
  ي خان شيفته محمد مصطٰفبسفرنامة نوا  ١٩٧

  

  فتهي خان شيمصطٰفسفرنامة نواب محمد 
  ∗ينيد فاطمه حسيده خورشيس

   مهر اوج فـضل ي تو ايبهر طواف کو 
ـ ا ح تـو خوانـده    يدر کعبه داستان مد      مي

 

ـ ا ن ز سـما کـرده     يرو جانب زمـ      م مـا  ي
ـ ا نه بر تو ثنـاء کـرده      يو اندر مد      مـا  مي

 )يحسرت(                                

  احوال
در سال مرتٰضي خان الدوله سرفرازالملک  مي خان فرزند نواب عظيصطٰفنواب محمد م

داد خان  يجد بزرگش نواب ول. جهان گشود  بهم چشيدر دهلميالدي  ١٨٠٦/ه ١٢٢١
داد خان فرزند  ينواب ول. ١ رفتيدهل  بهاو از کوهات. در خانواده بنگش متولّد شد

گ يل بيساالر اسماع گم فرزند سپهي بياکبرازدواج نواب   به خان راي نواب مرتٰض,خود
 يکين سلسله از يزمامداران بودند و او ان ين خانواده از والي ا.٢ درآورديخان همدان

  .شد ي منتقل ميگريد به
  م و آموزشيتعل
او در کنف . ٣آموخترا  و علوم متداوله ي و فارسيمال عرب مااليانجيفته نزد ميش

. ها برد  بهره,د بوديث و تجويراهان فن حده ز سرب که اي نقشبنديعاطفت نور دهلو
.  رفت و معلومات فراوان کسب کرديخ عبداهللا سراج حنفيصحاح ستّه نزد ش ة مطالعيبرا
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  ١٩٨  قند پارسي

  

 محمد عابد و محدث خينزد شرا گر علوم متداوله ي منوره دةني در مدنيعالوه بر ا
  .١اهللا فراگرفت کرم
  ها يژگيو
 ين عشق و ارادت خاصّيبزرگان د  بهاو. د و زاهد بودعاب, فته صاحب زهد و ورعيش

د يشاه احمد سع, ديشاه ابوسع, ن مانند شاه محمد اسحاقياز صحبت عارفان د, داشت
در سخنان .  کسب کرديوض باطني فآمد يشمار م  بهوخيدگاه اکابر شيز از ديشان نيکه ا

چشم   به,يشوخ طبع, يحسن معان, حکمت و اخالق, تصوف, ي تعاليش باريستا, يو
  .کند ي هم داللت ميرقّعات او در انشاء و. در انشاء هم توانا بود. خورد يم
  دگاه معاصرانيفته از ديش
 و اردو ي فارسيها  در زبان.افته بوديط علم و ادب پرورش ي در محيفته از کودکيش

خته ي روانيد. فته بوديدر اردو ش  وي حسرتيتخلّصش در فارس.  گفته استياشعار خوب
  :ديسرا ياو م. ردک چاپ يک سالگيست و يدر سن ب
          س      ّ  ا        ا    ى                                            ں ا      اس         ىا

ش يستا  به,اسداهللا خان غالب, يابسح قادر بخش مؤمن خان مؤمن يمعاصران و
  .اندد ي را استاد خود ممؤمن ,فتهيش. پردازند ي ميو

  :ديگو ي ممؤمن
   باشـد  يفته کز خرد گرام   يآن ش 

 عدم  بهاکنون که جسد نماند اال
   باشـد  يل سـخنوران نـام    يسرخ
 دـ باشي و نظامييناـود ثـمحم

  :ديسرا يغالب م
 زلـرايد که در غـغـالـب ز حسـرتي چـه س

 ٢چون او تالش معني و مضمون نکرده کس
 رخت ين جهان فاني از ايه سالگ در سن شصت و سيالدي م۱۸۶۹سال   بهفتهيش
  .بست
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  ي خان شيفته محمد مصطٰفبسفرنامة نوا  ١٩٩

  

  آثارش
  يوان فارسيد .۱
  ختهيوان ريد .۲
  .»بره آورد«نام   بهسفرنامه .۳
  يرقعات فارس .۴
  خار ي گلشن بةتذکر .۵

