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  ۲۱۸  سيده بلقيس فاطمه حسيني  براؤن. جي.سير و تأملي در سفرنامة اي
  ۲۲۸  شريف حسين قاسمي  سفرنامة ايران از سيد حسن عسکري

  ۲۳۴  عبدالحسين آذرنگ  سفرنامة حاج سياح
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  ٨  ند پارسيق

  

  خن سردبيرس
ن هند بسته ي در سرزم»يقند پارس« ةنشريگر از ي دي دفترةرازيسپاس خداوند را که ش

 و يلک ادب پارس فرهنگ و قلندران مةصحاب عرصا ي و همدليارين بار با يشد و ا
دوستداران فرهنگ   به راينکات معنو ز ازي سرشار از معرفت و لبري دفتريي،پارسا

  .ميکن  ميران و هند عرضهيمشترک ا
 خاص چون يموضوعات  به که اختصاصيقند پارس هي چند شماره نشرياز پ

ن بار در موضوع ي داشت ا» هندينسخ خطّ« و »يدل دهلويب« و »ي بلخيموالنا«
شمار  يکوچک از ب يم که تنها بخشيکن  ميتان تقديم  راي دفتر» هنديها سفرنامه«

 است و نگارش درآمده  بهنيش از ايران پن روزگار و روزگايست که در اا ييها سفرنامه
 ةديد  بهتوان خواند و در آن  مين سطوري اي عبرت آموز که در الباليها چه فراوان نکته

  . آموزنده گرفتيها ست و از آن درسير نگرتأمل و تفکّ
ست که در ي از لطف نيز خالين نکته ني تذکار ا،مي گفتار شودرکه  ش از آنيو پ
 و »يو ادب پارس ريکشم« ةنام ژهي چون ويز موضوعاتين ي بعديها شماره

ن رهگذر يباشد که از ا.  در دستور کار ماست» در يکصد سال اخيران هنديسرا يپارس«
ران و ين هند و اي شما استادان و پژوهشگران سرزميقي تحقةمقاالت و نکات ارزند

رونق و اعتبار واالتري از  »يپارس قند« ةي آتيها م و شمارهيارت کني را زها يگر جايد
  .شدبابرخوردار 
ز که کار ي ن»مهنّدات« کتاب ة مجموعهن شماريم که نخستيادم نرفته بگويو تا 

 ي هنرةحوزو هنر مان در پژوهشگاه فرهنگ  پژوه  ما و دوستان هنديمشترک پژوهش
د قرار خواهدر هند  يمندان زبان و ادب فارس ه در دسترس عالقيزود  بهزيران است نيا

 خواهند يشتري فرصت باين سرزمين، يان زبان فارسيگرفت و استادان و دانشجو

 



  سخن سردبير  ٩

  

 ۀراب کنند و با آثار ارزندي را سيش و مقاالت دل و جان خوها ن پژوهشيداشت تا از ا
  .ما باشندو مددکار ار و همراه ين راه يخود در ا

شه در ي رسفر خود. سفرنامه اختصاص دارد  به شماستيش روين شماره که در پيا
شان در مهاجرت و کوچ   که رسالتيامبران بزرگ الهيار پي و سنّت دارد و چه بسقرآن
 را آغاز يياين سفر دريتر ي نشست و طوفانينوح چون بر کشت. ق بوده استي طريو ط

مود، يپ  مي جهان رايهم زدنر بنشست و در چشم  مياش چهيمان چون بر قاليکرد، سل
و قعر درياها شد   بهکهونس يرتاسر کائنات را قدم زد و ات سيخضر که در طلب آب ح

ابراهيم در سفر آتش و حکايت ند و يچشم سر بب  بهطور رفت تا خدا را  به کهيموٰس
مهاجر بود و خود د و هاجر که يا دهيشن حتماً را ي سفر عطش و سفر قرباندرل ياسماع

رد يگ  ميشهي ريه و سخت و هروليشه هجرت و سفر بود و سفر که از تشنگياز رگ و ر
د و در يثرب آن روز رسي  بهد خرماي خري بود که در پي که پدرش بازرگان)ص(دو محم
 سفر کرد و از ي و جوانيد که در کودکمحمباز دار دوست شتافت و يد  بهجا همان
 اسالم ي که در تمام کارزارها)ع(يعل  بود ويسدره المنته  بهدنيش رسي سفرهاةجمل

ش در يها يت سفرش بود و شبگردينه تا کوفه حکايو از مدحضور داشت 
 يتيمکان کوفه، ةخان  بهاش ا سرکشيج و از آن کوفه و سر در چاه نهادنش يها نخلستان

  .شهيروز و امروز و همي ديتنهامسافر و ست از اندوه انسان ا يتيحکا
راب ي لب سةمسافر تشن. نوايجا تا دشت ن نه تا مکّه و از آني مهاجر مد)ع(نيو حس

ستاد و آن ين همه ايخواستند ا  مياي دنين را براي که ديجماعت  بهجرم گفتن نه  بهکه
. اند و زندگان هماره يروز واقعيدان پيد و شهادت داد که شهيجان خر  به رايهمه تشنگ
ران يده و کاروان اسي بري سرهاشود و سفِر  ميزران آغازي خة سفرنام،ن سفريو از پس ا

 و کاروانساالرش  است و زخمي نوا تا شام هجران است و تشنگيراز که از ن ديو راه
  .)س(نام زينب کبري  بهشيرزني

دن را يا رسيدر  به شدن و رود شدن وي که راهي مردان بزرگةت سفرناميو حکا
 و ها ي و دردها و ندارها يسخت سفر هماره باآموختند که و . ن بزرگان آموختنديا از
 سفر آنگاه يت سختد که از شديني را در بصره ببياني ناصرخسرو قباد.ت توام اسها رنج

و ت رنج سفر  از شد, بروديا گرمابه  بهفروشد تا بتواند  ميزين کتابش را نيکه خورج



  ١٠  ند پارسيق

  

سنگ  ست باا يا وانهيکه د ال آنيخ  بهند و کودکانهد  نميز راهيگرمابه ن  بهاو را گيژوليد
  . من و تو و مايعبرت است برانها همه يند و انک  مينوازشش

 ي و پدرکشي و پسرکشيد و آن همه برادرکشي ابن بطوطه در هند را بخوانةسفرنام
هنوز هست و در   که تايرانيمه وي نيها د و قلعهيني ببين دهليان پادشاهان هميم را در

 يک روز در .خته شده استي ريري و اميا زادهه و شاي هر سنگفرشش خون شاهيپا
برند و  جرم نخواندن نماز سر مي  به تن را۹هلي و در زمان محمد شاه تغلق همين د

نماز بايستد شايد بسياري از رهگذران او را   به خيابانيةامروز روز اگر کسي در گوش
  .ر کرداينها را بايد خواند و با عبرت در آن نگريست و تفکّ.  نيز کنندخندشري

 ةران و چه سفرناميا  به دانشجو از هنديجوان ةچه سفرنام. ستا ينها همه خواندنيا
ن کلمات ي نوشته است از پس ايمتن يشوخ  به طنز و گاهيران که با زباني از ايشاعر
 ،ن نباشديچندان دلنشحتّي، ان ي امروزياند که اگر براينما  مي خود راييها تيواقع
  .ن خواهند گفتيظرافتش آفر  بهانييفردا

 ي تنةم که در سفرناميريده نگيز ناديات را ني شعر و ادبان سهم نثر وين ميو از ا
 ران راي و شگفت نثر امروز اي عاليها ن دفتر نمونهيهند در هم  بهرانيچند از شاعران ا

چه مقدار نيز گران يرزا مفتون و ديمعلي  چون يانيروزيو در نثر د. توان مشاهده کرد مي
غا که يدر. تماشا نشست  بهتوان  ميدور نه چندان ي را در روزگاري نثر فارسييبايز

  !نانيرفتند آن نازن
 .ستا يک کار جمعي و يک همکاري صميمي ةاين دفتر هرچه هست نتيج

تواند شکوفاتر از  بت است اين نشريه ميث و کارهايي که در اين دفتر ها شهادت نام به
باشد . ت صعباسمان کاري  همرهي ياران يکدل و همزبان اين باشد و طي اين مسير بي

يي استوارتري برداريم و يادمان باشد که ميراثداران چه ها اي نزديک قدم آيندهکه در
 شکوه سفري نيز در خويش کنيم و پاسداري از آن فرهنگ با  بهايم و بزرگاني بوده

  . برگرديمتري روزهاي آفتابي به
المو الس  

  رضا قزوه علي
  نو  دهليـ ۱۳۸۸خرداد ماه 



  ابن بطوطه در ايران  و نگاهي بهجهانگري در کتاب و سنّت  ١١

  

  هانگردي در كتاب و سنّتج
  ابن بطوطه در ايران و نگاهي به

  ∗زاده خراساني محمد واعظ

دانيم كه جهانگردي و  بطوطه مي بطوطه در ايران، يا ايران در رحله ابن ابن  بهبا نگاهی
اند، چه از حيث  ي داشتهثير مهمأدر اسالم، نقش عمده و ت) رحله و رحالين(جهانگردان 

نشر دانش و تبادل معلومات و فرهنگها، و چه از جهت اقتصاد و فرهنگ و علوم و 
 فنون و صنايع و هنر و نيز در بعد سياست و گسترش و بسط ةتجارت، و در زمين

دولت اسالمي، و استقرار و سيطره و نشاط و فعت دولت اسالمي در انجام رسالت و الي
  .اهداف واالي انساني خويش  بهپيام الهي و نيل
تعبير   بهجا شدن و ه در اينجا از سير و سفر و رحله كليه نقل و انتقال و جابمراد ما

  .معني خاص جهانگردي  به)رحله(است و نه » سير در ارض «قرآن
 قرآنسير و گشت، همانا   بهما معتقديم باعث و داعي نخستين اهتمام مسلمانان

  :اند  نمودهآن وادار  بهاي مردم را گونه  بهشريفه است، كه تكريم و سنّ
نقل و انتقال و   بهانگيزند، و او را ، انسان مسلمان را برميقرآنچند دسته از آيات 

 انّ«. گويند زمين خدا گسترده است مانند آياتي كه مي: دارند جوالن در بسيط زمين، وامي
�ööΝs9r& ôä3s? ÞÚö‘r& «!$# ZπyèÅ™≡uρ (#ρã«: از قبيل اين آيه» ارض اهللا واسعة Å_$ pκçJsù $ pκ�Ïù 4«آيا زمين خدا : ١

هجرت مبادرت ورزيد؟ و نيز آياتي كه صريحا   بهوسيع و گسترده نيست تا شما در آن
ô‰s% ôM«: دهد مانند سير در ارض و نظر در سرگذشت پيشينيان، فرمان مي  بهمردم را n=yz ÏΒ 

                                                   
  . و پژوهشگر ايرانياستاد  ∗
  .٩٧آيه , )٤(نساء   .1

 



  ١٢  قند پارسي

  

öΝä3 Î=ö6s% ×sß™ (#ρç��Å¡sù ’Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρã� ÝàΡ$$sù y#ø‹x. tβ%x. èπt6É)≈tã tÎ/Éj‹ s3ßϑø9$# ∩⊇⊂∠∪«ها و  تپيش از شما سنّ: ١
هايي بوده است، پس در زمين بگرديد و ببينيد پايان و عاقبت كار مكذبان و  سرگذشت
  .كنندگان رسوالن الهي چگونه بوده است تكذيب
$$ö≅è% (#ρç��Å™ ’Îû ÇÚö‘F{$# (#ρã�ÝàΡ«: و نيز sù y#ø‹ x. tβ%x. èπt7 É)≈tã tÏ%©!$# ÏΒ ã≅ö6s% 4«بگو در زمين سير و : ٢

اند چگونه بوده   بودهپس بنگريد كه سرگذشت و پايان كار آنان كه قبالً. گردش كنيد
  .است

هرحال، يك   بهاهللا كه و هجرت في سبيل) نفر(همچنين آيات جهاد و كوچ كردن 
اي  يا آيه. ت فراوان اسقرآننوع سفر و نقل و انتقال را دربردارند و اين قبيل آيات، در 

دهد و آن آيه نزد علماي  ه در دين، و كسب علم، فرمان ميسفر جهت تفقّ  بهكه مردم را
$«: است) نفر (ةآي  بهاصول، معروف tΒuρ šχ%x. tβθãΖÏΒ ÷σ ßϑø9$# (#ρã� ÏÿΨuŠÏ9 Zπ©ù!$ Ÿ2 4 Ÿωöθ n=sù t�xÿtΡ  ÏΒ Èe≅ä. 7πs%ö�Ïù 

öΝåκ ÷]ÏiΒ ×πxÿÍ←!$ sÛ (#θ ßγ¤)xÿtGuŠÏj9 ’Îû ÇƒÏe$!$# (#ρâ‘É‹ΨãŠÏ9uρ óΟßγtΒ öθs% #sŒ Î) (#þθ ãèy_u‘ öΝÍκö� s9Î) óΟßγ̄=yès9 šχρâ‘ x‹øt s† ∩⊇⊄⊄∪«همه : ٣
اي  كوچ كنند، پس چرا از هر دسته) براي كسب علم دين(توانند  مؤمنان كه نمي

دست آورند، تا هنگامي كه   بهه كنند و بصيرتكنند، تا در دين تفقّ جماعتي كوچ نمي
ي بد و از كارها(اين اميد كه مردم   به برگشتند آنان را بيم و هشدار دهند،نزد مردم خود
  .پرهيز نمايند) عذاب الهي

سفرهاي تجارتي زمستاني و   به كامل، هرچند مختصر راجعة، يك سورقرآندر 
 (n=ƒ\} C·÷ƒt�è% ∩⊇∪ öΝÎγÏÿ≈s9Î≈# «: كار رفته است  بهدر آن) رحله (ةتابستاني قريش است كه كلم

s's# ômÍ‘ Ï!$ tGÏe±9$# É#ø‹¢Á9$#uρ ∩⊄∪ (#ρß‰ç6÷èu‹ù=sù ¡>u‘ #x‹≈yδ ÏMø� t7ø9$# ∩⊂∪ ü”Ï%©!$# ΟßγyϑyèôÛr&  ÏiΒ 8íθã_ ΝßγoΨtΒ#uuρ ôÏiΒ 
¤∃öθ yz ∩⊆∪«٤.  

ت و ، آيات بسياري است كه همقرآن اين آيات متنوع و فزاينده، در ةعالوه بر هم
الهي، و معرفت آنچه  ار كون، و آثار رحمتشناخت آفاق وجود و اسر  بهكوشش مردم را

مانند ) آفريده(هاي علم و قدرت خود  خداوند در آسمان و زمين از آيات و نشانه
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  ابن بطوطه در ايران  و نگاهي بهجهانگري در کتاب و سنّت  ١٣

  

سود مردم در درياها جريان دارند، و نيز   بههايي كه ها، نهرها، درياها و كشتي هكوهها، در
دهند،  ه مي و اشجار توجاصناف حيوانات و انعام و پرندگان و جنبندگان، و انواع نباتات

 هدف از اين همه ماًمسلّ. شود ها از باب اختصار خودداري مي كه از ذكر آن
خالق و گسترش علم و قدرت و  عظمت  بهر، آن است كه مردمهاي مكر يادآوري

  .حكمت و رحمت او پي ببرند
ها و قصرهاي ملوك و  ، از باغقرآنهمچنين 
óΟx. (#θ«: كند مانند جباران ياد مي ä. t�s?  ÏΒ ;M≈̈Ζ y_ 5βθ ãŠããuρ 

ها و ديار خالي آنان  تا مردم از ديدن ويراني: ١»∪∋⊅∩
 دستور سفر و و اين قبيل آيات عمالً. عبرت بگيرند
ها است آياتي كه  و مانند آن. بردارندسير را در
انديشه در آفرينش، و   بهيطور كلّ هانسان را ب

و او را دارد  گسترش دايره شناخت و معرفت وامي
جاي مانده و   بهسفر را جهت آگاهي و اشراف بر آن آثار كند تا مشقت و رنج تشويق مي

  .سير و گشت در زمين بپردازد  بههاي آشكار قدرت الهي بر خود هموار نمايد و نشانه
و برخي از جهانگردان و .  رحله و سير و سفر در اسالمةترين انگيز اين است مهم

در آغاز كتاب خويش،» مسالك و ممالك«ويسندگان كتابهاي الين مسلمان، و نرح 
 در آغاز رحله مثالً. اند  تصريح كردهقرآنالهام گرفتن خود از اين قبيل آيات  به
  :آمده است» االستهاللعةبرا«اصطالح   بهلع وبطوطه بر سبيل حسن مطّ ابن

 منها و اليها الحمدهللا الذي ذلل االرض لعباده ليسلكوا منها سبال فجاجا، و جعل
نباتا و اعادة و اخراجا، و دحاها بقدرته فكانت مهادا للعباد، و ارساها  ٢قاراتهم الثالث

اكمل علي خلقه االنعام بتذليل مطايا «: گويد كه مي  تا اينـباالعالم الراسيات و االطواد 
                                                   

 .٢٥آيه , )٤٤(دخان   .1

وپا است كه در آن روزگار بسيط زمين هاي ثالث آسيا و افريقا و ار ، قاره» قارات ثالث«در حاشيه آمده مراد از   .2
ولي آقاي دكتر تازي . داد، و بعداً امريكا و استراليا كشف گرديد و پنج قاره شهرت يافت و جهان را تشكيل مي

تحقيق فنّي رحله اشتغال دارد در سخنراني خود  دانشمند مغربي كه بر كنگرة ابن بطوطه اشراف داشت، و به
 .آمده است) اثارات) ( اراتق(جاي  گفت در برخي نسخ به

و ) ق  ه ٥٣٩-٦١٤(ابن جبير 
بطوطه هردو رحلة خود را  ابن
اداي مناسك حج و زيارت  به

 و قبور صحابه و )ص(قبر پيغمبر
 در مدينة منوره )ع(اهل بيت
 اند آغاز كرده



  ١٤  قند پارسي

  

و اين » تااالنعام، و تسخري املنشآت كاالعالم، لتمتطوا من صهوة القفر و منت البحر اثبا
  .تباس گرديده استر در آثار خلقت آمده، اق كه در مورد تفكّقرآنتعبيرات همه از آيات 

رسول . كيد اكيد بر اين اهداف عالي شده استأشريفه و احاديث، ت تو نيز در سنّ
 دور، ترغيب فرموده است ةطلب علم و كسب دانش ولو در نقط  به مردم را)ص(اكرم
  .و در آن هنگام، چين دورترين نقاط معموره جهان بود» ولو بالصنياطلبوا العلم «: مانند

  :يكي از دانشمندان، در مورد اين حديث گفته است
در آن هنگام در كشور چين علم دين وجود نداشت، ولي مسلمانها از اين ”

همين   بهفراست دريافتند كه در چين، علم مفيدي وجود دارد و  بهسخن پيغمبر
جهان اسالم آوردند و   بهتافتند و صنعت كاغذ را از آنجا گرفته،چين ش  بهانگيزه

پيداست كه كاغذ بيشترين وسيله ضبط علم و صيانت آن از تباهي و باعث نشر 
  .“و گسترش آن بين مردم و سبب ذخيره كردن علم براي آيندگان است

 آمده امر سفر در طلب علم تا آن پايه است كه در حديث  بهعنايت و اهتمام اسالم
م بميرد شهيد هركس در راه كسب عل: ١»اال من مات في طلب العلم مات شهيدا«است 

  .مرده است
 و نيز در الرحلة يف طلب احلديثاسم   بهكتابي دارد) ق ه ٤٦٣ : م(خطيب بغدادي 

ثان بابي نام فضل اصحاب الحديث و همچنين در كتابهاي ديگر محد  بهكتاب ديگر او
  .آمده است» فضل الرحلة يف طلب احلديثباب يف «تحت عنوان 

 علمي يابيم كه در شهرها و مراكز مهم ثان نامي، كمتر كسي را ميبين علما و محد در
  .سفر در راه كسب دانش نپرداخته باشد ل مشقتنقل و انتقال و تحم  بهجهان اسالم،

 ي او در اينها ل حديث، يكي از مهمترين انگيزهبطوطه نيز اخذ و تحم ي خود ابنحتّ
  . بوده است,ده سال طول كشي٣٠شرق و غرب جهان اسالم كه حدود   بهسفر طوالني

كند تمام كتاب صحيح  ياد مي» هامي جامع بني«  بهوي در جامع اموي شام كه از آن
 كننده اصاغر اله آفاق، ملحقر، رحگويد شيخ معم اش مي بخاري را از كسي كه درباره

                                                   
اين مضمون آمده، اما نه  ، احاديثي به١٨٦ ، ص١ ج بحاراالنوار، و نيز در ٣٠٠ ، ص١٧  ج, الوسائل مستدركدر   .1

 .اين لفظ به
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ابن السحنه حجازي، در چهارده مجلس   به المعروف… احمدالدين اكابر، شهاب به
شنيده است و او با سند خود كه تفصيل آن همراه تاريخ قرائت هريك از شيوخ آمده 

كند و نيز ساير مشايخ خود را در  ف آن نقل مياست، اين كتاب را از امام بخاري مؤلّ
  .١دمشق نام برده است

ر گفته شد، انگيزه ديني ديگري در همه  رحله و سفةعالوه بر آنچه در انگيز
اند وجود داشته، و آن اداي  حج را داشته جهانگردان مسلمان و كليه كساني كه استطاعت

  خود راةدو رحلبطوطه هر و ابن) ق ه ٥٣٩-٦١٤( ابن جبير مثالً. فريضه حج است
ره  منوةدين در م)ع( و قبور صحابه و اهل بيت)ص(اداي مناسك حج و زيارت قبر پيغمبر به

 حج  بهبطوطه در آغاز، موفق نشد از راه مصر و درياي سرخ اند، هرچند ابن آغاز كرده
 عالوه سه بار حج ديگر هم در اثناي جهانگردي خود  به.٢ه رفتمكّ  بهبرود و از راه شام

  .عمل آورد به
ه در هرحال، باعث و انگيزه اصلي براي سفر و سير و گشت در اسالم، امر ديني بود

شود  ها خالصه مي ي اين انگيزهكلّ طور هو ب. گذراني و تفريح است و نه گردش و خوش
معروف و نهي از   بهه در دين، ابالغ دعوت اسالمي، امرطلب علم و نشر آن، تفقّ: در

، معرفت اسرار خلقت »اهللا فضل ابتغاء«منكر، جهاد و هجرت در راه خدا، طلب معاش و 
بان و عبرت گرفتن از سوء كافران و مكذّ سرنوشت و عاقبت  بهو آثار رحمت، پي بردن

 حج و زيارت قبور اولياء، و ديدار و مالقات با بزرگان دين، و ةآنان و نيز اداي فريض
  .بطوطه ملموس است  ابنةح، در رحلطور واض  بهس اين اهداف مقدةهم

  ثمرات رحله
جب بصيرت و بينش و مهارت هاي دور و دراز، براي صاحبان آن مو اين سفرها و رحله

ليف أعالوه، باعث ت  بهدر زمينه دانش و صنعت و سياست و تاريخ و جغرافيا بوده و
جاي   بههاي اسالمي فات نفيس گرديده است كه در كتابخانهچند نوع از كتابها و مؤلّ

                                                   
 .١٢٠-٢٦، ص رحله ابن بطوطه  .1
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تها و ملل و ارث رسيده و از آنها در گسترش فرهنگ و شناخت ام  بهديگران  بهمانده و
  . اند حل و عقايد، بهره بردهن

زبانهاي   بهها عربي و برخي از آن  بهها است كه اكثر آن) رحله(از جمله كتابهاي 
  .زبان فارسي تأليف گرديده است  بهخسرو  ناصرةديگر اسالمي، از جمله سفرنام

همچنين، كتابهاي فتوحات، و مسالك و ممالك، و كتابهاي جزيه كه هدف از اين 
ط ت فتح اين اراضي توسگيري مساحت اراضي مفتوحه و كيفي دازهقبيل كتب ان

زيرا در فقه اسالمي، كتاب خاص يا باب . مسلمين، جهت ارزيابي خراج آنها بوده است
 زيرا ,وجود دارد» االراضي احكام«نام   بهص در كتاب زكات يا در كتاب جهاد،مشخّ

كه  و اين) عنوة يا صلحا(ها  اراضي مفتوحه هركدام در فقه، برحسب كيفيت فتح آن
كه آنان اهل كتاب  اند، و اين مانده اند يا بر دين خود، باقي ها اسالم را پذيرفته اهالي آن

اهل كتاب مانند مجوس، يا از غيراهل كتاب از   بههستند مانند يهود و نصاري، يا ملحق
  .كند ها فرق مي اديان ديگر هستند، حكم خاص خود را دارند و احكام آن

 و البلدان معجم معتبرتر كتاب ةها، كتابهاي جغرافيا است كه از هم يكي از آن
كتابهاي تاريخ است زيرا برخي از  و نيز تعدادي از.  ياقوت حموي استالبلدان تقويم
مورو ) ق ه ٢٩٢ :م(اند مانند يعقوبي  االن بودهخان ما در عين حال، جهانگرد و از رح

لين كسي است كه كشف كرده درياي عا دارد اوعودي ادمس). ق ه ٣٤٦  :م(مسعودي 
او در البالي . كه از منطقه ديدن كرده است سياه جداي از بحر خزر است پس از اين

ار اي از مشهودات خود را دركن  پارهالتنبيه و االشرافخصوص در كتاب  كتابهايش به
  .مرويات و منقوالتش آورده است

رسيم كه اين همه حسنات و خيرات سير و  يجه مياين نت  بهدر پايان اين بخش،
مه كتاب در كتابهاي حديث در مقد. برخاسته است تسفر، در اسالم از كتاب و سنّ

سير در ارض در اسالم استتحج، چند باب در آداب سفر آمده كه حاكي از اهمي .  

  بطوطه  ابنةايران در رحل
المي و همبستگي مذاهب اسالمي وحدت اس  بهدر بخش دوم، قصد ما آن بود كه راجع

بطوطه، كه با اهداف ما در مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي، سازگار  در رحله ابن



  ابن بطوطه در ايران  و نگاهي بهجهانگري در کتاب و سنّت  ١٧

  

 ةيت و آزادي كه الزمبطوطه با حر اين اميد كه ابن  بهبحث و تحقيق كنيم، است
تهاي اسالمي در راه تقريب مذاهب،  وي بر ملّةجهانگردي است و با بصيرت و احاط

گيري  ها و آفاق جديدي از مماشات و سهل را بگيرد، و فراروي ما ديدگاهدست ما 
دانيم كه  مي. مذهبي و همزيستي و حسن تفاهم بين پيروان مذاهب اسالمي بگشايد

ي از حال هم، اطّالع كنند، و اين جهل و بي حال هم جاهلند و يا تجاهل مي  بهمسلمانان
شتراك آنان در اصول دين و در بسياري از دشمني و ابهام و انكار يكديگر را برغم ا

خصوص در بين  هاي از انحرافات ب وجود پاره  بههرچند بايد. فروع، باعث گشته است
ا با آگاهي درست از مذاهب، اين قبيل عوام و افراد عادي هر فرقه، اعتراف كرد ام

 داوري نادرست« و ظن سوء انحرافات قابل اغماض و گذشت است و نبايد باعث
كرديم  فكر مي. » اصل مذاهب بشودةدربار
  .اين نكتة مهم توجه داشته است  بهبطوطه ابن

بطوطه گردشگر  اين چيزي بود كه ما از ابن
سرزمين اسالم شماال و جنوبا و شرقا و غربا در 

ولي پس از سير و . قرن هشتم، انتظار داشتيم
 او آرزوي ما ناكام ماند چه آن كه ةبررسي رحل

ي، پرهيزگار و صالح دين، با تقٰو  بهمذهب خود و پايبند  بهكوطه را مردي متمسبط ابن
كه او از جمله كساني است كه در  يافتيم، و اين همه صفات شايسته است، جز اين

آنچه نزد او است   بهت، حق را منحصرسنّ مذهب معمول اهل: مذهب خود  بهپايبندي
ي و أ آراء و عقايد مورد اختالف، و مبتني بر ري در مورد مسائل اجتهادي و حتّ,داند مي

يات، و ميان ات و ظنّاو بين قطعي. ها وجود دارد  جاي اختالف در آناجتهاد، كه طبعاً
 و اجتهاد، بدون وجود شده و آنچه از راه ظن  صريح ثابتآنچه از راه يقين، و با نصّ

ثبوت رسيده، فرق  به استنظر  ي كه در سند يا داللت آن اختالف صريح يا با نصّنصّ
مذهب  كه وي ميان آنچه نزد خبرگان و اهل بينش و بصيرت از هر كما اين. گذارد نمي

وع دارد تفاوت قائل  مردم هر مذهب شيةثابت است، با آنچه در بين عوام و تود
  .نگرديده است

باعث و انگيزه اصلي براي سفر 
سالم، امر و سير و گشت در ا

ديني بوده است و نه گردش و 
 .گذراني و تفريح خوش
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ز مذاهب اسالمي و كتابهاي بود كه ا نديم مي بطوطه مانند ابن چه خوب بود ابن
بصيرت   و بااطّالع داشت و با پيشوايان مذاهب و اهل اطّالعكدام از مذاهب خاص هر
طرفي  بود و از جانب آنان با بي بلكه با آنان دوست, گرفت  هر مذهب تماس ميةو خبر

جبير سلف  يا مانند ابن. گفت كامل و با نظربلندي و گذشت و با احترام تمام سخن مي
ه و كنندگان خلفا با امامي ود بود كه در بين طوايف شام ميان مالحده اسماعيلي و سبخ

طور قطع  هبطوطه چنين حالتي داشت، ب حال اگر ابن ١گذاشت زيديه كه معتدلند فرق مي
 فضايل و مزايايش از جمله رجال تقريب مذاهب و از مناديان وحدت ةاو عالوه بر هم

  .رفت و اكنون چنين نيست شمار مي  به)ملل و نحل( علم اسالمي و نيز از دانشمندان
ها و   آراء و نظراتش از تودهةبطوطه آن است كه او در هم  ابنةحق دربار داوري به

گفت نه از علماي مذاهب و فقها و  ها سخن مي تهاي مسلمان و دربارها و خانقاهملّ
 جمله نويسندگان كنجكاو و پس او را بايد يك نويسنده مردمي دانست و نه از. مانمتكلّ

بررسي  تاو هرچه را ديده و شنيده نوشته است نه آنچه را با دقّ. اهل تحقيق و درايت
  .و تحقيق نموده است

موضوعي بپردازم كه با كشور ما سازگارتر   به آنچه گفته شد مرا بر آن داشت تاةهم
ايران در رحله « :طور كه گفتم يا همان» بطوطه در ايران ابن«آن موضوع،  است، و

  .است» بطوطه ابن
 ايران يا  بهبطوطه در خالل سفر طوالني خود، چهار بار ابن: گويم در اين رابطه مي

وارد شده است، هر بار از يك ناحيه از ايران، » بالد عجم«يا » فارس«قول خودش  به
  : سير نكرده است، و اينك توضيحگاه سراسر ايران را در يك نوبت ولي او هيچ

ابتدا . ل از راه شام حج گزارد، از راه صحرا روانه عراق شدكه بار او ي پس از اينو
سپس راهي . كند  را زيارت مي)ع(وارد نجف گرديده آن را توصيف نموده، قبر امام علي

ترتيب از بصره و ابله ديدن نموده، آنگاه از راه درياي فارس   بهشهر واسط شده و آنگاه
 جا سوار كشتي شده تا رسيده است، و از آن) آبادان(عبادان   به)ويتعبير   به,بحر فارس(
سرزمين   بهساحل آمده از راه زمين  بهرسيده و) بندر ماهشهر امروز(شهر ماجول  به
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گويد آن سرزمين وسيع ميان خوزستان و  كنوني آمده و مي) لرستان(يعني همين ) اللور(
، شوشتر »تستر«شهر   بهدستان عبور كردهو جرآن از بالد كر» رامز«اصفهان است و از 
در قديم آن منطقه تا (ل جبال است گويد اين شهر، آخر دشت و او كنوني رسيده و مي

كه گويا ) اشتركان(سوي   بهاز شوشتر). شد ناميده مي) جبال( ري ةمنطق  بهبرسيد
 خود ادامه سير  بهرفته، و» نبالن« بهو بعدا» فيروزان« بهكنوني است، سپس) تويسركان(

 است رسيده، و راجع) عراق عجم(گفته او از   بهكه» اصبهان«يا ) اصفهان( بهداده تا
سبب   به آنةكه بخش عمد گويد از شهرهاي بزرگ و خوب است، جز اين اصفهان مي به

واقع شده خراب گرديده و ) روافض(تعبير او   بهت و شيعه، وسنّ آشوبي كه ميان اهل
بطوطه فراموش كرده كه  جا ابن گويا در اين. ها ادامه دارد هنوز هم جنگ بين آن

دست مهاجمان مغول   بهبطوطه سال پيش از ابن  هفتاداصفهان در قرن هفتم يعني تقريباً
  .گذارد حساب جنگ شيعه و سنّي مي  بهويران شده است و آن را

زرگ ين شيرازي، يكي از اقطاب ببطوطه از اصفهان جهت زيارت شيخ مجدالد ابن
كليل« سير خود از شهرك ستايد راهي شيراز شده، در خطّ ف كه او را بسيار ميتصو «

عبور ) مابين(سپس ) الروم دشت(سپس بيابان ) يزدخاص(سپس » صوما«سپس قريه 
ي و قصدي نداشتم مگر جا هيچ هم در آن: گويد او مي. شيراز وارد شده است  بهنموده و

عيل ين، اسٰم فريد دهر، صاحب كرامات ظاهره، مجدالدديدار قاضي امام، قطب اولياء،
ين شيخ ديدار ا  بهسوي هند  بهگويد بار دوم هم، هنگام رفتن مي. بن خداداد محمدبن 

  .بزرگوار نايل گرديده است
تعبير او سلطان عراق و از   به خدابنده ومحمدجا از سلطان  بطوطه در اين ابن

 مردي از روافض بوده ةوسيل  به او اين گرايشةگفت  بهكه) روافض(مذهب   بهگرايش او
 ةارزش در زمين ي صاحب كتابهاي باامه حلّمراد وي از اين مرد همانا علّ. كند ياد مي

) فقه مقارن(خصوص در فقه تطبيقي  امه، بهعلّ. كالم، فلسفه، اصول، رجال و فقه است
 بطوطه اي كاش ابن. ا نيستي ها در بين كتابهاي فقهي كم است آثاري دارد كه نظير آن

ين شيرازي كه درويشي بيش نبوده و اثر علمي از او مشهود نيست، جاي مجدالد به
 ـ ق از دنيا رفته بود ه ٧٢٨بطوطه در سال  ه كمي قبل از سفر ابن كه البتّـعالمه  با

 جماعتي كه خمس مسلمين جهان را ةاش دربار تا ديدگاه وي و داوري. كرد مالقات مي
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) ه اماميةيعني شيع(ن اسالمي دارند، دهند و سهم وافري در فرهنگ و تمد يل ميتشك
ق را نام جا فرماندار شيراز، ابواسٰح در اين. ناميد ها را روافض نمي شد و آن معتدل مي

كند و كار را هم شروع  وي قصد داشت ايواني مانند ايوان كسري بنا: گويد برد و مي مي
  .موفق نگرديداكمال آن   بهكرد، ولي
گردد و در راه خود از شهر  بطوطه در اين سفر، از شيراز راهي بغداد مي ابن

اين نام ناميده شده زيرا قبور   به اوةگفت  بهگذرد كه مي) زيدين(كازرون سپس شهر 
از . جا است  در آن)ص(اهللا انصارييين، صاحبي رسول» بن ثابت و زين بن ارقم زيد«
دست ارتش عراق در   بهكنوني است كه) هويزه(د كه مراد همين رس مي) حويزا( بهجا آن

آن برجاي  هايي از ي ويران گرديد و جز اطالل و ويرانهكلّ هساله ب جنگ تحميلي هشت
ت هم  بههمان وضع باقي است، ولي در جوار آن هويزه جديدي  بهنماند و اكنون هم

  .ن ديدن كردمآستان قدس رضوي بنا شده كه من پس از ساخته شدن از آ
اند و مسافت  شهر كوچكي است كه ساكنان آن عجم: گويد مي) حويزا( بهوي راجع

بصره رفته و   بهجا از آن. روز است ميان آن و بصره، چهار روز و بين بصره و كوفه پنج
) حله( بهكوفه رفته، و سپس  بهجا آبي در آن نبوده از بصره از راه بياباني كه جز يك

شهر : گويد  كربال ميةدربار.  رفته است)ع(بن علي مشهد امام حسين) كربال( بهسپس
كه  ها جنگ داير است، با اين  ميان آناند كه دائماً كوچكي است و اهالي آن دو طايفه

  .همين سبب، شهر خراب شده است  بهرسند، و يك پدر مي  بهاند و)امامي(هردوي آنان 
كند، سپس از  ر جالب آن را توصيف ميطور بسيا  به,شده) بغداد(راهي ) كربال(از 

و شهرهاي آن ناحيه را . سلطان خدابنده بوده است ايتختپشده كه ) تبريز(بغداد راهي 
دياربكر   بهجا گردد و از آن بغداد برمي  بهيكي پس از ديگري توصيف نموده، و دوباره

  .شده است جا براي دومين بار عازم حج بغداد برگشته و از آن  بهرفته و بار سوم
شمال غربي از  بطوطه وارد ايران شده ولي، از سمت پس اين بار دومي بود كه ابن

 جنوب غربي ةل، از ناحيكه در نوبت او تبريز آمده و برگشته است درحالي  بهبغداد
  .سوي عراق برگشت  بهداخل ايران شد، و از اصفهان و شيراز تجاوز نكرد و) آبادان(

و بار چهارم از ناحيه شرق از راه ) هرمز(ناحيه جنوب بطوطه بار سوم، از  ابن
  .اي كه خواهيم گفت وارد ايران گرديده است گونه  بهآسياي وسطي
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سودان رفته،   بهاحمر او پس از اداي مناسك حج نوبت دوم، از راه دريا و بحر
ديشو مقي) بربر(بالد   بهبالد يمن آمده آنگاه باز هم از راه دريا  بهسپس از راه دريا

