش چهار صد قوال حضور . داد يسماع گوش م بها هم بود که ياول
ن شهر يدر هم. ستآرميده ان يالد نير خواجه معيدر شهر اجم. داشتند يم

. ارت کردميمن مزارش هم ز. ست نيز مدفون ان خنگ سوار يحضرت سيد حس
  .“سته هم ک چشمه آبينجا يا
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االقطاب حضرت  ن عبارت درج است تمام شد رساله مسافرنامه قطبيان ايدر پا
 روز ي هجر۱۲۵۵ازدهم صفر يخ يتار به. اهللا سره سان جهان گشت قديمخدوم جهان

  .افتير يخ عطاءاهللا تحريخط ش بهپنجشنبه 
ن سفرنامه يا. تاش را نوش  سفرنامهتا سفر کرد يليان جهان گشت خيمخدوم جهان

ابن بطوطه هم در قرن . ت فراوان استيز اهميان جهان گشت حاين جهانيالد سيد جالل
 اما نوع , نوشتهند فراوان راجع بههند آمد و او هم در رحله  به يالديچهاردهم م

ان جهان گشت يجهان. در رحله وجود ندارد, داستي که در مسافرنامه پياطّالعات
جا اقامت   و هندوستان رفت و آني مرکزيايآس, رانيا, عربستان مختلف يشهرها به

, خطالن, رازيش, همدان, خراسان, کربال, دمشق, بصره, ن شهرها بغداديان اياز م. جست
  .ر مخصوصاً قابل ذکراندي و اجميدهل

. ا کرده بودرپ بي انقالبي دهلي و فرهنگي اجتماعيا در زندگين اوليالد حضرت نظام
, ت عارفان بودي که جزِو واليده بود و قصباتيها رس  تا شهرکيس خانقاه مدارةسلسل

طور مثال  به. خورد يچشم م جدهم بهيقرن هتا شان در هند  يمي تعليکردهار عمليثأت
 ي علم مهميها ها کارنامه ن شهرکيدر ا. رهميغ پت و يپان, يجالل, امروهه, ونيبدا

ن ي در ايا  انجام گرفتهيها کارنامه. ن استن عارفايجة تالش هميانجام گرفت و آن نت
.  امروز هم اظهر من الشّمس استي چاپيها  و کتابيشکل نسخ خطّ بهها  شهرک

نمودند و  يجا کسب علم م  آنيآن شهرها رفته از علما بهکردند و  ميعارفان سفر هم 
گشت دال بر ان جهان ين جهانيالد سفرنامه سيد جالل. افزودند ميطور بر علم خود  نيا

کارنامه . گر هم آشنا بودي دين کشور بلکه کشورهايآن است که او با اموِر نه فقط ا
در .  درآورديا  سفرنامهصورِت بهد يد و شاي که باي آن را طوريست که و انيگر ايد
, ي اجتماعي مطالعة زندگيان جهان گشت براين جهانيالد جة آن سفرنامه سيد جاللينت

 يالديگر جهان در قرن چهاردهم مي دي هند و کشورهاي شهرهاي و فرهنگيمذهب
  .ديکران گرد يت بيز اهميحا
  