  ت آنيفي و کينسخ خطّ
 سفرنامه ؛يفته و حسرتي خان شينواب مصطٰف. ه سفرنامهي فارس۵/۳۵ ةشمار» بره آورد«

در . ظهور آمد  بهت که در سفر مکّه معظّمهقت آن سفر مقدس نواب اسيفته در حقيش
 يب السالک اليترغ «يز در عربيو ن) مخطوطه(» بره آورد«نامه  ن شگرفي اسم ايفارس

 ن آن رايالعابد نير معروف است مترجم زينام سراج من  بهو در اردو» ١احسن المسالک
  .د و نزد همگان مورد توجه قرار گرفتيچاپ رسان به

  . سه گفتار استيران سفرنامه دايا
 يبمبئ  بهدنيآباد تا رس شاهجهان  بهمتي که از روز عزيقيگفتار اول در ذکر حقا

  .٢ش آمديپ
  :طور مثال  بهگفتار دوم مشتمل بر ده سخن است

  .هيددح  بهدني تا رسياش از بمبئ ياي سفر دريسخن اول در شرح ماجرا
لطف خداوند   بهرهيافتن جزي و يده و شکستن کشتيدر ذکر عازم شدن از حد: دوم

 دنين شب و رسي شدن چندي دشوار و سپري سفريبرطرف شدن مشکالت در ط
  .مکّه معظّمه به

  .ن سخن مشتمل بر ابواب و فصول استيدر مناسک حج و ا: سوم
  ) معظّمهةمکّ(ن شهر ي اي و شرح حال اهاليالقر در ذکر ام: چهارم
  .نه منوره و سکونت در آن شهر مبارکيمد  بهمت از مکّه معظّمهيدر ذکر عز: پنجم

                                                   
1.  ١٣ص , ات شيفته و حسرتيکلي.  
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  ٢٠٠  قند پارسي

  

  .ارت و ذکر آثار و اماکن و مساجد مقدسة آن شهريدر آداب ز: ششم
  .جا  آني و اهالئفذکر شهر طا: هفتم

  .بطحا  بهئفرجوع از طا: هشتم
  .مکّه  به و مراجعت نمودنئفطا  به سفر از مکّهيدر ذکر چگونگ: نهم
  .يبمبئ  بهدني و رسيياي احوال سفر در,وطن ه ببازگشت, وداع مکّه مبارکه: دهم

  .آباد شاهجهان  بهيدر ذکر برگشتن از بمبئ: گفتار سوم
  .شود ي حمد و نعت آغاز مباسفرنامه 

  :ديسرا ي مي تعاليدر حمد بار
ــه ــدا ب ــام خ ــان آفريين ــه ج ــ ک   دي

ــان را ــهجهـ ــ  بـ ــيآدم گرامـ   د کنـ
ــاز ا ــن بي ــي ــاک زاديت فردوس    پ

ــد  ــان را بلن ــستيجه ــوي و پ   يي ت
 رـ ظفيتـچ وقـين هـم هـ بدـياـيـن

ـ ک جان که هر دو جهان آفر  يدر     دي
  د کنــــيادراک نــــام  بــــهروان را
ــان ــشمچن ــه آت ــه ک ــاد  ب ــام ب   هنگ

  يي تـو  يهرچـه هـست   , اي  ندانم چه 
 ١رــروزگـيـزدان فــيان ــرمــف به

  :کند مي زمزمه صي محمد مصطٰف,ي احمد مجتٰب,النّبيين المرسلين خاتم بعداً در مدح افضل
  روز فــــــاميــــــز آوردن چــــــرخ ف

ــوم و ثر ــنجـ ــيـ ــاهيا و خورشـ   د و مـ
ــرا پ ــريچ ــاخت از تيک ــ س ــاکي   ره خ

ــته   ــاغ برخاســ ــرو در بــ ــرا ســ   چــ
  نيالمرســــل  خــــاتمة جلــــويپــــ

ــاک و   ــر روح پــ ــه بــ    و آل اويکــ
 امــمــف تــطـراوان و لــر فـهـم هـب

  مه روز و شب صبح و شام     و   رهن م يو ز 
ــوه ــرا جل ــه   چ ــشته در عرص ــر گ ــاه گ   گ
ــرا در دم ــچـ ــاک , دهيـ ــان پـ   در و جـ