اليه بالد يمن در ساحل درياي هند رفته و  منتهي) ارظفّ( بهرفته از آنجا) صومال امروز(
ناحيه   بهجا وارد شده، و از آن) عمان(شهر   بهكه از چند جزيره گذشته جا درحالي از آن

جا بندر هند و سند است و از اين  آن: گويد در ساحل خليج فارس رسيده، مي) هرمز(
  .گردد هند و عراقين و فارس و خراسان حمل مي  بهالتجاره مالبندر متاع و 

و شهر ) بال خنج(بالد تركمان و شهر   بهجا گرديده از آن) جرون(آنگاه راهي جزيره 
اين شهر در ساحل درياي هند واقع : گويد آن مي  بهرفته راجع) سيراف(يعني ) قيس(

  .رود شمار مي  از بخشهاي فارس بهشده و
سيراف   بهبطوطه از سواحل جنوبي وارد ايران گرديده وم بود كه ابنس اين نوبت

ه رفته براي سومين بار جد  بهجا و از آن) بحرين( بهگاه از سيراف از راه دريا آن. رسد مي
بندر الذقيه رسيده و از   بهجاي آورده است و آنگاه بالد مصر و شام را سير كرده به حج
 آن بالد را) مراد تركيه فعلي است(الد روم شتافته سوي ب  بهجا سوار كشتي شده آن
همه مردم اين بالد بر مذهب امام ابوحنيفه : گويد بهترين وصف توصيف نموده مي به

، و )منكران قدر الهي در خلق افعال عباد(قدري  اند، هيچ تاهللا عنه و بر طريقه سنّ رضي
ها وجود ندارد، و اين  ن آن، و معتزلي، و خارجي و مبتدعي در بي)يعني شيعه(رافضي 

كه حشيش  فضيلتي است كه خداوند آن مردم را بدان اختصاص داده است، جز اين
  .دانند خورند؟ و آن را عيب نمي يم

ل بالد روم است و از اين شهر او: گويد عبور كرده مي) يةالكال(بطوطه بر شهر  ابن
 شهر سير كرده تا  بهجا شهر آنو از ) گمانم همان انطاكيه است به) (انطاليه( بهجا آن
رسيده، شهرهاي ) ارزروم( بهرسيده و از قونيه بر چند شهر مرور كرده تا) قونيه(به

كند تا اين كه وارد  برد عبور مي ديگري را از آسياي وسطي، و ازبك و ترك كه نام مي
 از را و) اياصوفيه(پس آن را نيكو وصف كرده، همچنين كليساي . گردد مي) قسطنطنيه(
هرات كه در آن هنگام از بالد عجم   بهجا و از آن) سمرقند(سوي خوارزم، سپس   بهجا آن
ا اين بار شود، ام بطوطه وارد ايران مي اين نوبت چهارم است كه ابن. اند رفته است بوده

و ) جام( بهجا را بسيار خوب ستوده، از آن) هرات(شرق وارد ايران شده شهر  از سمت
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 از شهرهاي خراسان ةو بسطام، كه هم) نيشابور( بهسپس) سرخس(ه بو سپس) طوس(
كابل   بهافغانستان امروز رفته تا  بهكه از اين ناحيه است رفته همه را وصف نموده تا اين

مغرب برگشته   بهگرديد، و در پايان، از راه دريا) هندوچين(رسيده و از آنجا راهي بالد 
  .است

 گفته ختم )ع(ضاشهر ما مشهدالر  بهبطوطه راجع نآنچه اب  بهخود را و اينك بحث
شهر طوس حركت كرديم و آن بزرگترين شهرهاي خراسان   بهاز جام: گويد مي. كنم مي

جا   و قبر وي در آناهللا عنهم رضيحامد غزالي امام ابي  بهشهر مشهور ها است و اعظم آن
  .است

جعفر الصادق،  الكاظم، ابنبن موسي  ضا رفتيم و او عليشهر مشهدالر  بهو از طوس
العابدين، بن الحسين الشهيد، ابن اميرالمؤمنين علي بن  الباقر بن علي زين محمدابن 
الفواكه و مياه و داراي ةو آن شهري بزرگ و با ابهت، كثير.  استاهللا عنهم رضيطالب ابي

 نزد , است)نقيب(معني   بهشاه است و طاهر نزد آنان محمدجا طاهر  در آن. آسياها است
  .گويند مي) سيد اجل(آن   بهاهل مصر و شام و عراق و اهالي هند و سند و تركستان

  . است…ينالد قاضي شريف جالل) مشهد(در اين شهر 
م بر روي آن گنبد بزرگي است و قبر در درون مشهد مكر: -گويد   تا اين كه مي-

 در جوار ـ سه مقدةنيز آستانو  ـنامند  زاويه است، و مردم آن را حاال حرم شريف مي
ها با كاشي  ي آنحرم مدرسه و مسجد قرار دارد كه همه زيبا ساخته شده و ديوارها

  .مزين گرديده است
هاي  در روي قبر، صندوق چوبي است كه با صفحات نقره پوشيده شده و قنديل

ب ير مذهاي از حر عتبه در حرم نيز نقره است و بر آن پرده. نقره بر آن آويزان است
شيد الر در برابر اين قبر، قبر هارون. انواع فرشها مفروش است  بهحرم. آويخته است
ها را كه  يي است و روي آن شمعدان قرار دارد كه بر آن نيز سكواهللا عنه رضياميرالمؤمنين
  .اند گويند نهاده مي) المنائر(و ) الحسك(آنها   بهاهل مغرب

قبر هارون   بهشود با پاي خود اي زيارت وارد ميبر) شيعه(هنگامي كه يك رافضي 
باشد اين عمل  كنم اگر راست من گمان نمي. (دهد ضا سالم ميالر زند و بر علي لگد مي

  ).سرزده باشدجز از برخي از عوام 



  ابن بطوطه در ايران  و نگاهي بهجهانگري در کتاب و سنّت  ٢٣

  

ص كه تا آن هنگام قبر هارون مشخّ بطوطه است آن مطلب جديدي كه در سخن ابن
در سمت چپ كسي )ع(شته جز همان ضريح امام رضاا امروز و از قرنهاي گذبوده، ام 

قبر هارون در وسط بقعه . شود قبر ديگري مشهود نيست كه از درب حرم وارد مي
ه را بر گور او بنا كرده است، و پس از چند سال مون اين قبأداشته و فرزندش م قرار
قبر هارون رضا را در باالي سر هارون نزديك ديوار، دفن كردند، و بعدا اثر  امام
  .گرديد محو

  



  ٢٤  قند پارسي

  

  يرافي سمانيلس
جهان اسالميراني ايياي درسينو  سفرنامهنيلاو   

   هندانوسي و اقنيهندوستان و چ  بهيياي دريخاطراتش از سفرها
  ∗ينياحسي قاسم ديس

  ست؟ي کيرافي تاجر سمانيسل
  و هرچهمي نداري و درستقي دقاطّالع چي ه»يرافي تاجر سمانيسل« و احوال ي زندگاز
 يادي ززيه چست که خودش در کتابش آورده است، که البتّا يمطالب برگرفته از ميدان مي

 يخي در چه تاريد شده و حتّ متولّرافي در بندر سيخي در چه تارميدان  نمي.ستيهم ن
 که حاصل مشاهدات و ي نام کتابميدان  نمييدرست  بهيحتّ. و کجا مرده است

 ميدان  مي رانيتنها ا. ه استآن نوشته، در اصل چه بود  را درنيهندوچ  بهشيها مسافرت
  . برده استانيپا  به)يالدي م٨٥١ (ي قمري هجر٢٣٧که کتابش را در سال 

 مطالعات را نيتر  که گستردهييايتوانيق ل محقّ»ي کراچکوفسکچيانووي پوليگناتيا«
 و »يرافي تاجر سمانيسل« ة در جهان اسالم انجام داده، درباريياي جغرافيها  نوشتهةدربار

  : نوشته استني چنکتابش
 ي وةبار شود که در  مي آغاز» تاجرمانيسل« بهپردازان معروف ه قصّةسلسل”
گردد   مي، باز ه ٢٣٧/م ٨٥١حدود سال   بهشيها هکه قصّ ني جز اميدان  نمييزيچ

  .١“ رفته استني چي هند و سويسو  بهمنظور تجارت  بهو بارها

                                                   
  .پژوهشگر ايراني  ∗
 نده،ي ابوالقاسم پاة ترجم،ي در جهان اسالميياي جغرافيها  نوشتهخيتار: ي کراچکوفسکچيانوويولي يگناتيا  .1

دکتر جواد :  باره نگني در همنيهمچن. ١١٤، ص ش ه ١٣٧٩ل  چاپ او،، تهراني و فرهنگيانتشارات علم

 



   جهان اسالميراني ايياي درسينو  سفرنامهنيل اويرافي سمانيسل  ٢٥

  

 که در صدر ي نبود، طورادي زيجرل تا سوم ه از قرن اوني مسلمانان از چيآگاه
منظور ني هميرفته و رو  ميشمار  به جهاني جاني مظهر دورترنيل، چاسالم و قرن او 
  : فرموده بودند)ص(هللابن عبدا د محمهللا حضرت رسول

  .“ باشدنيکه در چ  ولو آنديدر طلب دانش برو”
ها  يني برخورد اعراب با چني نخستظاهراً

بن  عصر خالفت عمردر دوران اسالم در 
 عرب هنگام تصرف انيسپاه: خطاب بوده است

 را ييها يکشت)  بصرهکيدر نزد(بندر اُبلّه 
 ي آمده و کاالهانيمشاهده کردند که از چ

طور   به بارهنيدر ا. ( با خود آورده بودندينيچ
 تاجر مانيقبل از سل.)  کردميل بحث خواهمفصّ

 عبارت دهيدست ما رس  بهاند و نام آنان  رفتهنيچ  به کهي کساننيتر  معروف،يرافيس
 تاجر کي يگري معروف فرقه خوارج و دي از علما»بن قاسمهللا عبدا ديابوعب«: اند از بوده
 دو ني اي محبوب عبداني ابوسفحيتصر  بهبنا. »مونيبن م نضر«نام   به)يخوارج (ياباض
ا از اند، ام  کردهنيچ  بهيفر س،ياند که تا قبل از قرن سوم هجر  بودهي کساننيتر وفمعر

  تاجرماني نمانده و ظاهراً سلي بر جايا  نوشتهايسفرنامه  چي مسلک هي اباضي دو خارجنيا
 يرود که حاصل مشاهدات و سفرها  ميشمار  مسلمان جهان اسالم بهيراني انيل اويرافيس

  .١است دهيدست ما رس  به کرده وفي مدون و تألي و هند را در کتابنيچ  بهخود
چه را که   آنة و قابل استناد است و هميني عق،ي دقاري بس،يرافي سماني سلةسفرنام

 اصالت و ة درباريکراچکوفسک.  استدهي شناي و دهي دکي کرده، خود از نزدتيروا
ق معروف  فران محقّلي از گابريا گفته  بهاستناد  بايرافي سماني سلةت سفرنامدقّ

  :سدينو  ميفرانسه  بهي تاجر از عربمانيل سة و مترجم سفرناميفرانسو

                                                                                                                        
 ة کنگريهمکار  باراني ار معاصخي مطالعات تارةس مؤس،نيچ  فارس بهجي از خليرافي سيسفرها:  نژاديصف

 .ش ه ١٣٨٤ل بهار  تهران، چاپ اوراف،ي سيالملل نيب

 .١١١همان، ص   .1

 /ق ه ٢٩٠ در سال ي همدانهيفقابن 
 در دو هزار صفحه يم کتاب ٩٠٣
 کرد و از في تأل»البلدان کتاب«نام  به

 استفاده کرد يرافي تاجر سةسفرنام
 .برد و از او نام



  ٢٦  قند پارسي

  

 يها  نقشهيکند که فران توانسته است بر رو  ميفيت توصدقّ  بهراه را چنان…”
 است که يراني خوب از تاجران عرب و ايا  نمونهيو.  او را دنبال کندنينو
  .١“اند  رفتهني چيسو

  اوةفرنام سي و محتوني تا چرافي از سيرافي تاجر سماني سلري س خطِّةدربار
  :سدينو مي

جا کُلَم،  العرب، رفته و از آنةري تا مسقط، بر ساحل جزاي از راه دررافياز س”
 جي و خلالني سةري در شمال جزالکي ة سپس از تنگده،يساحل ماالبار رس بر

 جا رفته و از آن) کوباري نري جزااز يکي(  لنگبالوسةريبنگال گذشته تا جز
 و دهي رساني هانةريجز  بهجا  رفته و از آنشي پاي مااليکلبره بر ساحل غرب به

 عبور کرده و تا بندر خانفو، ني چني و سرزمرهي جزني ااني واقع مةسپس از تنگ
  از چهارشتري بني از مسقط تا چييايسفر در.  رفته استشي پد،ي کانتون جداي

  .٢“ استدهي کشطولماه 
نکات   بهيرافي سمانيسل ة سفرناميت علم و دقّينيزبي رة درباريکراچکوفسک
اشاره کرده استيلجالب و قابل تأم :  

 پلوسي پرانيوناني ةگفت  بهايها،   منزل گاهيادآوري  به خودفي در توصمانيسل”
فرسخ بس نکرده،   روز و گاه بهاسيمق ها به  مسافتنييو تع] ي اکتشافيانورديدر[

ف و شهرها و مردم  مختليها  و بندرگاهري زنده از سواحل و جزايفيبلکه توص
که  چنان.  گذاشته استيجا  بهي بازرگانيو محصوالت و مصنوعات و کاالها

  .٣“ استتر قي دقزي از کانتون نيل وات مفصّاطّالعمعلوم شده، 

 يرافي سماني سلةسفرنام
دانان و  ي جغرافانوردان،يه در مورد توجهي از همان دوران اوليرافي سماني سلکتاب
 در سال ي همدانهي قرن بعد، ابن فقميکمتر از ن.  قرار گرفت جهان اسالميعلما

                                                   
 .١١٤ ص ،نيچ  فارس بهجي از خليرافي سيسفرها  .1

 .همان  .2

  .همان  .3



   جهان اسالميراني ايياي درسينو  سفرنامهنيل اويرافي سمانيسل  ٢٧

  

 ة کرد و از سفرنامفي تأل»البلدان کتاب«نام   به در دو هزار صفحهيم کتاب ٩٠٣/ق ه ٢٩٠
دست ما   بهيل همدانفانه اصل کتاب مفصّمتأس. برد  استفاده کرد و از او ناميرافيتاجر س

م  ١٠٢٢/ق ه ٤١٣ در سال يزري چيط عل از آن، که توسي و فقط خالصه ادهينرس
  .١ مانده استيانجام شده، برجا

سال   به خود، که»الهند بيعجا« در کتاب زي ني رامهرمزاري بزرگ شهرناخدا
 نوشته، در يزبان عرب  بهم آن را ٩٥٣/ق ه ٣٤٢
 و ١٣، ٩ ة شماريها ه جا، خصوصاً قصّنيچند
 ييها ه قصّ،يرافي سماني، بدون نام بردن سل١٣٤

  .٢را از کتاب او نقل کرده است
مانيکتاب سل  بهها يني مغرب زمهتوج 

/ يالدي مجدهمي قرن هلي از اواباًي تقريرافيس
.  و در فرانسه آغاز شدي قمريدوازدهم هجر

 کتاب همان ني اي موجود از اصل عربةتنها نسخ
 نسخه در سال نيا. شود  ميي نگاهدارسي پاري ملّةاست که در کتابخان

 اصل يم از رو ١١٩٩نوامبر /ق ٥٩٦ در صفر ه کيا  نسخهيم از رو ١٦٠٢/ق ه ١٠١١
ق  ١١٣٠/م ١٧١٨سال  در.  استدهي نوشته شده، استنساخ گرديرافي سماني سلةسفرنام

 سيزبان فرانسه انجام داد و آن را در پار  به کتابني از اي ناقصة ترجم»اوسپ رنودو«
 يسينگلزبان ا  بهيا  ترجمه،ي فرانسوةز ترجمق ا ١١٤٦/م ١٧٣٣در سال . کرد منتشر

 ة سفرنامگري بار دي فرانسو»النگلس« قرن بعد کيحدود . انجام و در لندن منتشر شد
 سيق در پار ١٢١٦/م ١٨٤٥فرانسه ترجمه و در   بهي را از متن عربيرافي سمانيسل

  . ناقص بودزي او نةترجم. منتشر کرد

                                                   
 .١٢٨ ص ،نيچ  فارس بهجي از خليرافي سيسفرها  .1

 ،، تهرانراني فرهنگ ااديزاده، انتشارات بن د ملکمحم:  هند، ترجمهبي عجا،ي رامهرمزاريناخدا بزرگ شهر  .2
ةميضم  بهدينگاه کن. [١٤٥ و ١٤، ١١، صص ش ه ١٣٤٨ل چاپ اوني است بيا سهيل کتاب که مقا او 
 .]الهند بي و الهند و عجانياخبارالص

 نيل اويرافي تاجر سمانيظاهراً سل
 مسلمان جهان اسالم يرانيا
رود که حاصل  شمار مي به

 نيچ  خود بهيمشاهدات و سفرها
 في مدون و تأليو هند را در کتاب

 . استدهيدست ما رس کرده و به



  ٢٨  قند پارسي

  

 ي رامهرمزاري بزرگ شهرناخدا
 خود، »الهند بيعجا« در کتاب زين

م آن را  ٩٥٣/ق ه ٣٤٢سال  که به
 نيد نوشته، در چنيزبان عرب به

، ٩ ة شماريها هجا، خصوصاً قصّ
، بدون نام بردن ١٣٤ و ١٣
 را از ييها ه قصّ،يرافي سمانيسل

 کتاب او نقل کرده است

 تاجر مانيسل« ة متن کامل سفرناميروف فرانسوق مع محقّ»فران ليگابر« سرانجام
 /م ١٩٢٢فرانسه ترجمه و در سال   بهي را از عرب»يرافي سحسن ديابوز« و »يرافيس

 ني اة خود دربارقاتيمه، تحق در مقديو.  منتشر کردسيش در پار ١٣٠١ /ق ١٣٤٠
د در سال  کتاب را در دو جلي عربمتن »فران«سه سال بعد . چاپ رساند  بهسفرنامه را

 ي اصلة نسخيطور افست و عکس از رو  بهسيش در پار ١٣٠٤/ق ١٣٤٣/م ١٩٢٥
 ي چاپ انتقادي پژوهنده معروف فرانسو»ژان سوواژه«و باالخره . طبع رساند  به،يعرب

 سيش در پار ١٣٢٧/ق ١٣٦٧/م ١٩٤٨ فرانسه آن را در سال ة همراه با ترجميمتن عرب
  .١ندطبع رسا به

ست که در قرون ذکر ا  بهالزم
 ني در مغرب زميالدي مستمينوزدهم و ب

ژوزف « چون يشناسان قان و شرقمحقّ
 »هيدخو«، )يفرانسو (»مرنس رنو

و ) يفرانسو (» فرانليگابر«، )يهلند(
 وليشناسان بزرگ مانند  ني از چيبرخ
 يه قابل توجيقي مطالعات تطبلو،يوپ

 يرافي تاجر سماني سلة سفرنامةدربار
  .٢اند دهانجام دا
م مترجم  ١٩٥٦ژوئن /ش ١٣٣٥ رماهي ترجمه فرانسه فران، در تي رواز

 يفارس  بهيا  ترجمه»ياس عبيلو دمحم« مرحوم راني و چهل اي سيها معروف دهه
 انجام »يرافي سدي ابوزماني جهان باستان؛ سليها يشگفت «ة و گمراه کنندبيعنوان عج با

٣ديچاپ رس  بهيبي قطع جصفحه ١٨٤هران در ط انتشارات گوتنبرگ در تداد که توس .

                                                   
 .٨٦-٩١ هشتم، صص ة شمار،ايبندر و در ة مجلّ،“يرافي تاجر سمانيسل”:  نژاديجواد صف  .1

 .١١٤ ص , در جهان اسالميياي جغرافيها  نوشتهخيتار  .2

 .٣٢٩٧، ص ٣، ج شه  ١٣٥٠ تهران، ،ي چاپيها  کتابرستفه: مشار خان بابا  .3



   جهان اسالميراني ايياي درسينو  سفرنامهنيل اويرافي سمانيسل  ٢٩

  

 انجام يفارس  به که از فرانسهي ترجمه نه از زبان عربني گفته، ازيکه خود مترجم ن چنان
 .شده است

 يح و کامل متن منقّ»نيفؤاد سزگ«شناس معروف ترک  ق و نسخه محقّستمي قرن بدر
 نيبراساس ا.  منتشر کرد»هند و النياخبارالص« و با نام افتي يرافي تاجر سةاز سفرنام

  را،يرافي تاجر سماني متن کامل کتاب سل» قرچانلونيحس« دکتر ينسخه دانشمند گرام
 ة در سلسل١٣٨١ ترجمه و در سال يفارس  بهيرافي حسن سديهمراه اضافات ابوز به

  .١ها منتشر کرد ن تمديگو  گفت ويالملل ني و مرکز بريانتشارات اساط

 سينو  سفرنامهنيلو ايرافي سمانيسل
  مسلمانيرانيا

 خي در تاريرافي تاجر سماني سلمقام
 در يياي و خاطرات دريسينو سفرنامه

 کي  به. استي و اسالم مقام بلندرانيا
 يسينو گذار سفرنامه هي پاديمعنا او را با

  و سرتاسر جهان اسالمراني در اييايدر
براساس مطالعات انجام . شمار آورد به

  وني نخستيرافي تاجر سنماي سل٢شده
 عصر  دريراني مسلمان انيتر يميقد

هندوستان و   بهيياي دري خاطراتش از سفرهاة درباريا  است که سفرنامهين اسالمتمد
 هم قبل از اگر.  استدهيرس دست ما به  گذاشته ويجا از خود بر  هندانوسي و اقنيچ

                                                   
 ،يرافي حسن سديابوز:  و اضافاتيدآور، با گر و الهندني اخبارالصاي خيوارالتّةسلسل :يرافي تاجر سمانيسل  .1

ل ها، تهران، چاپ او ن تمديگو  گفت ويالملل ني و مرکز بري قرچانلو، انتشارات اساطنيدکتر حس: ترجمه
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 کتاب ني اي موجود از اصل عربةتنها نسخ
 سي پاري ملّةهمان است که در کتابخان

 نسخه در سال نيا. شود  ميينگاهدار
 ه کيا  نسخهيم از رو  ١٦٠٢/ق  ه  ١٠١١

 يم از رو ١١٩٩نوامبر /ق  ٥٩٦در صفر 
 نوشته يرافي سماني سلةاصل سفرنام

 . استدهيشده، استنساخ گرد
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 نيتر يميقد  وني نخستيرافي تاجر سمانيسل
 است که ين اسالمتمد عصر  دريرانيمسلمان ا
 يياي دري خاطراتش از سفرهاة درباريا سفرنامه

از خود   هندانوسي و اقنيهندوستان و چ به
 . استدهيرس دست ما به اشته و گذيجا بر

 از آن ياند، امروز اثر شته بوده خود را نويياي دري خاطرات سفرهاي افراداي فرد ،يو
  .ستيدر دست ن

 يرافي تاجر سلماني سيياي دري سفرنامه و ثبت خاطرات سفرهاري تحرةني زمدر
عنوان نمونه،   به. جلوتر استزي نيحي مسي در قرون وسٰطانيي از اروپاياري از بسيحتّ
.  کرده است و هند سفرنيچ  بهرافي سده قبل از مارکوپولو از سار حدود چهيرافيس

ها از   قرنيرافي سماني سلنيهمچن
 چون ابن يگردان مسلمانهانج

خسرو  فضالن، ابودلف، ناصر
بطوطه،   و ابنريجب  ابن,يانيقباد

 انوسي سواحل اقري و جزانيهندوچ
.  و گزارش کرده استدهيهند را د

 تيدست دادن مقام و موقع  بهيبرا
 تاجر در ماني سلة سفرناميخيتار
 قابل ري جدول ز،يحي مسي در قرون وسطنيرمسلمي و غني مسلميسينو نامه سفرخيتار
ه استتوج: 

 : سفرنامهريسال تحر/ مسافرنام
  ؛م ٩١٠/ق ه ٣١٠, فضالن  ابن-٢ ؛م ٨٥١/ق ه ٢٣٧, يرافي تاجر سماني سل-١

 پالن -٥ ؛م ١٠٥٢/ق ه ٤٤٤ ,يانيخسرو قباد  ناصر-٤ ؛م ٩٥٢/ق ه ٣٤١,  ابودلف-٣
/ ق ه ٦٩٧ , مارکوپولو-٧ ؛م ١٢٥٧/ق ه ٦٥٥ ,ي روبرک-٦ ؛م ١٢٤٧/ق ه ٦٤٥ ,نيکار

  .١م ١٣٥٥/ق ه ٧٦٥ , ابن بطوطه-٨ ؛م ١٢٩٨
ت در جدول ارائه شده، ه و دقّ ذکر شده و توجيخي تاريها داده  بهتي عنابا

 شتازيگذار و پ هي پادي را بايرافي تاجر سمانيعا کرد که، سلتوان اد  مينانياطم با
  . و جهان اسالم دانستراني در ايياي خاطرات درري و تحريسينو سفرنامه
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د از استاد يو بازددر ايران ر احمد ياطرات اقامت نذخ
  يجوشيماين

  ∗نذير احمد

 يها الت زباني تحصي دولت هند براي شمس۱۳۳۲-۳۳/يالدي م۱۹۵۳-۵۴در سال 
ن ييها تع بورس,  آن کشورها بودندي رسميها ها زبان  در کشورها که آن زبانيخارج
, ط آن زمان آسان باشدي در محيل زبان خارجيدولت هند در نظر داشت که تحص, کرد
 و ي فارسيها ل زباني تحصيان براي دانشجوين نظر کامالً درست بود چنانچه بعضيو ا
, فرانسه, هيترک, مصر, راني در اي و ژاپوني و شوروي و آلمانيو و فرانسي و ترکيعرب

 بنده و سيد حسن مرحوم و يعنيسه دانشجو . ند و ژاپون انتخاب شديشورو, آلمان
 سيد ينجانب همراه آقايا. يمران فرستاده شدي در ايل فارسي تحصي براي بخشيآقا

از هفت پس . ميران شديش عازم ا ه ۱۳۳۴/م ۱۹۵۵ در ماه اکتبر يلة کشتيوس  بهحسن
 را يمشهر پول هنددر خر . نبوديرانيهمراه ما پول ا, ميديبندرگاه خرمشهر رس  بهروز
ما بعداً دچار , امده بوديعمل ن  بهن صورت در بانکي اچون. مي بدل نموديرانيپول ا با

  .ار زحمات ما رفع شده بوديم و با کوشش بسيزحمات شد
م و از محضر استادان يافتيرش ي پذيان خارجيعنوان دانشجو  بهما در دانشگاه تهران

د بزرگ مانند استاد فروزانفر درس يدر آن دوره اسات. ميض نموديکسب فارجمند 
دکتر , د درس اوستاوودکتر پوردا, ن درس دستور و نثر کهنيکتر محمد معد, يمثنو
ا و يدکتر ک,  درس عروضيناتل خانلر زيدکتر پرو, ادبياتخ ياهللا صفا درس تار حيذب

                                                   
 ,)م ٢٠٠٨ اکتبر ١٩/ش ه ١٣٨٧ مهر ٢٨يکشنبه  :توفيم(رئيس اسبق بخش فارسي دانشگاه اسالمي عليگره   ∗

  .بود نوشته شده يالديم ١٩٨٩سال در  اين خاطرات
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نيما مسائل ادبي و فرهنگي و علمي 
طرز دلکش و زبان ساده  را چنان به
کرد که شنوندگان در حيرت  بيان مي

ا تقريباً دو ساعت در م. افتادند مي
 .حضور ايشان بوديم

ن يدکتر حس,  باستانيارشاطر درس فارسيدکتر احسان , يدکتر مقدم درس زبان پهلو
وابسته دانشگاه تهران بودند و ما در ار يدکتر منصور اخت, يشناس  درس سبکيبيخط

ض موفّق ياما از محضر سه استاد بزرگ در کسب ف, ميجست يشان شرکت ميدروس ا
دوم , کا بودندياحت اروپا و آمريس  به که در آن دورهيسيد نفي دکتر سعيکي, مينشد
 ةنام  لغتةامة دهخدا که مؤسس مؤسسعلّ
 در آن . بهاريالشعرا سوم استاد ملک, ندبود

 بعد يض بود و چنديامة دهخدا مرموقع علّ
ب ياش نص ع جنازهييفوت شد و شرکت تش

, مي داشتييالشعرا بهار آشنا ملک اب. ما شد
 خيکتاب مهم تار, مياشعار او خوانده بود

 يها  بخشي بود که بعضيطور نثر فارس به
کتاب  او ب, آن کتاب در درس شامل بود

 يتن انتقادبهار م. مي کامل داشتييآشنا
از چاپ درآورده بود و , فرد آن در دست او بود  به منحصريا ستان را که نسخهيخ سيتار

ن کتاب يجه آن ايدر نت.  را نشان داده بودالعاده حه فوقين متن ذوق و قريه اياو در ته
 بهار از يالشعرا محمد تق که ملک نيخالصه ا.  قرارگرفتيسرمشق محقّقان متن فارس

 يشناس عال سنده و دانشمند و نقّاد و زبانيگر نويبزرگ و از طرف د يشاعرک طرف ي
 رانيالت زبان و فرهنگ اي تحصيبرا ش از مايک سال پي ي دکتر عابديآقا. مرتبت بود

ار مهربان بود و از يما بس ااما او ب, مي نداشتييا او آشناب هندوستاندر , تهران رفته بود به
در خدمت . برد يرفت ما را همراه م ي که مييهرجا, کرد ي نميگونه کمک خوددار چيه

  .ميرفت ي او مياستادان در همراه
 يعنيان هردو کشور ي مي و دانشگاهيروابط فرهنگ, ميران رفته بوديا  بهکه ما يوقت

ان هردو کشور يقدر استوار و محکم نبود و رفت و آمد فرهنگ نيستان اوران و هنديا
 يفارس ما باان ين علّت استادان و معلّمان و دانشجويهم  به,توجود نداشقدر زياد  اين

ش ي پيها ز در دورهيدر آن دوره و ن.  نداشتندييآشنا چيران هيد ايامروزه و فرهنگ جد
ها و  گفتند و کتاب ي شعر ميستان بودند و در فارسو که در هنديدانشمندان و استادان
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زدند و  ي حرف نميفارس به ,نوشتند ي ميمقاالت عالمانه و محقّقانه در موضوعات فارس
 يشبل.  نداشتندياطّالع چيه, بودداد  ي روي فارسادبيات که در زبان و ياز تحوالت

, ندنزب حرف يفارس بهتوانستند  يره نميغ  ويمان ندويسيد سل, يرانيمحمود ش, ينعمان
 را يت و شعر فارسالعاده داش  دستگاه فوقي و فارسي در عربيونياء احمد بدايموالنا ض

 ي حسن مستثٰنيدکتر هاد يآقا, زد ي حرف نميفارس به اما ,داد ي خوب شرح ميليخ
ق از مادر ين توفيکرد اما ا ي خوب صحبت مي گرفت و در فارسياو در لندن دکتر, بود
 ياستاد بنده در لکهنو پروفسور سيد مسعود حسن رضو. بود يرانيافته بود که او اي
احت يسرا ران ي سراسر کشور اداوطلبانهطور   بهرا که اويکرد ز يت م صحبيفارس به

واو مجهول , کردند يق نميتفر چي هي اردو و فارسيها نموده بود؛ اهل هند در تلفّظ واژه
و همچنان نون غنّه در تلفّظ ما , بردند يکار م  بهي مجهول را در تلفّظ الفاظ فارسيايو 

ن ي در اقامت تهران ما بديحتّ. بردند يکار م  به اردويمعنا  به رايالفاظ فارس, برقرار بود
ش استاد يپرا  خود ي دکتراةبار رسال کي يدکتر عابد. ميشد يعلّت دچار اشکاالت م

 و ي دگرگونيمعن  بهدر آن رساله کلمة انتشار.  بردنديبي دکتر خطي آقاشان يراهنما
 آن واژه را در يبي خطيآقا.  بوددهکاربرده ش  به,اردو مستعمل است  بهکه اغتشاش چنان

بعد از , درنظر داشتندرا  واژه نشر و انتشار يشان معنيرا که ايخود دانستند ز يجا ب آن
. استکاربرده شده   به اردويمعن  بهن واژهيشان متوجه شدند که در رساله اي ايچند

 يدکّان قصّاب ه ب گوشتيداري خريد حسن براي و پروفسور سيدکتر عابد  بابار بنده کي
م که آن را پارچه ياو گفت  بهپس از آن. داد. لو گوشت بدهيک کيم که ياو گفت به. ميرفت
آخر . شود ي پارچه نم,ن گوشت استي ا,اني کرد و گفت آقاخندهاو متوجه شد و . ديکن
 يتکّه در اردو در فقره تکّا بوت! ديخواه يشما تکّه م: او گفت. مياشاره بدو گفت ا بما
ن دوره از يکه وضع ا نيخالصه ا. مييگو ي پارچه ميو ما تکّه را گاه. شود يکاربرده م هب

  . بهتر استيليکشور خ ان دوي ميش از لحاظ روابط فرهنگيدورة پ
م گرفتند ي تصمدوستانک روز ي.  بودي عابديکه گفتم برنامة ما در دست آقا چنان
 ما ممکن نبود ي اما برا,ديبار يبرف م,  بد بوديلي خزهوا آن رو. ويمربن يقزو هکه ما ب

  :ميرونن يمسافرت قزو  بهکه آن روز
 برد هرجا که خاطر خواه اوست مي  اي در گردنـم افکنده دوست رشته  
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نيمايوشيج در عروض چنان قدرت 
داشت که کمتر کسي در اين فن 

رسد و در هندوستان  پاية او مي به
آن توانايي و قدرت  هيچ شاعر به

 .شود ديده نمي

ک ير سوارساندند و ستگاه اتوبوس يا  بهي لهستانيک دانشجويما را همراه با 
 برف  و اما از شدت باران,ميدين رسيوقز  بهرحاله هما ب. خود برگشتندنمودند و ن يماش
اما امسال جبران آن . مي پس آمدمقصود بهل ين يم و بينکد ين بازديزوقم از يتوانست ينم
تهران دعوت کردند و بنابر خواهش بنده   بهزهي جايبنده را در ماه گذشته برا. شد

ن درست شد و يقزو  به مسافرتي برايا برنامه
رج افشار و دکتر ي ايآقاما همراه استاد مکرم 

ن يزوق  بهيروانيون و دکتر شيل همايناصر تکم
 دورة ق که دريم و از جامع مسجد عتيرفت

اين .  بازديد کرديم,سالجقه ساخته شده بود
باشد  عربي مي  بههاي مهم ساختمان داراي کتيبه

 نيز فرانسوي انشناس  يکي از شرقدر مقالة که
فارسي ترجمه نموده در مقاله خود که   بهها را آن کتيبهآقاي دکتر شيرواني . چاپ شده

آقاي دکتر شيرواني مقالة خود را همراه عکس . ندمسجد است شامل نمود  بهراجع
در . ستان معرفي خواهم نمودوها را در هند زودي آن  بهاهللانشاء, اند بنده داده  بهها کتيبه

احمد .  احياءالعلوم را زيارت نموديمالي صاحبالي برادر محمد غزّقزوين قبر احمد غزّ
جمله يکي سوانح عشّاق است که يک نسخة قديمي آن  از آن, غزالي صاحب آثار است

نويسندة معروف حمداهللا .  هجري در کتابخانة رضا رامپور وجود دارد٥٠٧مورخ سال 
از جا مدفون است و از زيارت قبر او نيز سرفر  نيز همان»گزيده تاريخ«مستوفي صاحب 

  .شديم
سندة نامدار يک روز قرار بستند که ما را در خدمت شاعر و نوي ي دکتر عابديآقا

 رفته بودند و از محضر او استفاده ي قبالً در خدمت وي عابديآقا. ندربج بيوشيماين
شاعر توانا و ج يوشيماين. ميدي رسويخدمت   بهچ و دشواريپپر يما از راه. نموده بودند

 يار بزرگواريما را بس بهن نبود يرنو بود در خانة خود که چندان مزانگذاران شعياز بن
 روشن يدشوار  بهآنکه مفهوم  ني اداشتم از ي بنده طبعاً شعرنو را دوست نم.فرمود

نوشتند  ي شعر ميم فارسيم که تابع عروض قدي قديشعرا. شود يشود و اکثراً نم يم
ج دربارة شعرنو گفتگو کرد يوشيماي نيکه آقا ي اما وقت,گرفتند يجالب توجه بنده قرار م
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 اما ,افته بوديستان در همان زمان شعرنو رواج و شعرنو روشن شد در هندقتيبر ما حق
م نبود و يشان تابع عروض قديشعر ا.  نداشتندي آگاهي اردو از شعرنو فارسيشعرا
 چنان قدرت ر عروضدج يوشيماياما ن, نداشتندزيادي اطّالع اردو از عروض ان اعرش

آن   بهچ شاعري ههندوستانرسد و در  مية او يپا  بهن فني ا دريداشت که کمتر کس
سندة ي بلکه نو,ک شاعر توانا بوديج نه تنها يوشيماين. شود يده نمي و قدرت دييتوانا

ده ينظر احترام د  بهاريار بسي بسيقينام رسالة موس  به معروف اوةبزرگ بود و رسال
 يها الؤدر جواب س. ده بوديهم رسان ه بيقيالعاده در هنر موس ه فوقاو دستگا. شد يم

 يقيز از موسيبنده ن. طرز ساده و روشن بر ما واضح نمود  بهن فن راي رموز ايدکتر عابد
 »نورس«نجانب کتاب يدر اصل ا. ام  داشتهيي آشنايک کميهند خصوصاً از دهرپد 

 است يقين کتاب در فن موسيچون ا. ما ح نمودهيم عادل شاه را تصحيف ابراهيتصن
. کتاب بر من روشن شودن فن را بدانم تا مطالب يات اي از مبادي بود که بعضيضرور

ال يزش دهرپد و خيکه او از آم طور نيبد, نو در دهرپد شده است عادل شاه موجد سبک
, ابهوک, يسنچار, انترا, يي استهايعني چهار منزل يجا جاد کرده که بهيک طرزنو اي
دن طرز جالب ي دارد و اي در اشعار او افتادگيسنچار. پدش فقط سه منزل داشتههر