ــر ــته د اچــ ــه آراســ ــت را اللــ   ؟شــ
ــيــــــحب ــدا ســــ   نيدالعالميب خــــ

ــوال او   ــده احـ ــحاب فرخنـ ــم اصـ   هـ
 ٢المـــزاران درود و ســــزدان هــيز 

  فتهيآغاز سفر نواب ش
آباد   از دارالخالفة شاهجهاني هجر۱۲۵۴سال   بهالحجه يفته روز دوشنبه هفدهم ذيش

. گر افراد عازم سفر مکّه معظّمه شديبزرگوار خود و د ة مادر و جديبا همراه
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  ي خان شيفته محمد مصطٰفبسفرنامة نوا  ٢٠١

  

الفقها  خيارت شيز  بهاول. مودي را پيمنزل راه خشک  به منزليآباد تا بمبئ شاهجهان از
ا ي اولالدين خ نظاميالمشا رسم وداع بر مزار سلطان  بهمحمد اسحاق مشرف شد سپس

آستانه خواجه   بهد در آخري رسزانيگر عزيبر مزار پدربزرگوار خود و د, سره قدس
  .١ون منزل کردي هماةخ هجدهم در آن بقعيتار  به رفت وياالقطاب اوش قطب

 را يا  مسافت دارد اثاثه(Miles)ل يست ماي که بيتودپ  بهانوگ رگُستم از يخ بيتار به
وم در يست و سيدر روز ب. دي رسيوارير  بهکميست و يدر روز ب. ن نهاديزم  بهرتاز ش

 که در يست و چهارم در کوت پتلي بروزدر . رورا که از متعلقات الور بود اقامت کردب
. بهابره اقامت کرد  بهيپتل ست و پنجم از کوتيدر روز ب.  است منزل کرديتريه کيحوال

اقامت کرد و در , ل استيست و ششم در منوهرپور که فاصلة آن چهارده مايدر روز ب
د چهار روز در يپور رس يج  بهست و هشتميدر روز ب. ودست و هفتم در اچرول بيروز ب

 پنجم روزدر . گرو رفت هجا ب  از آني هجر۱۲۵۵در روز چهارم محرم . ن شهر مانديا
از . ل است رفتيست و چهار مايکتره که از دودو ب و در روز ششم از کشن, در دودو

ر قرار دارد و محلّ قشون ي اجميليرآباد که در چهار ماينص  بهخ دوازدهميجا در تار آن
  .ديها هم هست رس سيانگل

کوچه و در روز پانزدهم   آبةيقر  بهدر روز چهاردهم.  پهناهةيقر  بهزدهميدر روز س
جدهم تا ياز روز ه. در روز هفدهم در سونوانان, لوارهيدر روز شانزدهم در به, رهيدر به

ر يحت حکومت نواب محمد وزن قصبه از متعلّقات تونک و تيکه ا, رهيه, ام چتّور يس
وم يخ سيتار  به,جاوره, درمند سور کچناره, ار ظهار کترهيه گوالي از قرنمچ ٢بوده است

از متعلّقات راجه (ا يپان, کوت يج,  و گجراتهان مالويم, ٣بروده دوحد, صفر رتالم
غره , بروده, بهروچ) که از راجه بروده است(جرود , کلول, گودره,  در اورواره٤هيبار
  .ن شهرها سفر کرديا  بهيسمت سورت و از سورت تا بمبئ  به,االول عيرب
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  ٢٠٢  قند پارسي

  

 يفته از آن ماجرايش. مودي را پيمنزل راه خشک  به منزليآباد تا بمبئ از شاهجهان
 از ي که کشتيکند وقت ياد ميده را يحد  بهدني تا رسيمت از بمبئي عزييايسفر در

. افتندي انتقال يا رهيجز  بهقيد و مسافران با قاده حرکت کرد آن با کوه بر خورد کريحد
 شان بعد از هفت روزيا. ندرددا کي کوچک ساحل را پيقيبعد از چهار روز نه نفر با قا

وقت  همان. ان کردندي که اتّفاق افتاد بيا جا حادثه  آني فرمانروابرايدند و ي رسيده به
دا يره را پيق نتوانست جزي پنج قايد وليق رسيا هفت قاج  آنيحکم فرمانروا  بهجا از آن