 از استاد بخترخان کالونت اشعار نورس را در وگرفته و ار قراريتوجه شاهنشاه جهانگ
شرح و بسط نوشته شده   بهيريبرد چنانچه در توزک جهانگ يد و لذّت ميشن يشب م
 ي که آقاينکات بهاما داشتم  ي ميين فن آشناي ا ازيده قدرکه بن نيوجود ا با. است

 ي و فرهنگيما مسائل ادبين. مي نبرديها را پ من و دوستان من آن, ان نمودهيج بيوشيماين
رت يکرد که شنوندگان در ح يان ميطرز دلکش و زبان ساده ب  به را چنانيو علم

 مسائل ن مدت او از حلّي ام و دريدشان بويباً دو ساعت در حضور ايما تقر. افتادند يم
ان يم چ دري اما ه,نمود ي او را دولت انتقاد ميگفتگو.  نکرديگونه خوددار چي هيفرهنگ
ان مسائل يم  اما در, نبودياسي او سيگفتگو. دا نبودي پيا تلخي او شدت يگفتگو
 او بر آن موضوع روش. گرفت يز موضوع بحث قرار مي نياسي امور سي بعضيفرهنگ

 ي دانش و فرهنگ قدماةلحاظ مقام شامخ نمون  ازيفن مرد نحيا. عادالنه و محقّقانه بود
اد آن ي يم و مدتيو مرخّص شد محضر ام و ازيار استفاده نمودي بسيما از و .ران بوديا

  .ديبخش ي ميمصاحبه مرا لذّت



  ٣٦  قند پارسي

  

ه دانشگاه ي در مجلّه علوم اسالمي مقالة مفصّلي عابدي آقا,رانيپس از بازگشت ا
ن يدم که ايسنده توانا چاپ نمودند و بعد از چند سال شنين شاعر و نويتهران دربارة ا

  . روحش شاد.افتي وفات ي شمس١٣٣٨خته در سال يمرد دانشور و فره
  



  يش در هند و سفرهاعلي اصغر حکمت  ٣٧

  

   و سفرهايش در هندعلي اصغر حكمت
  ∗کريم نجفي برزگر

 ۱۲۷۱در سال ) الممالك شيرازي حشمت(علي اصغر حكمت فرزند احمد علي مستوفي 
اجداد وي از علماي شيراز بودند و از طرف .  در شهر شيراز والدت يافتم ۱۸۹۲/ش ه

اومادر نيز نوة حسن فسايي نويسنده كتاب فارسنامه ناصري بود و جد خان  د علي سي
  .١مدني اميركبير صاحب شرح صحيفه نام داشت
اتمات علوم و وي تحصيالت علوم قديمه در مقطع مقدفارسي و عربي را در ادبي 

ه فراگرفت و پس از تكميل تحصيالت دبيرستان از دانشگاه ه و منصوري علميةمدرس
  .٢ان بازگشتتهر  بهالتحصيل گرديد و  فارغادبيات ة پاريس در رشتنربوِس

نقش پارسي بر احجار «, »سرزمين هند«توان از کتابهاي  از جمله آثار ارزندة او مي
  .برد نوشتة جان ناس نام» ترجمة تاريخ اديان«و » بياد هند«, »هند

كار شد وي در   بهي مشغولمهمي بسيار ها بعد حكمت در سمت  بهاز اين دوره
هجري شمسي  ۱۲۹۹را آغاز كرد و در سال  خود فعاليت در وزارت معارف ۱۳۳۷سال 

 هاي تمسئولي. سمت رئيس بازرسي وزارت معارف منصوب گرديد  بهطور رسمي هب
  :ترتيب بدين شرح است  بهديگر وي

  . هجري شمسي۱۳۰۷ معارف در سال  كلّةرئيس ادار

                                                   
  .نو دهلي, و رايزن فرهنگي جمهوري اسالمي ايران) ايران(عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور   ∗
، ش  ه۱۳۷۶-۱۳۵۸, انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، تهران,  درگذشتگان مشاهير ايرانهنام ، زندگيگلزار مشاهير  .1
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  ٣٨  قند پارسي

  

علي اصغر حكمت در اسفندماه 
شهر  م سفري به ۱۹۵۶/ش ه ۱۳۳۵

درا نات تاگور كلكته ديار رابين
داشت و چنانچه خود نگاشته 
شعري در وصف آن سرزمين 

  :سروده است
  جگر هتّه نديدم چون تير نگاهت به

  چون ناوك مـژگان تو البتّه نديـدم
 جهان شهر بسي خرم و آباد ديدم به

 دالرايـي كلكتـه نديـدم شهـري به

 ۱۳۰۰هاي  مأمور مطالعات در تعليم و تربيت و قوانين ثبت اسناد در اروپا در سال
 .شه  ۱۳۱۲ا ت

 .شه  ۱۳۱۲كفيل وزارت معارف در سال 
 .شه  ۱۳۱۳-۱۳۱۷هاي  وزير فرهنگ در سال

 .شه  ۱۳۱۴-۱۳۱۷هاي  رئيس دانشگاه تهران در سال
 .شه  ۱۳۱۸وزير كشور در سال 

 .شه  ۱۳۲۰وزير بهداري در سال 
 و ۱۳۲۷هاي  وزير امور خارجه در سال

استاد كرسي  ,شه  ۱۳۲۹ و از سال ۱۳۲۸
دانشگاه در ريخ مذاهب و اديان ايران تا

 .١تهران بود
رئيس هيأت نمايندگي در كنفرانس 
عمومي يونسكو منعقد در فلورانس در سال 

 .يادي م۱۹۵۶ و در دهلي نو در سال ۱۹۵۰
سفيركبير ايران در هند در سالهاي 

 .شه  ۱۳۳۶-۱۳۳۲
عنوان   بهم ۱۹۵۳/شه  ۱۳۳۲گونه كه ذكر گرديد علي اصغر حكمت در سال  همان

  .در هند حضور داشتم  ۱۹۵۷/شه  ۱۳۳۶سفيركبير ايران منصوب و تا سال 
ي مختلف اين ها شهرها و ايالت  بهحكمت در مدت حضور خود در هند سفرهايي

ي مختلف سرود ها مناسبت  بهت اقامت خود اشعاري در مدةسرزمين داشت و مجموع
  :رسد نظر مي  بهكه شرح آن ٢ثبت گرديد» هنديات«عنوان  و به

                                                   
 .١٤٠ص , گلزار مشاهير  .1

آوري گرديده و  جمعکوشش دکتر سيد حسن سادات ناصري  به» سخن حکمت«مجموعة اين اشعار در کتاب   .2
  .چاپ رسيده است  خورشيدي به١٣٥١توسط انتشارات ابن سينا در سال 



  يش در هند و سفرهاعلي اصغر حکمت  ٣٩

  

اي كه شاعر معاصر هند جوش   در انجمن مشاعره۱۳۳۲حكمت در بهمن 
  :نگارد نمايد و شرح آن جلسه را چنين مي آبادي در آن حضور داشت شركت مي مليح
جوش ( دهلي انجمن مشاعره آراسته و وي هدر ماه گذشته شبي در تاالر بلدي”

 حقير در آن جمع حاضر و در صدر رياست نشسته بود، چون اين) آبادي مليح
 تشويق زبان لطف  بهدوره غزل خزف را با گهرهمسنگ كردم بخواندن يك

اردو سروده بود بنام اين حقير برخواند، چون   بهگشود و غزلي كه تازگي به
  .“من اهداء فرمود هرا ب كلمات فارسي آن بر لغات هندي افزوني دارد آن

را با نامة  طبع گرديد و يك نسخه از آن» كل آج «ةپس از چند روز آن غزل در مجلّ
دارد   ما در دهلي قدم رنجه ميةسفارتخان  بهگاه نيز هب ت براي اين حقير فرستاد و گاهمحب

 غزل او با اين دو بيت شروع. برد  ميجام و صراحي هو از جفاي زمانه شكايت ب
  :شود مي

  دگيـ زن  ن عطرچكان ـبي تا كه حريم كيف
   زندگي  كنان  ان رقصفش عطرچكان و گل

  دوش ني بلبـف بـن برخ زلـف چمـام بكـج
  دگيـه رخـان هي زنـوة اللـار و جلـرقص به

نياز نزد او   به بحر و قافيه سرودهانهم  بهفارسي ه بيحكم ادب غزل  بهبنده نيز
  :فرستادم، از سخنان ناسرة خود بسي شرم دارم

ــدگي   ــاِن زن ــرا راز نه ــدل م ــد ب   جــوش زن
ــان ســر نهــان نيــستي كــرده دهــان    او عي

  در ظلمات زلف خود كرد نهـان شـب عـدم          
  چون تن نيم بـسملم شـد هـدف نگـاه تـو            

  روي گـل  قطرة خوي بروي تو شبنم تـر بـه       
  كف  ر ز هجر تو لخِت جگر مرا به       و سح شام  

  زبـاِن مـن ذكـر اوان مـرگ شـد           بر   نام تو 
  هنـد رهنمـون     بـه  چشم سياه تو مرا گـشت     

   شــاعرانهنــد بــود شكرســتان از لــب قنــد
ــي   ح خــود عاشــق تلــخ كــام رااز ســخن مل

  نــوش كــنم چــو از لــبش آب روان زنــدگي
ــدگي    ــان زن ــرح و بي ــا ش ــه فن ــود ز نقط   ب
  گـــشت ز آفتـــاب رخ نورفـــشان زنـــدگي

  جـان زنـدگي   زني شـعله بـه   تند مزن كه مي 
  بهر مشامم اين دو بس عطرچكـان زنـدگي        

   من همين لقمه ز خـوان زنـدگي  هست نصيب 
  ياد تـو در ضـمير مـن فكـر زمـان زنـدگي             

  كجا همي كشد عشق عنـان زنـدگي         به بين
  شـكنند صــد شـكر طوطيکـان زنــدگي    مـي 

  جوش نگر پر از شكر كـرده دهـان زنـدگي          



  ٤٠  قند پارسي

  

 دگيـان زنـشـاد نـرا بـت  مير زـ پِرـاغـس وـعر تـش ر ما بهـد خاطـشاد بزي كه شاد ش
داشت اين » تال ناني«شهر   بهسفريهجري شمسي  ۱۳۳۳حكمت در شهريورماه 

باشد كه در ايالت اوتارپرادش و   مي متر از مناطق زيباي شمال هند۱۹۳۸شهر با ارتفاع 
 در گردشگري هند مهمتال از شهرهاي  ناني.  جبال هيماليا واقع گرديده استةدر سلسل

  .ي زيبا در مركز شهر و اطراف آن استها و داراي درياچه
ـ              شاخـسار  هعيد است و يـار در بـرو گلهـا ب

  در فصل گل چو باز بشد كـار دل ز دسـت           
  افطار ما از آن لب شهد است گرچه نيـست         
  آن نقدجان كه موهبت فـيض جـام اوسـت     

   خلق خواسـت رآن خسروي كه رنج خود و خي  
  جـام مرصّـعت ندهــد زيـب زآنكـه نيــست    
  شــايد پــسند خُلــق كــريم تــو اوفتــد     

ـ            صـدق  هاي شيخ روز حشر سـبق ميبـرد ب
   گُل آمده استفصل هچو ماه روزه ب» حكمت«

ــم ــيداري ــ  م ــار   هب ــداريم انتظ ــام و ن   ج
ــان روزه دار   ــد دم پاكـ ــدد كنـ ــايد مـ   شـ
  صـــوم وصـــال روزي مـــا طالبـــان يـــار

ـ      غمـزه ايـن سـاقيان نثـار       هچون سازمش ب
ــدار  ــه حقّـــش نگاهـ   باشـــد بـــروز حادثـ

ــِد ــ پن ــت ب ــ ه من ــهوشگ ــاهواراز د  ب   ر ش
   عيـار  زراين قلـب مـا كـه پـاكتر اسـت از             

ــةاز ســـبح ــرابخوار رنـــدة تـــو خرقـ    شـ
  ت كارـكام تو رف هه بـك  مين زـطار كـاف

  :نويسد كشمير مي  بهاو در خصوص سفر خود
 ۱۳۷۴الحرام  الحجه كه مصادف با دهم ذي) م ۱۹۵۵( ۱۳۳۴در شب نهم مردادماه 

د بخشي غالم محم) كشيمر(مناسبت عيد مبارك اضحي در شهر سرينگر  هاست ب
شام آماده ساخته و در آن از  هضيافتي بظم كشمير در منزل خود مجلس اعصدر

yγŠ$«اغذيه گوناگون و گلهاي رنگارنگ  Ïùuρ $tΒ ÏµŠÎγtG ô±n@ ß§àÿΡF{$# —%s#s?uρ Úã ôã F{$# ( «١ 
فراهم كرده، صدر رياست گوان سينگ كه مهاراجه كشمير است و جواني بسيار 

 و معاريف باشد با مهاراني و جمعي كثير از وجوه پسنديده اخالق و مهربان مي
نغمات خود سرخوش  هدر پايان شب قوالي خوش آواز حاضران را ب. شهر بودند

نوازي و مهرباني از او درخواست كه با افتخار  پاس وظيفة مهمان هميكرد ميزبان ب
كالم پارسي بسرايد، وي در اين غزل دو بيتي با ساز  هاين بندة نويسنده بيتي ب

  :همساز كرد و گفت
                                                   

 .٧١آيه , زخرفسورة   .1



  يش در هند و سفرهاعلي اصغر حکمت  ٤١

  

حكمت در مدت حضور خود در 
هاي  شهرها و ايالت هند سفرهايي به

مختلف اين سرزمين داشت و 
مجموعة اشعاري در مدت اقامت 

هاي مختلف سرود و  مناسبت خود به
 .ثبت گرديد» هنديات«عنوان  به

  رونـد بـباب آمـوي كـان من بـاز دل بري  ب آمد بروناكه از چشمم شرقدر مستم  آن  
كلمات شيرين فارسي  ه بحضار كه غالباً

كم و بيش آشنايي داشتند از اين بيت خرم 
شناسي و  نشان حق هگشتند، در خاطر آمد كه ب

همان بحر و قافيه در  هشرط ادب غزلي ب
يد كه از آن شب و انجمن ارديف بسر

پس اين ابيات شكسته بسته . باشديادگاري 
  :هم در آن شب ساخته و پرداخته گشت

  حجاب آيد برون ماه من در تيره شب گر بي   
  شد درون جـان مـن پـر از نـواي عاشـقي            

ـ             د اگـر  از كتاب عشق بـابي شـيخ مـا خوانَِ
  ور  چون فالطون گر شود دل غوطه       مي در خُم 

  سوخته مرغم چو عرفي هست كشميرم قفس      
  اط سـبزه در بـاغ نگــين  برنـشين انـدر بــس  

  حشمت تخت سـليمان نزهـت بـاغ نگـين         
  هست كشمير آسمان، صدر رياست آفتـاب      
  چون شمارم خويهاي نيك و اخالق كـريم       

  زار اوــاد و از گلـرم بـر خـد كشميـا ابــت

  شود چون آفتاب آيد برون     صبح رخشان مي  
  آنچنان كز خاك من بانگ رباب آيد بـرون        

   آيـد بـرون    دفتر دانش بـشويد بـي كتـاب       
  پر ز نور حكمت آخر خـود ز آب آيـد بـرون    

  آيد بـرون   مرغ كباب  بو كه بال و پر از اين      
  الله بين كز خاك چون جام شراب آيد برون
  روي بلقيس است كانجا بي نقاب آيد برون       
  زير پايش ماه نـو زريـن ركـاب آيـد بـرون         
  نعمت صدر رياسـت از حـساب آيـد بـرون          

  د بروننكهت گل دمبدم همچون گالب آي
 رود و چهار  مي(Mansbul) »مانسبل« بهنزهت گاهي موسوم  بهاو براي بازديد

  :سرايد  ميرباعي زير را در اوصاف كشمير
   بط ةنگر گل » كشمير« به ١»تال«در  
 لطـغ هي بـد گويـان يدهـم كشـاز سي

  شـط   اندم كه شنا كننـد از بحـر بـه         
 ه الجورد صد نقطه و خطـبر صفح

*  
  چنار در هامون اسـت    صدش  » كشمير«

 راخـترده فـاخ گسـن و شـآن برگ ببي
 كوه افزون است   كش فر و شكوه خود ز     

 م ز آستين بيرون استـون كف كريـچ

                                                   
 .استاي در كنار شهر سرينگر  تال نام درياچه  .1



  ٤٢  قند پارسي

  

قرن چهارم قبل از (ط آشوكا امپراطور قدرتمند سلسلة موريا شهر سرينگر توس
يانه، گسترش يان شرق و آسياي مي براي بودامهمعنوان مركزي  هساخته شد و ب) ميالد
 همزمان ,دست گرفتند هت منطقه را بن حاكمينادر قرن چهاردهم ميالدي مسلما. يافت
ترويج اسالم در   بهد علي همداني عالم و هنرمند بزرگ ايراني با ياران خويشميرسي

اين . دين اسالم گرويدند  بهيانيهاي كثيري از هندويان و بودا كشمير پرداختند و گروه
 ةت گمارد و منطقترويج فرهنگ و هنر اصيل ايراني نيز هم  بهالوه بر دينعالم بزرگ ع
که علّامه اقبال الهوري در وصف او چنين   چنان.ايران صغير تبديل نمود  بهكشمير را

  :گويد مي
  ب و دلپذيرـبا هنرهاي غري  راِن صغيرـرد ايـآفريد آن م

 اشهر كلكته ديار رابيندر ه ب سفريم ۱۹۵۶/ش ه ۱۳۳۵ ماهاصغر حكمت در اسفند علي
  : استنگاشته شعري در وصف آن سرزمين سروده نات تاگور داشت و چنانچه خود

  جگر هتّه نديـدم    ه تير نگاهت ب   نچو
 م و آبادجهان شهر بسي خر هديدم ب

ـ         ه نديـدم  چون ناوك مژگان تـو البتّ
 دميـه ندـي كلكتيـدالرا هري بـشه

*  
ــن  ــو بي ــاي ت ــه روم طلعــت زيب   مهرجــا ك

  در كوي، گل روي سـمن بـوي تـو بـويم           
  در هنــد، ز ســوداي ســر زلــف تــو گــويم 

ـ           دم و نـاي سـرآيد      ههر نغمـه كـه بلبـل ب
  در رهگــــذر عمــــر ز يــــاران رونــــده
  اين ديـده كـه بينـا شـده از دولـت ديـدار          

  سـت  خدا بر شده دستي    هزين باغ بهر سو ب    
  »حكمت «ةدل را كه تو داديش يكي قطر

   تـو بيـنم  هر سر كه نهـادم همـه در پـاي      
  در بـــاغ، قـــد ســـرو دالراي تـــو بيـــنم

ــان  ــدر روم، هم ــنم غ ــو بي ــضاي ت   ره بي
  سـت كـه از نـاي تـو بيـنم           ييپر سوز نـوا   

ــ   ــنم ب ــه بي ــاه ك ــنم  ههرگ ــو بي ــاي ت   تمنّ
ــنم   ــو بيـ ــاي تـ ــو بينـ ــه روي تـ   در آينـ

  تـو بيـنم   » خـدايان «  بـه  هر برگ درختـي   
  نمـــو بيـاي تـده دريـ الال شؤـلؤـر لـپ

ورود كمپاني هند   اين شهر بااهميت.  بنگال غربي هند استكلكته مركز ايالت
عنوان بخشي از منطقه  ه ميالدي آغاز شد و در آن زمان اين منطقه ب۱۶۹۰شرقي در سال 
  .وله حاكم وقت بنگال بودالد  سراجنوابتحت حكومت 

نمايد اين   ميشهر لكهنو مركز ايالت اُتارپرادش  بهحكمت در همان سال سفري
  .ي شيعه و مدارس ديني بودها نواب حكومت  هند و در سابق مقرمهماز مراكز شهر 



  يش در هند و سفرهاعلي اصغر حکمت  ٤٣

  

  :است لكهنو اظهار داشت چنينةاي كه دربار قطعه
  يك نكته بيـا ز بنـده بـشنو     

 هفت اقليمو ت ادر چار جه
  كاندر دو جهان ز كهنه و نو      

 نوـهر لكهـبود ز شـتر نـبه
مناسبت  هين اوليا بالد درگاه خواجه نظام در ,م ۱۹۵۶/ش ه ۱۳۳۵ ماه در ارديبهشت

 گلفشاني در مقبرة ميرزا اسداهللا خان غالب دهلوي شاعر فارسي زبان قرن اخير ةجلس
  :ساخته شد هندوستان اين رباعي ارتجاالً
  او ثاقـب شـد     غالب كه شهاب شعر   

 هي يافتبر ملك سخن چون اسداللّ
  اســتاد هــزار صــائب و طالــب شــد 

 دـ از آن غالب شاعرانـلة شـبر جم
 بدين »شب ما سحر ندارد«غزلي با طليعة  ,م ۱۹۵۶/ش ه ۱۳۳۵ماه سال  در بهمن
  :شرح سرود

  دل مـا ز شـام زلفــت ز سـحر خبـر نــدار    
  قفس درون چو طوطي    هديار هند جانم ب    هب

  نكند سخن برهمن، ندهد ز عـشق پنـدم        
ـ      ديـار نيـستي شــد   هچـو روان رهنـوردم ب

  سوخت آري من و آه پرشراري كه جهان ب      
  همه باغبان ز اول رخ چون گُل تو جويـد         

  اي و از ما دو هزار دامـن اشـك           ز تو نامه  
  دل حكمت پريشان سوي او برد غم جان

  جهان سـحر نـدارد   هشب محنت غريبان ب   
  كند كه پر ندارد   ه  همه دشت پر ز شكر چ     

  جان دردمنـدم سـخنش اثـر نـدارد         هكه ب 
  هم از آن وطـن هـواي سـفر دگـر نـدارد       

  سـينه بـاري بجـز از شـرر نـدارد       هفسم ب ن
  گلستان در آخـر ز تـو خـوبتر نـدارد          هكه ب 

  ازايـن گهـر نـدارد       بـه  ز پي نثـار چـشمم     
  ري خبر نداردـان دگـهاي جان كه ز لطف

جامي در عبدالرحٰمن سبك موالنا   به غزلي,م ۱۹۵۶/ش ه ۱۳۳۵ماه سال  در دي
  :سرود» وفا و جفا«عنوان  شهر بمبئي با

ــر ــسرم گ ــيب ــه زن ــا  ب ــغ جف   تي
  عاشقي گر گناه ماست چه باك؟     

ــن بــ   ــه م ــن  هگن ــكار و عل   آش
  در اشارات شـيخ نيـست نجـات    

ــة مقــصود  مــي ــي طــوف كعب   كن
ــافي   ــود ك ــرا ب ــت م   روي آن ب
ــين وجــود    اي شــده راحــل جب

ـ     مـن از طريـق وفـا   م جـان سپرب
ــ  ــا و عفـــ ــراهللا ذنبنـــ   !اغفـــ

ـ         ا و خفـ   سـر  هبهتر از فسق تـو ب
ــفا  ــت شـ ــانون او نيافـ   دل ز قـ
ــود ز راه صــفا  ــو گــر ب   ســعي ت

  ي اهللا وحـــده و كفـــي بسحـــ
  افـــقز رســـدت راجـــل عـــدم 



  ٤٤  قند پارسي

  

  يـفـنـاً فـانعـم مـســد الجـوج  عشق جانان جان هب» حكمت«داد 
ط علي  يا انگشتري گمشده كه توس»هلنتَشكُ« مثنوي ,م ۱۹۵۶/ش ه ۱۳۳۵در سال 

 ه دهلي هجري شمسي در بمبئي از طرف دانشگا۱۳۳۶در سال و اصغر حكمت ترجمه 
  :اي از آن بدين شرح است طبع رسيد قطعه به

ــزن راز   ــد مخـ ــخن اي كليـ   اي سـ
ــب از   ــن لبال ــا ك ــام م ــيج ــاب  م   ن

ــن   ــاز كه ــام جــان ز س ــد ك ــخ ش   تل
ــاز  ــشق مج ــديث ع ــت از ح   دل گرف

  مــا را» احــسن القَــِصص«تــازه كُــن 
ــ   اش ديــرين شت خــسرو فــسانه گ

  عشق ليلي وشي كـه مـه سيماسـت         
ــصّه  ــت«قـ ــر » ژوليـ ــو ديگـ   مگـ
ــاني « و»انوي مــصربــ«عــشق    »آنت
  ذارــــگـب» نـل و دمـن«ان ـتـداس

ــ  ــن ب ــب ك ــراز  هدري از غي ــده ف   دي
ــيراب   دل مـــازان شـــراب كـــن سـ

ــ  ــوفكن ب ــوري از ن ــخن  هش ــاز س   س
  از حقيقـــــت نـــــوايي از نوســـــاز
ــن رهـــا يوســـف و زليخـــا را      كـ
ــيرين    ــتان ش ــم داس ــو طع ــن ز ن   م

  »دور مجنون گذشت و نوبت ماست     «
ــو« ــ » رومئ ــون ب ــز خ ــ هرا مري   رجگ

ــخنداني  ــوكن ارســ ــخن نــ   در ســ
  ارـيـد بـــنـر ز هـــي دگــانـغـارم

نارك و اي در خصوص معبد كُ ومهظ من,م ۱۹۵۷/ش ه ۱۳۳۶در شهريور سال 
باشد سرود اين افسانه و حكايت كه در   ميكه در جهان معروف جاري باستاني آنح

و در اشعار مانده  ن باقيافواه و السنة اهل بنگال و اُريسا جاري است از آن نيا روزگارا
  .بنگالي نيز آمده است

آن را آغاز و در » پوري«حكمت آن را موضوع منظومة خود قرار داده و در بندر 
  :پايان رسانده است هشهر كوهستاني دارجلينگ ب

ــر   ــر هن ــشنو اي پ ــتان ب ــي داس   يك
  چنــين خوانــدم از دفتــر هنــدوان   

ــ ــديم  هبـ ــار قـ ــتان آن ديـ   هندوسـ
ــيالد در  ــال مـ ــاچـــو از سـ   رروزگـ

  بـــــشد آن مهاراجـــــة نيكنـــــام
  كنـارك كـه پـر از گـل و اللـه بـود      
  در آن شــهر زيبــاي دريــا نــشان   

ــدر    ــر پـ ــسر بـ ــر پـ ــين مهـ   ز آيـ
ــاودان   ــخن ج ــدر س ــستند ان ــه ب   ك

ــيم اول« ــهي بــ » نراس ــريمش   د ك
  ت و چهار  صهزار و دو صد رفت و ش      

ــ ــك  هب ــ اُمل ــانش ب ــسا جه ــام هري   ك
ــود   ــه بـ ــاي بنگالـ ــاري ز دريـ   كنـ

ــشت  ــه گ ــف راد ش ــشان ك   گوهرف



  يش در هند و سفرهاعلي اصغر حکمت  ٤٥

  

ــر   ــد مهـ ــر خداونـ ــت بهـ   برافراشـ
ــارك« ــاب » كنـ ــد آفتـ   از آن معبـ

ــتندگي ــد در پرســ ــه شــ   مهاراجــ
  تـگفـبود اي شـه نـن آگـاه مـز م

ــتش ــ  پرس ــر از نُ ــي برت ــپهرگه   ه س
  هندوستان يافـت صـد آب و تـاب        هب

  همــي كـــرد خورشـــيد را بنـــدگي 
  !تـي گرفيداـخ د را درـيـكه خورش

  آئين هندويي نيزمهمعنوان مركز  ها است كه بوريسشهر پوري از شهرهاي ساحلي اُ
 كه هر ساله زايرين زيادي را از سراسر هند» جاگرنات«معبد معروف . رود  ميشمار به
  .كند در اين شهر واقع شده است  ميخود جلب به

ت شهر مركزي  بههاي هيماليا  بسيار زيبايي در كوهةدر شمال ايالت بنگال غربي منطق
كند كه   ميصلشهر سليگوري متّ  به قطار كوچكي اين شهر را,دارددارجلينگ وجود 

  .شود  ميجهاني محسوب جزو ميراث
  : در مورد دهلي چنين سرود,م ۱۹۵۷/ش ه ۱۳۳۶در خرداد 

  تابان شـده جـان ز خـاك دهلـي         
  فـــشاند  مـــينثـــار  بـــهچـــشمم

  م كـه پـرورد    ا من مست از آن مي    
ــ  ــك ب ــرخ مل ــد  هدر چ ــص آم   رق

  رشاز آگـــره مگـــو و فـــتح پـــو
ــرخ   ــة س ــب و قلع ــسجد قط   از م
  چــون آتــش طــور آب جمناســت 
ــتداران   لــــيكن ز فــــراق دوســ

ــ  ــاج ب ــس ت ــه آن  هب ــاد رفت ــا ب   ج
  »حكمت«چون ماهي خسته جان 

  وز اختـــــر تابنـــــاك دهلـــــي
ــ  ــه ب ــي  هدردان ــاك دهل ــاك پ   خ

  دهقــــان ازل ز تــــاك دهلــــي
   دهلـي  ١مطرب چـو نواخـت راك     

ــي   ــالك دهل ــان ه ــاهان جه   ش
  هم ملكـت و هـم مـالك دهلـي         

ــان ــي  ج ــاك دهل ــداي خ ــاد ف    ب
ــي   ــاك دهل ــزار چ ــينه ه ــد س   ش
  گر رفت سـري چـه بـاك دهلـي         

  يـلـاك دهـبـده در شـد آمـيـص
جهت رونق علم و   بهونپور كهج دربارة شهر ,م ۱۹۵۷/ش ه ۱۳۳۶حكمت در سال 

اشعار . شيراز هندوستان اشتهار يافته است  بهادب فارسي و مشاهير و علما و عرفاي آن
  : سروده استزيبايي بدين شرح

  

                                                   
 .معني راه و طريق نام نوائي از موسيقي و به: راك  .1



  ٤٦  قند پارسي

  

  ه خورشــيد شــد نورپــاش  اســحرگ
ــ ــق   هب ــان در تت ــب نه ــرب كواك   مغ

  چو برخاست خورشيد و كيوان نشست     
ــِه نيكبخــت    ــب ش ــشنده كوك   درخ
  نگــويم كــه شــرقي اســت عنــوان او

  وي گرفـت  أچو بر تخـت جونپـور مـ       
ــتان  ــود چــون ســرو در بوس ــك ب   مل

ــ ــم   هب ــازار عل ــاه ب ــد از ش ــق ش   رون
ــالب    وزان گــشت چــون صرصــر انق

ــارا ــار  ز تـ ــيش تتـ ــور و جـ   ج تيمـ
  همــه هنــد ويـــران ز بيــداد بـــود   

  بـست  كشور حصاري ز دانـش چـو      هب
  جوج ســـدها ببـــستند اگـــرأيـــ هبـــ

ــد  ــاخت ســدي بلن ــر س ــم و هن   ز عل
  آبــادي ملــك در تخــت گـــاه    هبــ 

  بياراســـت در آن مبـــارك زمـــين  
  بـــسي مـــسجد و مدرســـه اســـتوار
ــاي آبـــاد گـــردون شـــكوه      بناهـ

  هـر گوشـه در شـهر بنـد       هعيان شد ب  
ــ ــد رواندر اطـ ــتان شـ   راف هندوسـ

  علـم و ادب هـر كـه مـشهور بـود            هب
  ســوي شــاه شــرقي نهادنــد روي   
  چــو پروانــه اهــل هنــر گــشته جمــع

  ١ قاضــي شــهابهمگــر شــيخ داننــد
ــي    ــد متك ــسند درس ش ــر م ــو ب   چ

ـ    ايـوان چـو شـد شـيخ نيكـو نهــاد      هب

ــ ــك زد ب ــاشةشــب صــيح هفل    دورب
ــرق    ــاه ش ــه ش ــان كوكب ــقعي   از اف

ــ  ــرقي ب ــراهيم ش ــست  هب ــوان نش   اي
  نه شرقي نـه غربـي مبـارك درخـت         
ــوان او   ــمعي در اي ــود ش ــور ب ــه خ   ك

ــر ز او ــت فـ ــاال گرفـ ــگ بـ    فرهنـ
ــه ــتان   بـ ــيراز هندوسـ ــور شـ   جونپـ
  عهدش كـه جونپـور شـد دار علـم          هب

  چمن شد خزان بوسـتان شـد خـراب        
ــار گيــسوي يــار  ــار چــون ت   جهــان ت
  مگــر ملــك جونپـــور كآبــاد بـــود   

ــور   ــه از ج ــست  ش ــن نش ــار ايم   تات
ــك ز زر  ــكندر ز روي و اتابـــ   ســـ

  هــا آن شــه هوشــمند   جوجأيــ  هبــ
  عمـــارات بـــسيار فرمـــود شـــاه   
ــن  ــشر دي ــم و پــي ن   پــي كــسب عل

ــه ــار   ب ــان يادگ ــد در جه ــور ش   جونپ
  رفعـت چـو كـوه      هوسعت چو دريا ب    هب

ــد   ــساجد بلنـ ــع و مـ ــدارس رفيـ   مـ
ــاروان  ــر كـ ــل هنـ ــشته اهـ   ز سرگـ

ـ    اش شـهر جونپـور بـود    جـان قبلـه   هب
ــروه خ ــوي گـ ــار سـ ــشه از چـ   ردپيـ

   قامت شـه چـو شـمع       ددر آن جمع ب  
ــد ز  ــبدانـــ ــابشـــ   هر ادب آفتـــ
ــه ــدر آن حلق ــي  د  ب ــا يك ــاه دان   ش

ــاد  ــي زر نهـ ــر او كرسـ ــه از بهـ   شـ

                                                   
از اجلّه علما و فقهاي مسلمان هند است كه در » فاضل هندي«الدين محمد جونپوري مشهور به قاضي شهاب  .1

 .زيسته قرن نهم هجري در آن شهر مي
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  نـمان و زميـش آسـد كُرسيـه شـك  ن؟ـــديرـي زمــرسـ ز كدازـه سـچ
 دوستي دو ملّت ة فرهنگيتوان در البالي اشعار اين شاعر و فرهيخت هرحال مي به

, ر آخر چون ديگر شاعران ايراني که مدتي در هند بودندد, ايران و هند را مشاهده کرد
ماه  جمله اين اشعار شعري است که در دي کند و از گاه دلش نيز هواي وطن مي

سروده  »م چنين خواردهندوستان چرا مان به«عنوان   بانو در دهلي ,م ۱۹۵۷/ش ه ۱۳۳۶
  :است

  شهرستان جانم غم چـو شـد ميـر         هب
ــت ما  ــا ياف ــم ت ــن ز غ ــر ت ــهخمي   ي

ـ      هندوسـتان ز هجـران     هفرو ماندم ب
ــ ــادم بـ ــت هبيفتـ ــن ز جنّـ   دوزخ مـ

  »جيپـور «  بـه  گهي پرسـوخته مـرغم    
  نياگـــانم فـــرس راندنـــد چـــاالك

   دارم كــه ســازدهــا ز هجــران قــصّه
  لـب دارم هـزاران نغمـه پـر سـوز           هب

  خرد بر جـان مـن تـا گـشت معمـار           
  وارـن خـم چنيـهندوستان چرا مان هب

ــدم   ــر ت ــد از قه ــوده ش ــنم فرس   يرت
ــر  ( ــج تخمي ــك از رن ــودم فل   )بفرس

  بساطم شـد تهـي از سـير و قطميـر         
  دهلي تا كه رانـدم مـن ز كـشمير          به

  »اجميـر «  بـه  گهي فرسوده مورم من   
  سـوي رود گنـگ از دشـت پـامير          هب
ــ ــسمير   هب ــزم ت ــزين ب ــون دل م   خ

ــو داو ــر  وچ ــوان در مزامي ــوا خ   دم ن
  يافت تعميـر  » حكمت«سراي دل ز    

  !مير؟چو شد در شهر ايران جان من 
هاي ديگري از جمله رياست  ايران مسئوليت علي اصغر حکمت پس از بازگشت به

دار بود و نيز  هيأت مؤسسان انجمن آثار ملّي و بنيانگذاري مجلّة تعليم و تربيت را عهده
  .رفت شمار مي از نخستين اعضاي فرهنگستان ايران به

در تهران وفات  هجري شمسي ۱۳۵۹حکمت در روز دوشنبه سوم شهريورماه 
  .خاک سپرده شد بهدر باغ طوطي يافت و در مقبرة خانوادگي 
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  يالديسفرنامة هند قرن شانزدهم م: بحراالسرار
  ∗شريف حسين قاسمي

 يخي و تاريميدر شهر قدم  ١٥٩٥-٩٦/ق ه ١٠٠٤ که در حدود ير وليمحمود بن ام
ان يو تا پا هند آمد به» مشاهده و تماشا «ي برام ١٦٢٤/ق ه ١٠٣٣در , ا آمديدن بهبلخ 

دستور  بهسافرت خود را دن کرد و سرگذشت مي از قسمت بزرگ هند دي هجر١٠٤٠
  .آورددرنگارش  ه ب١»بحراالسرار«نام  بهنذر محمد خان 

نگارش احوال  بهاول , مي کنيبررسرا  »ارياالخ  مناقبيبحراالسرار ف«که  ني اقبل از
  .ميپرداز يمصنّف آن م

 ادامة ي در زادگاه خود برايالت مقدماتي بعد از تحصير وليمحمود بن ام
, يشعر و شاعر. بلخ برگشت بهالت يل تحصيبعد از تکم. ا رفتبخار بهالت يتحص
از جوان .  بودي ويها يمند هنقاط مختلف از جمله عالق به و مسافرت يآموز دانش
ت ي پنجاه هزار بيل رساند که دارايتکم بهسرود و شش اثر منظوم را  ي شعر ميسالگ
ر خود را يمحمود خودش آثار ز ي ول, احوال او را ننوشتهينگار ن وجود تذکرهيبا ا. بود

  :اسم برده است
 .ي گنجوين نظاميريش وزن و بحر خسرو بهنامه  محبت .۱

                                                   
  . دانشگاه دهلي، دهلية فارسياستاد بازنشست  ∗
,  آن مضبوط در ادارة هندخطّي را براساس دو نسخة »بحراالسرار«خ معروف پاکستان رؤاالسالم م استاد رياض  .1