  .دا کرديره را پين جزيج فارس اي در خلي دو کشتيکند برگشت ول
امدند در آن جا مانده بود بعد از چند روز يرون نيجا ب ها از آن  که آنيفته تا وقتيش

گر همراهان با صحت و سالمت يفته و ديد و باآلخر شيجا رس آن  بهقي با قايلطف اله با
دن همه افراد ي و رسي سالمتيا برايث بود او در عالم روي که در ل يهنگام. دنديرس

در روز .  معظّمه شدةث از راه صحرا عازم مکّيشب چهاردهم از ل. ١دي شنيا مژده
.  مقدس بطحا وارد شديواد  بهخ هفدهميدر تار. ديه رسيسعد  بهپانزدهم قبل از صبح

 و انبساط يا را از دل محو کرد خوشي دنيها د که جمال کعبه همه غميگو يفته ميش
استعالم رکن   بهاو حس کرد که دستش. داد سود را بوسهالحجرا. گرفترا دامن او 

 ماه درخشان شد شُرب زمزم ,قيالعت تي بييسا نيبجنبش از ج, ضايد بي مانند يماني
  .٢“ق عتق من النّار آورديالعت تيو طواف ب”بشارت شراب طهور آورد 

ق مشاهده کرده و در يها را با نظر دق يها و بد يرنامه خود همه خوباو در سف
ل يتفص  بهار رايات گوناگون هر شهر و ديمشاهدات و تجرب. ده استينوشتار خود گنجان

 سد که درينو يه مي آن قرةد درباريبهابره رس  بهي که از کوت پتليذکر کرده است مثالً وقت
 پور بزرگ يد که شهر جيگو يپور م يکر شهر جدر ذ“ ٣ مجنون استي رشک واديخراب”

 ةگل و سبز, ت مناسبيجمع, ار بزرگ داردي بسي محکم و بازارهايها است ساختمان
 .شود يدا مي انبه کم پ,آب و هوا گرم. خورد يچشم م  بهدر در هرجاس يها درخت, فراوان
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  ي خان شيفته محمد مصطٰفبسفرنامة نوا  ٢٠٣

  

د که يگو يمکند چنانچه  ي خربزه چتور را از گفتار معشوق کمتر تصور نمينيريش
ف يماتر هست و از بذله حرزن سخن شکر آيرينجا از گفتار معشوق شيخربزه ا”

باد سرسبز و آريه نصيکند قر يان مين بيباد را چنآري نصيچگونگ. ١“سنج لذّت افزاتر نکته
ه ير ساي زيد که کسيآ ينظر نم بهها   فرسنگازها  ها درخت بوته, ها ست گليشاداب ن

 شهرها چشمة و چاه يست که بعض ني باالتر از آنيظلم. ان گرفتش تويها دم آسا نخل
ط سخت و ي مسافران شرايخصوص در فصل گرما برا  بهشود يده نميها د تا دور دست

  .ستيف نيدشوار قابل توص
د که يگو يکنند م يه مي تشببرزخ  بهار گرم است که آن رايه نمچ بسيهمانطور قر

. جا ماند فته شش روز آني با وجود آن برزخ ش“٢ استوار و مالوه برزخيان مينمچ در م”
جا   آن٣ينام مه  به استيين رتالم و بروده جويب. جا را مشاهده کرد احوال آن يچگونگ

در ذکر . ستي نين جا آباديدر ا“ آرد کجا و روغن کو”د که يگو ياقامت کرد و م
خصوصاً در . ندارد آب روان ي هست ولييجو. ه آب نداردين قريد ايگو يرا ماگويبه

ن يک دو  دست زميجا   آني اهال.ن استي زميجا رو آب آن. شود يتابستان آن خشک م
  .ار هستنديران بسي شين واديدر ا. ٤رون آورنديجورا کنده آب ب

 شتر آبيد که بين درجه رسيا  بهست و قلّت آبي آباد نيکوت هم جا يشهر ج
ا يه پانيقر. افتيتوان  يفاصله نم (Miles)ل يکوت چارده ما ي دره که از جيجز هاته به
  .ل بوديار قلي و آب بسي خوردنيزهاي پر از زحمت است چييز جاين

 که کاروانش در آن يده نگرفته است چنانچه وقتيز ناديت خارستان را نيفته وضعيش
د که يگو ين ميد درباره موسم آن سرزمين گودره و رتالم واقع است رسيخارستان که ب

با نزهت ي زيفته از گودره تا کلول منظرهايش“ ٥گذرد يجا دامن کشان م از آنهوا ”
, د که آن صحرايگو يه داده است مي اراييبايار با زي را بسي و شادابيصحرا سرسبز
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  ٢٠٤  قند پارسي

  

 يريگ از جلوه,  رنگارنگيها  گليست بلکه از اشجار گوناگون و فراوانيصحرا ن
ن دشت موجب رشک چمن زار شد ين اييآ  مرغان نويسنج ن و از زمزمهي رنگيها پرنده

گر بزرگتر و همه ي شهر ديها  خام در حجم و وزن از انبه پختهيها ه انبهين قريو در ا
 ن ثمر است که هر شجرينچنيک شجر را ايو ”د يگو يم. وه استيدرختان پر از م

  .١“ن ثمر باروريچن به
  :دهد که يدربارة موسم بروده نشان م

 تابستان است نه ةن موسم گرما هنگاميست در ايخت ننجا سي ايآب و هوا”
موم و صرصر نام و نشان سفشان است و نه از  تاب دگر شعله  بهديخورش

  .“ن بالد کمتر نشان دهنديطوفان باد در ا
 که جزر و مد بحر يکنار نربدا واقع است وقت  بهد که بهروچ يگو يدربارة بهروچ م

در برشگال و  بحر است آب نربدا شور يستمد بةمن موقع که هنگايشود در ا يط ميمح
: ديگو يد درباره راه سورت ميشهر سورت رس  به که اويوقت. شود ين ميريو زمستان ش

 ها هجوم آورد سحاب, ديشتر باريدر موسم برشگال باران ب. ا تمام شده بوديموسم سفر در”
 خاک شهر سورت ن صورتيدر ا. “و آغاز نهاديزن شد و رعد غر و برق خاطف شعله

  .شود يشود آدم تا زانو داخل گل م يشد و در فصل باران چون پا نهاده م يلجن م
ده شکست و همه مسافران از ي حدياي در دري که کشتيکند وقت يره مياو ذکر جز

  :سدينو يره ميت جزيفيرون آمدند او دربارة کيره بيجز
ره که ي بود و چه جزرهيجز. ده شديره رسيآن جز  بهن نوعيهمه حال بد به”

  کهينه نهال اذٰهتر و مع شادهگم از آن يتر باشد و دل لئ چشم حاسد از آن فراخ
وة آن بهره توان برداشت نه آب را ي که از ميه آن توان نشست و نه درختيسا به

 که از آن جا توان گذشت و ي نه راه,ي و نه دانه را در آن نموديدر آن وجود
نه ي که گفتم طور سفين خرابيا  بهرهيحال جز. ديتوان رسجا  آن  به کهينه ساحل

ره يجز  بهچاره دگر نبود الجرم. د کردي اکنون چه بايدي که شنيآن زبون  بهکه
دن ضرورت افتاد هرچه از آن ين جاگذران آدر ر همفرود آمدن تا اجل مقد
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  ي خان شيفته محمد مصطٰفبسفرنامة نوا  ٢٠٥

  

رود آوردن ر فيانداخته آمد که تدبا يدر  بهاسباب و کاال از آب باال بود از جهاز
ل ي ندارد و آب موجود هشت بر مينجا وجودي آب و دانه در ا…ن بوديا

م و هر يزيخ يا ميدر  بهم رويزيخ يهر سحر که م. هر دو صد کس  بهادهيمردم ز
  .“١ميخواب ينه مي سفةم بر فسانيخواب يشام که م

ترن ق گوناگون نسي شقايها  رنگارنگ مانند بوتهيها م گليخالصه کالم در سفرها
وه يک طرف درختان پر از مين دشت يحان را صرف نظر نکرده است در اين و ريو نسر

در . ن نتوان بوديزتر از ايو دگر دآليزند که جا مي موج يوسعت  بهايگر دريو در طرف د
  . است که آبش گوارا استيکند که در خضرا چاه ين مرحله ذکر چاه خضرا ميآخر

 پور ي برجسته را هم مطرح کرده است در شهر جياه تيفته در سفرنامه ذکر شخصيش
 او بود مشرف ي که از خلفاالديناءي ضين و مولوينش  سجادهيدار سيد رحمت عليد به