, دانشگاه, ستيتيوي مطالعات آسياي مرکزي و غربي ميالدي از ان١٩٨٠ند تصحيح نموده و در کلندن و تاش
بلکه نکات , کند مقدمة ايشان مفصّل بر اين چاپ نه تنها اين سفرنامه را معرفي مي. اند چاپ رسانده بهکراچي 

سازد ت آن را هم آشکار ميمبهم و اهمي. 
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بعضي اطّالعاتي که محمود در 
, اين سفرنامه دربارة شهرها

و خود مردم , بناهاي تاريخي
, آورد شهرها و روستاها فراهم مي

داراي اهميت خاص است زيرا 
مشکل که در منابع ديگر آن دوره 

 .شود ديده مي

م ي تقدين اثر خود را در ظرف تنها دو روز براياو ا .ن وزنيهم به »گلکده« .۲
 .ان برديپا بهسه يراستاندار اُ به

 .»ي گنجوياسکندرنامة نظام«وزن و بحر  به »نجم ثاقب« .۳
 .»ي گنجوياالسرار نظام مخزن«وزن و بحر  هب »االرواحهةنز« .۴
 .ن وزنيهم به »ياخالق حسن« .۵
د يات و قصاي مشتمل بر غزل»وان شعريد« .۶

 .رهيغ و
 ينوزده سالگدر ن آثار خود را يمحمود ا

 سپس او با عرفان عالقه .ل رسانده بوديتکم به
 ي عادين تا ده سال زندگانيدا کرد و بنابرايپ

ف ي تصن»بهيطث روائ«نام  به ينداشت و تنها کتاب
 بود که با يکرد که دربارة مناقب سلسلة عرفان

محمود اسم مرشد خود را .  داشتيآن بستگ
به را يروائث طشان ياشارة ا بهد که يگو ي نوشته است و مينيرک شه حسيسيد م

هند مسافرت  بهم گرفت يدلگرفته شد و تصم, او بعد از رحلت مرشد. نگارش آورد به
  .“ر و سفر محض مشاهدات و خالص تماشا منظور بوديدر تمامت آن س”  از آنکند که

, يدهل, سرهند, الهور, حسن ابدال, پشاور, او دوران هفت سال مسافرت از کابل
, )گولکنده(درآباد يح) پور يدر(نات  جگن, بردوان, پتنا, بنارس, آباد اله, آگره, راومته

ر ناشناخته در ي جزايبعض, )النکا يسر(لون ي س,انگريوج, تلنگانا, احمدنگر, جاپوريب
فرح و , قندهار, )نيشيپ(قوشنج , سکّر, بهکّر, ريسلميج, رياجم, کتک. النکا يشرق سر
  .ددن کريهرات د

خ را شوق ي او با مطالعات تاريمند ههند عالق بهسد که مسافرت ينو يمحمود باز م
خ را مطالعه کرد و ي هم آثار تارنهند او يخ ارج ميمطالعة تار بهچون در هند . داد

, »طيبحر مح«, »المخلوقات بيعجا«, »الممالک مسالک«, »انيالب کتاب«, »ميصوراالقال«
, »جهانگشا«, »يديجامع رش«, »وصّاف«, »يبناکت«, »دهيگز«, »الصّفاضةرو«, »يالف«
  .کسب نمود“  مهارت تامدر آن فن”ره را مطالعه کرد و يغ  و»نيالطّالب مناهج«
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ن يبعد از ا. ک سال اقامت کرديمحمود در کتک دو سال و در آگره کمتر از 
 آن منطقه او را کتابدار ينذر محمد خان وال. بلخ برگشت به چون ي طوالنيها مسافرت

ع ي و بدايب عالم علويغرا”خود منصوب کرد و نذر محمد خان خواستار شد که او 
و سرگذشت , لسوفان و پادشاهانيف, برانغميدر آن احوال پ. را بنگارد“ يساحت سفل

 قرار يافت بن نوح تا دورة حکومت خود او مورد بررسياسالف نذر محمد خان از 
 موسوم »ارياالخ  مناقبيبحراالسرار ف«بهف محمود را يخود نذر محمد خان تصن. رديگ

  . اثر مذکور اوستي از جلدهايکيسفرنامة او قسمت آخر . کرد
و خود , يخي تاريبناها, ن سفرنامه دربارة شهرهايه محمود در ا کي اطّالعاتيبعض

را که در منابع يت خاص است زي اهميدارا, آورد يمردم شهرها و روستاها فراهم م
 که ياسي و سيخي اطّالعات تارين بعضيچنهم. شود يده ميدوره مشکل دگر آن يد
. رديگ يق قرار مي تصدگر مورِدياز مآخذ د, ن سفرنامه گنجانده استيسنده در اينو

 خواننده يشگفتگ,  داده استي اطّالعات که محمود دربارة وضع و سنن اجتماعيبرخ
ان عالقة يخوبرو د که محمود بايآ يدست م  مطالب سفرنامه بهياز البال. زديانگ يرا برم
  .پرداخت يف آن مير و توصيتقد به, ديد ي را مي داشته و هر کجا که حسن ظاهريفراوان

 ,سنده طبع موزون و شعر داشتيان سفرنامه ساده و روان است و چون نوين و بزبا
تر نموده  ان را جاذبي حسب حال را در نثر خود گنجانده است و حسن بياديات زياب

 ,ستيها آسان ن فهم آن, کاربرده شده بهن سفرنامه ي اصطالحات که در ايبعض. است
ها را آشکار نموده  مفهوم آن, ا داده استه  که دربارة آنيحاتي مصحح محترم توضيول

کاربرده  بهن سفرنامه ي هم در نثر اي هنديها ارتعبها   واژهيادين تعداد زيهمچن. است
  . با عموم مرده هند استيسربردن تا مدت طوالن هجة بيشده است که نت

ه در  کياو دربارة مراسم عزادار. برد يسرم هالحرام ب محمود در الهور در ماه محرم
  :ر استيقرار ز بهدهد که  ياطّالعات جالب توجه را م, شد يب داده ميآن شهر ترت

ات آن فب معاري عشر محرم که از غرايدار هين اثنا هنگامة مقتل و تعزيدر ا”
صورِت معاملة . ديوف گردع آن مشيتماشا بهخاطر , رفتهيد پذيتمه, حدود است

ک جداگانه يهر , رباب اعتظام و احترامر ايام و سان و حکّيمذکوره آن که سالط
ت يت کراهيگر در غايند و صورت ديرايلل پ و حين حلّيچند به ينام امام نعش به
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دو قسم  بهآنگاه عشر محرم را . ملجم سازند ابن بهموسوم , و فخامت ساخته
ام ين اي ادرند امام يواسطة آن که گو به يچنانچه خمسة اول. منقسم گردانند

, سور و سرور گذرانند به, اند م نکاح و ازدواج بعض ازدواج شغل داشتهمراس به
پسران خانه برانداز را )  است از هندوهاي نژاديکهتر (ين دستور که کتريبد
تاراج ننگ و  بهاز شام تا بام , جانگداز برآراسته) يزنان کهتر(اِن يلباس کتران به

ان و يان و کنجنيان و هرکنينند و قواالن و کالونتان و دومينام مبادرت نما
, دهرنغمه و سرود درآو بهان را يراير راگ پيو سا) زنان فاحشه(ان و باتران يکنجر

در , ن بگذراننديين آين را بديچون خمسة نخست. دود از نهاد اهل شهود برآورند
البسه  بهس ف مذکوره را ملبيطوا, ت نهادهيبت و تعزي آغاز مصيخمسة ثانو

رسم  بهاما , رسانند يم ميتقد بهو همگنان همان نغمه و اصول اه گردانند يس
رامن نقش مذکور يپن شور و آشوب يهنگام ا بهاصحاب عزا و ارباب ابتال و 

انواع , چون بدان صورت رسند. م رساننديتقد بهنوازشات و تأسفات , برآمده
و لطمات ضربات  بهچنانچه , ور آورندهظ بهمذالت و اجناس اهانات نسبت بدان 

ز هر شب آن نعش و يند و نيشاگستم و دشنامش بر بهزبان , ش درآوردهياز پا
مثل آن  بهند و اگر همانا اهل محلّه يوچه و برزن برآکصورت را برداشته گرد 

ور در آن حدود بهمگنان را از مراسم مرور و ع, هنگامه مبادرت نموده باشند
ار خرمن يبس, رفتهياب و اشتعال پذرة فتنه و آشوب التهيبساکه نام, مانع آمده
چون . واسطة شرار شرارت اشرار در آن کوچه و بازار سوخته گردد بهاعمار که 

تمامت , در رسد, ان شوائب و نوائب استيام غلي دهم که هنگام بحران و ازرو
چون خفاش در , ن فروبستهيابواب منازل و دکاک, ت هنوديع و کلياهل تش

دستور صرصر و سموم  بهتتار فروخزند و نعش داران  اختفاد و اسيايزوا
ن مقام باهم  آدر, در اهتزار آمده, صوب نخاس که مجمع عوام و خواص است به
ر از هر جانب مقتول گردند و يچنانچه جمع کث. م رساننديتقد بهش الکالم زيآو

  .“ديت و تاراج رفته آرن ضمن بغاي ان و محلّات که دريبسا دکاک
کتا و ي در لطافت هوا و طراوت فضا يا معموره”د آن را يسرهند رس هبمحمود چون 

 يداريه دنجا اقامت کرد و از باغ حافظ رخ ن سه روز در آنيبنابرا. ديد“ همتا يب
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بعضي معابد هندوان که 
ها  اطّالعات دقيق دربارة آن

, داده شده» بحراالسرار«در 
زبان  در منابع ديگر به

 فارسي نيامده است

ناً در ين باغ تخميا. ه در باغ ارم افگندهنرخ ”سندهيقول نو به, هنباغ رخ. آورد عمل به
ان آن يم انست و دري جمنا در جريايرک جانب آن ديهر . ب خواهد بوديهزار جر

شائبة  ي که بيور و از امورياصناف وحوش و ط بهشه است محفوف ين جنگل و بيچند
ر شکل که برفراز مدو, نظر درآمد به يا خانه آن بود که در باغ مزبور يکي, بداعت نبود

وسائل و  بههرگاه چرخ , افته بودي اساس يچرخ
ز با تمامت يمسطور نخانة , آمد يوسائط در حرکت م

  .“آمد ي در گردش ميحرکت دور بهان يمجلس
 اطّالعات يرسد ول ي ميدهل بهمحمود از سرهند 

د يبا. دهد ي نميدني و ديخين شهر تاري دربارة اياديز
ن که ي قبل از ايادآور شد که محمود در دهلي

ده يرس, آباد را بسازد ه شاهجهانين ناحيشاهجهان در ا
در آن وقت , دست آورده بود بهآباد   بعد از شاهجهاني که دهلي رونقنيبود و بنابرا
  :سد کهينو ي مياو دربارة دهل. مفقود بود

چنانچه مساکن و اماکن آن بر , افتهيس يبلدة مذکور بر کنار رودخانة جمنا تأس”
ض ير فياالنوار و حذا ضي است و مزارات فاي و مستعلي مزبور مستوليايدر

 يل و مواضع نزوليالخ مدارس و مساجد و رباط بهر است و اين بس آمآثر در
  .“محفوف و آگنده است

ا و خواجه ين اوليالد از مزار خواجه نظام, سنده دوران اقامت دو روزة خودينو
  .دن کرديون پادشاه ديبا انتباه هما ي و فرمانروا١يخسرو ترک اهللا و خواجه حسن دهلو

 قرار دارند و ي متعددينجا معبدهايا. است و مرکز هندوان يخي تاريبنارس شهر
ن جهانگرد ي اين شهر برايا. نديآ ين معبدها مي پرستش در ايهندوها از سراسر هند برا

د و گزارِش مشاهدات را ي معبدها را دياو برخ.  هم مورِد توجه قرار گرفتيبلخ
 پرستش در يان هندو را که براناو ز. طة نگارش آورديح به يشوق و ذوق فراوان با

  : چند ستوده استياتين ابيدر ا, ده بودندم بنارس گرد هم آيمعبدها
                                                   

 .آباد است مزار حسن دهلوي در اورنگ, اينجا از نويسنده اشتباه شده  .1
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  بهر گوشه صد برگ گـل روي شـوي        
  از آن مردمـــــان ســـــراپا نمـــــک
  چنـــان دلربـــا چـــشم طنّـــاز شـــان

 ودـم شهـچش بهدم ـرض آن که ديـغ

ــنبل پرايـــيآ بـــه   ينـــده مـــوکن سـ
ــر مردمــک    شــده رود چــون چــشم پ

  شان  شد از چشمشان ناز    يکه خون م  
 ودـز بـن لبريـز حسـه کـي عرصـيک

ژه يو بهن است که ياغلب ا. کند يف ميبا توجه توص, دهي را که دييمحمود بناها
در منابع ,  داده شده»بحراالسرار«ها در  ق دربارة آني معابد هندوان که اطّالعات دقيبعض

ف يد و آن را توصي دنام الله را به در بنارس ياو معبد. امده استي نيزبان فارس بهگر يد
  :کرد که
از , ان شهر بنارسيست در ميا خانه بتکدة الله بر سنگ افراشته شده و آن صنم”

,  ذرع و دائرة درونش صد ذرعيس) و(ارتفاعش صد , افتهيس يسنگ و آجر تأس
 يدبستان,  غرابت انتمايع و در خارج آن بنايع و غرفجات رفيبر مناظر بد مشتمل

.  و مکان معمور آبادانهشتاد منزل بهب ير ذالک قري و غيراو صوامع و مهمان س
, و مردم متفرق گشته. ده بوديرسآخر  به يگر و با آبادان که هنگامة پرستش

 حاضر ي زن و مرد باهم ممتزج و مندمج در آن طرف جاار هزيناً سيتخم
مال و ر ناظمان مناظم اعيان و سايان و کالونتان و دومنيخطبا و اندرزگو. بودند

و از وفور هجوم . ام و اقدام داشتنديش قيخدمت مرجوعة خو بهک يهر , اشتغال
ان آغوش ير خوش از آشيک بود که طايو اجتماع و شمول وجد و سماع نزد

   .“دي گرايدانيتنگ م بهت حوصله از ضبط آن معامله حد و سايران نمايط
 که در آن شهربند ارجمند يعيو از بدا”د يهار رسيتخت بيپتنا پا بهمحمود از بنارس 

ن اوان چنان استماع افتاد که  آ در: آن بود کهيکي, “ديب پسند گرديمنظور نظر غرا
ت مالحت برافراخته و زلزله در مفاصل عالم خاک يان آن حدود راي از کترانيسو ناميد

 بلند و يا ابهثم هت تناسب اعضا و آوازة حسن لقا و لطف ادابش بيص درانداخته و
 او يق تمنّايست که طري ني او ندارد و دليست که سوداي نيمند گشته که سر رفعت

, آفتاب طراز از مطلع عشرت و ناز سرزده, ف اوضاعش آن که هر صبحيسپارد و از لطان
 دران حدود بساط انبساط گسترده يپرتو شهود بر سواحل گنگ رود اندازد و لخت

الجرم مرا که در مشاهدة . ار باز پردازددار را از حرقت انتظيشان زالل دعطّمتخواطر 
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 يشوق تماشا, افزود يروز م بهقه نبود و رغبتم دران معامله روز يچ مضايع هيع صنايبدا
رهگذر آن آفتاب شعار  بهدار خود را  هي سايصبحگاه, ر گشتهيگ ا دامنهآن بداعت انت

مه ير شهودش خجا که نو چنانچه از آن, ت تراکميدم تزاحم و نهاي ديمجمع. افگندم
تا بدان مکان که آفتاب وجودش آب را شبنم آسا در اضطراب , زد ي ظهور ميصحرا به
بسط بساط مبادرت  به هزار تن از مرد و زن در کوچه و برزن يب سيقر, آورد يم

  :اند حکم آن که گفته بهز يمن ن. مودنديپ يقدم افتخار م بهة انتظار را يباد, نموده
 “که در سـلک خـريـدارانـش باشم  سد قماشمهمين بس گرچه بس کا  

  :کند يان مي بني آن زن را چنين سراپايمحمود بعد از ا
د و چون يچم يچون سرو بهر سو م, ي و کشاده ابرويدم شگفته روي ديکريپ”

  :اند  از مالحتش آگندهيپندار. ديخند يگل با هرکس م
 نده پرلبي چون دهان گل از خ  دهـاني لبـالب ز نـاسـفـتـة در  

ان آغوش پرواز يک بود که طاهر هوشم از آشياز آن حسن لقا و لطف ادا نزد
  .“دي مهرش در اهتزار آيد و ذرات وجودم در هواينما

ر هندوان يغ بهن که يوجود ا معبد جگن نات هم رفت و با بهسه يرمحمود در اُ
ن ي وارد ا, نشناختيکس محمود را يول, ن معبد رونديشوند داخل ا ياجازه داده نم

  :ن معبد سرود کهيف اي در توصيجهانگرد بلخ. معبد شد
  بتانش همـه چشـم بـر راه دل  اي چون حرمگاه دل صـنم خانه  
 که نظّاره را بر جبيـن بـود پاي  ساي گل و الله چندان درد جبه  

رامن آن يارتفاع بتکدة مذکوره صد و پنجاه ذراع و عرصة ساحتش شصت ذرع و پ
  .ق وصل و تداخل باهم مربوط استيطر بهرده از سنگ که احجار آن  برآويسدر

  :کند يف ميف و تعري چند توصياتين بتکده را در ابيمحمود باز ا
ــجده لبر  آدر ــز س ــه ک ــن خان ــودي   ز ب
  پرســـتان نفـــور تز بـــدم ايـــ ديبتـــ

  ز خجلــت فروهــشته بــر رخ نقــاب   
  يپرســتان ازو کــام جــو    بــتيولــ

  ازيـــن عرصـــه گـــرم ن آ دريگروهـــ
 يند روداـهـون نــو چــات گـنـگـج

  ز بــــوديــــانگ  او عبــــرتيتماشــــا
  زنــدان تهمــت صــبور  بــهيسيــچــو ع

ــو  ــسته از دعـ ــان بـ ــوابيزبـ    ناصـ
  يدسـتور بـرگ گـل از رنـگ و بـو            به

   شـان چـشم نـاز   يکه مست از تماشـا   
 ين چون چمن پر شد از رنگ و بويزم
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مورِد , قرار دارندرمسلمانان که در هرگوشه و کنار هند ي غيان معبدهايرهندي غيبرا
, کرد ي مي که زندگيا هيگونه بناها را قبالً در ناح نيمحمود هم که ا. رنديگ يتوجه قرار م

که در هند مساجد  ياو درحال. ف کرديتوصرا ها  آن, ديچون معابد را رد, ده بوديند
او از معبد معروف . زند ي اصالً حرف نمي اسالمي از بنايول, دهيم را ديبزرگ و عظ

ن معبد آفتاب هم در سراسر جهان معروف يا. دن کردينام معبد کونارک هم د به يگريد
  .نديآ ي مندن آي دياست و هزارها نفر امروز هم برا

کند که باور کردن بر آن  يان مي را هم بيبيب و غري عجيمدهااشي پيمحمود بعض
ن سفرنامه يالعة ارالعقول خواننده را مشغول مطيگونه واقعات مح ني اي ول,مشکل است

 از طرف يعرب سبزوار, ديان رسيشاه مثالً چون محمود در قلمرو عادل. سازد يم
م يدياو گفتند که در خواب د به قلندران يبعض.  داشتي نواحيعادلشاه حکومت بعض

غ ين آزار بل آده و مرا ازي من رسيپهلو بهن درخت يشة اير: ديگو ي ميکه شخص
د يآن مکان رس به يزود خواجه عرب به. دي بخشيين الم رهاي اچه شود اگر از, رسد يم

,  محفور گشتيقدر قامت آدم بهچون . ن اشاره نموديحفر آن سرزم به را يجمع
خبر آورد که درون آن بنا فرستادند  به را يکيچون ,  ظاهر شديدار آمده دري پديعمارت
شة درخت از ي ر نشسته است ويده بر سر پاي برهنه و خاکستر بر خود ماليشخص

شه را قطع نموده خواستند يآن گاه ر. دهي آن شخص رسيپهلو بهوار عمارت گذشته يد
,  بر آن گذشتهيقلندران التماس نمودند که اکنون مدت, که متعرض احوال او گردند

الجرم حاکم مذکور فرمان داد آن انبار . ستي نيشامت يبفه ين طايا بههمه حال تعرض  به
  .دنديدستور اصل گردان را انباشته به

ن قرار يبد, جانگر شاهد آن شدي را که در مضافات بيبيمد عجاشين او پيهمچن
 بزرگ است و از يقرب آن حوض بهجانگر و يست از مضافات بيا ال قصبهيهر: است

همان ساعت دران ,  حوض مذکور بگذردي که خواهد از بااليور هر مرغيقسم ط
  .افتهين بار سمت وقوع يه چندن معامليرد و ايحوض افتاده بم

ع و او آن نز. کند يت است فراهم مي اهمي که دارايخيمد تاراشيپ بهمحمود 
آنچه محمود . مردان خان استاندار قندهار است يرخاِن قوشنج و علين شياختالف ماب
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ن واقعه در يتر از آن است که دربارة ا قيتر و دق مفصّل, مد نوشته استاشين پيدربارة ا
  :د کهينما يح مي محمود توضخ آمده استي تاريها بکتا

حکومت قصبة پشنگ افراز  به ايران ي فرمانروايرخان افغان که از قبل شاه صفيش
نخست مرا ,  تاخت آوردهي و حواشير پرگنات آن حوالي و گنجابه و سايويس به, بود

 ي از پايمروت يقاطع ب بهاتم را يخواست که نخل ح… دي گردانتاسارد يگرفتار ق
م فرصت يمردان خان بنابر عداوت قد ي قندهار علية مذکور والي مقارن داع …درآورد

ه ين و متعلّقات مشارالين و دفايد و خزايرخان ستانيافته قلعة پشنگ را از گماشتگان شي
ل کرد و خود هم در قلعة مذکوره رحل اقامت يجانب قندهار گس بهدست آورده  بهرا 

دود , ديرخان رسيش بهن خبر وحشت اثر يچون ا. ل و قتال استانداخته مستعد جدا
ران يچنانچه از سر قتل اس,  خود شدهيکارها بهکاخ دماغش صعود نموده  بهرت يح

ن ي مابي در زد و خورد.صوب پشنگ در حرکت آمد بهتعجال سدرگذشته بر جناح ا
. ختيستان گربلوچ بهرخان يمت خورد و شيآخرالذکر هز, رخانيمردان خان و ش يعل

ق احوال از يحقا, ضرورت در سلک سپاه افغان بودند بهار که  از تجين اثنا جمعيدر ا
 و يمردان خان داشتند و او مرد ي مردم گنجابه را معروض عليري قافله و اسيگرفتار

ر محبوسان ي قافله و سايب هزار قزلباش را جهت خالصي قر,دهيم رسانيتقد ه بيمردم
امن امداد و اسعاد خدمتش تمامت يم بهل کرد تا يگس ينصوب غز به بر جناح استعجال

ت نشان موکب خان مرو بهشنگ ي ده دريترس يدستگاه امن بهگرفتاران محبس مخافت 
  .وستنديپ

افت او يمردان اطّالع  ي نوشت و چون عليا  نامهيشاه صف بهن مورد يرخان در ايش
چون . دربار رسانند به را يتا اطّالعات درستران فرستاد يدربار شاه ا بههم چند نفر را 

  .ديان رسيپا بهن مسئله يا, ختيهند گر بهر خان يش
ستم شهر ي در بين جهانگردي کردن هفت سال در ايرپباآلخره محمود بعد از س

دار يد به نزول نمود و يوطن اصل به, ک بوديالحرام که غرة سنه هزار و چهل و  محرم
  .ديسرور گردانمارت و دعا مبتهج و يز بهگان را  ارواح شتافته, ختهزان پرداي از عزيليقل
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  ا مقبول اصفهانيقسفرنامة آ: سير مقبول
  ∗سيد محمد يونس جعفري

هاني است كه نسبت  اصفيآيد اين سفرنامة تاجر كه از عنوان كتاب برمي چنان
 ميالدي دومين ١٨٩٨اين اثر در ماه فوريه سال . جويي نيز عالقة فراواني داشتماجرا  به

رسي از مطالعه و بر. چاپ رسيد بهمرتبه در شهر كانپور تحت نظارت منشي پراگ نراين 
السلطنة دولت  اد اصلي اين سفرنامه را والي و نايببريم كه مو كتاب نامبرده پي مي
قتل رسيد، آن را   به٢ مايو جمع كرده بود و چون در بندر بالير١انگليسي در هند لرد

 ٤تعاونمو ت موريأرسمي مسمت غير) هند (٣آقاي سيد غالم حيدر كه در استان اَود
صورت كتاب   به، نمودهترجمهزبان اردو  داشت، تمام مواد را جمع كرده به عهده به

  .حاضر درآورد
زبان  مشاهدات لرد مايو و ديگر ماجراجويان است به  كتاب كه منحصر بهياد اصلمو

آقاي . ها دقيقاً طبق تقويم ميالدي قيد گرديده است تمام تاريخه و انگليسي آماده شد
 اين سفرنامه از زمان .صفهاني موجودي ساخته و پرداخته ذهن لرد مايو بودمقبول ا

 حسين صفويسلطان شروع شده تا زمان شاه ) ه ١٠٥٢-١٠٧٨( عباس دوم شاه
زبان  به است و ياليخ كه اين سفرنامه دليل ديگر اين. ادامه دارد) ه ١١٠٦-١١٤٠(

 براي ه ون انگليسي بلد نبود زبااصالانگليسي نوشته شده اين است كه حاجي مقبول 
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صورت بلبك   به و شهر بعلبك را آورده)٢اندس(؛ براي استان سند )١كسپين(بحر خزر 
  .كاربرده است  بهنوشته و

كتاب داستاني بگوييم كه طرح آن قبالً در ذهن نويسنده آماده بود،  اين كتاب را اگر
 افراد يهودي و مسيحي و اين كتاب سلمن و يوشع و بشير در.  خواهد بوددرستبجا و 

  دو مرتبه در بازار تجاري يا بندرگاهي مالقات،يكديگر جدا شده هستند كه از مسلماني
 ،ستوه آمده  بهكنند و همه اين ستمديدگان از دست قبايل عرب، ترك، تاجيك و تاتار مي

 تادهي افيدست راهزنان دريايي و صحرا  بهكنند كه چطور  ميداستان غم و اندوه را بيان
ات و مشاهدات حاجي مقبول اصفهاني يتنها تجربنجا در اي. ندا هخاك سياه نشست به

هاي ضمني توان گفت و  را داستانها  نانگيز ديگران كه آ هاي غم ترجمه شده و داستان
ذف ح از اين ترجمه كه پيش خوانندگان محترم است، هپيش حاجي مقبول بيان شد

  .ه استگرديد
ه و  بود كه وسايل نقليتوجهبا ارزش، سودمند و جالب اين كتاب تا زماني 

ي ديگر دنيا كسب ها مردم يك طرف از گوشه. ي گروهي بسيار محدود بودندها رسانه
بردند كه چه جنسي و كااليي در چه   مينمودند و طرف ديگر تاجران پي  ميالعاطّ

اگر .  بايد فروختمنفعت هنگفت  بهزماني و مكاني از يك منطقه خريده در جايي ديگر
اختيار   در،تمام مطالب اين كتاب از اول تا آخر بدون حذف و اضافه ترجمه كرده

  .ماية تفريح و سرگرمي خواهد بودها  ننوجوانان گذاشته شود، براي آ

  سفرنامة آقاي مقبول اصفهاني ـ سير مقبول
چون پدرم . دنيا آمدم  بهكرد  ميمن در خانوادة تركمان كه در شهر اصفهان زندگي

اي در خليج  غوم بروم كه جزيره بهجا  نخاطر همين از آ  بهكرده بود، آژانس تجاري داير
شهرهايي مانند كرمان، شيراز و   بهكاالي وارداتي راجا  نفارس است انتقال نمود و از آ

من دو برادر داشتم كه در . كرد  ميوسيله عايدي خوبي دريافت بدين. فرستاد  مياصفهان
. خواندند  ميدر اصفهان مثل افراد نياكان من درسها  نآ.  سال از من بزرگتر بودندسن و

                                                   
1. Caspian. 
2. Indus. 
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 هدف اصلي نوشتن اين كتاب اهانت
که بگويند  ملل آسيايي است و اين به

همه راهزن و غارتگرند و در ميان 
ها  تمام ملل اروپايي تنها انگيسي

هاي نجيب و شرافتمند هستند كه  آدم
ديگران را در مصائب آالم ديده 

 .کنند ياري مي

با همه من جا  ندر آ. اصفهان فرستاد  بهسن بلوغ رسيدم، پدرم مرا هم  بهكه من وقتي
برادرانم چون . علم و دانش و براي خواندن درس مشغول بودم  مشغول كسبوجود
التحصيل شدن در ارتش شاهي شغل  پس از فارغها  نآمند بودند  هسربازي عالق  بهنسبت

برادر بزرگ در . گرفتن مناصب و مدارج عالي هم نايل آمدند  بهو كار پيدا كردند و
رارات كه در آن آتبريز براي نگهباني كوه 

روزها مزر روم نزديك آن بود، تعيين گرديد 
. خواندجا  ندر دومين را همراه خود بدااو بر

 تنها ماندم و احساس تنهاييپس از اين من 
اطبا براي معالجه تغيير هوا را . كردم مي

در . بنابراين نزد پدرم رفتم. تجويز نمودند
 مختلف و يتاجراني كه از شهرهابا جا  نآ

آمدند، صحبت و   ميكشورهاي گوناگون
اين فكر افتادم كه چون   بهداشتم و مالقات
شروع نكنيم را ، ما چرا مستقيماً كار تجارت آژانسي اين قدر عايدي خوبي دارد پدرم از

. روزي اين موضوع را پيش مادرم مطرح كردم. دست بياوريم  بهتا بيش از اين ثروت
ي نيست از كار وي از شنيدن اين حرف بسيار ناراحت شد و گفت درست است و شكّ

 و آيد ولي خطرات زياد نيز در اين راه هست  ميدست  بهتجارت مستقيم پول هنگفت
عهده   بهكند و راضي نبود كه من اين كار را  ميمسافرت نيز مشكالت زيادي ايجاد

 .بگيرم
وي در اين . گذاشتمان يدر مپس از مدتي دو مرتبه همين مطلب را پيش مادرم 

داد   ميتجارت مستقيم ترجيح  بهوي اگرچه كار آژانس را. پدرم مشورت كرد ابمورد 
اندازة بيست   بهم هستم، مقداري پولن اين كار مصمعهده گرفت  بهولي چون ديد من

اي  من از آن پول مغازه. اد داديمن   بههزار روپيه در اختيار من گذاشته رموز تجارت را
كار من چنان رونق گرفت كه در مدت دو سال پول منفعت من برابر اصل . كردم باز

 ه گرديد كه براي تجارتاي مساعد آماد حاال جاي ترديد نماند و زمينه. سرمايه شد
 .مسافرت بپردازم به
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ي ها ها، ابريشم و شيشه هاي خوب، شطرنجي پس از آن قالي: لين مسافرت مناو
شد   ميسوغات بسيار با ارزش ملك فارس محسوبها  ناقسام كه همه آو عطر انواع 

ال تاريخ اول ماه مارس س  بهگرفته آن را روي كشتي بار كردم و از راه خليج فارس
ان عم  بهدر آن موقع چون باد موافق بود، زود. جانب يمن عازم شدم  بهميالدي ١٦٦٤

كار داد و ستد كاال را انجام داده و جا  ندر آ. رسيديم، كشتي در مسقط لنگر انداخت
وارد جا  ننام فيروز شدم و از آ  بهمند شده سوار كشتي منفعت آن حسب دلخواه بهره از

زيارت مكّه  بهآرزو كردم جا  نعدن آمدم و در آ  بها كمال راحتخليج عرب گرديدم و ب
ار جا  ندر آ. آن طرف راهسپار گرديدم  بهف شوم، چنانچهمعظّمه مشربا بسياري از تج
اهللا نايل آمدم و  طواف بيت  به»هم خرما و هم صواب«مصداق   بهفاق افتاد ومالقات اتّ

چون در زندگي اين اول مسافرت . د گرديدممن منفعت خريد و فروخت كاال نيز بهره از
زادگاه خود برگردم و خويشاوندان را ببينم   بهمن بود لذا خيلي ميل و خواهش داشتم كه

  .ولي منفعت از كار تجارت بر اين خواهش دل غالب آمد
 ي نام برخورد كردم و پس از مشورت با وييبا تاجري آقا طاهر طباطبانجا در اي

راه دمشق را پيش گرفتم كه در ملك شام جا  نره عازم شدم و از آ منوةطرف مدين به
ي كه دچار شدم ، يدر راه، از مكّه تا دمشق با مصائب و باليا. كنار بحر روم واقع است

قابل ذكر نجا اي رخ نداده كه در اي ولي حادثه. اي است آن خود يك داستان جداگانه
كه  چنان. القلب ها شقي  لم يزرع و آدمكه عربستان كشوري است ويران و باشد جز اين

صد نفر آدم بود،  يبر دويست نفر شتر، بيست رأس اسب و س روزي قافلة ما كه مشتمل
لب   بهمسافري را ديد كه از تشنگي جانجا  نچون در حجاز، ميان يمبو رسيد، در آ

 براي چههمراهش هر. مرگ رسيده بود  بهآمده، خسته و كوفته روي زمين افتاده نزديك
خواربار و ها  نآ. عبور كردندجا  نچهار پنج عرب شتر سوار از آ. آب گشت پيدا نكرد

براي آب تقاضا هم كرد ولي آن سنگدالن ها  نآب آشاميدني همراه داشتند، دوستش از آ
. حالش بسيار سوخت  بهرسيد دلمها  نچون قافلة ما بر سر آ. اصالً در دل رحم نياوردند

اين كار خير اگرچه براي من بسيار .  و آب در گلويش چكاندماسب پياده شدم از
ها گويي من  يك دنيا ممنون و سپاسگزار بودند و در نظر عربها  نكوچك بود ولي آ
چه علّت ميان اين افراد سنگدل و  ه شدم او بتوجهاز اين اقدام خود م. حاتم طائي بودم
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 اين كار كوچك و معمولي بود و اگرچه براي ما. شقي القلب شهرت جاوداني پيدا كرد
  .العاده بزرگ فوقها  نوظيفة انسان دوستي ولي براي آ

 اين سفر مختصري را طي نمودم و تصميم گرفتم كه پس از اين راه سفر هباالخر
  .زميني را نگيرم، بنابراين از راه بحر قلزم وارد يروشلم شدم

ر زمان قديم شايد اين شهر د. المقدس تعمير كردة سليمان نبي است بيتنجا اي در
اي نيست و آبادي آن در حدود دو  بهمند بود، حاال بيش از خرا عظمت و شكوه بهره از

 تنگ دارد ولي همه مستقيم و زيبا و ها  و كوچهها اگرچه راه. و نيم ميل محيط است
 اه  هم زيبا هستند ولي در طبقة پاييني چون پنجرهها خانه. اند خشت پخته فرش كرده از

تاريك هستند و باوجود اين با چنين خوش ذوقي ها  نجهت بيشتر آ اند بدين تعبيه نكرده
اين شهر . شوند  ميندرت ديده ها به و سليقه ساخته شده كه در ديگر جاها اين نوع خانه

باال در جانب شرق و غرب و جنوب پلكاني   بهاي بنا شده و براي رفتن روي كوهچه
فضا و تا دامن كوه كشيده ي است بسيار پريرف شمال آن صحراط  بهاند و احداث نموده

شود و باز هم در   نميداشتند، حاال ديدهجا  نها در آ رونقي كه در سابق يهودي. شده
بسيار ها  ندر معامالت تجاري من از آ. اند از ديگران سبقت بردهها  نامور تجاري آ

  .مند شدم بهره
پس از فروخت تمام كاال چون پول جا  ن در آ.طرف دمشق راهسپار شدم بهجا  ناز آ

نقد را حساب كردم، ديدم كه در اين مسافرت يازده ماهه منفعت من دو برابر از اصل 
رسيدن هدفي كه در پيش خود   بهسرمايه شده، از اين رو بسيار خوشحال بودم زيرا

ت گنجيدم و آن كيفي  نميدر آن لحظه از خوشحالي در پوست. داشتم نايل آمدم
  .شادماني تاكنون براي من فراموش شدني نيست

. چون من و آقا طاهر شب و روز باهم بوديم، بدين جهت دوست خوبي شديم
 اي بود لذا من تمام كارهاي تجاري با مشورت وي انجام بهچون تاجر مسن و با تجر

عالقه رفتار و طرز زندگي وي برايم مورد پسند و . داشتم دادم و اعتماد كلّي بر وي مي
جانب زادگاه خود   بهوي گفتم كه قصد دارم رخت سفر  بهپس از فروختن تمام كاال. بود
اين فكر افتاديم كه چه چيزهايي  بهنجا حاال ما در اي. او هم با من موافقت كرد. بندمبر
. بخريم كه در شيراز مصرف آن را داشته باشيم و از منفعت آن بهره ببريمنجا اي از



  ٦٢  قند پارسي

  

ر شود كه براي طالي كه اين موضوع را پيش من متذكّ ا طاهر بدون ايناين اثنا آق در
 فروش او نرسيده و محلّ  بهخامي با يهوديي قرارداد بسته است كه از كشور گني هنوز

غروب   بهولي همان روز نزديك. براي محكم كردن معامله پول هم پيش پرداخت نمود
بار بود ها  ن شده و تمام كاال كه در آآفتاب خبر رسيد كه دو فروند كشتي در دريا غرق

طرف من بيايد مستقيماً   بهكه پس شنيدن اين خبر آقا طاهر بدون اين. در آب فرو رفت
كرد كه از تلف شدن تمام كاال   ميفكر .پيش يهوديي كه با وي قرارداد بسته بود، رفت

بهخواست  ميف باشد واو متأس  ند؛ ولي ف كضرري كه وي كشيده بود اظهار تأس
وي گفت شكّي نيست كه ضرر بزرگي وارد   بهبرعكس آن، ديد كه آن يهودي با لبخندي