  .٢از استين يخته و بيفره, نيمت,  متمولي مردالديناءيد ضيگو ي ميش ويدر ستا. شد
اد است مالقات رآبين خان که اکابر خيسيد تفضّل حس بادر اقامت کشن کتره 

ن يب و مودت در آستيت در جحب مييوجه شناسا”: کند ي ذکر ميدربارة و. کند يم
ار يدردمند و بس, فيب و شريف و نجي ظريمرد. “دن همان بودي د٣نظر آمد  بهداشت

د نواب غوث محمد خان که جاوره يجاوره رس  به که اويوقت. ق و ارجمند استيخل
 يسد غوث محمد خان آدم خوب است ولينو ي مي و.د است آشنا شاوطره يتحت س

  .ستي فراخ دل ني و مهماندارييدر مراسم دلجو
 کند که نواب موصوف از بزرگان ين خان ميکواره ذکر نواب حسي گاينواز دربارة مهمان

  او از اندازهييراي و پذياهتمام. کاشانه خود آورد  بهکواره با وجود عدم شناختيدولت گا
  .٤ده بود که شرح آن را نتوان کرديده و اخالق حمي صفات پسندينواب دارا. ودرون بيب

 ي مرد, نمودي فراوانيها تز با او محبين خان که نيشان نواب جمال حسيعمو ا
در . ر و در فقه و اصول ماهر بودينظ ي بيتقٰودر بود صاحب فضل و کمال و زهد و 
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  ٢٠٦  قند پارسي

  

 نابغة روزگار يد که صفاهانيگو ياو م. رد مالقات کيصفاهان يا مهدن شهر با ملّيا
  .١ گفته استي رومالدين سبک موالنا جالل  بهخايوسف و زلي يمثنو. است
ت قلب با او يمي آن عمارت بود با صميساؤن که از ريگر حافظ غالم حسيد

ز ين سفر مزارات و مساجد را نيفته در ايش. ٢فش قاصر استيمحبت کرد زبان از توص
, ن درگاهبزرگا از يکي و الدين نيچنانچه در کشن کتره درگاه خواجه مع, مشاهده کرد

  . که شاهجهان آن را بنا کرده بوديمسجد. دار کردي دهم يمسجداز 
دار دل ي که شهر بهروچ آرامگاه عارفان و غنودگان بسدينو يدربارة شهر بهروچ م

از کرامت . نديگو يچهتر مر ي است که او را پيل زمزمياست در آن شهر مزار سيد اسماع
عمق يکدست و   آب جاري است بهيل زمزميگرد مزار اسماع. ندو شمستفيدسيد همه 

ک ي آب ازراب بشوند ين آب سي از اعرض يک وجب گويند اگر هزارها هزار مردم به
٣شود يه کم نمذر.  

 پاکان  ازيجا بعض نيد در ايگو يد مي رسيه نوساريقر  بهپور خ سوم از الجيتار به
ره امام همام جعفر ينب”شان را يه الرحمه اي علالدينن همه سيد نورياند مشهورتر خفته

  .٤“نديگو يه الکرام مئ آبايه و عليه سالم اهللا عليصادق عل
. رهيره و غيه و غي اهللا علمحة ريخ عبد روسين آرامگاه سيد احمد بن شيعالوه بر ا

د که مبارزالدوله يگو ي هم ذکر کرده است مثالً او مانن سفرنامه دربارة شاعريفته در ايش
 ر حسني ميمثنو. ديآ يشمار م  به خان از سخنوران خوبياقوت عليم يسيد ابراه

  .٥ نظم کرده استيفارس به
د که در عرض ي را ديا د که او در چتّور بر قلّه کوه قلعهيگو يب ميدربارة ذکر عجا

ن قلعه از قالع معروف هند يقتاً ايحق. ديآ ير نمنظ  بهگريو طول در مقابل او قلعه د
  .شود يمحسوب م
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  ي خان شيفته محمد مصطٰفبسفرنامة نوا  ٢٠٧

  

ن سفرنامه از لحاظ يا. نماز اقامه کردجا  د که او در آني چاه وارونه ديواريدر ر
ن بود يه چقدر دشوار و سنگيارت عتبات عاليار پرارزش است قبالً زي بسيخيتار