شد و   ميمن وارد كردم واقعاً اين لطمة بزرگي بر  نميشده و اگر از شما پولي دريافت
نشستم ولي   ميخاك سياه  بهكرديد حتماً  نميمن كمك  بهچون شما در اين معامله

ا هم شريك و سهيم هستيد اين خسارت چندان بزرگي چون در اين ضرر شم حاال
  .نشده تمام

پس از شنيدن اين حرف از زبان آن تاجر يهودي، حواس از سر آقا طاهر پريد و 
از هر نوع كمك و ها  نهمة آ. ميان من و شركاي كار خود گذاشت تمام اين ماجرا را در

يه كرده كمتر از ده هزار روپيه نه تنها اين بلكه تمام حساب را تصف. كردند استعانت ابا
آن يهودي پنجاه هزار روپيه از آقا طاهر طلب كرد و چون او . در اختيارش گذاشتند

من نتوانستم آقا طاهر . دادگستري كشيد  بهنتوانست آن را بپردازد، آن يهودي معامله را
ده هزار لذا تقريباً . دست و پايي تنها بگذارم را در اين وضع و حالت بيچارگي و بي

اي كه او داشت و چهل هزار روپيه از جيب خود پرداخته وي را از شر آن يهودي  روپيه
اي نديدم پس از گذشت  چون چاره. پس از آن ما هر دو تهيدست بوديم. نجات دادم

يدا كرده بودم، كار چون ميان بازرگانان اعتبار پ. نو گرفتم چند ماه شغل پدرم را از سر
من كمك كرد،   بهاگرچه در اين كار آقا طاهر نيز. من پس از مدتي رونق تمام گرفت

زرده خاطر گرديد كه پس از آي شركا و همكاران خود چنان ياعتنا مروتي و بي ولي از بي
از لطف و عنايت ايزد توانا پس از .  رخت از اين جهان بربست و من ماندم تنهايچند
كشيدن شب و روز پس از گذشت سه سال بيست هزار روپيه پس انداز كردم و ت زحم

طرف شهر   بهاز اين پول كاال از هر نوع و جنس خريده سفر راه زميني اختيار كرده
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 مشكالتي هم شدم كه معموالً در راه پيشو در راه دچار خطرات . موصل عازم شدم
طرف جنوب شهر   بهر رودخانه دجلهاين شهر كنا. آن شهر رسيدم  بهآيد و باآلخر مي

اش قدمت  بغداد كه در زمان قديم دارالخالفه عباسيان بود، واقع است و خود تاريخچه
اي روي نداد كه قابل ذكر باشد غير از اين كه يك نفر كه  واقعهنجا در اي. عظيم دارد

گاه ادد  بهكرد و سنش از شصت سال تجاوز كرده بود؛  ميخود را عابد و زاهد ظاهر
آوردند و زني كه همسر تاجر رومي فقيد بود با فرزندانش پيش قاضي مدعي بود كه 

آن طرف   بهاهللا از شهر خود ت بيترزيا بهف شدن شوهرش براي شغل تجاري و مشر
ديار بكر رسيد با اين عابد ظاهري كه در تمام علوم و فنون متداوله   بهچون. گرديد عازم
برد و هميشه در سفر و حضر خود  ميسر ه و قلندرانه زندگي بنمود  مينظير و عديل بي

گفت براي حج   ميساخت، در سفر مالقي شد كه  ميرا مشغول عبادت الهي ظاهر
رده چنان  در اين سفر شوهرش در عارضة درد گُاُاتفاق. اهللا رخت سفر بربسته است بيت
تّقي و خداترس پنداشته كار را مرد موي اين ريا. كه اميد زندگي نماندگرديد  مبتال

 كرديم و  ميطرف مقصد خود كوچ  بهمنزل  بهما منزل. داد موصي من و فرزندانش قرار
پس از رحلت شوهرم . چيد  مياي نو رسيديم اين آدم مكّار توطئه  ميهر منزلي كه به

من  هنگفت يافت، در نيتش فتور آمد و خواست با چون ثروتش را حساب كرد و آن را
لوغ برسد در عقد نكاح سن ب  بهكه ند، دخترم كه شير خوار است پس از آنازدواج ك

 افتاد تا همه دارايي شوهرم را نسه پسر م آورد و در فكر از بين بردن هرپسر خود در
ق نشد اي كه كشيده بود؛ موفّ براي كشتن پسرانم اقدام هم كرد ولي نقشه. تصاحب كند

  . رسيدكيفر اعمال بد خود  بهو آن مرد سالوس
عازم شهر بصره شدم كه كنار خليج فارس شهر تجاري است و مشتمل بر جا  ناز آ

هاي فراواني  قبالً اين شهر سلطان نشيني بود و حمام. باشد  ميجمعيت شش هزار نفر
هاي  در داخل شهر كارگاه. اسيس نام  بهدر جنوب نزديك اين شهر كوهي است. داشت

 علّت همين  بهبافند و  ميي ابربشمي و پشميها پارچهها  نپارچه بافي فراوان است در آ
من از اين نظر كه از . بر پارچه بافان و جوالهان است بيشتر جمعيت اين شهر مشتمل

بها بخرم، كاالي تجاري خود را در  ي نفيس گرانها چندين توپ پارچهنجا اي
ن كشور من هم بودند، بازرگاناها  نكاروانسرايي گذاشتم و از اهلي اين شهر كه ميان آ
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آقاي مقبول اصفهاني 
موجودي ساخته و 
پرداخته ذهن لرد 

 .مايو بود

 زندگينجا يكي آقا نصير بود كه خيلي پيش از ورود من در ايها  نميان آ. مالقات كردم
با مشورت و تشويق وي مقداري از كاال و اسباب تجاري را براي فروخت در . كرد مي

در مدت دو ماه بيشتر كاالي . براي نمايش گذاشتم و بقيه را در انبارها نهادماي  مغازه
  .را خريد كردمجا  نخود را فروختم و مال آ

 ماه نوامبر در شب محو خواب ٦تاريخ  به
شيرين بودم كه يك مرتبه از شنيدن صداي شور و 

ديدم تمام مكان را آتش و دود . غوغا از خواب پريدم
بيرون جا  نكردم كه از آ  نميفراگرفته است و راهي پيدا

 همين حين يك در. آمده از اين بالي ناگهان فرار كنم
نفر پيدا شد كه خود را در خطر انداخته اسم مرا با 

من رسانيده مرا از   بهصداي بلند بر زبان آورده خود را
چه بود همه ازبين رفت، تنها من كاالي نقد و جنس هر.  بيرون كشيدآن ورطة بال

ن درد زخمها چنان شديد بود كه م. باز هم جاي شكر بود. مجروح آتش گرفته ماندم
  .هوش بر زمين افتادم تاب آن را نياوردم و بي

از . هوش آمدم خود را روي تخت خواب در خانة حسابي يافتم  بهروز ديگر چون
نجا اي  بهبود سؤال كردم كه اين خانه از آن كيست و من چطورجا  نمستخدمي كه در هما

. بلد نيستمرا آورد تاجري ترك است كه اسمش نجا گفت كسي كه شما را در اي. رسيدم
هنوز صحبت ما تمام نشده بود يك نفر . او اين خانه را براي شما كرايه كرده است

في كرد و گفت اسم من نعمان است او خود را معر. من او را نشناختم. همراه جراح آمد
 .و من مديون ديرينة شما هستم

در راه طرف يروشلم راهسپار بوديد،   بهيادتان نيست كه وقتي كه شما از دمشق
كرد كه در آن   ميديديد تاجري يهودي چطور در پي آزار من بود و پولي را از من طلب

شما از طرف من ضامن شديد و من پولش را قبل از مدت معينّه  .وقت در دستم نبود
  .پرداختم و از شر وي نجات يافتم

ن از رحٰميادم آمد . توانستم كار خود را از نو شروع كنم  ميپس از گذشت دو هفته
براي آن از وي . آژانسي داشت دوهزار روپيه پول خود را بگيرمجا  نبن عوف كه در آ
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وي نرسيده   بهگفتند اگر از آتش زدگي ضرري. جوياي حال آقا نصير شدم تقاضاكردم
. كنم رفتم او را پيدا. است هم است كه او آتش زدهه كاالي وي تمام سوخت و متّالبتّ

ولي چون شمع در اطاق من روشن بود كه . از كجا شروع شدگفت معلوم نيست آتش 
خالف ضابطة اينجاست، بنابر آن؛ هزار و پانصد روپيه جريمه بر من عايد كردند كه 

حال وي بسيار سوخت و   بهدلم. كشم  ميتندارم و بدين سبب در زندان قيد با مشقّ
  .پول جريمه را از جيب خود پرداختم

 نعمان براي معالجه و كرايه كردن خانه خرج كرده بودپس از اين پولي كه آقاي 
 ييكسي كه مرا از شر آتش نجات داد، غالم آقا طاهر طباطبا. صد و پنجاه روپيه پرداختم
صد و پنجاه روپيه كه پس . بصره در اين شهر وارد شده بود  بهبود كه قبل از رسيدن من

  . گرفتهل بسيار باآلخرمأ تاز معالجه مانده بود؛ در اختيارش گذاشتم كه پس از
. سر كنم هحاال در اين صدد افتادم كه چه بايد كرد و درآينده زندگي چطور ب

. زادگاه خود برگردم و مورد شماتت مردم قرار بگيرم  بهنداشتم كه دست خالي رو
. شناخت كه اعتباري داشته باشم نميجا  نخواستم آژانس باز كنم، ولي كسي مرا در آ

  .نديدم كه نوكر كسي بشوماي  ن چارهحاال جز اي
 خواستم ببينم مسافريني كه. راه خواهد افتاد  بهجانب مصر زود  بهيي يشنيدم كشت

 تاجر معتبري پس از تالش بسيار معلوم شد كه. روند چه كساني هستند  ميآن كشور به
 آسيا قصد ةد سميرنا يكي از استان اناطولي تركستان در قارنام بشير بن مالك متولّ به

كمال لطف و  او با. من با او مالقات نموده براي كار تقاضا كردم. مصر برود  بهدارد
 ميالدي همراه وي ١٦٦٨ماه فوريه سال  ١٣تاريخ  به. محبت درخواست مرا پذيرفت

تمام بازرگاناني كه سوار . كشتي وارد خليج فارس گرديد. ناصر شدم نام  بهسوار كشتي
اي خريد مرواريد از بحرين كه در جنوب شرق خليج فارس است، آن كشتي بودند، بر

. شوند  ميمرواريدهاي سپيد و زرد هر دو نوع يافتنجا در اي. وارد شدندجا  ندر آ
 گرد نيستند ولي بيشتر از ؛١مثل مرواريدهاي جزيرة سيالن يعني سرانديپها  ناگرچه آ

  .باشند  ميمحكم و آبدارها  نآ
                                                   

1.   Soran Deepسريالنکا فعلي,  جزيرة طلت.  
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كمال راحت داخل بحيرة عرب  ت حركت كرده بدون مشكلي باقيبا موفّجا  ناز آ
از تالطم امواج . غروب آفتاب باد تند وزيدن گرفت  بهروزي نزديكجا  ندر آ. شديم

از ترس و . آمد  مييالسٰر تحت  بهرسيد و گاهي پايين  مياالفالك فلك  بهكشتي گاهي
ز قفس عنصري پرواز اضطراب وضع چنان وحشتناك شد كه نزديك بود كه مرغ روح ا

كردم كه چرا سفر را اختيار   ميدر چنين حالت پرخطر و هراسناك خود را نفرين. نمايد
. افتادم  نميرفتم در اين جنجال  ميزادگاه خود  بهاگر. نمودم و گرفتار اين باليا شدم

روز ديگر نزديك طلوع آفتاب بادتند . تمام شب در همين وضع و حال گذشت
همين   بهتا هشت روز باد. ما نمود  به مرتبه اميد زندگي چهرة خود راگرفت و دو آرام

  .منوال بود
صبح دو مرتبه   بهپس از آن وقتي كه نزديك جزيرة مارزا رسيديم، هوا نزديك

 هركس. ي اطاقكهاي كشتي را بستندها ها را پايين آوردند و پنجره بادبان. طوفاني گرديد
زوال بود، ناخدا خواست كه   بهظهر وقتي كه آفتاب رو ه بنزديك. خدا افتاده بود ياد به

كه از طنابهاي كلفت كشتي را بستند ولي باد چنان شديد  وجود اين با. لنگر را بياندازد
گويا كشتي نبود بلكه خاشاكي . بود و امواج چنان بلند كه كشتي نتوانست قرار بگيرد

 كه قسمتي از جلو كشتي شكسته و در اين اثنا خبر دادند. بود روي امواج پست و بلند
در اين وضع و حال ديديم كه سه . حاال اميد زيست اصالً نماند. آب در آن داخل شده

ميان  نصف ميل از ما دور بودند كه  بهآيند و نزديك  ميطرف كشتي ما  بهفروند كشتي
ناخداي . هاي دو كشتي شكستند مستول. رفتيكي در همان لحظه در آب فروها  نآ

صبح يكي از . تمام شب در اين حال هولناك گذشت. ها را بريد ي ما هم مستولكشت
 دومين گفت عمق آن در كشتي. كارمندان كشتي اعالم كرد كه آب در كشتي داخل شده

پس از شنيدن اين نوع اخبار هركس گريبان پيراهن خود را پاره كرده . سه گز رسيده به
نمود آبي كه در كشتي   ميكرد و سعي  ميادتبراي خود كفن آماده ساخته ورد كلمة شه

مردم خيال كردند كه . ت من از هوش رفتمدر اين كيفي. درآمده بود آن را بيرون بريزد
 چون پس از يك ساعت. هستم، بنابراين در يك گوشه انداختنداي  من جسد مرده

ر پس از خدا را شك. كمك كردمها  نآ  بههوش آمدم من هم براي ريختن آب از كشتي به
ما زنده مانديم و براي تعمير كشتي . گذشت يك شب و روز باد طوفاني آرام گرفت
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. طرف درياي سرخ روانه شد  بهكشتيجا  ناز آ. منتظر بوديمجا  نهشت روز در هما
  …ز شديمئكه از جزيرة مارزا حركت كرده بعد از چندين ماه داخل نهر سو خالصه اين

کند که در  ين مصر ادعا ميشود و در هم يوارد مکشور مصر   در ادامه سفر بهيو
 را ي جواهراتش جواهريها ان جعبهيدربار شاه با حواهرات وارد شده و شاه از م

 و يسي انگليا و سوار کشتياکناف دن  پرماجرا بهيو در ادامه سفرها! انتخاب کرده
ان و تجارت ونان و آستاراخيل و يسيطرابلس و سر درآوردن از س دن بهيآتشفشان و رس

ن يخالصه ا…  ويز و در دربار پادشاه صفويمشهد و اصفهان و تبر دن بهيچرم تا رس
ک ياندازه مارکوپولو و ابن بطوطه سفر کرده است آن هم در ذهن   بهيآقا مقبول اصفهان

  :دينين بخش از سفرنامه را ببيعنوان مثال ا به .يالين سفرنامه خي خالق ايسيانگل
 ميالدي سوار كشتي فتحياب نام ١٦٦٩ ماه ژانويه سال ٤تاريخ  توكّل بر خدا به

اين اولين مرتبه بود كه سوار كشتي انگليسي . ناوخداي آن يك نفر انگليسي بود. شديم
  …هاي خوب و مهربان و منظّم و منضبط بودند همة كارمندان اين كشتي آدم. شدم

که بگويند همه  اينملل آسيايي است و  هدف اصلي نوشتن اين كتاب اهانت به
هاي نجيب و  ها آدم راهزن و غارتگرند و در ميان تمام ملل اروپايي تنها انگيسي

 .کنند شرافتمند هستند كه ديگران را در مصائب آالم ديده ياري مي
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  وم ناصر خسريسفرنامة حک
  ∗فخر عالم

ناصر بن خسرو ] نيالد[ني سفرنامه اسم خود را ابومعي که در ابتداناصرخسروم يحک
ن و ي و از جملة متکلّمي فارسادبياتشروان ي از پيکيسد ينو ي مي المروزيانيالقباد
. باشد يان دقّت و تتبع ميت شايغا  بهران است که شخص و آثار اوي متقدم ايشعرا

ات و ي شعرا حکاهاي ه از صاحبان تذکري بعضيمباالت و اهمالکار يواسطة ب  بهمتأسفانه
ت يواقع  بهچ وجهيه  به او داخل شده است کهيشرح زندگان  به افسانه مانندياتيروا
  .اندازد ياشتباه م  به راها آن بلکه ,دهد يت نميق را کفايندگان حقايک نبوده و جوينزد

 از ين بعضي و همچني زندگانکيفيت ين فرنگي از مستشرقي جمعراًيگرچه اخ
. ١ن شده استييک اندازه هم تبي و تا اند ه قرار داده را مورد مداقّناصرخسروفات مصنّ
گر مطابقت ي موارد با هم ديشان در بعضيقات و تتبعات اين که تدقي صرف نظر از ايول

ن يچون ا.  استدهيامل روشن نگردطور ک  بها هنوزي زواي خصوصاً که بعض,نداشته
 ي لهذا برا,اند ره نوشته شدهي و غي و آلمانيسي و انگلي فرانسويها زبان  بهمباحث همه

  .گيرد کمتر مورد استفاده قرار مي زبانان يفارس
 درجة اول يان و در عداد حکما و شعرايرانين مفاخر اي از بزرگتريکي ناصرخسرو

اندازة تسلّط و تبحر او را خصوصاً در . باشد يران ميار  بدورة بعد از تسلّط اعراب

                                                   
  .دهلي, دانشجوي دکتري دانشگاه دهلي  ∗
 و ٢٢٢-٤٦ص , ٢ج ,  ايرانادبياتتاريخ   بهانگليسي در کتاب موسوم, جناب آقاي ادوارد برون, از جمله استاد  .1

, ٢٧٨-٨٢ ص, ٢ ج, غة ايرانياللّه هرمان اته اساس فق, غة متوفّيلّاساس فقه ال  بهدر کتاب موسوم, هرمان اته آلماني
 ازتر  تر و مفصّل اند که خيلي جامع حال آثاِر ناصرخسرو نوشته غايت مدقّقانه در خصوص شرح  بهشرحي

 .سايرين است
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 انجام شده يانيمطبع کاو  به او که چاپش»نيزادالمسافر« بهات کتاب موسومي الهحکمت
 و اک از شعري چي که در شعر دارد هيه بلنديپا. دارد ي ما روشن و مدلّل مياست برا
ممتاز او که اختصاص ع و ي طرز و اسلوب بد,ان سلف را حاصل نبودهيسرا سخن

 گفت بتواند ين روست که شايست و از ايدبردار نيچ وجه تقليه  به,خود او دارد به
  . بدان داخل نشده استچيزين مخلوط نبوده و يري مانند ساناصرخسرووان اشعار يد

سند در ينو يکه م ني؛ اناصرخسرونسب 
ه يضا علالر ي بن موٰسيامام عل  بههشت پشت

ست و يل نمدلّچندان رسد  يو الثنا م ةيلتحآالف ا
ه ي در حق او که مشهور است پاياضافت علو

شرافت   بهچ وقتي ندارد و خود او هيمحکم
بالد سهل است بلکه  يش نميحسب و نسب خو

ة شرف و افتخار خانوادة خود يخودش را ما
 از يکي  به خطابيي در جاکه نشمارد چنا يم

  :دين خود گويمعارض
  ١من مفخر گوهر تبارم  ر فخر داريتبا گر تو به  

  :ديهم گو
  ٢آل و تبار است گر دگري را شرف به  من شرف و فخر آل خويـش و تبارم  

 عصمت ةخانواد  بهن همه اخالص و ارادت نسبتيکه ا ناصرخسرو مثل يو از کس
آن خانواده بوده و بعد خود را مفخر   بهرود که خود منسوب يو طهارت دارد گمان نم

  و٣خواند يم“  از بندگان خاندان رسول خدايا بنده” کند و بلکه او خود را فيآن توص
 ي نسبتيوجه خود را ادن چيه  بهيکند ول يغمبر افتخار ميآل پ  بهت خودي و تبعيدوست به
 که دشمنان و ييجا آنش از ي در اشعار خوناصرخسرون يو عالوه برا, دهد ي نمها آن به
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ناصرخسرو تا شصت و دو سالگي 
خود قريب پانزده مرتبه سن و سال 
خود را در اشعار خودش ذکر 

شود که تا هشتاد  کند چطور مي مي
و هفت سالگي خود يعني بيست و 

هيچ وجه ذکري از  پنج سال بعد به
 آن نکرده باشد؟



  ٧٠  قند پارسي

  

بالد و از آن  يفات خود ممصنّ يعلم و فضل حتّ  بهباد داشته است اغلين زيمعارض
  :ديجمله گو

  »زادالمـــسافر« مـــن تفايز تـــصن
 وانندـون بخـاک افالطـر خـاگر ب

  و قـانون  است  که معقوالت را اصل     
 ١ونـاک فالطـرا خـد مـنا خوانـث

کند از  يبدان اشارت م» سفرنامه «يقول خود او که در ابتدا  بهبنا, ناصرخسرو
 باوجود ي شاهجهان از توابع خراسان ولو مريست در حواليا باشد که قصبه ين مايقباد
 در يرا سند قطعي ز,ان بوده استيالراس او مطلقاً قباد شود حکم کرد که مسقط ين نميا
, ستي نين مسئله صراحتيف او هم راجع با ايم و در تصانين باب در دست نداريا

 .٢ از بلخ بوده استناصرخسرواد ِاته برآنند که جمله است  فرنگ و از آني از علمايبعض
ن يکن ايل,  داشته استيه در بلخ سکنيال يبر آن باشد که موما يده گوين عقي ايو مبنا

ا ي بودن او گويصورت خراسان هر هب, رمين باب بگي در ايم قطعيبنده نتوانستم تصم
ار است از آن ي بسةيناک و حة در آثار و اشعار او صراين معنيد نباشد و بديمحلّ ترد
  : که مطلعشييادة غريک قصيجمله در 

 يرپخواهد گشت اس يگرنه هم يرــلوفـيد نـن گنبـيتن اـگش
  :دياست گو

   است يگرچه مرا اصل خراسان   
 ة رسولـرت و خانـ عتيدوست

  ي و سـر ي و مهـ يرياز پس پ 
 يدرـ و مازنيگـميرد مرا ـک

 و ياو در خراسان بوده و دورة جوان يکه نشو و نما نيست در اي نيز شکّيو ن
 يجال  به گذرانده و پس از مراجعت از سفر مکّه که مجبورجا آنل خود را در يتحص

» مگاني« خود در يار خود گشته است خصوصاً هنگام انزوايوطن و ترک دار و د
 مؤثّر و غمناک سروده ي شعرهاين معنيقرار بوده و در ايشه در مفارقت خراسان بيهم

  :باشد از آن جمله است يخراسان م  بهاق او نسبتي از شدت آرزو و اشتيکه حاکاست 
 ٣من دگرگون ي بيستياگر تو ن  دگرگونست احواليمرا بار
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  خسرو سفرنامة حکيم ناصر  ٧١

  

  :نيهمچن
ــاد دل افــروز خراســانيبگــذر ا   ي ب

 تهـسـنشبت ـراح ي بين تنگـياندر
  انيمگـان در زنـد  يه   مانده ب  يکيبر  
 ١ي از نعمت و از صنعت دهقانيخال

  :زيو ن
 ٢نه عام و نادان را ارمر اهل فضل و خرد  ان راـراسـر خـ باد مين اـسالم کن ز م
  .افتهيتولّد ) ۳۹۴(صد و نود و چهار ي در سال سناصرخسرو

  :دي گوکه نچنا
 ٣برـز اغـادر بر مرکـرا مـت مـبگذش صد نود چاريبگذشت ز هجرت پس س

طرف مکّه در ششم   بهرت اوخ مسافيخ مطابقت تام دارد با تارين تاريو ا
وان در يگر از دي ديکه در جا چنان) ۴۳۷( و هفت ياآلخر سال چهار صد و س يجماد
  : که با مطلعيدة مطوليقص

   علم و جهان گشته سراسري خوانده بسيا
 مدارج سن تا يل طيالذّکر از تولّد خود گرفته و با تفص ت فوقيو با بشروع کرده 

دا کردن ي پکيفيتق که باعث مسافرت او شده و يل درک حقايحد کمال و س  بهدنيرس
دة مذکور اغلب ي قصير معانيح نام او مثل سايش که بدون ذکر صريمرشد و مراد خو

ا ي او را در عالم رؤي که مبدأ انتباه او بوده و کسيخواب  بهگذرد اشاره يه ميو کنا مزر هب
کرده و . ٤فرت مکّه نموده استقت و مساي حقيترک خوردن شراب و جستجو  بهادارو
 :ديگو يم

 ٥ خرد گشت مرا نفس سخنوريايجو موده شد از گنبد بر من چهل و دويپ
دار ين بيبا خود گفتم که از خواب دوش”: ديگو ين موقع ميکه در سفرنامه در ا نيو ا
ظاهراً با عدد چهل خواسته عدد . “دار گردميز بيد که از خواب چهل ساله نيشدم با
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  ٧٢  قند پارسي

  

ن گونه موارد اغلب آحاد را ي معمول و متداول است که در اکه نان کند چناي بيکامل
  .کنند يذکر عشرات و اعداد کامل اکتفا م  بهانداخته و
ف او درست يش که بوده است از تصانين که کجا و پي اناصرخسرول ي تحصکيفيت
سفه لفدر اد يل زعقّگردد که ت ين معلوم مي از مطالعة زادالمسافري ول,شود ياستنباط نم

و ) ارسطو(س ي را مثل سقراط و افالطون و ارسطاطاليونانيداشته و اغلب کتب فالسفة 
باً شاهکار ين که تقري و خود زادالمسافر١ و تتبع مطالعه نمودهتره را با دقّيفلس و غ
  در فلسفه داشته و خود از بزرگان فالسفة آن عصرييد طواليرساند که  ياوست م

 را ٢ناي سيت ابوعلحبن که صي در ايشده است ول يده ميم ناميرفته و حک يشمار م به
 که يطور  بهاتين در علوم هندسه و فلکي همچن.ستيافته است درست تحقّق نيدر

 يسزا داشته است ول  بهي تبحر,شود ين مستفاد ميخواه از سفرنامة و خواه از زادالمسافر
  .ده استيحال نرس  بهمقدار تا ين بينظر ا  بههيل اي از مومير کتابين دو موضوع اخيدر ا

ک داود بن ي ب٣مان جعفري قبل از مسافرت مکّه در عهد امارت ابوسلناصرخسرو
سزا   بهيان اقران شهرتي مشغول بوده و ميناوي ديکارها  بهيل در خراسان مدتيکائيم

حترام بوده و  هم صاحب عزّت و ايليرساند که خ ي از اشعار او مي و بعض٤داشته است
  :ديکه گو  کرده چنانيبا اسباب تجمل زندگان

ــ ــد پي ــک چن ــي ــد يشگاه هم   يدي
ــآزرده ا ــهن و آني ــذر از مــن   ب   ح

 وارمـــب رهـرکـل ز مـجـو خـآه

  منيک و ســـالطودر مجلـــس ملـــ
ــو   منبيـــنادة تژ کـــه از نـــ ييگـ

 ٥مـنـد زيـمـنش يت پـطاوس زش
  :زيو ن

 ٦ر اجلّيل و ز ميز خواجة جل ها دم اعزاز و اجاللي ديـبس
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  خسرو سفرنامة حکيم ناصر  ٧٣

  

  :نيهمچن
 رير و صدر وزيز من مجلس م  نبوديهمان ناصرم من که خال

  نيو همچن
 ونـدم کنـي ديـسـا بـيـني دنـاز ايمـعزّ و ن

 ١دبنرنج و بيم و سختي اندر دين ببينم يک 
در جوزجان : سدينو ي خود مکه نچنا) ۴۳۷( و هفت يتا در سال چهار صد و س

 او را از خوردن شراب که بدان مداومت داشته است منع يکسده است که ي ديخواب
ق نموده يسفر مکّه تشو  بهد وادار و او رايفزاي که خرد و هوش را بيزيطلب چ  بهکرده و
ترک شراب را گفته و روز   عارض شده وي بر وي خواب انتباهيندر اثر ا, است

عزم مسافرت . ٢يدجرديز ماه چهار صد و ده يمه دي ن۴۳۷اآلخر  يپنجشنبه ششم جماد
  که در عهده داشته است استعفا نموده ويوانيمرو شده و از شغل د  بهکرده نخست

ست و سوم شعبان سال ي از تمام دار و ندار خود دست برداشته و بي ضروريجز اندک به
بعد از , شابور شده استيازدهم شوال وارد نيمذکور را از مرو حرکت نموده و در 

 يشرح  بهرون آمده وي ب٣اتّفاق خواجه موفق  بهالقعده ي دوم ذجا آنامت در ست روز اقيب
ز يجان رفته و در تبرييآذربا  بهني و قزويراه سمنان و ر  بهکه در سفرنامه مذکور است

راه   بهشهروان و ازوان  بهيراه مرند و خو  بهجا آنپس از , ده استين شاعر را داقطر
 که يشامات شده و در موقع  بهو آمد و حران و سروجن يافارقيس و مياخالط و بطل

ن يفلسط  بهدايراه طرابلس و ص  بهالنعمانةاز معر,  زنده بوده است٤يهنوز ابوالعالء معر
 شده و بعد از دو ماه و اندي سالمقد تي وارد ب۴۳۸رفته و در پنجم ماه رمضان سال 

  حج دوبارهي اداه رفته و پس ازمکّ القعده حرکت نموده و به جا نيمة ذي اقامت در آن
 بعد يمدت,  شده استجا آن وارد ۴۳۹محرم سال س برگشته و در پنجم مقدال يتب

واسطه باد معکوس   بهيمکّه برود ول  به بازجا آنمصر و از   بهايراه در  بهخواسته است
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  ٧٤  قند پارسي

  

 نستونس و از تو  بهي با کشتجا آننه و از يط  بهيراه خشک  بهمجبور شده است که
 و ١ المستنصر باهللاي فاطمهفي شکوه و عظمت مصر و دبدبه و احتشام خل.مصر برود به

 فه را کهي مجلس خليبيتقر  بهوب ساخته وذ مجيکلّ  بهت کشور او رايانتظام لشکر و امن
 جالب توجه است که در تمام سفرنامه يلي خيده ولياند د د فطر آراسته بودهيجهت ع به

ون يل ادارة فاطميف از مصر و تفصيف و توصيتعر  به راجعيبعخواه در ضمن شرح مش
ک موقع ي ياستثنا  بهن کتابيگر اي دينگارد و خواه در جاها يکه با تمام تفرعاتش م

فه ي از خل٢مير مستقيطور غ  بهآنهم
ن او را يالمستنصر باهللا که در زادالمسافر

ک قسمت يده و ي نام٣خداوندزمان خود
اسم او ساخته   بهاعمدة اشعار خودش ر

ن يو با وجود ا, برد يمن ياست ابداً اسم
قه يتحقّق است که هم در مصر طر

ه يليعة اسمعيون را که مذهب شيفاطم
طربقة   بهار کرده و امر دعوتيباشد اخت

  .عهده گرفته است  بهرانيمذکور را در ا
القعده سال چهار صد و  يغرة ذ

نه از مصر حرکت نموده و بعد يراه مد  بهارت مکّهيعزم ز  بهمرتبة دوم) ۴۳۹( و نه يس
 که آن سال در يمناسبت قحط  بهده ويرسمکّه   بهالحجه ينه در ششم ذيارت مدياز ز

ش گرفته ي حج راه مصر را پيمکّه بوده است چندان توقّف نکرده و بالفاصله پس از ادا
در چهار صد و . ده استيرسمصر   بهز هفتاد و پنج رويعنيم تمام يو بعد از دو ماه و ن

ده ياج را مناسب ند در حجاز رفتن حجيواسطة قحط  بهفة مصر بازي که خل)۴۴۰(چهل 
 حامل پوشش حرم بوده يفة فاطمي عبداهللا که از طرف خلي قاضيهمراه  به باز او,است
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نامه و بالجمله بارزترين صفتي که سفر
ساير آثار ناصرخسرو را امتياز 

ها را از مصنّفات  مخصوص داده و آن
کند اين  ديگر نويسندگان آن عهد جدا مي

قدري کم در  است که وي الفاظ عربي را به
کاربرده است که حتّي  هاي خود به نوشته

تر  نويسندگان دورة حاضر را نيز شايد کم
 .ميسر تواند شد



  خسرو سفرنامة حکيم ناصر  ٧٥

  

مصر برگشته و سال چهار   به و پس از موسم حج بازمکّه رفته  بهمرتبة سومبراري . است
) ۴۴۱(الحجة آن سال  ي ذ۱۴ن مرتبة در ي آخريعنيحج نرفته   بهک رايد و و چهل و ص

مکّه وارد شده و   بهگر مرتبة چهارمياآلخر سال د يمصر را وداع گفته و در سلخ جماد
 حج در نوزدهم ين مرتبه اداين که پس از آخريدر حرم مجاور بوده تا اب شش ماه يقر
هامه و تراه   بهجا آنطائف رفته و از   به)۴۴۲( و دو الحجة سال چهار صد و چهل يذ
د يبات قرامطه را که هنوز در تحت ادارة اخالف ابوسعيلحساء شده و ترت  بهمني

 حرکت کرده جا آن توقّف از ي کار بوده است مشاهده کرده و پس از کميرو  به١يقرمط
ب دو ماه يده و قروارد بصره ش) ۴۴۳(ستم شعبان سال چهار صد و چهل و سه يو در ب

مهروبان و از   بهي اقامت نموده بعد با کشتجا آنمة شوال سال مذکور در همي تا نيعني
حرکت  جا آناز ) ۴۴۴( سال چهار صد و چهل و چهار ارجان رفته و اول محرم  بهجا آن

ن و يراه نائ  به مانده بعدجا آنست روز هم در يده و بياصفهان رس  بهکرده هشتم صفر
د وارد بلخ ياآلخر با برادرش ابوسع يست و ششم جمادي و قائن و سرخس در بتون

  .اند ل را مالقات کردهيگرش ابوالفتح عبدالجليو برادر دشده 
اندازه  ي بيالعاده شده و سخت ن سفر گرفتار متاعب و مصائب فوقي در اناصرخسرو

شه در مخاطره و ي همنينش هيان اعراب باديآب و علف م ي بيها ابانيده و در آن بيکش
ه دانة ماش بوده است پناه برده و در يبار درختان که شب هسوسمار بم بوده و از خوردن يب

 بوده يست فرسنگ دور از آباداني که از هرطرف دوياباني فلج نام در وسط بيموقع
موده که مردم يها پ سته و راهيخوردن خرما ز  بهن مدت راياست چهار ماه لنگ نموده و ا

بصره   بهيبيار غريوضع بس  بهاند خالصه دهيد ي آب نميک مرتبه روي يها سالجا نآ
وانگان يد  بهي و عاجزيم از برهنگيدي رسجا آن  بهچون”: سدينو ي خود مکه نده چنايرس

روم باشد  بهم و خواستم که در گرماي سرباز نکرده بوديمانند بودم و سه ماه بود که مو
ده ي کهنه پوشيلنگ  بهکي هر ود و جامه نبود من و برادرمبسرد  که گرم شوم که هوا

گفتم اکنون ما را که در حمام گذارد ,  در پشت بسته از سرمايا م و پالسپارهيبود
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  ٧٦  قند پارسي

  

اه در ي چند سي آن درمکي بفروختم و از بهانهادم ي بود که کتاب در آن مينکيرجوخ
بگذارد که  بهتر در گرما ادتي زيباشد که ما را دمک بان دهم تا بهگرما  به کردم کهيکاغذ

ست پنداشت که ما يش او نهادم در نگريم چون آن درمکها پيشوخ از خود باز کن
 ند و نگذاشت کهيآ يرون ميب  بهد که هم اکنون مردم از گرمايم گفت برويا وانهيد
م کودکان بر در يشتاب برفت  بهم ويرون آمدي با خجالت بجا آنم از يبدر رو بهگرما به
انداختند و  ي ما افتادند و سنگ ميم در پيوانگانيکردند پنداشتند که ما د ي ميباز بهرماگ

  .١ميستينگر يا ميتعجب در کار دن  بهم وي باز شديا کردند ما بگوشه يبانگ م
ار ين مسافرت که هفت سال تمام طول داشته است اثر بسيظاهراً رنج و مشقّت ا

 يکلّ  بهن مرتبه او را در وطن خودين است که اي کرده و اناصرخسرو در مزاج يبيغر
 يکلّ  بهشتن رايا قطع عالقه نموده و خوي دنمن که از تماي مثل ايعنيم يابي يگر ميجور د

,  مصر شده استي فاطمين خلفاي و مبلّغ آتشيک داعي کرده و يوقت مجادالت مذهب
 از يچ وجه اسميه  بهدهيرسنظر نگارنده   به کهجا آنف خودش تا يه در تصانيال مشاريول

ن يا اي خراسان حجتا ي ي مستنصرحجت و يشه خود را فاطميه نبرده بلکه هميلياسمع
  :دينامند و گو ي محجتکه تنها 

  يام فــاطم يام فــاطم يفــاطم
 مـمنان ـخراس  بهال راـمر عق

  ي طاهر ي ز غم ا   يريتا تو بم  
 ٢يرـ مستنصتـحجبر سفها 

  :نيهمچن
 ٣يير کردة غوغاـهرچند قه خراسان تون ي زمحجت يا

د او که يدة جديوطن خودش عق  بهناصرخسروصورت پس از مراجعت  هر هب
ل و يج و انتشار آن کرد اصالً بر خالف ميترو  بهالعاده شروع  حرارت فوقکي با

ن جهت در يو بدسنّت بود   اهلي علماةفيد طاي خراسان و بر ضد عقايمصلحت امرا
بودند و خود را هنوز بغداد  يخلفا ي خراسان که متابع ظاهريود و امراانظار خوش ننم

ون مصر که همان يشرفت نفوذ و رواج امر فاطميدند از پينام ين ميالمؤمن ري اميمول
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  خسرو سفرنامة حکيم ناصر  ٧٧

  

شه داشتند و ي انديليگرفت خ يکم باال م ان و بصره و سواد کم عمياوقات در حوال
ار يترک دار و د  به مجبوريار کمي بعد از مدت بسناصرخسرون سبب شد که يهم