ن جا وجود ندارد و يه در اآب و دان”سد که ينو ي سفر خود را ميچنانچه او چگونگ
ن قدر آب يداست که که اياده بر دو صد کس و پيل و مردم زيآب موجود هشت بر م

  .“ه چند روزه تواند شديسرما
هنگام ”رو و دودو ه بگيکند که هر دو قر يو دودو اظهار نظر م,  بگرويا هي قرةدربار

 رسم يافران مسافرنواز مسيست برايسرا ن  مهمانان مهمانيجا برا آن. “ان استيحرام
ش ي سکونت و آسايبان جاي غري برايي است در آن سراير سراي در اجميلو. ١ستين

  .فراهم است
 و يآزار اند در مردم ليشان از ملّت بهيقت ايسد که در حقينو يدربارة مردم گودره م

ه يشبگرگ و پلنگ ت  بهنان راي امشان مانند مار و کژدم است و در خون آشايت مثال اياذ
  .کرد که تا هنوز خصلت مردم گودره مانند مار و کژدم است

ار را مشاهده کرد ي هر شهر و ديها فته از آن روز که عازم سفر شد آثار و تفاوتيش
 يها شاخ, ش مانند شتر بوديد که گلوي را ديوانيار عرب رفت حي که در ديمثالً وقت

و عجم , ديگو يرا زرافه م همچون پلنگ داشت عرب او يبسان گاو و نقش و نگار
عتاب مکن که از ”: خواهد يزها دل و دماغ مي نوشتن همه چيول. ٢اشتر گاو و پلنگ

  :تي ب.٣“ميا التفات گذشته يگاه هم ب تماشه
  مينه يم و پا در باغ دبستان مـبندي يچشم م

   دشمن استاتماشرا شناسان  در گلستان گل
جا او چنين احساساتي را  ه و اهالي آندر آخرين مرحله سفر خود در ذکر طابه طيب

يب حببروز داده است که نشانگر عشق و عرفان با ذاِت رسالت و شيفتگي وي در کوي 
برد بهتر اين  خدا است چشم بينا و قلب بصير وي از حسن صوري و معنوي بهره مي

  :سرايد مي, است که چنين لذّتي را از زبان شيفته بخوانيم
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  ٢٠٨  قند پارسي

  

 ١کويت رسيده است قربان پا شوم که به  وي تو ديده استجانم فداي ديده که ر  
  :قطعه

   هنـد  ي فرض احترام تو از کعبـه سـو        يا
  هجر چـو رنـگ الـم گرفـت          به مرات دل 

   چـو تنـگ شـد      ييجان از فشار درد جـدا     
  م رکن و شـرط ي حج و عمره راز تو دان      يا

ــا ه تمنّــا نمــودهومــر  بــههــم بهــر تــو   مي
ــا ــمرده يهرج ــت ش ــان محــلّ اجاب   ام  ک

ـ ا ختم نامه عـرض دعـا گـر نکـرده          در   مي
 موضع ديگر چه حاجت است  بهوانگه دعا

ــ ــا  کــه بازگــشت چــرا کــردهيدان ــاي   م م
ــاز  ــرده ي ــو جــال ک ــارض ت ــا اد ع ــاي   م م

ــا از وعـــده وصـــال دوا کـــرده ــايـ   م مـ
ــهين راه طــيــز ــا هــا کــرده  مرحل ــاي   م م

  ايـم مـا    صـفا کـرده     بـه  هم بر صـفا دعـا     
  ايــم مــا   حــق وفــا و مهــر ادا کــرده    

ــسو   ايــم مــا  ا کــردهيــ حــذر ز رارتاح
 ٢م ماـاي ردهـا کـبه دعـکع  بهاـون بارهـچ

ار يبس, يفرهنگ, ييايجغراف, يخيفته از لحاظ تاريم که سفرنامه شيان بگويدر پا
ن گونه آثار و احوال و ي ايا ک مشاهدهيپرارزش است که تا هنوز پا برجا مانده است و 

چه مشاهدة اقوام و .  آشناتر سازدي فرهنگياتواند ما را با غن ي مينسخ برجستة خطّ
شتر يق هرچه بيدرک حقا  بهارتواند ما  ي و آداب و رسوم مايخ و جغرافيملل از لحاظ تار

  .آشنا سازد
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