ة بغداد بوده است فيامر و اشارة خل  بهد اويد تبعيو شا. ١ددش کردني تبعيعني ,ديخودگرد
  :ديش اشاره بدان کرده و گوي از شعرهايکيکه در  چنان

 ٢ فرناسيکـير ـتند بـنه گشـفت  که با رسول و کتابيو ز گروه

اند   متعرض آن نشدهي فرنگيک از فضالي چيشود و تا حال هم ه يو آنچه معلوم م
 در مازندران ي بعد از سفر مکّه و مهاجرت از خراسان مدتناصرخسرون است که يا

  :بود يم اجباريا مقي يمتوار
 ٣مازندران درون  بهچون من غريب و زار نـر ديـن ز بهـبر گير دل ز بلخ و بنه ت

ه ي اقامتگاه او در قرياالعالم ترک  مؤلّف قاموسين ساميالد سند شمس يقول ب هو ب
مگان است لهذا ين مسکن او ي که محقّقاً آخرييجا آنالن بوده است و از يرستمدار گ

 هم يمگان بوده و طوليد گفت اقامت او در مازندران بهر صورت قبل از اقامت در يبا
ح ين صريش از پانزده سال اقامت داشته و ايهمه حال ب  بهمگاني در ينداشته است ول

  :دي خود گوکه ناست چنا
 ٤را که بزندانميچه ز هر بچون و از گانمـمي  بههـد کـال برآمـزده سـپان

 ي وقتيعني, ديآ يدست م  به او که از اشعارشيخ است از زندگين تارين آخريو ا
 که او از يچه وقت. ش از شصت و پنج سال داشته استيب ن شعر را گفته حداقليکه ا

 است ين در صورتيا پنجاه ساله بوده و ايران برگشت محقّقاً چهل و نه يا  بهسفر مکّه
که اقامت مختصر او را در وطن خود و در مازندران اصالً داخل حساب نکرده و تصور 

 صراحت اشاره  بهشي آنچه در اشعار خويمگان رفته باشد ولي  بهم که بالفاصلهيکن
  :ديرود و گو يت و دو نمچ وقت باالتر از شصيه, کند يسن خود م به
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  ٧٨  قند پارسي

  

 ١مـا و نـه يـکـلـان در فـــبـروز و ش يشصت و دو سال است که کوبد هم

  :ديهم گو
 نـت که مـاه چه باکسـن چـم ز بـگر برآي

 ٢ومگشصت و دو سال برآمد که درين ژرف 
ضرورت شعر   بها بنايد اغلب باز عدد کامل ي خود را که شايو آنچه شصت سالگ

  .شتر از پانزده جاستياشعار او بآورده است در 
ک صد و يمعروف او   بهاد است و بناي زيلي اختالف خناصرخسرووفات خ يدر تار

 او ي زندگي که براين مدتيتر هاست و کوتاه افسانه بهه ي کرده که شبيچهل سال زندگ
ک يخ است که وفات او را در چهار صد و هشتاد و يالتّوار ميثبت شده و در تقو

 آنچه که ي ول, هشتاد و هفت سال عمر داشته استناصرخسرون قرار يو از اسد ينو يم
 ي تا شصت و دو سالگناصرخسرون است که يآن شک دارد ا  بهپندارد و ينگارنده م
شود  يکند چطور م يب پانزده مرتبه سن و سال خود را در اشعار خودش ذکر ميخود قر

 از آن يچ وجه ذکريه  بهبعدپنج سال ست و ي بيعني خود يکه تا هشتاد و هفت سالگ
اقل شصت و پنج ا حديم که بعد از شصت و دو يد تصور کنين که بايا ا الّ؟نکرده باشد

ان رفته يوان اشعار او از مي از ديا که قسمت عمده نيا اي نساخته و ي اصالً شعريسالگ
  . مفقود شده باشديکلّ  بهو

ام ي نموده و ايمالً وقف مجادالت مذهب خود را کاية اواخر زندگانور دناصرخسرو
ک قسمت عمدة يه يمشارال, باشد ي او مين دورة زندگانيتر مگان فعالي او در يانزوا
ث حجم ين که از حيزادالمسافر, وجود آورده ه بيي تنهاةفات خود را آن گوشيتصن

 ي نوشته شده و مثنو٣خ چهارصد و پنجاه و سهين آثار اوست در تاريتر بزرگ
 ين معنيا  بهين مثنويباشد و خود در هم يز محصول همان دورة انزوا مينامه ن ييناروش

  :دياشاره کرده و گو
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  خسرو سفرنامة حکيم ناصر  ٧٩

  

 ١اد شه واريمگان نشسته يکه در  دار ياد مين سخن را ي اتـحجز 

مگان و المحاله بعد از چهل و يد که در يآ ينظر م  بهن قسمت غالب اشعار اويهمچن
 حصول انتباه يعنيخ ين تاري که قبل از اين معنيا  بهه شدهديرشتة نظم کش  بهيدو سالگ

خورده است باز  يوسته شراب مين که تا آن وقت پي و مسافرت مکّه باوجود ايدر و
 در موضوع عشق و شراب و يد اشعار جوانيم و جدي زبان قدي فارسيمثل اغلب شعرا
وان ي سروده است در ديلگن که آن را قبل از چهل و دو سايا  بهل باشديامثال آن که دل

  .شود يده نمياو د
باشد عبارتند از کتاب  ي که تا اکنون معلوم و محقّق مها آن ناصرخسرواز مصنّفات 

ن و يد وان اشعار و وجهين و ديلمسافرانامه و زاد نامه و سعادت ييروشنا و سفرنامه
ن يها چند بان تذکرهنها صاحي ار ازين و غيرحيل المتي و دلبستان المعقول و خوان اخوان

است جمله  باشند از آن يدهند که تا حال معروف نم يه نسبت ميمشارال  بهگريکتاب د
 در سحر و رسالة قانون اعظم, قول آتشکده در فلسفه  بهر اعظم در منطق ويرسالة اکس
دستور   بهرسالة موسوم, ونانيرساله در علم , در فقه, يرسالة المستوف, عهيالطب علوم فوق

  .هير قرآن از نقطه نظر مالحدة باطنيک تفسيو , قيکنزالحقا  بهرسالة موسوم, عظما
 يالدي م۱۲۹۸/۱۸۸۱س سال ي پاريها ؛ سفرنامه چاپناصرخسروفات يتصن

ه و در چاپ تهران سال ير سابق مدرسة السنة شرقي مد٢ه شفريواسطة مأسوف عل به
 و چاپ در تهران در همان سال ۱۲۸۰ز سال يوان اشعار او که در تبري ديها  چاپ۱۳۱۴
واسطه   به,نامه نامه و سعادت ييروشنا, يو چاپ دو مثنو, انضمام سفرنامه او  به۱۳۱۴

در شهر  ٤ين آلماني در مجلّه انجمن مستشرقيالدي م۱۲۹۶/۱۸۷۹ سال ي آلمان٣استاد اته
ک در يهر ه متأسفانه هنوز چاپ نشده و ي آثار مشاراليها مابق ن کتابيگ و جز ايپزيال

ت بلند و هم  بهن او کهيه مگر کتاب زادالمسافر خارج از دسترس عامست ايا گوشه
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  ٨٠  قند پارسي

  

 يالرحمن هند  پروفسور محمد بذلي آقاحي و تصحيسير استاد براون انگلي ناپذيخستگ
 عالم ي رونق افزايالدين سال مي طبع شده است و تا آخر هميانيدر چاپخانه کاو
  .گردد ي ميمطبوعات فارس
با بودن چاپ سنگي تا يک اندازه هم بد که چاپ تهران است گرچه  آن, اما سفرنامه

ث يده است از حيسطبع ر  بهسيچاپ شده است ولي چون از روي نسخة چاپ پار
ط   بهس است هرچند کهي چاپ پارة نسخينه با آن مطابق از رويع  بهت و سقمصحتوس

نوشته شده است س ي پارير کتابخانة ملّ موجود دي خطّة دو نسخيِشفر ناشر آن از رو
 و يواسطة عدم تعمق کاف  بهگري و ديواسطة مغلوط بودن اصل نسخ خطّ  بهيکي يول
 ي است خاليزبان فارس  به ناشري از عدم اطّالع کافيا که ناشي العمي تصرفات عليگاه

 زيدو نن هري است معذلک نسخةيفات نيفات و تحرياز اغالط و اشتباهات و تصح
ش در ي پي که چنديراني اي از فضاليکي قبل ين که چندياب است تا ايت کميغا به
س که ي پاري از دونسخة کتابخانة ملّيکيس اقامت داشت نسخه چاپ شفر را با يپار

ق مجال وقت يواسطة ض  بهبا دقت تمام مقابله کرده و هرچند. ن استياصح نسخت
اسماء اعالم که مستلزم صرف خصوص   بهيح اغالط اصل نسخ خطّيفرصت تصح

فات و ي تصحير کتب و مظان آن بود نداشت وليق در ساياوقات و تتبعات عم
المقدور از آن دور نموده و پس از  يعمل آمده بود حتّ  بهي را که در متن چاپيفاتيتحر

ه نسخة مقابله کرده خود را برحسب خواهش ي فاضل مشاراليانيس مطبعة کاويسأت
  .نک بحمد اهللايم نمود و ايشان تقديا  بهمذکورهن مطبعة يمؤسس

 يلي موقع خي نوشته شده و از نقطة نظر ادبيشيآال يار ساده و بيطور بس  بهسفرنامه
 است که پس از ييها ن کتابين که خود در عداد اولي را دارد و با وجود ايممتاز و بلند

رت لهجة آن زمان يمغا نوشته شده و با وصف يران در زبان فارسيا  به عربيالياست
ق يب الفاظ و تلفيث ترکي از حي فارسيش با لهجة امروزي درست نه صد سال پيعني

 که سفرنامه و ين صفتي دلچسب و بارزتريقدر  بهعبارات و نسج جمل طرز نگارش آن
گر ي را از مصنّفات دها آناز مخصوص داده و ير آثار ناصرخسرو را امتيبالجمله سا

 کم در يقدر  به راي الفاظ عربوين است که يکند ا ي جدا مسندگان آن عهدينو



  خسرو سفرنامة حکيم ناصر  ٨١

  

د کمتر يز شايسندگان دورة حاضر را ني نويکار برده است که حتّ  به خوديها هنوشت
  .سر تواند شديم

: ديگو ينقل کرده و مناً از سفرنامة ناصرخسرو ي شاهنامه که عيسنقرياچة بايدب
 از ١ و هشتيخ چهارصد و سي در تارم ناصرخسرو در سفرنامه آورده است کهيحک”

ن رباط که يدم که اي پرس, بزرگ نو ساخته بودنديدم رباطي طوس رسي برايهجر
 او ي است که سلطان محمود از براين رباط از وجه صلة فردوسيساخته است گفتند ا

افته است و وارث او قبول نکرد و يدم گفتند او وفات يفرستاده و چون خبر او پرس
ن رباط يد و اي عمارت کنجا آن سلطان فرمود که هم,سلطان کردند  بهتعرضه داش

و موقع دوم .  شده استيل از متن حاضر سفرنامه طين تفصيو ا“ خاصه از وجه اوست
 هرچه يهرچند صاحب کتاب شرح”: ديگو ي که م۱۰ است در متن صفحه يعبارت
باشند  ي سفرنامه موجود م که ازي معدوديها  فعالً نسخهي ول…“تر نوشته و گفته تمام

 يتر  مفصّليد نسخة اصلي شاي مطابقت با متن حاضر دارند تا در بعدها آنهمه 
  .قت آشکار شوديدست آمده و حق به

 ي از رويالدي م۱۲۹۶/۱۸۷۹ ذکر شد اته در سال که ننامه را چنا يي روشنايمثنو
ن اختالف نسخ مزبوره ييعاند با ت  موجود بوده٢ اروپايها  که در کتابخانهيسه نسخه خطّ

ق طبع و يگ بتفاريپزي مطبوعه شهر ال٣ين آلمانيگر در مجلّة انجمن مستشرقيبا همد
 و مختصر يز همان را مستند قرار داده و با متن و حواشي نيانينشر نموده و مطبعة کاو

مة سفرنامه چاپ يضم  بهه بر نخورده استي الينظر فاضل موم  بهدي که شايراتييتغ
  دکن يم

 را در ين مثنويناصرخسرو ااين است که شود  ي مفادهتسا ييآنچه از متن روشنا
 حاصل نموده ي در وي داده و اثر انتباهي رويرو  بهي که شبيا جة حال مکاشفهينت

                                                   
 .ناصرخسرو سال چهار صد و سي هفت در آن حوالي بوده است نه چهار صد و سي و هشت  .1

و  Leydenکتابخانه شهر ليهدن  و Gothaهاي کتابخانة شهر گوتا   عبارتند از نسخهخطّياين سه نسخة   .2
  .India officeکتابخانة اينديا آفيس 

3. Zeitschrift der Deutschen Morgenalandischen Gesellschaft. 



  ٨٢  قند پارسي

  

 ين مثنوي اين جاي و از چند٢نظم آورده است  بهک هفتهي اراده کرده و آن را در ١است
  :دي از جمله گوکه نمگان است چنايصول شود استنباط کرد که خود آن مح يم

 ٣مگان نشسته پادشه واريکه در  دار ياد مين سخن را ي احجتز 

  :نيهمچن
 ٤ رايکارا ساحرش آيکه کرد  راي شاعرحجتز دل بگذار 

 است که ناصرخسرو بعد از ي تخلّصحجتمگان لفظ ي  بهعالوه صراحت  بهيعني
نامه  ييگر در روشناين اشعار دياست و عالوه بر اکار برده   بهشهيران هميا  بهمراجعت

ن خود سخت ي که با معارضي را در موقعها آندارند که مصنّف  يهست که مدلّل م
ن ي است که زادالمسافريناً همان لحن قولينظم آورده و ع  بهمشغول مجادله بوده است

  :مثل. را نوشته
 ٥تـالمابم مياگرچه از خران  امتي قراند ن است اعتقاديهم

  :زيو ن
 ٦جز انکار خاصّان کارشان نه به ان نهـدارشـي بي دليـجان يز ب

ان يشوايو معلوم است که ناصرخسرو بعد از مراجعت از سفر مکّه هدف تعرض پ
 ها آنمگان بر ضد ي بودن خود در يا متوارين انزوا يده و در عسنّت بو  اهليو علما

نامه در هر  يير روشنايخ تحرين تاري وجود ا با. و خشونت نوشته استياغلب با تند
 يطور  بهش است مشويليت مختلف و خيغا  بهباشند يسه نسخه که مآخذ استاد اته م

 صد و چهل و سه و چهار صد ي سيست و سه و بعضي صد و بي سها آن از يکه بعض
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  خسرو سفرنامة حکيم ناصر  ٨٣

  

نها يچ کدام از اي و ه١باشد ي چهار صد و چهل مها آنن يست و مؤخّرتريو ب
  .دهد ي که در فوق ذکر شد وفق نميالحظاتم با

 در يالدي م۱۸۷۹/ه ۱۲۹۲ ادمان فاگنان آن را سال ينامة که فرانسو اما سعادت
ن آلمان ين آن را در همان سال در مجلّة انجمن مستشرقي و بعد استاد اته عييايمجلّة آس

 يارت از س عبيک مثنويد ينما يطبع م همان نسخه مجدداً ي هم از رويانينشر و کاو
ث متانت لفظ و ي از حيب اخالق وليحت و تهذيست در موعظه و نصيباب مختصر

خ يشود گفت که تار يد مي که شايطور  بهنامه دارد يي روشناياد با مثنوي فرق زيمعن
خ ي تاريعنين خصوص ي لکن در ا,نامه است ييروشنا  به مقدميلينامه خ ر سعادتيتحر
طور ساده ناصر   بهين مثنوينّف تخلّص خود را در ا نرفته و مصير آن اشارتيتحر

ن ين در ثميبکن در گوش ک: ت ختم کرده استين بيا  بهخسرو نوشته و کتاب را
خ ين است که تاريل اي هم دليکين يد اي و شا/ن استيهمث ناصر خسرو يحد/است
 حجت لقب که نتر بوده و ناصرخسرو قبل از آ نامه مقدم ييروشنا  بهنامه ر سعادتيتحر

  .ده استيرشتة نظم کش  بهابد آن رايب
  افتاده شدهين مثنوي ا چند از اواخرياتيرسد ظاهراً اب ينظر نگارنده م  بهو آنچه

و ک مرتبه ي ت آخر آنيست و نهم که عنوانش در قناعت است دو بي باب بين معنيا به
  :نستيت ايشود و آن دو ب يمناجات م  بهلي تبديمناسبت يب

   مـردان  يهست همراه دم  يام
 فا دهـود صـنور خ  بهدرونم را

  دم مگـردان  يـ د نوم ين ام ياز ا 
 ده يطٰفـمص با يتـعيدلم را ب

 شود يام در ختم کتاب م يباب س  بهت باب مذکور تمام شده و شروعين دو بيو با ا
 ي مصنّف در آخر مثنوکه نچنا در مناجات د مثالًيک عنوان شاياد که ياحتمال ز به

ات ين احتمال را عدد ابين موقع افتاده شده باشد و ايز آورده است ازينامه ن ييروشنا
 مصنّف در اول باب خاتمه اشارت بدان کرده و که ندهد چنا يز قوت مينامه ن سعادت

  :ديگو
 زگان طبع و ادراکيهمه دوش صد از دل پاکيت سيبگفتم ب

                                                   
 .٣٥ص , نامه روشنايي  .1



  ٨٤  قند پارسي

  

 ي تمامکه نت باشد و حال آيصد بي سيه دارينامه در کلّ  سعادتيستين قرار باياز
ت ناقص و يزده بيت است و سيست و هشتاد و هفت بي عبارت از دوين مثنويات اياب

  .ق االمورياهللا اعلم بحقا
  منابع

, راني اادبياتخ يتار  به در کتاب موسوميسيانگل, از جمله استاد جناب ادوار برون .۱
, ياساس فقه اللغة متوفّ  به در کتاب موسومي و هرمان اته آلمان۲۴۶-۲۲۲ص , ۲ج 

ت مدقّقانه در يغا  بهي شرح۲۸۲-۲۷۸ص , ۲ج , رانياساس فقه اللغة ا, هرمان اته
 ازتر  تر و مفصّل  جامعيلياند که خ خصوص شرح حال و آثار ناصر خسرو نوشته

 .ن استيريسا
 ).وان ناصرخسرويد (۱۳۱۴چاپ تهران , وانيد .۲
 .يانيچاپ کاو, نيزادالمسافر .۳
 .چاپ تهران, رانيغة اللّاساس فقه ا .۴
 .يانيچاپ کاو, سفرنامه .۵
 .رانيگ معروف مؤسس سلطنت سالجقه در ايبرادر طغرل ب .۶
بنابر معروف , يشابوريامام موفق ن. ۳/۷۱ص , يانيچاپ کاو, د سفرنامهيرجوع کن .۷

 .اميمعلّم عمر خ
۸. ۴۴۹-۳۲۳ (يابوالعالء احمد بن عبداهللا المعر.( 
 .۴۸۷ تا ۴۲۸فتش از سال مدت خال, يم معد بن عليابوتم .۹
جناب در سال بحر   به است موسومي از اهل موقعياسمش حسن بن بهرام جناب .۱۰

 . کشته شدي هجر۳۰۱عمان در سال 
 .يانيچاپ کاو, نامه ييروشنا .۱۱
 .ا آفسيو کتابخانة اند, دني و کتابخانه شهر لGothaکتابخانه شهر گوتا , ينسخة خطّ .۱۲
 .و در اخبار ارواح, خاتمة کتاب .۱۳

14. Zeitschrift der Deutschen Morgenalandischen Gesellschaft. 
15. Herman Etahe. 



  ابن بطوطه در هند  ٨٥

  

  ابن بطوطه در هند
  ∗رضا قزوه يعل

 سياحک يا باشد که ي دنيها ن سفرنامهيد از جمله مشهورتريسفرنامه ابن بطوطه شا
ت ياهم .نگارش درآورده است  به آن را در آغاز قرن هشتميزبان فارس  بهمسلمان آشنا

و مهم ب ک کتايعنوان   بهتوان  ميست بلکه آن رايسفرنامه بودن آن ن  بهن کتاب تنهايا
ا ي زبان زندة دن۴۰  بهن کتابيحال ا  بهج تا. حساب آورد  بهزي نيخي و تارييايمنبع جغراف

 يها زبان  به بوده است و بعدهايسيزبان انگل  بهن برگردان آنينخست. است برگردان شده
  .است برگردان شدهز ين … ويفارس ,ي ترک,ي پرتغال,يفرانسو

. ه استسفر كرد اسالم سراسر جهان به كه است يجهانگرد بزرگ آخرين بطوطه ابن
  .بوده است وي همزمان ز تقريباًيمارکوپولو ن. سه کرديبا ماركوپولو مقا دياو را با

  بوده»االسفار االمصار و العجايب  غرائبيالنظار فحتفة« بطوطه سفرنامة ابن عنوان
 يول.  بوده استيربزبان ع  بهن کتابيد اصل ايآ ميکه از عنوانش هم بر ، همچناناست

ح است يتوض  بهالزم. است شده شناخته بطوطه رحلة ابن بيشتر با نام دانش در نزد اهل
بود،  شده او نقل از زبان كه كتاب متن. است خود ننوشته بطوطه را ابن ن كتابيکه ا

از  ييها تحرير شده و بخش يزبان عرب به يالكلب جزي  بنمحمد  بنمحمد توسط
سفرنامه شامل دو جزء  نيا .تا هنوز موجود است پاريس ي كتابخانة ملّدستخط او در

و ) ق ه ٧٣٤ تا ٧٢٥هندوستان   بهل گزارش سفر از آغاز تا هنگام ورودجزء او: است
  .است) ٧٥٤اواخر (ان سفر ي داستان تا پاةيجزء دوم شامل بق

                                                   
  .نو دهلي, شاعر معاصر ايران و مدير مرکز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسالمي ايران  ∗

 



  ٨٦  قند پارسي

  

 يلوات ابراهيم  بنمدمح بن عبداهللا  بنمحمد  ابوعبداهللا, مسلمانسياحن ينام کامل ا
 عالوه بر يو. ٢اند ن هم نوشتهيتر از ا  نسب او را کاملي منابع حتّيبرخ. ١است يطنج

 ز داشته کهي نيگري ديها لقب) خوانند  ميل آن را مشددز ط اوي نيکه برخ(ابن بطوطه 
  :ون معتقد است ابن خلد.از آن جمله بوده است ٣الدين و شمس الدين شرف
 با زادگاهش بطوطه بيانگر رابطة ابن يو طنج نشانة تبار غيرعرب يلوات نسبت”

  .٤“است طنجه
بطوطه جهانگرد و رحاله معروف مسلمان، در  شهر طنجه، زادگاه و مدفن ابن

  . مديترانه و اقيانوس اطلس، قرار دارديالطارق بين دريا مدخل تنگه جبل
 که موجود است ياتالعاطّ بطوطه ابن ي و آغاز جوانينوجوان يها دربارة سال

 خود در زادگاه وي. مينيب  نمييزيگر چيو در منابع د است براساس سفرنامة خود وي
 شمال شتر مردميب زمان آن .پرداخت يفرقة مالك ميتعال براساس يدين علوم تحصيل به

  . بودنديافريقا پيروان فقه مالک
در  يو حتّ ياز روزگار جوان ي خودش ويها ادداشتيطبق منابع موجود و 

 مکّهدر   که٦گويد  مي خودش,بطوطه ابن .٥پرداخت يامر قضا م  بهخود نيز سفرهاي
 پدرش با آشنا شده كه انجري اهللا رزق بن يعل ابوالحسن نام به طنجه از مردم يفقيه با

. گزيد يم اقامت شد، در خانة آنان يوارد م طنجه به فقيه اين و هرگاه داشته يدوست
  .اند و قضا مرتبط بوده فقه احتماالً خانوادة او نيز با اهل آيد كه يمبر گفتار اين از

  ژوئن١٤/ق ٧٢٥  رجب٢ پنجشنبه خي درست در تاريعني ي سالگ٢٢در  بطوطه ابن
 )ص(پيامبر تربت و زيارت حج مراسم جا آوردن  بهقصد  بهرا خود طنجه زادگاه م ١٣٢٥
 و ييماجراجو اما  دور و دراز بروديسفر  بهن نبود کهي ايو در آغاز قصد و کرد ترک
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  ابن بطوطه در هند  ٨٧

  

 ي دور کشاند و سفريها نيسرزم  بهگر او راي دي و مردم نواحها نيدار سرزميد  بهعالقه
جالب . ده شديک ربع قرن کشيش از يب  بها دو سال تمام شوديک يتوانست در   ميکه
مجموع ن هند است که از يهانگرد مسلمان در سرزمجن ي ايها فن توقّيشتريکه ب آن

 ,ـ  شاهمحمد ـپادشاه هند  و همزمان بادر هند  سالش را ٩ يست و نه سال سفر ويب
مقام   بهدستور پادشاه  بهرد و هميگ  مي قراري وتوجهت و يماند و مورد عنا مي
 در هند آن روز يشتر تاملين گفتار قصدمان بي ما در ا.شود  ميدهي برگزيالقضات يقاض

فراخور فرصت   بهانين مياست و از ا
 در شهر نويس ن سفرنامهيشتر با ايب

 و دربار پادشاه آن روزگار يدهل
و   درنگـ  شاه پسر تغلقمحمد ـ

ال بد حفراخور  به اما .ميکن  مييتأمل
 يع مروريطور گذرا و سر  بهست تاين
 سياحن ي اير سفرهايخط س  بهزين

  .مير داشته باشيشه
با استفاده از   عمدتاًيعني آن روزه سفر يها تيسفر ابن بطوطه با استفاده از ظرف

ل بوده ي با ف و شرق دورهند ةقار شبه هم در يگاه شتر و ياسب و االغ و استر و گاه
، و ريالجزا  ويتانيمور سمت  به آن،ي وشهرهامراکش: ر حرکت ابن بطوطه ازيمس. است

د يپورت سع[ ديصع، بندر قاهره .ردگذ  ميآنمهم  ي و شهرهامصر  ويبيل  وتونس
  مصر،يشرق يذاب و صحراينا عي سرخ، ميايق دريجا از طر و از آن] يامروز

، آسان روتيب بزرگ آن يرسد و سپس از شهرها  ميي امروزنيفلسط  ونايسن يسرزم به
، يالسور ، الساحلحلبالنعمان، ة، معرة، حماحمص، دمشق، بعلبک، جبل، طرابلسالبقا، 

  .رود  مي و اردنحجاز يسو  بهگذرد و  ميهيليحصون اسماع و
ضة حج آمده يقصد ادا کردن فر  بهم کهينيب  ميمکّه  ابن بطوطه را دري قمر۷۲۶سال 

، بغداد، بصره، کوفه يرود و از شهرها  ميعراق  بهبعد از موسم حج، از حجاز. است
 طول  بهک سالي حدود ها دارها و اقامتين ديکند و هم  ميدني، دموصل، تيتکر

که سرزمين هرمز آن روزگار  الب آنج ةنکت
خود داراي سلطان بوده و سرزميني آباد 

الدين  جا با سلطان قطب در آن. بوده است
 .كند پادشاه هرمز مالقات مي) تهمتن(تهتن 
 جالب ديگر در اين سفرنامه نام بحر ةنکت

 .فارس است



  ٨٨  قند پارسي

  

 ضة حج رايگر بار فريگردد تا د يحجاز برم  بهدوباره انجامد و ابن بطوطه جوان مي
  .مينيب  ميمکّهر باز ابن بطوطه را دق  ه ۷۲۷ن رو ما در سال ياز ا.  آرديجا به

 اشرف نجف به قادسيه کند و از راه مي از حجاز قصد عراق از انجام اعمال حج پس
بغداد  از راه از آن شود و پس مي  مشرف)ع(طالب ياب بن يعل حضرت حرم  بهو رود مي

 و شوشتر) معشور( ماهشهر , آبادانيشود و از شهرها مي ايران عازماي   با قافله و بصره
  .١شود  ميشهر بيمار كند و در همين مي دندي) تستر(

 يراز با قاضيو در ش رود  ميو شيراز نيز  اصفهانيدن شهرهايد به بطوطه ابن
 آرامگاه زيارت  بهکند که از عارفان مشهور است و سپس مي مالقات شيرازي الدينمجد
   .٢رود مي سعدي شيخ

ت از يکاحست که  يدني شنيتيران رواي آن روز ايبطوطه از شهرها ت ابنيروا
دهد مردم   ميران بعد از حمله مغول دارد که نشاني اي از شهرهاي برخيعمران و آبادان

ه و ي را از سرگذراندند و با روحي از شهرها آن همه کشت و کشتار و آتش سوزيبرخ
  :دينيز را ببي از بازار قازان تبريدار وي داستان د. را از سرگرفتندي دوباره زندگيشاداب
 که يبازار بزرگ  بهم ويز وارد شديشهر تبر  به آن روز از دروازه بغدادي فردا…”

 بود که من در همه يين بازارهايم و آن از بهتريديشد رس  ميدهيبازار قازان نام
 ي مخصوصن بازار محلّيوران در ا شهيک از اصناف و پي هر.دميا دي دنيشهرها

دم چشمم يه از انواع جواهرات دان که رفتم بس کيبازار جوهر  بهدارند و من
ن بر کمر يشمي ابريها  دستمال, فاخريها  غالمان خوشگل با جامه.ره گشتيخ

ن ي ا.دادند  ميزنان نشان  بهستاده بودند و جواهرات رايش خواجگان ايبسته در پ
ن يدند و من در ايخر  مياديجستند و ز  ميهم سبقتد جواهر بريزنان در خر

بازار   به سپس.د پناه برديخدا با  بهدم کهي دييبايجمال و ز از ييها ان فتنهيم
ن بازار يشتر از آن را هم در ايم و همان اوضاع بلکه بيمشک و عنبر فروشان رفت

  “…ميديد
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  ابن بطوطه در هند  ٨٩

  

کند و از همان سال آغاز   ميزي بار ازدواج نچندينش ين سفرهايابن بطوطه در ا
 انيم  به اوةار کردن زوجي از اختيده گزارشيحج نرس  بهقاست ويسفرش که هنوز در افر

کند و از   ميز ازدواجي ن…انمار ويالن و ميران و هند و سيد و بارها در ايآ مي
 يها انمار گزارشيخصوص در م ه ازدواج در شرق دور آن روزگار، بيريگ آسان

  .کند  ميشکشيخواننده پ ي بهخواندن
 از گذر از كربال بار ديگر و پس گردد يم باز عراق به كازرون ابن بطوطه از راه

ابوسعيد  سلطان  از اميرانمحمد الدينامير عالء بعد در مالزمت يتو مد رسد  ميبغداد به
 و بار ديگر عزم ١گردد يم بغداد باز به جا دوباره شود و از آن  ميتبريز عازم خان بهادر

 / ق ٧٢٩-٣٠ يها سال  ميان,بطوطه بار ابن اين. را در سر دارد حرمين و زيارت سفر حج
 از بازيافتن شود و پس  ميبيمار جا سخت  و در آن٢کند مي اقامت مکّه در ,م ١٣٢٨-٢٩

 سودان  بهاز راه بحر احمر وکند   ميمن حرکتيسمت  به هجد  از طريق,خويش سالمت
سمت   بهاه او رايه سقدم گزاردن در قار اما .رود  مي،ايتانزان، ايکن، يسومالقا، يشرق افر و

 و يمن جنوبي  بهالعرب و سپسةريجز  بهکشاند و دوباره  نمياش ين مادري سرزميو سو
   .گردد  مي بازظفارو ) شويمقد(شو يعدن و مگاد
جزيرة   بهتا رود مي فارس و خليج  عمان,عربستان يشرق سواحل  بهظفار، و از راه

 سلطان بوده و ين هرمز آن روزگار خود دارايکه سرزم الب آنج ةرسد و نکت  ميهرمز
هرمز  پادشاه)  تهمتن( تهتن ينالد قطب جا با سلطان در آن.  آباد بوده استينيسرزم

از راه   آنگاه.ن سفرنامه نام بحر فارس استيگر در اي جالب دةنکت .كند مي مالقات
) خنج بال(ان شود که در آن زم  ميخنج يو از الر راه رود  ميالر  بهکوخرد، کهورستان

 در آن دوران بود ي که از مراکز دانش شرعجيکوه يشد، و سپس از روستا  ميدهينام
 نيبحر يراهرسد و بعد  مي جزيرة كيش  بهج فارسير خلياز مس کند و  ميدنيد

 ي در کشور عربستان امروزمامهي، و احسا، و فيقط ي شهرهايجا راه شود، و از آن مي
افتد،   ميفاق اتّي قمر۷۳۲در سال  حج است که  بهن سفر ابن بطوطهيپنجم نيشود، ا مي
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  ٩٠  قند پارسي

  

 در يمن است، ولي  بهجا ه و از آنجد  بهمکّهبطوطه از  ر سفر ابنيبعد از انجام حج مس
 ذابي سرخ و عيايقاهره و از راه در  بهجا دوباره شود و از آن  مين سفر دچار مشکليا

ند يب  مي، رانابلس، عکا، رمله، سالمقد تيب، ليالخل ,غزه يان بار شهرهيا. رسد  ميغزه به
از  رسد و  مييه امروزي در شمال سورهيالذق يشهر ساحل  بهترانهي مدياير دريو در مس

و مزار  رود،  ميهيترک  بهجا هم آن
 را در ي بلخمحمد الدين موالنا جالل

  .١کند  ميارتيه زيشهر قون
 يايه و عبور از آسيپس از ترک

از  رود و  ميسمت شمال  بهريصغ
 رسد مي سياه درياي  بهسينوپ طريق

بالکان ( جزيرة كريمه و با گذر از شبه
 فئودوسياي( شهر كفا به )يکنون
 ييك شهر كه  در اين.رسد  مي)يكنون

و  شرق ميان ياز مراكز عمدة بازرگان
كليساها را  ناقوس بار صداي نخستين بطوطه  بود، ابنها و در اختيار جنوايي غرب

  .٢افتاد هراس به شنيد، چندان كه
 .رفت يشمار م به بندر عمدة كريمه)  سوداق,سرداق( سوداك زمان در آن

 اسكندرية مصر، كولم و در رديف جهانمهم بندر  شهر را پنجمين اين بطوطه ابن
 در چين)  فوـ جئو ـ تسوئن( در هند و زيتون) ي کنونةكالکت( و كالكوت)  كيلون(

  .٣است دانسته
 .رفت روسيه جنوب  بهجا را درنورديد و از آن جزيرة كريمه سراسر شبه او سپس

 او .٤باشد بلغارها دركنار رود ولگا نيز سفر كرده تا سرزمين وي رسد كه ينظر م به چنين
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 از ابن خلدونبطوطه نيز همانند  ابن
فرهنگ و مدنيت سرزمين فارس يا ايران 

 و تبريزي در کرده و حتّ  با عظمت ياد
دانشمنداني را مالقات ) تستر( شوشتر

. اند ها چيره بوده نموده که بر تمام دانش
 شيرازکند که در  او همچنين اشاره مي

زنان اجتماعات داشتند و در امور 
 .اجتماعي با مردان همکاري داشتند



  ابن بطوطه در هند  ٩١

  

 يبريا و سي آسةمناطق شمال قار(ک ين تاريسرزم  بهپس از بلغار آهنگ داشت که
ا ي ترخان يحاجشهر   بهجا و از آن .گردد يبلغار برم  بهبرود که موفق نشد، )واطراف آن

  .رود  ميي امروزخان آستراهمان 
 اما .است  رفته,كرده وصف كه ييها سرزمين به بطوطه ابن كه معتقد است بروكلمان

 زيرا ,است بلغارها نبوده در سرزمين وي و معتقد است که شده جا را استثنا قايل کي
  .است گرفته يم  روز وقت٦٠و حدود  ار دشوار بودهيديار بس آن  بهسفر

 خاتون به قمتعلّ كه يبا كاروان)  خان اآستار( ترخان ياز حاج سپس بطوطه ابن
و  ١رود مي قسطنطنيه  بهبود ازبك و همسر خان)  روم( يونان دختر فرمانرواي پيلون

اردوي ةمنطق  بهبعد يتمد اردوي و در منطقة خان گردد يم باز) اوردا قزل( ينزر ينزر 
 اوزبک درکنار دمحمالسلطان  تخت ملکي پانو باشد و احتماالً سراي در شهر سرا كه

  بخارا، نخشب,خوارزم  بهولگا  و بعد از طريق٢گزيند مي  اقامت ورود  ميرود ولگا بود
 نيشابور، ,حيدريه  تربت, سرخس, مشهد، توس, هرات, ترمذ، سمرقند، بلخ,)نسف(

  .٣رود مي و كابل  غزنه,بسطام
ا تا دروازة  او ريد بسطاميزيارت مزار بايز  بهرسد که عشق و عالقه  مينظر به
 را غزنه و کابلر ير و سفر خود مسي سياو برا اما ن قومس آن روز کشانده استيسرزم

  .شود  ميهندکند و سرانجام وارد  مي انتخاب
ر سفر ي از مسيقي که شرح و نقشه دقي تازيعبدالهاد است که پروفسور يگفتن

وم يال نيبالد فارس ب« با نام يا مقاله جمله با نوشتن بطوطه را فراهم آورده است و از ابن
 اما . بار۶ نه ,از سفر کردهران و حجيا  به بار۴بطوطه تنها  ثابت کرده که ابن» و امس

ن يسرزميت  از فرهنگ و مدنابن خلدونز همانند يبطوطه ن ابن که  آنتوجه قابل ةنکت
 را يدانشمندان) تستر( شوشتر و زيتبر  دريکرده و حتّ اديران با عظمت يا ايفارس 

 رازيشکند که در  ين اشاره مي او همچن.اند ره بودهي چها مالقات نموده که بر تمام دانش
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  ٩٢  قند پارسي

  

بطوطه  ابن.  داشتندي با مردان همکاريزنان اجتماعات داشتند و در امور اجتماع
  .است ز داشتهي نيراني اين همسريهمچن

لاو به بطوطه ابن م ١٣٣٣بر  سپتام١٢/ق ٧٣٤ ممحر ١رسد  مي)پنجاب(ة سند در. 
 ة رودخانيبطوطه از بزرگ ابن. گردد يجا آغاز م از همين سفرنامة وي  ازيمهم بخش

در همان . نامد  مياي دنيها ن رودخانهي از بزرگتريکيکند و آن را   ميرتيح پنجاب
 ي سند است خبرنگارانشاه پادشاه هند و محمدم  کشور سلطان معظّيپنجاب که ابتدا

ر يام  بهبطوطه را حکومت گزارش کنند خبر ورود ابن  بهکه مأمورند خبر ورود افراد را
 پنجاه روز يد از سند تا دهليگو  ميبطوطه ابن. کنند  مي گزارشـ الملک قطب ـمولتان 

پنج  »ديبر« ةليوس  بهفرستند  ميين نقطه تا دهلي که خبرنگاران از اياخبار اما راه است
د يبرد که بر مي اده و سواره ناميد پيبطوطه از دو نوع بر ابن. رسد  ميسلطان  بهروزه

 بودند که زنگ يد که آنان همان شاطرانيآ يفاتش برميتر بوده و از توص عياده سريپ
 که يک دست و چوبدستينان که نامه در يا اما ران مرسوم بودندي داشتند و در ايدريح

  سه بار عوضيليک ميو در هر منزل  گريوده در دست د بر سرش نصب بيزنگ
شد   مياب را که در خراسان استحصالي کميها وهي از مين سرعت بعضيشدند و با ا مي
 از يکند که برخ  ميديبطوطه ق که ابن و جالب آن. رساندند  ميهند  به پادشاهيبرا

 وه بر تختيد مثل همان مفرستادن  مي اعداميد برايها را هم با تکاران بزرگ که آنيجنا
  !بردند  مييدهل  بهگذاشتند و دوان دوان مي

ن هند و در يسرزم  بهبطوطه در ورود  در سفرنامه ابنتوجهالب ج از نکات يکي
ا همان مفتّشان بوده استي سند نقش خبرنگاران ةهمان در:  

سند يسلطان بنو  به رايچون خبرنگاران هندوستان بخواهند خبر تازه وارد”
ن شکل و ي بديسند که کسينو  ميطور مشروح  بهپردازند و  ميلمفصّاي  نامه
ان و طرز ين لباس وارد شده و شماره کسان و خادمان و غالمان و چارپايبد

 را در آن ي ويا در منازل و باالخره تمام کارهايرفتار او را در موقع مسافرت 
شهر   بهتازه وارد چون .نديانم  نميرا فروگذاراي  چ نکتهيکنند و ه  مينامه ذکر
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  ابن بطوطه در هند  ٩٣

  

 ةشود تا فرمان سلطان دربار  ميفرسد متوقّ  مي بالد سند استيمولتان که کرس
 محمد پادشاه هندوستان ابوالمجاهد … از او واصل گرددييرايب پذيورود و ترت

 يمهربان  بهدارد و با آنان  مييار گراميبان را بسيشاه رسمش چنان است که غر
  .“١سپارد  ميآنان  بهرامهم ه و مشاغل يمناصب عالکند و   ميرفتار

ار پررنگ ين مفتشان و جاسوسان در دربار پادشاه و در خانة مقامات بسينقش ا
 پشت صحنه را با کمک ي پنهان و زد و بندهاي کودتاهايها  از نقشهيارياست و بس

ان يافتچان و نظيان رختشويم  دريحتّ ـ طبقات آن روز ةن جاسوسان که در هميهم
  .کند  ميي خنثـاند  رسوخ کرده

بطوطه بدان   از نکات جالب که ابنيکي
 ة پادشاهان هند دورتوجهاشاره کرده است 

کان و يشتر نزديان است که بيخارج ي بهتغلق
 دامادان يان و حتّيران و قاضيحاجبان و وز

 .ان بودندي و خارجيربوميسلطان از مردم غ
ل بوده است که ين دليا  بهدين امر شاينظر من ا به

اند و  يشتر تابع امر و نهيگانه بي ندارند و در ملک بيله و پشت و پناهي قبيافراد خارج
  .آمدند ي گرفتن قدرت از پادشاه برنميدر پ

 پادشاه ي وقت دارد که مثالًيبطوطه اشارات جالب دار با پادشاه هم ابنيدر مورد د
 ي براييايد هداي باي قرار مالقات بگذارد ويو قرار دهد و با توجهاد مورد ي را زيکس

او سود   بهه پادشاهين برابر آن ممکن است از ناحي اشاره دارد که چندالبتّهشاه ببرد و 
دهند و بساط   مين تازه واردان واميا  بهکند که  مياديبازرگان اي  هبرسد و از عد

اي  شود و هم بهره  مي آناندي هم عاين رهگذر سوديکنند و از ا  ميشان را فراهم هيهد
 زي واال شد و بازرگان ني شغل و مقامي دارايرسد و چه بسا که و  ميتازه وارد به
ن رهگذر بازرگانان آن يبش شده است و از اي نصي سوديقات ويهمان نسبت در توف به

  .اندوختند  مي سرشاريروز هند و سند سود
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طه آدمی خرافاتی و زودباور بطو ابن
هایش دیدگاه و  نیز هست و در سفرنامه

هایی از آن دست که  اندیشه و تحلیل
 ابوریحان در هند داشته است مثالً

 .خبري نیست



  ٩٤  قند پارسي

  

 ش مربوطيها  گزارشياست و برخ سند ةبطوطه هنوز در در که ابن  جالب آنةنکت
فاصله چهل روز   به پادشاهيآباد و فرستادن آب رود گنگ برا دولت  بهسفر پادشاه هند به

 بطوطه گزارشاتش را لحظه شود که ابن  ميمعلوم. اده استيد پيوه برين شيراه با هم
  .نوشته استن و آن ي از اها دهيز براساس شنيها را ن  از آنيارينوشته و بس  نميلحظه به

که  نيکند و از ا  مياه برخوردي سيبطوطه با کرگدن بعد از عبور از رود سند ابن
 .کند  ميتين زده حکايزم  به که متعرض او شده حمله کرده و اسب رايسوار  بهکرگدن

 ليکند و در ادامه از سوار شدن بر ف  ميي که سفرنامه را جذاب و خواندنييها تيحکا
د که يگو  مياده نظام همراه پادشاه سخنيل پي ختوسطشکار کرگدن همراه پادشاه و  به

  .١ بعد استيها سال  بهن حادثه مربوطيشود ا  ميمعلوم
  راي قرشالدين خ رکنيرسد و در آنجا سراغ ش  مييشهر جنان  بهبعد از دو روز

ر داده او خب  بههي اعرج در اسکندرالدين خ برهانيست که ش يرد که از مردان بزرگيگ مي
 فاتح سند ي ابن قاسم قرشمحمد از نوادگان الدين ن رکنيو ا. سراغش برود  بهبود که

 يبطوطه با کس سامره معروف هستند که مطابق گزارش ابن  بهها نيفه ايو طا .بوده است
  .کنند  نميز ازدواجيفه خود نيخورند و با جز طا  نميغذا

 و شنزار است و گرم بوده و ياباني بينيرسد که سرزم  ميوستانيس  به سفرةدر ادام
خورند و شکمش را   مي) سوسمارينوع(د و مردم آن سقنقور يرو  ميجا خربزه در آن

بطوطه از خوردن آن  زدند و ابن  ميچوبه  زعفران هم زرديجا  بهکردند و  مييخال
  .نفرت داشته است

 يمبناي  مه که اجازت نايخيک فرمان و لوح تاريبطوطه از  ن شهر ابنيدر ا
  بوده نامي هجر٩٠خ يز در تاريابن عبدالعز  عمرخطّ ي بهبرخواندن خطبه همراه با عبارت

 ن فرماني نام داشته و ايباني شيوستان بوده و ويب شهر سيبرد که در دست خط مي
) الحمدهللا وحده(  ادعا داشت که عبارتيبانيشان نوشته شده بود و شي بزرگ اياين به

  .ز بوده استيابن عبدالعز  خود عمرخطّ  به نامهيدر رو
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  ابن بطوطه در هند  ٩٥

  

 محمد سالخورده است که نامش يريدن پين شهر ديبطوطه از ا گر ابنيت ديحکا
 ةکرد که در حادث  ميعارفته و اد  مي خود راهي سال سن با پا١٤٠ بوده و با يبغداد
ه و  حاضر بوديز وي بدست هالکو فرزند چنگياسفه عبين خليالمستعصم باهللا آخر قتل

  .ده استيک ديصحنه را از نزد
فاق افتاده بود که  اتّيبطوطه در آن ساکن شده بود شورش وستان که ابنيدر شهر س

 ن شهر را از پادشاه داشت راير هندو که حکم امارت ايک امين شهر ي اي محلّيامرا
 يز که مقام امارت کل سند را از طرف پادشاه داشت برايکشند و سلطان سرت مي

کشد   مي از افراد راياريد و بعد از محاصره شهر بسيآ  ميوستاني شهر سي امرايگوشمال
کنند که   ميزانشانيکنند و آو  ميشان کاه کنند و در شکم  مي پوستي را حتّيو برخ

  :کند که  ميتيبطوطه روا ابن
 منزل کردم، شبها يانات وارد شهر شدم و در مدرسه بزرگين جريمن متعاقب ا”

گشودم آن   ميده از خوابيدم و چون ديخواب  ميام مدرسه پشت بيباال
  )٤٥٨ص ( .“گرفت  ميدم جانم چندشيد  ميخته راي آويها پوست

 شهر هرات ي قاضيالملک خراسان عالءيهمراه قاض  بهبطوطه ن شهر ابنيبعد از ا
ده بود و يخدمت پادشاه هند رس ي بهتازگ  بهريدهد و شخص اخ  ميسفر را ادامه
الملک  عالءي قاضيبطوطه همراه با کشت ابن.  بدو سپرده شده بودير الهرحکومت شه
 ين شهر شهريرود که ا  مييق رود سند تا شهر الهري بوده از طري کشت١٥که تعدادش 

  .وسته استيپ  ميايدر  بها رودج آباد و بندرگاه بوده و در آن
دگاه و يش ديها ز هست و در سفرنامهي و زودباور ني خرافاتيبطوطه آدم ابن

. ستي نيحان در هند داشته است خبري ابور از آن دست که مثالًييها ليشه و تحلياند
رسد که  اي مي خرابه  بهفاق عالءالملکاتّ ي به روزين شهر الهريرون هميدر ب
جا   از سنگ وجود داشته و آب آن…وان و حبوبات وي از انسان و حيادي زيها مهمجس

نقل از   بهبطوطه ابن.  داشتهي هندخطِّ يي بهوارها عبارتهاي دار بدبو بوده و بريهم بس
  :ديگو  ميعالءالملک

 بوده است که ين محل شهر بزرگين در ايده مورخيعق  بهعالءالملک مرا گفت”
که اي  مهمجس. اند سنگ مبدل شده  بهسبب کثرت فساد مسخ شده و  بهمردمان آن



  ٩٦  قند پارسي

  

شهر بوده و آن خانه هنوز هم شود پادشاه آن   ميدهي وسط اتاق ديبر سکو
  .١“شود  ميدهي نام»دارالملک«

ن يگذرد و در ا  ميزي ن»اوجه« و »بکار« ي تا مولتان ابن بطوطه از شهرهاياز الهر
ن خرقه را همراه يپوشد و ا  ميدر خرقهي حالدين خ عابد و زاهد قطبيشهر از دست ش

  .دده  ميار هند آن را از دستخود داشته تا در غارت کفّ
ال و ي و اهل و عـ  خداوندزادهالدين قوام ـ ترمذ يهمراه قاض  بهبطوطه سرانجام ابن

و يقاض  بهدبرادرانش و با دادن تعه 
دار ين که قصدش از سفر ديحاجبان و ا

سلطان و اقامت در هند است، همراه 
 بردن ي براي که از دهليکاروان

 يسمت دهل  بهخداوندزاده آمده است
ن سفر چهل ين ايدر ب. کند  ميحرکت

ز ي هند نيها وهي غذاها و مياز برخ روزه
 از ييرايکه در پذ جالب آن. برد  مينام

ا يهمانان آن روز هر گوسفند را چهار يم
 يکردند و هر تکه را برا  ميشش تکه

 و »ي صابونيحلوا« و »سموسک« چون ييها ينيري و شها يو از خوراک! ک نفري
که  نيبرد و ا  مي هم از درخت انبه نامها وهياز م. برد مي  نام… و»يکشر«، »يخشت«

 ي چون شکييها وهيرد و سپس از درختان و ميگ  مير آن بخوابد تنش درديکس اگر زهر
  پون تندوييها وهيسپس از م .داند  ميوه هندوستانين ميبرد و آن را بهتر  مي ناميو برک

اي  وهيم(  مهوا,نيرينارنج ش) نگاه ريتون و سيه زيشب(و جون ) وه درخت آبنوسيم(
 ست من خشک کرده آن راير نيد چون در هند انجيگو  ميبطوطه ر که ابنيه انجيشب
 ها ن نامي که امروز اگر با همييها وهيم. برد  مي نام…را ويکس) خوردم  ميري انجيجا به
 در ها نام ياگرچه برخ. ديگرد ي برميد با دست خاليوة هند برويسراغ شان در بازار م به
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 ةبطوطه از بيست و هشت درواز ابن
ها  برد که برخي از آن دهلي نام مي

دروازه  ,هايي چون دروازه بذاون نام
 ة، درواز)بودهميدان حبوبات ( مندوي

 ةدرواز,  پالمةدرواز,  شاهةگل، درواز
 غزنه، ة کمال، دروازةنجيبف درواز

هاي دهلي  گورستان(  بجالسهةدرواز
 .اند داشته) در آن مسير بوده



  ابن بطوطه در هند  ٩٧

  

 .ران بوده استيش ايشش مثل گويو گويعنوان مثال در مالد  بهآن روز نه تنها در هند که
 چون ييها ز اسميامروزه ن. ن نام را داشته استيو آن روز همي انار در هند و مالدمثالً

  . آشنا استي مردم کوچه و بازار ناميب در هند برايو انار و س انگور
 چون ييها دانه .برد  ميشد نام  مي که در هند کاشتهييها انهن از ديبطوطه همچن ابن

ه يشب( ا، موتي، قال، ماش، منگف لوب)ارزن ينوع(  کذرو, عدس, نخود, جو,گندم
ر يده آن را که با شيعص بطوطه هم ران بوده و ابنيکه خوراک فق( ، شاماخ)کذرو
)  بوده استنيشده دوست داشته و خوراک غالب او در هند ا  ميش درستيگاوم

ن محصول بوده يتر مهمکاشتند و   مي سه باريکه برنج را در هند سال نيبرد و ا مي نام
  .است

 فاق اتّ»ابوهر«رون شهر يد که در بيگو  ميکاروان خود  بهبطوطه از حمله کفار ابن
  :ست يدنيتش شنيافتد و حکا مي

در . عجم بودنداي  هاز ما عرب و عداي  ده ع,ميست و دو تن سوار بودي ما ب…”
ار اده و دو نفر سواره که از کفّين صحرا که ذکرش گذشت هشتاد نفر پيهم

 ينبرد سخت. ر بودندي من هم اهل جنگ و شمشيرفقا. بودند بر ما جمله آوردند
مت يغن  بهم و اسبش راي از دو سوار لشکر را مقتول ساختيکي .ن ما درگرفتيب

 بر يکاني بر من و پيکانيپ. ميدگان را کشتايم و در حدود دوازده نفر از پيبرد
ان ي هندويها کانيرا پيم، زيسالمت جست  بهکن بحمداهللايل اسب من اصابت کرد

  .١“ستي نيچندان کار
آورند و آن را   ميبکهره يدژ اب  به از کشته شدگان را با خوديکي سر يها حتّ آن

  .کنند  ميزاني شهر آوي عبرت از بارويبرا
 را يگر از بزرگاني ديکيشوند که   مي»اجودهن«نام  ي بهرد شهر کوچکن وايبعد از ا

 ن شهريابن بطوطه داده بود را در ا  بهه نشانش راي اعرج در اسکندرالدين که برهان
 خين شي اةباربطوطه در ابن .است) يونيبدا( ي بذاونالدينديخ فرينند و او شيب مي
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  ٩٨  قند پارسي

  

اش  باره داشته و درياو ارزان  بهشهر را پادشاهن ير پادشاه هند است و ايد که او پيگو مي
  :سدينو  مينيچن

مردم   بهک شدنيباشد و از دست دادن و نزد  مي وسواسيخ مذکور مبتاليش”
  ١“…کشد  مي برخورد کند آن را آبيلباس کس  بهکند و اگر لباسش  مييخوددار

افته يتصاص آن اخ  بهبطوطه  ابنةسفرنام از يان که بخشيگر از رسوم هندي ديکي
 هندوان يها  از رسميکين يمراسم سوزاندن زنان زنده هندو با جنازه شوهر است که ا

 ة افتخار خانوادةيآمده و ما  ميحساب  به از مستحباتيکيبوده و اگرچه واجب نبوده 
 که خود را نسوزاند يزن بوده که همراه با شوهرش خود را زنده در آتش بسوزاند و زن

ن يا. شده است  مي مردم مواجهياحترام يده و با بيپوش  مياس خشن جاها لبيدر بعض
 .ن اصطالح استفاده نکرده استيبطوطه از ا ند و ابنيگو  مي»يسات«رسم را در هندوها 

 مرده بعد ي شوين مراسم که سوزاندن سه زن هندويگر خود را از ايبعد مشاهدات د
ک شاهد بوده است که يو از نزدکند   مياني بوده است بياز سه روز جشن و شادمان

 شان را خواستند که سالم  ميها ختند و از آنير  ميچگونه بر سر آن زنان چوب و آتش
  .مردگانشان برسانند به

هت ج  بهزيس بوده است ن مقدين غرق کردن خود در رود گنگ که روديهمچن
 .ستي نير خبرگي دها ن رسمي معمول بوده است که امروزه از ايتقرب و ثواب رسم

ها را  سوزانند و آن  نميا ازدواج نکرده رايسن و سال و  هندوها مردگان کم تنها
. بندند  ميشيز بر پاي نياندازند و سنگ  ميکنند و در رودخانه  مي»رودگردان« اصطالحاً
ها را بعد از غرق شدن در   است که آنيگريز ديکند چ  مياديبطوطه از آن  آنچه ابن
 سوزانند و خاکسترشان را در آب  ميرند ويگ  ميب، دوباره از آبجهت تقر  بهرود گنگ

  .کنند  مي را دفني که رودخانه نباشد ويياندازند و در جاها مي
 »يجانس« و »يسره ست«ر يگر آن روز هند نظي ديرهاه سفر ابن بطوطه از شةدر ادام

 از يد که بخشيآ  ميدست  به آباد است و در آن برنج فراواني شهريگذرد که اول مي
 و ها  قلعهيست دارا ي شهريدوم ن برنج است ويز از همي نيخوراک مردم دهل
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  ابن بطوطه در هند  ٩٩

  

 متروک و کوچک ي شهرياکنون سرواست ن دو شهر همياز ا. با و بزرگي زيها عمارت
  . بزرگ و آباد مانده است نسبتاًي تا هنوز شهرياست و جانس

ر ين شهر از طرف وزيدر ا .رسد  ميي دهليلي در ده ما»مسعودآباد«ي بهبعد از جانس
بطوطه  همانان از جمله ابني استقبال مي را براي کسانـ اسيخواجه جهان احمد بن ا ـ

  :نديها ني آمدند اي استقبال وي که برايبطوطه کسان مطابق معلومات ابن. کنند  ميروانه
 مالقات من ي که براياز اشخاص”

 و يخ بسطامين شده بودند شيمع
خ ي ش… بودنديزندرانف مايشر
ش سلطان يز که پي ني زنجانالدينريظه

مالقات ما   بهم داشتي عظيمنزلت
  “…آمد

ن گزارش کوتاه و در استقبال يدر هم
زبان   بهک فرد عرب مسلمان آشناياز 

برد که   مي که نامي سه تن از کسانيفارس
 توجهنگر اعتماد و ن نشايو ا!  هستنديراني تغلق حضور دارند، امحمدسلطان  در دربار

  .ان استيرانيا  بهآنان
 ,داشت سال كمتر از يك كه بطوطه دختر ابن يدهل  بهاز ورود او پس و نيم ماه يك

  .١درگذشت
 ناحيه آن قضاي سمت چند سال مدت ر افتاد كهمؤثّ در سلطان چنان وييت شخص

 او در اين هداتدربارة هند و مشا بطوطه از سفرنامة ابن يبزرگ بخش. ٢ سپرداو  بهرا
  .كشور است

ز در ي بزرگش ني آن و داشتن برج و باروهاي و عظمت و بزرگي شهر دهلةدربار
ل ي از چهار شهر تشکيکه دهل ني آمده است و ايحات مبسوطيبطوطه توض سفرنامه ابن
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 .١٨١  ص,مه مقد,خلدون  همانجا؛ ابن,يكراچكوفسك  .2

بطوطه از آن ياد   مسجد جامعي که ابن
کند داراي سيزده گنبد سنگي و چهار  مي

 .صحن است و منبري نيز از سنگ دارد
اي وجود  لي مسجد منارهصحن شما در

 بالد ةگويد در هم بطوطه مي دارد که ابن
 .اسالم نظير آن نيست



  ١٠٠  قند پارسي

  

آباد و جهان بنا بوده است و سلطان در بخش   و تغلقيري و سيشده بود که نامشان دهل
  .ونت داشته استجهان بنا سک

 چون ييها  از آنها ناميبرد که برخ  مي نامي دهلةست و هشت دروازيبطوطه از ب ابن
 , پالمة درواز, شاهة گل، دروازة، درواز)دان حبوبات بودهيم( يدروازه مندو ,دروازه بذاون

 در آن ي دهليها گورستان(  بجالسهة غزنه، دروازة کمال، دروازةبف دروازي نجةدرواز
 از قبرها گنبد داشته و اگر هم گنبد ياريکه بس  آنتوجه قابل ةنکت. اند داشته)  بودهريمس

 خود آورده در حال ةسفرنامبطوطه در   که ابنها ن نامياز ا.  داشته استينداشته محراب
 در جنوب شهر است نام يفرودگاه دهل  بهکي نزديي پالم که روستاةحاضر تنها منطق

  .ستي با گوش و هوش مردم آشنا نها  نامةي است و بقيز دهل مردم امروي براييآشنا
ت و يت و ترکمان گي گي چون دهلييها  دروازهيدر عوض مردم امروز دهل

 از يشناسند و برخ  مييخوب  به را…ت وي گيريت و اجمي گيو الهور تي گيريکشم
  . تا هنوز هستيمي قديها ن بناها و دروازهيا

ن ي سالطتوسط مسجد جامع است که بعدها يه دهلشکو  بايگر از بناهاي ديکي
 اديبطوطه از آن   که ابنيمسجد جامع. شود  مي عمارتيتر شکوه طرز با  به هنديبابر
 .ز از سنگ داردي نيچهار صحن است و منبر  ويزده گنبد سنگي سيکند دارا مي
د اسالم  بالةد در هميگو  ميبطوطه وجود دارد که ابناي   مسجد منارهيصحن شمال در
 سرخ يها از سنگ مه کاره است و آن راي هم هست که نيگري دةمنار. ستير آن نينظ

 يپهلو  بهتوانسته پهلو  ميلي بوده که سه فيقدر  بهن منارهيوسعت مدخل ا. اند بنا کرده
 آن الدينبطوطه ناتمام بوده و سلطان معزّ دن ابنين مناره در زمان ديا .از آن بگذرد هم

 داد که اجل مهلتش  مي داشت آن را ادامهالدين ده بود و بعدها سلطان قطبکر را بنا
ل شده بود ين بنا تعطيرسد ا  مييدهل  بهبطوطه  که ابنمحمددهد و در زمان سلطان  نمي

ک نگرفت و يفال ن به اما  قصد اتمام آن را داشتمحمدد سلطان يگو  ميبطوطه و ابن
ن مناره ييجا مردم در پا ن مناره رفتم و از آني ايباالد من يگو  ميبطوطه ابن .ترک کرد
١!رسند  مينطر  به کوچکيها هچون بچ  
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  ابن بطوطه در هند  ١٠١

  

 ني را تأمي که با آب باران آن روز آب شرب مردم دهليابن بطوطه از استخر
 ةز در محلّي نيگري شهر بوده و از استخر ديا مصلّيکيبرد که در نزد  ميکرد نام مي

 »خاص حوض«نام   بهدبر  مي ناميآباد دهل طرب
 نو ين نام در دهلي تا هنوز با همن محلّيکه ا

در جنوب  شهر يات اصلوجود دارد و از محلّ
ن يگر آن که در همي جالب دةنکت. است يدهل
ن ي مطربان بوده اةلّحخاص که م  حوضةمحلّ

 خود مسجد يگروه چه زنان و چه مردانشان برا
  مراسميجامع داشتند و در هنگام برگزار

 شان بوده کهير پايشان ز اده و طرب سجيقيموس
  .١د گفتن اذان نمازشان ترک نشودمجر به

ب سلطان هند  آن روز تعصّيبطوطه از دهل  ابني خواندنيها گر از گزارشي ديکي
ي  کردن نبود که حتّي و اندازه زدن شالق و زندانب در حدن تعصّيو ا  نماز بودةدربار

  :ست يار خواندنين تکه گزارش بسي ا.ديانجام  ميمرگ آنان به
 ياستيار متعصب بود و ترک آن را سيسلطان در بارة نماز و اقامة جماعت بس”

 از يکي بکشت و ينماز يجرم ب  بهک روزيکرد، چنانکه نه نفر را در   ميديشد
  ٢“… بودياگريآنان خن

 يش و عرفاي و هند دراوي دهلي اصليها  از جاذبهيکيبطوطه   ابنيبرا
 و يلي نالدينخ عالءيخ محمود کبا و شي چون شين شهر با عارفاني در ايو. جاست نآ

 از ي ارادت برخةشود و در حلق  مي آشناي عبداهللا غارالدين  و کمالي کهرانالدينصدر
 مال خود ةزند و هم  ميا پشت پايدن  بهرد ويگ  مي قراري عبداهللا غارالدين جمله کمال

گفته  به اما رديگ  ميست روز را پشت سر هم روزهي و ده ببخشد  ميشيدراو  بهرا
  :خودش
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طوالني  را ودر اين سفر پرماج
بطوطه تنها با دو زبان عربي و  ابن

پارسي دشواري ارتباطي خود را 
جز پارسي و  کرد او به برطرف مي

هيچ  به) آمازيغ (بربرعربي و زبان 
 .ط نبودزبان ديگري مسلّ



  ١٠٢  قند پارسي

  

ا يسراغ من فرستاد و دوباره در دام دن ه من در مالزمت او بودم تا سلطان ب…”
  ١“…افتادم

خ پادشاهان يتار  بهبطوطه در هند  ابنةرحلا همان ي سفرنامه از يگريبخش د
 در نقش يخياستفاده از منابع تارنان اختصاص دارد که با آن يمسلمان و جنگ قدرت ب

ت از ين رواي ا.گذرد  ميي پادشاهان تغلقيخيسرعت از کنار حوادث تار  بهخک موري
بعد از  شود و  ميدر شروعي حالدين ر قطبي امتوسط ق ٥٨٤ در سال يفتح شهر دهل

 امارت لشکر و اما ش نبوديک غالم بيرسد که   مي للمشالدين سلطان شمس  بهفوت او
 که ي کسيکه بعد از دم از استقالل زدن و عهده داشت و جالب آن ابت سلطان را برين

 بزرگ آن ي بوده که از فقهاي کاشانالدين هي را داشته وجيالقضات دهل يمنصب قاض
 الدين  سلطان شمسةدر دور .دهد  مي و سلطان شدن راي ويروزگار بوده و اجازه آزاد

 ةين بپوشد و بقي قرار گرفت لباس رنگيظلم و تعدکند که هرکس مورد   ميکمح يو
 او ي به آن فرد را ظلم و تعدين پوشيل رنگيدند دليپوش  ميدي که لباس سفيمردم دهل

 يها نام  بهن سلطان سه فرزند پسريا. شد  مييدگيمشکلش رس  بهراًودانستند و ف مي
ن سلطان يبعد از ا. هينام رض  بهزي ني داشت و دخترالدين و ناصرالدين و معزالدين رکن

کند و برادرش   مي را آغازي برادرکشيزود هشود و ب  مي سلطانالدين پسرش رکن
ز يکند قصد کشتن او را ن  ميه اعتراضي خواهرش رضيو وقت. کشد  مي راالدينمعزّ
ک يم که نزديکند و بر بام کاخ قد  مي معمول پدر استفادهةويه از همان شيرض. دارد

زند و   مياديجا فر پوشد و از همان  مينيرود و لباس رنگ  مي بوديامع دهلمسجد ج
زند و ير  ميکند و مردم هم  مي را برمالالدين د و قصد شوم رکنيگو  ميمردم سخن با

گر آنان هنوز ي برادر دالدينکنند و چون ناصر  ميرند و او را قصاصيگ  مي راالدين رکن
ن ي و جنگ قدرت در اها ي برادرکشةقصّ .٢کنند  ميفاق اتّهي رضيير بود بر فرمانروايصغ

 ييفرمانروا  به خواهريجا  به راالدينخاندان ادامه دارد و بعد از چهار سال مردم ناصر
اهللا  کند و از راه کتابت کالم  مييکمرانحست سال ي تا بالدينکنند و ناصر  ميانتخاب
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  ابن بطوطه در هند  ١٠٣

  

سلطان دربارة نماز و اقامة جماعت ”
بسيار متعصب بود و ترک آن را 

که نه  کرد، چنان سياستي شديد مي
نمازي  جرم بي نفر را در يک روز به

بکشت و يکي از آنان خنياگري 
 …“بود

 ي بعد در برخيها وه در قرنين شيهم. تهگرف  نمي رايگذرانده و پول سلطان  ميروزگار
ب يز  و اورنگي بابرةس سلسلسؤز رسم بوده از جمله خود بابر مي نياز پادشاهان بابر

 سبقت را ي گوي و پدرآزاريب در برادرکشيز  بودند و اگرچه اورنگقرآنز از کاتبان ين
دن کفن از يو خر قرآن از راه کتابت يکتابت قرآنش و زندگ اما از همگان ربوده بود

 بود که يد رسمياش شا يمحل آن در زندگ
ش از خود و از جمله ين پي از سالطيو

.  آموخته بودالدينن ناصرياز هم
 الدين  کماليد قاضيگو  ميبطوطه ابن
او نشان   به راالدين ناصرخطِّ ي بهقرآن

 خوش و استادانه يخطِّ  بهداده بود که
  .نوشته شده بود

 نداشت ي برادرنالدياگرچه ناصر
ه ي خواهرش رضيتمد اما تا بکشد

گر تالش داشتند تا قدرت را از چنگ برادر ي دي شوهرش و برخيهمدست با
 قتل  به دهقانيدست مرد ي بهسرنوشت بد به خورد و  ميه شکستيدرآورند که رض

ب خود يدست نا  بهخورد تا  ميگر رقمي دي هم جورالدينت ناصريحکا اما .رسد مي
ست يز بي نالدين اثين سلطان غي کشته شود و اـ ز بوديکه پدر زنش ن ـ بلبن الدين اثيغ

 از غالمان ترک بوده است که از يکيز يکه بلبن ن جالب آن. کند  ميعدالت حکم  بهسال
  .ده بودندي للمش خرالدين  سلطان شمسيسمرقند و بخارا برا
 که در ديپسر خان شه ـخسرو يک او ةدو نواد  به نوبتالدين اثيبعد از مرگ غ

 که در الدين اثي ابن غالدينپسر ناصر ـ الدين و معزّـتترها کشته شده بود با جنگ
 بودن از طرف الدين اثي بود و پدرش زنده بود و با وجود زنده بودن و فرزند غيدهل

 کومتحد و يکشاي  االمرا نقشه  ملکيد ولي رسيعهديول  بهخسروياش ک  نوهالدين اثيغ
  پسرش,الدين رغم زنده بودن ناصري داد و عليخسرو را فراريد و کي رسالدينمعزّ به
  .دي رسيسلطان به



  ١٠٤  قند پارسي

  

د و بنا بود در شهر کرا و بر ساحل ي بر ضد پسرش شورالدينن ناصريبعدها هم
گذرد و   ميناگهان پدر از فرزند به اما کشندب ه هم لشکريرود گنگ پسر و پدر بر عل

 که از ييها فيوجود تعر با اما .ماند الدين ميرد و قدرت در دست معزّيگ ينمجنگ در
 و يدنيار بزرگ و ديز ساختن همان مناره بسيکنند و ن الدين ميزمان حکومت معز

  از بدنش فلجيمين سلطان بر اثر افراط در شراب و زن نيکاره مسجد جامع ا مهين
. شورد  ميگري دي سلطانگر بر ضدي ديبياکومت دوباره نحشود و بعد از چهار سال  مي

جنگ   بهان راي لشکرسلطان معزّ .ست ي خلجالدين ن بار نوبت سلطان جالليا
سلطان سرنوشت کنند و سرانجام   ميعتي بيان با ويلشکر اما فرستد الدين مي جالل

 ياو کم  بهگاني از همسايکيابد و ي  نمي خوردني براي نانيشود که حتّ  مي آنالدينمعز
  .کشد  ميدهد و سپس او را  مينان

 که از الدين دامادش عالء.سرنوشت بهتري نيستز ي نالدين  سلطان جالليماجرا
آورد و  مي را از پا دريشورد و و  ميز دارد بر اوي نيدخترش دائم سر ناسازگار قضا با

 جانب سند ه بد وي آيز از عهده او برنمي نـ الدين رکن ـ الدين پسر سلطان جالل
  .زديگر مي

گذرد و بعد از سلطان   مين نسليابد و چندي  ميت همچنان ادامهين حکايو ا
دن تا يل در چشم کشيکنند و از م  مييبرادرکش اي وهين شيبدتر  به فرزندانشعالءالدين

 الدين گر شهابي برادر دالدين ره شدن قطبي و چالدين دن انگشت و آمدن شهابيبر
سرانجام کشته شدن   و…ور ويگر برادران و اسارت برادران در زندان کاليشهاب و د بر
 يي ماجراة ادامالدين ران قطبي از اميکي خسرو خان الدين ناصرتوسط الدين ن قطبيهم

ن يکه ا از جمله آن. ت شده استيبطوطه روا  ابنةسفرنامست و در  يست که خواندنا
 و .کند  مي هندوان کشتن گاو را قدغنةقاعد ه ب داشته ويي هندويها شيخان گرا خسرو

 تغلق الدين اثيجانب غ  به بگردانند وي رويشود که مسلمانان از و  مين امر سببيهم
پور بوده و تغلق  کومت دبالحدار   عهدهالدين ن تغلق در حکومت قطبيا بروند و

 شاه پادشاه دمحمگر ين جون نام ديل بوده و همير خينام جون که ام  به داشتهيپسر
 البتّه. رسد  مياو  بهکند تا  ميت راين همه روايبطوطه ا ست که ابن اي و همان کسيدهل

ن ي بيروزيشود و بعد از پ  ميروزيخان پ خان بر خسرو همراه کشلو  بهدر شورش تغلق



  ابن بطوطه در هند  ١٠٥

  

رد و يپذ  نميخان رد که کدام سلطان شوند و کشلويگ يخان و تغلق تعارف درم کشلو
  .کشند  ميوهي را کشته و با همان شالدين جا که او قطب در همانخان را  خسرو
ح ميا ماجراامنام  ي به فردةسي با دسيست که وا يدنيز شنيشاه پسر تغلق ن دم

سازند و پدر و برادر را   مي راياس که بعدها خواجه جهان نام گرفت عمارتياحمد بن ا
 .کنند  مير خروارها سنگ مدفونير ز دالنيو بر اثر ورود پ در هنگام نماز در آن قصر

 دربارِِ  بهش و تقربي را در زمان اقامتش در دهلها ادداشتين يشک اگر ا يبطوطه ب ابن
  . در انتظارش بوديدند سرنوشت بديد  ميانينوشت و دربار  ميشاه محمد
 ياختصار کم  بهبطوطه است که ما  ابني از سفر پرماجراي بخش کوچکها نيا
ل و ين کتاب اگرچه تحليال احهر  به.مي داشتيتر اشارات هند گسترده  بهش سفرةدربار

 بطوطه است  ابنيدارهايدارها و شنيوقع و د شتر شرح مايدگاه و نظر کمتر دارد و بيد
شان گذشته است  نين جهانگرد از سرزميخصوص آنان که ا ه مردم امروز بيبرااما 

  .ار آموزنده داردي بسيها درس
 ي دشواري و پارسيبطوطه تنها با دو زبان عرب  ابنيطوالن  پرماجرا ون سفريدر ا

چ يه  به)غيآماز (بربر و زبان ي و عربيجز پارس  بهکرد او ي خود را برطرف ميارتباط
 ي گوناگونيها دن کرد، و از مللي دي از کشورها گوناگونيط نبود ول مسلّيگريزبان د
 و آثار اقوام يخي تاريها هي از آداب و رسوم و ابنياريبس.  داده استيمتيق يات ذاطّالع

ن نکته که او در يرش ايپذ با. افته استي ن جهانگرد انعکاسي اةگوناگون در سفرنام
 يد که ويرسيت ن واقعيا  بهتوان  ميز داشته استي نيالقضات ين هند مقام قاضيسرزم

 ي برايرسد که زبان فارس  مينظر به اما  آشنا بودهيخوب  بهزي نيفرهنگ و زبان هند با
 يراحت  به روزن زبان در هند آني بوده است و با همي او کافيها احکام و قضاوت

ن روزها يگفته است و ارتباط داشته و ا  مياقشار گوناگون و با امرا و پادشاهان سخن با
خسرو   ري چون امي در هند و ظهور شاعراني زبان فارسي اوج و اعتاليبا روزها

 ةنکت. ار شباهت داشته استي بس»هند يسعد« ي و حسن دهلو» هنديطوط« يدهلو
است  را مالقات نموده ياري زبانان بسيز فارسيقا ني شرق افرن ويگر آن که او در چيد

  .دور دارداي  ن زبان در گذشتهيکه نشان از ارزش و اعتبار ا



  ١٠٦  قند پارسي

  

پذيرش اين نکته که او در سرزمين   با
القضاتي نيز داشته  هند مقام قاضي

اين واقعيت رسيد که  توان به است مي
فرهنگ و زبان هندي نيز  وي با

رسد  نظر مي خوبي آشنا بوده اما به به
ي براي احکام و که زبان فارس

 .هاي او کافي بوده است قضاوت

  ازيکيعنوان   به شاهمحمدبطوطه پس از دو سال اقامت در هند از طرف  ابن
  .چين برود و نزد خاقان چين سفارتي انجام دهد  بهمور شده كهأسفيران هند م

 يسفيران شاه محمد كه يمهنگا
نيز از  بطوطه فرستاد، ابن چين  بههدايا با

 اين كوشش. بود وي زمرة نمايندگان
و سفر از  يگذر از خشك براي هيأت
در  وي. نشد همراه توفيق قندهار با طريق

با  جنگ چون ييها سفر با دشواري اين
ار و خطر كفّ در دست  اسارت,هندوان

 يو .گرديد مواجه يو گرسنگ دري دربه
 هند ين از شهرهايچ  بهدر راه سفرش

سرور، فاکنور،  هنور، انويبار از شهرهايآباد، و در کناره المل ور، دولتي، کاليدهل: مانند
 ه و از کلکتّ،کند  ميدنيد) هکلکتّبندر (، جوزفتن، ده فتن، بدفتن و قالقوط ي، هلمنجرور

 حاکم يو از سو کند مي جا ازدواج  در آن.١رود  مي)يکنون مالديو (به المهلي ذةريجز به
  .ماند  ميجا م در آنين ک سال ويشود و   مي شهر گماشتهيسمت قاض  بهويمالد

  روز اقامت٧٠ يو ط رفت )النکايسر(ا ي) النيس(ب يره سرنديجز  بهويپس از مالد
مقصد   بهرا جزيره  آنق ٧٤٥ يانالثّ كرد و در نيمة ربيع دوبار ازدواج جزيره در آن
 ,بنگاله  بهجا و از آن جزاير مالديو بازگشت به دوباره بطوطه  ابن.٢گفت ترك سيالن

 راه به و در مسير چين رفت ي طوالسو) آسام( کامرو يها و کوهستاند و هن شمال در
شبه (مل جاوه   بهجا از آن و. جاوه رفت  بهجا از آن و) برمه(ن برهنکار يسرزم به افتاد و

شوان (تون يالز: ن مانندي جنوب چياز شهرها د وين رسيچ  بهو سپس) وي مالةريجز
شمال  (ختن  بهجا از آن ت وگذش) هانگ شو(ن کالن، و قنجنفو، والخنسا يو چ) شوفو

ر حرکت ابن بطوطه از هند ي مس.ديرس )پکن(ق خان بالغ يسانش  بهرفت و سپس) نيچ
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  ابن بطوطه در هند  ١٠٧

  

م هنوز يک سال و نيادشاه هند را بعد از ام پيشود و پ  ميي طوالنيليدال  بهنيتا چ
ت مسافرت و در مد نيبطوطه در ا اگرچه ابن. ن برسانديپادشاه چ  بهنتوانسه است

ن يتر ياز بهترين و خواندن اقامت در هند و جزاير ماالديو شرحي نوشته كه يكي
آن نواحي و  ي كتاب اوست؛ زيرا در اين قسمت از اخالق و عادات اهاليها قسمت

ات سودمند و اطّالعضع تجارت با چين و وصف كشتيراني و بازرگاني چينيان آن روز و
  .دهد  ميدست  بهدقيقي

ه او شورش کرده بود يش که بر علي و جنگ با پسر عموي سرکوبين برايپادشاه چ
 شيشود و پسر عمو ين کشته مين جنگ پادشاه چيرون شده بود، در ايتخت بياز پا

شود بدون آن که  يرون مي بنيچن ابن بطوطه از يشود، بنابرا يد مي او پادشاه جديجا به
د بر او يرساند ممکن بود پادشاه جد  ميام رايرا اگر پي برساند، زيو  بهغام شاه هند رايپ

رساند ممکن بود پادشاه هند بر او  مي نام پادشاه هند رايرد و اگر هم پيخشم بگ
شان يد پادشاه هند بر اي از دوستانش که شايحت برخينص  بهبنا و. غضبناک شود

ل بار وقالقوط برگشت، در يناره مک  بهجا دوباره از آن  رفت، وسوماترا  بهن شوديخشمگ
 غامش رايشان نتوانسته پي حاصل کرده که ااطّالعافت که پادشاه هند ي يجا آگاه آن
ا سوار شده و آهنگ ين برساند، از ترس غضب پادشاه از هند بر دريپادشاه چ به

  . شدظفار ي راهانوس هندياق از ي کرد، از قالقوط با کشتي غربيها نيسرزم
ور دور  خايدربارة سفرها يآثار اسالم نامدار انمحقّق از ييك فران گابريل

  بلكه,نبوده و هندوچين در چين بطوطه ابن بطوطه دچار شک شده و گفته است که ابن
  .١است اخذ كرده مختلف از منابع قموفّ چندان نه يصورت  بهخود را مطالب

بطوطه دادند و از جمله  ابن  بهخان حق را از دانشمندان و مورياما بعدها برخ
 توجهده بوده از جمله با ي را دها نين سرزميطه ابطو  متقن ثابت شد که ابنيليدال با
موالنا  عنوان كه بشري نام به يبا شخص در چين بطوطه ابن شد كه  رحلة معلوم متن به

 نيز ديدار نموده و بعدها با برادر او در سودان كرده  مالقات,داشته يسبت الدين قوام
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  ١٠٨  قند پارسي

  

بطوطه را بايد يک مسلمان مؤمن  ابن
آداب و رسوم و شريعت  و معتقد به

او نه . ت دانستمسلماني و سنّ
بوده است و نه مورخ، , نويس جغرافي

, نه دانشمند نه اديب بوده است و
 او نيز حاوي نکات و ةسفرنام
 .ستر نيهاي ظريف يک متفکّ انديشه

ياماموتو . بودند شده شناخته در مراكش كه است ياد شده ياز كسان در سفرنامه. ١است
  :ديگو  مي و.مخالف بوده است فران گابريل هم با نظرات يژاپن تاتسورا، خاورشناس

 يساختگ دربارة چين بطوطه ابن همة مطالب كه پذيرفت توان يم دشواري به”
از  ياندازة كاف به يرسد، ول ينظر م به موارد مبهم يدر بعض او گرچه شرح. باشد
نمودار  كه شده ارائه ياتاطّالع  در ضمن.برخوردار است و ترتيب نظم

  اين.است او در چين مشاهدات
 هاي و نوشته يبا مآخذ چين اتاطّالع

  .٢“دارند ز انطباقيماركوپولو ن
بهشت سال يو در روز دوشنبه از ماه ارد

 از ظفار.  وارد ظفار شديدي خورش۷۲۶
 جا رسد، از آن ي معمان در اتيالقر، مسقط به
 و سواحل کنداب پارس ره هرمزيجز به
  بار دوم وارد بصره ويسپس برا رود و يم

 انبار  بهاز بغداد ، بغداد، والحلهبعدا هم کوفه، 
و در راه . کند ين شام را ميسپس آهنگ سرزم و

 سال ۲۲بعد از   وردگذ  ميتدمرالسخنه و  ، عانه، الرحبه، وثهيحد يشهرها خود از
  .شود ي دوباره وارد دمشق مدمشق از يدور

 يعت مسلمانيآداب و رسوم و شر  بهو معتقد مؤمن ک مسلمانيد يرا با بطوطه ابن
 نه بوده است و مورخ، نه اديب بوده است و نه ,نويس ياو نه جغراف. ت دانستو سنّ

 يفرد  وي.ستير نک متفکّيف ي ظريها شهي نکات و انديز حاوياو ن ةسفرنام ,دانشمند
 اش کرد را در سفرنامه  ميد و زود باوريشن  مي را کهييها  افسانهيزودباور بود که گاه
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  ابن بطوطه در هند  ١٠٩

  

و  ة قبولديد به آنان  بهکرد و  مي را مبهوت خوديهند و  جوكيانيگاه کارها. آورد مي
  .١نگريست يم اعجاب

 مانند اغلب يمعتقد است و ييايتواني لمحقّق »يچ کراچکوفسکيانووي پوليگناتيا«
را نبايد از نظر دور  نكته  اين.گرفت يخود قرار م تأثير مشاهدات تحت جهانگردان

كرد،  يجاها سفر م بدان كشورها را كه از مردم بسياري زبان بطوطه ابن كه داشت
  از زبان.دانست يم يترك و شايد هم يفارس ي اندك,يعرب بر زبان  او عالوه.تدانس ينم

 بايد افزود كه. كار گيرد  بهها را كوشيد آن يبود و م را فراگرفته يهاي تنها واژه هندوان
  .٢نبود همراه با توفيق حال ها در همه واژه اين كار گرفتن به

رود و از   مي)کلکته ( كاليكوتو بندر  هندوستان به جاوه از طريق در بازگشت
 ظفار از. رسد  ميظفار به ق ٧٤٨ م روز در محر٢٨از  شود و پس مي يجا سوار كشت آن
 و نجف  شوشتر، بصره,فسا، شيراز، اصفهان  بهجزيرة هرمز و بعد  بهجا مسقط و از آن به

 ,كوفه جا عازم کند و از آن مي  را زيارت)ع(طالب ياب بن يو بار ديگر مرقد عل رفت
 ,دمشق  بهجا از آن. رسد مي حلب  بهق ٧٤٩ لاالو ربيع  اوايل.شود مي بغداد و شام

 هجد  بهشده يجا سوار كشت رود و در آن مي و عيذاب  قاهره, اسكندريه,سالمقد بيت
 اهللا بيت زيارت  بهق ٧٤٩  شعبان٢٢و در  رديگ مي را در پيش مکّه راه و آنگاه رود مي

  .٣شود  مينائل الحرام
 در آن)  ق ٧٤٩(وبا  دهشتناك بيماري و شاهد شيوع رود مي فلسطين به از حج پس
و در صفر  رديگ مي تدر او قو ميهن به بازگشت بعد آرزوي ياندك. است سرزمين

 ةجزير به از تونس. شود مي تونس عازم يكوچك يبا كشتم  ١٣٤٩ آوريل/ق ٧٥٠
 ,گيب( رديگ  ميقرار يدرياي دزدان هجوم ضبار در معرسفر دو در اين. ٤رود مي يساردن

شهر   بهچون. گذرد مي و تلمسان تنيس برد و از شهرهاي ميسالمت در به جان ي، ول)٩
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  ١١٠  قند پارسي

  

روز  بطوطه ابن. ١شنود  ميوبا بيماري  بهرا بر اثر ابتال رسد، خبر مرگ مادرش مي تازي
-٥٨/ ق ٧٤٩-٥٩( دربار امير ابوعنان  بهشد و  وارد فاس٧٥٠ اواخر شعبان جمعه
بعد از   .رديگ  ميقرار رين اميا  مورد احترام,جا استقرار يافته و در آن رود  مي) م ١٣٤٨

 جا عازم و از آن رود مي خود شهر طنجه زادگاه  بهقبر مادر زيارت ر براييدار با اميد
 سپس. ٢كشد  ميدرازا به  ماه٣ يمارين بيشود و ا  ميضيمر در سبته. شود مي سبته

يا  الفتح جبل به بطوطه ابن. رود مي لساند به
 بن يابوزكريا يحٰي دار بايو د الطارق جبل

و بعد  شهر رنده  بهجا از آن. ٣رود مي الرندي سراج
 )غرناطه( گرانادا به و سرانجام )ماالگا( مالقه  بههم

 شهر با كاتب در همين. ٤رود مي اندلس پايتخت
  .٥شود  ميآشنا جزي  ابنمحمدسفرنامة خود 

سفرنامة  در تدوين غرناطه و از فرمانرواي بماند در اندلس قصد داشت بطوطه ابن
او را  بيماري سبب به غرناطه  شاه,يوسف اجابوالحج سلطان اما طلبد، ياري خويش

  .٦او فرستاد ة طال برايسكّ مقداري  اگرچه مادر پادشاه.نپذيرفت
 ابوعنان فرمان  بهق ٧٥٣ ممحر لاودر  رود و مي الطارق جبل  بهبار ديگر در بازگشت

 يجمهور (يسجلماسه، تغاز .شود مي مركزي افريقاي به يدشوار و طوالن سفري عازم
از  و) جري نيجمهور(، کولو، تکدا تنبکتومه، ي، م)ايتاني موريجمهور (يواالتني ا,)يمال
جا   و از آن)بربرله يقب(ن الهکار يسرزم  به و سپسيله بردامه بربرين قبيسرزم  بهجا آن

  .٧گردد يشهر فاس برم  بهسه و سپسسجلما  بهدوباره
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  ابن بطوطه در هند  ١١١

  

  مسند قضاوت راينيدستور سلطان المر  بهشهر فاس  بهابن بطوطه پس از بازگشت
  .ماند  مين سمتي اش در ايان زندگانيرد و تا پايگ  ميعهده به

 بودند كه گرد آمده سلطان اين آن روزگار در دستگاه و ادب علم از بزرگان بسياري
بودند  بطوطه ابن هردو از معاصران كه خطيب و ابن خلدون ابن ه بتوان  ميجمله از آن
 طنجه از مشايخ بطوطه ابن بار يافتن  بهدر کتاب مشهور خود خلدون ابن. کرد اشاره

 بطوطه سفر ابن ماجراي نگارش رسد كه ينظر م  به.١دارد اشاره ابوعنان سلطان بارگاه به
 عنوان  بهرا جزي ابن چون ياديب بطوطه ابن او براي. باشد بوده شنهاد ابوعنانيپ  بهزين

  .٢ر برگزيدو محر كاتب
  . شتافتيار باقيد  بهي قمري هجر۷۷۹ در سال يو
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  ١١٢  قند پارسي

  

  اري مياز هندوستان تا حر
  األنوار  حج مرحوم صاحب عبقاتة در سفرناميريس

  •ي هندني حامد حسري معلّامه
  ∗ي مقداديعل محمد: قي و حتقترمجه

 مقدمه
 شمنداني دانشمندان و انديها  سفرنامهعه،ي شيبها  ارزشمند و گراناري بسيها نهي گنجاز

  . کرداديها   از آنعهيش ي فرهنگراثيعنوان م  بهديحق با هاست که ب
 اماکن و آثار پرداخته و با اهداف ةاصل مسافرت و مشاهد  بهي خاصةچي از درنانيا

  .اند  پنهان پرده برداشتهيها و رازها  از ناگفتهيمقدسبلند و 
 المالس هميعلتيب  اهلاتي و رواقرآن است و در دهي و پرفادهي پسندي و سفر، کارريچه سگر

 خي پنهان تاريايزوا  به پرداختنکني، ل١ استدهي گردانيه و آدابش ببدان سفارش شد ـ
 ،يندگي پوده،ي حرکت، عقکي يف معراي و شگاني پانتي مجرمان و خمي جرايو افشا
 است که از ي آن در فالن مقطع از زمان، کاربي و نشاز تحول و فريچگونگ
 تواند يو دانشمند است که م خوب ةسندينو. ديآ ي و کارآمد برمستهي شاسانينو سفرنامه

  . بگذاردشينما  به راقي و توانمندانه حقادي برآي امرني از عهده چنيخوب به
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  از هندوستان تا حريم يار  ١١٣

  

 ها است که  گروه سفرنامهني از ا)ره(ي هندني حامد حسري معلّامه حضرت ةسفرنام
  .بر آن نهاده است» أسفاراالنوار« نگاشته و نام يعرب به

 ي هجر١٢٨٢ گزارش کرده که در سال يز سفرا» أسفاراألنوار« در ني حامد حسريم
آن دو، سفر خود .  انجام داده استي هندنياعجاز حس سيد  برادرش،يهمراه  بهيقمر

 از راه ،يشهر بمبئ  بهدنيرا از وطنشان شهر لکهنو در هندوستان آغاز نموده، پس از رس
 رمه را مکّمکّةه، دمفر و پس از انجام عمره شوند يه م رهسپار جدي کشتةليوس ه و بايدر
 حج از مسجد ةضي سپس جهت انجام فرکنند، ي منوره ترک مةني مدارتيقصد ز به

  سرانجام سفرنامه را با گزارش سفريو. شوند يع محرم ماحرام عمره تمتّ  بهشجره
  .رساند ي مانيپا  بهاتي عتبات عالارتيعراق و ز به

  از آني است که قسمتيبيجقطع   به صفحه٣٨٧ ي سفرنامه داراني اخطّي ةنسخ
 ة از نسخييها  قسمت بوده و تاکنون چاپ نشده و ظاهراًني حامد حسري مخطّ به

 هي ناصرة کتاب از کتابخانني ايفتوکپ.  قرارگرفته استانهيمخطوط، مورد هجوم مور
 يدر جا.  حج قم قرارگرفتقاتيق مرکز تحاري و در اختتهيه هندوستان يشهر لکهنو

 فراوان، مالقات دوستان و يها  رفتنهيحاش  به مطالب،ينامه پراکندگ سفرني ايجا
 نکات ني همدي و شاخورد يچشم م  به…ها و  مالقاتنيل ا و گزارش مفصّانيآشنا

 سفرنامه، از کار ة پس از مالحظه و مطالعسندگانيقان و نو از محقّيسبب شد تا بعض
  . آن سرباز زنندي روبرکردن 
اب و سودمند سفرنامه  از مطالب جالب و جذّيا دهيا گز کوشش شده تنجاي ادر

  .درج شودنيز ،  حجقاتيم ةجهت استفاده همگان آماده گردد و در فصلنام

 ني حامد حسري معلّامه ة درباريسخن
 ي هندي لکهنويشابوري ني موسوي قلمحمد سيد  فرزند عالم بزرگني حامد حسديس

حال و . ١جهان گشود  بهدهيدر شهر لکهنو د. ق ه ١٢٤٦سال   بهه،يمان بزرگ اماماز متکلّ
 را رشي و مذهب، سبب شد تا مستيمعنو  به اوةهمراه عالق  به خانواده،ي مذهبيهوا
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  ١١٤  قند پارسي

  

 علّامه يتالش علم شکوه عشق به
 ابدي ي آنگاه تبلور مني حامد حسريم

که در اثر کثرت نوشتن، دست 
 و ماند يراستش از حرکت بازم

 آخر عمر ي در سالهاريناگز
 .سدينو يدست چپ م  با

 و ي روحانيبرکت پدر وجود با. دي نمامي تنظ)المالس هميعل(نشي کلمه اجداد طاهرياياح در
 او.  گشتي ودنيجب رشد و بال و بزرگوار از تبار عالمان، مويق فاضل و متّي مردکين

دلدار  سيد  فرزندنيحس سيد العلما، سيدعلم کالم را نزد پدر خواند و فقه و اصول را از
 و ادب يمرتٰض سيد  معقول را از،ي نقويعل

  . آموختعباس محمد سيد يرا از مفت
.  و تتبع بودقي مرد تحقني حامد حسريم
 يها نهي در زميا  و گستردهعيات وساطّالع

 کامل و درخور ييمختلف داشت و از آشنا
 و اخبار و فرهنگ ثياحاد  به نسبتنيتحس
  .١ برخوردار بودياسالم
 کتب و يآور جمع  به وافرة عالقيو

 خود داشته که در مقدس اهداف يها در راستا  و استفاده از مطالب آنيمصادر علم
 از رسد ي که مياري و دهر مکان  به. مشهود استيخوب هاش ب  سفرنامهي جايجا

ت ل رنج و مشقّ راه متحمني و آنچنان در ارديگ ي آنجا سراغ ميکتابخانه و کتابفروش
 در ي عالم سنّکي موجود در کتابخانه خطّي نسخه کي  بهيابي دستي براکه شود يم
 ني حامد حسري م علّامهيتالش علم  بهو شکوه عشق. ٣دهد ي او مينوکر  به، تن٢رابغ

 ري و ناگزماند ي که در اثر کثرت نوشتن، دست راستش از حرکت بازمابدي يبلور مآنگاه ت
  .٤سدينو ي آخر عمر با دست چپ ميدر سالها
 کرده ي درازکش مطالعه م،ي و فرسودگي و خستگادي در اثر کوشش زي که ونديگو
 خاطر نيهم  به است؛گذارده ي منهي سي بر رويطور عمود ه را بني سنگيو کتابها

  .٥دهد ي شکل و رنگ مريي بسته و چونان شانه بارکشان تغنهي پاش نهيس
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  از هندوستان تا حريم يار  ١١٥

  

 ي گذاشته که حاوادگاري  به از خوديسي بزرگ و نفاري در شهر لکهنو کتابخانه بساو
 ن،يناصر حس سيد  پدرش وي کتابهاالبتّه . استي و چاپخطّي هزار جلد کتاب يس

  .١ کتابخانه موجود استني در ازي نيفرزند و

 اتفيتأل
  . تاکنون چاپ نشده است؛)سفرنامه (اسفاراألنوار .١
 منزلت ثي کتاب، حدني جلد اکي جلد بزرگ، تنها ١٣؛ در )يفارس (األنوار عبقات .٢

  .باشد ي صفحه م٩٧٣ ياست که دارا
 زي عبدالعزهي اثناعشرة کتاب تحفد را در راألنوار عبقات ن،ي حامد حسري ممرحوم
  پرداخته،)هي علاهللا صلوات(نيرالمؤمنيت حقّه حضرت ام امامينف  به که ظالمانه،يدهلو

  . پاسخ گفته استيشبهات و  بهنگارش درآورده و عالمانه به
 )فيالشر  فرجهي تعالاهللا عجل(ت جلد؛ در اثبات حضرت حج١٠ در ؛)يفارس(استقصاءاألفحام  .٣

  .هللا  کتابفي تحردو ر
  .اتيهارت تا آخر د فقه، از اول طي؛ در مسائل اجماعالغراءعةيالشر .٤
  . دشمنان و مهاجمانلهيوس ه بي کتب اسالمي آتش سوزاني؛ جرالجوالهلشعلةا .٥
 امام  حضرتيرثا  دريفارس و يعرب ديقصا يحاو؛ )شعر( المجالس شمع .٦

  .)ع(نيحس
  .يسبک مثنو  به؛)شعر (شمع و دمع .٧
  .)فقه( اإلرتماس يصفحة الماس ف .٨
  .)معما و لغز(الطارف  .٩

  .ملةالکاةالعشر .١٠
  .لظلّ الممدودا .١١
  .٢ چند مجلّدن؛يالغلة رد ازاي فنيافحام اهل الم .١٢
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  ١١٦  قند پارسي

  

 و نيدست مسلم  به را با قلم و کاغذ ساخته شدهشيها  نوشتهي بزرگوار تمامعلّامه
 ي دورگانگاني چاِپ ساخت بيها  خطّاطان مسلمان نگاشته و از دستگاهلهيبوس

  .١م است آن مرحوياسي سي از ورع و تقواي حاکني است و اجسته يم
 روز از ماه صفر سال نيجدهميه  به،ي پس از سالها تالش پرثمر علمسرانجام

خزان   به عالم فرزانه و بزرگ،ني مزرع شاداب عمر ايدر شصت سالگ. ق ه ١٣٠٦
مجلس اُنس   بهانينينشست و روح پاکش از مجمع زم

 غفران هينيش در حسمطهر راه گشود و جسم انيملکوت
  .٢ شدهخاک سپرد  بهمآب شهر لکهنو

  . رحمت حضرت حق بادقي غرروانش

 األنواراسفار
 عصر روز )ره(ي هندني حامد حسري معلّامه:  سفرآغاز

اعجاز  سيد  برادرشيهمراه  بهشهر لکهنو را. ق ه ١٢٨٢ سال ياالُول ي جماد٢٢جمعه 
هر  و بندرگاِه آن شي بمبئيسو  بهي پستيها  و کالسکهجانيدل  ترک نموده و بانيحس
 با ارسال نامه، ارتباط خود با يو. ٣ جده شودي راهاي تا از راه درکند ي مقي طريط

  .٤دهند ي نامه پاسخش را ملهيوس  بهزيخانواده و دوستان را حفظ کرده و آنان ن
 مسافران بوده، مسکن گاهي که جايا هيني در حسيشهر بمبئ  بهدني از رسپس

 شانيا  بهت،يخاطر تعفّن و ازدحام جمع هنبوده و ب يزي تمي آن محل جاالبتّه. نديگز يم
 )ره(العلما  از حضرت سلطانيا  نامه،يهنگام اقامت در شهر بمبئ  به.٥خوش نگذشته است

  .٦کند ي مافتي دريزبان فارس به
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  از هندوستان تا حريم يار  ١١٧

  

 زند ي که در آن زمان رونق داشته، م،ي شهر بمبئيها يکتابفروش  به دو مرحله، سردر
 انيم  به سخنزي کتاب ني و از گرانکند ي مدني دارين د چاپ شده آيو از کتابها

 .١آورد يم

   جدهيسو  بهحرکت
 يالدي م١٨٦٦ سال هي ژانو٢٥موافق با . ق ه ١٢٨٢ شعبان سال ٢٧ دوشنبه امروز
 و هي اثاثم،ي شد٢ي دخاني دو ساعت از ظهر گذشته است که سوار کشتيکي، …است
 اعجاز ديس( خود و برادرم يبرا. ميرد منتقل کيقي سفر را با قاحتاجي مايتمام
. مي را انتخاب نموده، آن را فرش کرديي جايشت در قسمت درجه سه ک))هظلّ دام(نيحس
 بزرگ و از لحاظ ي تا حديکشت .٣ شدهي روپکصدي تا بندر جده ي هر نفر از بمبئهيکرا
 درجه آن، از نيتر نيي پاباشد، ي شده است؛ درجه چهار، که عرشه ميبند  درجهت،يفيک

 ي کمترهي کراو دهي درجه را گزني اياري بستيجمع.  استمتي و قتيفيلحاظ ک
  .اند داده) هيهشتاد روپ(

 شط کي نزدي کشتم،يديبندر عدن رس  به روز پنجم ماه مبارک رمضان،صبحگاه
 از همسفران با يهمراه بعض.  دارديي و با صفاباي زاري بسيلنگر انداخت؛ عدن ساحل

شهر عدن از ساحل فاصله . مي شهر حرکت کرديسو  بهادهي و پميساحل آمد  بهقيقا
  . گرم استشي دارد و هواياديز

اداره پست عدن زدم، پس از ارسال   بهيهندوستان، سر  بهمنظور فرستادن نامه به
 ه،ي مذهب شافعي عرفاري روس، از مشاهدي بن عيعلو سيد نامه، جهت مالقات با

 تا عصر دنيچون انتظار کش. بعد از ظهر وقت مالقات دارد: تند گف,اش رفتم خانه به
 که در ياز مرد.  منصرف شدمي وداري دز سخت بود و همسفران منتظرم بودند اميبرا

                                                   
  .١٣١-٣  ص،اسفاراألنوار  .1
 صورت ي بادبانيها ي از کشتتر عيتر و سر تور بوده و مسافرت با آن مطمئن موي بخار دارايدر آن زمان کشت  .2

 .رفت يشمار م  بهاي دري مسافرتةلي وسني در آن روزگار بهترنيهمچن.  استگرفته يم

 . واحد پول هندوستان استهيروپ  .3



  ١١٨  قند پارسي

  

 يا محمد باقر شوشتر ملّيآقا
 )ثراه طاب(ي انصارخيشاگرد مرحوم ش

 ارتي بلند زيصدا  که بادميرا د
 زي من نخواند؛ ي را مرهيجامعه کب

 ارتي زارت،يپس از فراغ از نماز ز
 . را خواندمرهيجامعه کب

ه  بعد متوجدم،ي را نفهملشي کرد و من دلي تبسمدم،ي طلبيدنيبود، آب آشام سيد ةخان
  !ردي روزه بگديباشدم که ماه رمضان است و در مذهب آنان مسافر هم 

 يعلو سيد ي از سويعل سيد نام  بهي آن روز، فردي بازگشتم؛ فردايکشت به
 ماهانه يعلو سيد :گفت ياو م. سراغم آمد و از انجام نشدن مالقات پوزش خواست به

اطاعت از آنان   به تا مردم آن سامان رارديگ ي از حاکمان فرنگ حقوق مهي روپ١٢٠٠
ش و مخالفت بر ضد بخواند و از اغتشا

  .)١٧٣ص! ( بازشان داردانيفرنگ
 ي در کشتي هنگام جلسه اُنسشب

 از همسفران روضه ي شد، بعضليتشک
  .مي کردهيخواندند و ما گر

بندر   بهي دهم رمضان کشتکشنبهي روز
 روم دهيحد  به استخاره کردمد،ي رسدهيحد
 کنم، استخاره داي پدي خري براي کتابديشا

 را جهت ي علري وزرزايام م بنيفرد. بد آمد
  .دي خرمي را برايذهب» الِعبر«او کتاب .  کتاب فرستادمديخر

 و مي عظي بندر را ترک کرد، ناگهان امواجي دوازدهم ماه رمضان، آنگاه که کشتشب
 رهي چنانينش  عرشهةژيو ه بر مسافران؛ ببي غري آغاز کرد و اضطرابدنيپر تالطم خروش

خواب   به آرام گرفت، بازايعا و ذکر و استغفار پرداختم تا درد  بهدم،ياز خواب پر. شد
 يکي و اضطراب مردم، ايهنگام تالطم در: گفتند يدم که ميرفتم، صبح روز دوازدهم شن

 ايدر  به رايني حسي از تربت پاک کربالي مقدار،ي علمحمد ياز مسافران بنام مولو
  ! آرام گرفتاي و درختير

 بود تا دي شداري بسي کشتي تکانهاد،يوز يشدت م به  بادزي شب چهاردهم ندر
 پرداختم هي و ادعقرآنقرائت   به کرد،مهي مسافران را سراسا،ي که وحشت طوفاِن درييجا

  .رديلطف خداوند آرام گ  بهاي درديتا شا
 دي رسلَملَميمحاذات کوه   بهي شب خوابم نبرد، اواخر شب بود که کشتيها مهي نتا
  .ت محرم شدندسنّ ئران اهل از زاياريو بس



  از هندوستان تا حريم يار  ١١٩

  

 بندر جده  بهورود
 گمرک بندر يکي در نزديمکان. ميديبندر جده رس  به پانزدهم ماه مبارک رمضانجمعه

  ).١٨٣ص (مي کردهي قروش کراکي هر نفر در روز يجده برا

  ه قبل از حجمفرد عمره انجام
سزاوار است هر فرد . شدمه محرم مفرداحرام عمره   به،مکّه مقدسشهر   بهقصد ورود به

بپردازد، عمره ) عع و حج تمتّ تمتّةعمر(اعمال مخصوص   بهکه  قبل از آنعيمستط
هنگام انجام   به واجبات آشنا گردد وري و ساي طواف و سعةنحو  به بگزارد تايا همفرد

 انيپا  به و درک کامل،رتي واجب حج را با بصاعمالآنها، با مشکل مواجه نشود و 
 از نقص رتي اعمال حج و ترس و حي صورت است که وحشت از سختني در ارساند،
  .سازد ي را از خود دور ميني دفهي در وظيو کاست
  با اعمال، ممکن استيي عدم آشناليدل  بهد،يآ ي ماري دنيا  بهر بانيل اوي که برايکس

 در نيه و تمرمفرد با انجام عمره کني که قابل جبران نباشد؛ لازدي دست ييکار ناروا به
  . نخواهد آمدي سراغ وي مشکلفه،ي مشاعر شردنيطواف و خبره شدن در اعمال و د

 تي نه،يبي حدقاتيهنگام مرور از م. ميدي رسهيبي حدةيناح  بهمه مکرمکّة ري مسدر
 .يسياند بنام مسجد شُم  ساختهي مسجدهيبي در حدم؛ي تکرار کردگري را بار دهياحرام و تلب
  .)١٩٢ص (اندينما ي را مهي ناحنيو عالمت نصب شده که آغاز حدود حرم در ادر آنجا د
 مکّه  به تامي نمودري مسي شب را، بدون استراحت، طي و تماممي راه اتراق نکرددر

  .ميديرس

   مکرمهمکّة  بهورود
ه را در مفرد ة اعمال عمر…ميدي رسمکّه  به.ق ه ١٢٨٢ه رمضان سال  ما٢٢ خيتار به

 ادهي برادرم طواف اول را پم؛يالمبارک انجام داد  و چهارم رمضانستيب کشنبهيشب 
  .آورد  بجا١ي شبرلهيوس هرا ب) طواف نساء( طواف آخر ،يضيخاطر مر ه بکنيانجام داد، ل

                                                   
ل را با آن  معلواي و ضي و زائر مرشود يط چند نفر حمل م است که توسي همان تخت روان چوبيشبر  .1

 .دهند يطواف م



  ١٢٠  قند پارسي

  

 نياز ا.  از ما گرفتالي ر٢٢ م،ي کردهي اقامت کراي برامکّه که در ي مکانصاحب
  !مي کردتعجب ي و گراني خواهادهيز

  ني از مطوفتيشکا
 در جهت آشنا ي تالش و کوششگونه چي هني است که مطوفيف و نگران تأسي بسيجا

لذا باشند، يامور زائران کم التفات م  بهاعمال و مشاعر ندارند و نسبت  بهاجنمودن حج 
 شود؛ گرچه در آغاز اعمال، زائر ناچار است ي خوددارنيفمطو  به از اعتماد نمودنديبا

  .)١٩٤ص! (ان گرفتار باشددر دام آن
 ٢٥ ماه رمضان را، که در کتاب زادالمعاد ذکر شده، در صبح روز ي از دعاهايبعض

 شد که انتظارش را نداشتم؛ دايع در وجودم پ و تضرهيماه رمضان قرائت کردم، حال گر
 يها  بزرگ دربي خدادوارميام. فه است مشرة کعبارتي از برکت زقي توفنيدانستم ا
 را شگاهشي تقرب، خشوع، خضوع و تضرع در پو دي بگشاميرو  به رايکيو نسعادت 

  .)١٩٤ص (انديبنما
 طواف را ي انجام دادم و دعاهايف شدم، طواف مستحبحرم مشر  به هنگامصبح

  .)١٩٦ص(حفظ خواندم  از
 ريالمن سراج و کتاب ي افتاد، شرح موطّأ زرقانيکتابفروش  بهالم، گذرمالس  بابکينزد

 از انتشارات شتري کتابها بنيا. دمي در آنجا د،ريالصغ جامع است بر کتاب يا، که شرحر
  .هللاشاءا  دو کتاب را بخرم، انني اديشا. کشور مصر است

  نظرم رايگري دي ماه رمضان، از حرم خارج شده بودم که کتابفروش٢٨ روز در
 دم،يـ در آنجا د را ـ در شش جلد بزرگ ي فخر رازري کبريخود جلب کرد، تفس به

  !اليپنجاه و دو ر:  گفتدم،ي پرسمتشيچاپ مصر بود، از ق
 ي در آن کتابفروشزي را ن،ي سمرقندثي ابولهي فقفاتي از تأل،نيالغافل هيتنب کتاب

 تيط عثمان بن عفان را رواربذه توس  به اباذردي کتاب را، که تبعني از ايا کلمه. دميد
  . که نزد من بود غلط داشتيا خهکرده است، اقتباس نمودم، چون نس

 ةالراکب را، که دربار لةکتاب عجا. کتابخانه حرم زدم  بهي روز سرني از ظهر همبعد
 صاحب کتاب نيالد يحال تق شرح.  نگاشته شده، خواستمي مذهب مالکيطبقات علما



  از هندوستان تا حريم يار  ١٢١

  

 و ابن ي و ثعلبي بودم، و ترجمه سمهودافتنشيشدت مشتاق  ه که ب،هيالشافع طبقات
  .نمودم را اقتباس … وي شارح سنن ترمذيبعر

 يراني با دو زائر امالقات
 يبعض.  فطر گرفتنددي روز عمکّه روز را اهل نيالمبارک روز جمعه است، ا  رمضان٢٩

  حالي نه؟ و ما برحسب مقتضااي ديامروز روزه هست: دنديپرس يت از ما مسنّ از اهل
  !ميداد يآنان پاسخ م به

  :مالقات ما آمدند  بهيراني ا روز دو زائرني ادر
 شيماي از سماني نور اکو،ي است با اخالق ني مردي و،ي اصفهاننيا حسملّ .١

 و کي نيپاسخها.  چند گفتگو نمودمي مسائلراموني پشانيبا ا. ديدرخش يم
 داشت، از او اي و دنني در امور دي وي که داللت بر فضل و خوش فهميجالب
  ).١٩٧ص (افتميدر

 خي است و در حوزه درس شيراني از طالب اي و،يقر شوشتر بامحمدا ملّ .٢
 .)ق ه ١٢٨١(نامبرده سال گذشته .  استکرده ي شرکت م)ثراه طاب(ي انصاريمرتٰض
است   نتوانستهيتنگدست خاطر  بهکنياست، ل حج مشرف شده  بهادهي پيبا پا
  ).١٩٨ص(کند  وطنش مراجعت به
العقود ديتنض« بنام مکّه اَشراف خي در تاري کتاب،ي هادمحمد رزاي دوستم مشوال سوم

 کتاب را انتخاب کردم، کتاب ني از اي آورد، مطالبمي برا»ةي الدولة احلَسندي بتهدةيالسن
 از دانشمندان مثل صاحب کتاب نسخ يحال و تراجم بعض  شرحة است، درباريخوب

  . داردي نکات…المثال و

  قبرستان ابوطالبارتيز
 ي از دوستان برايهمراه بعض  به مصادف است با روز پنجشنبه،شوال روز از ماه نيپنجم

 قبر ارتيز  بهابتدا. مي واقع است، رفتمکّه که در خارج از شهر ١هاشم ي قبور بنارتيز

                                                   
 معروف است که در آن زمان خارج از شهر ةاالمعلّجنة اي ةامان قبرستان حجون و مقبرة المعلّ قبرستان هنيا  .1

 . قرار داشتمکّه



  ١٢٢  قند پارسي

  

 يحي آن ضريدارد و بر رو  قراري که در وسط اتاق) عنهااهللا يرض(ي کبٰرةجيحضرت خد
پس از , ازدحام کرده بودندجهي خد حضرتحي گرداگرد ضرزنان. ميف شداست، مشر 

 قبر حضرت ارتي زيسپس راه. مي با عجله از آنجا خارج شدهي و دعا و گرارتيز
 ني ام؛ي شدباشد، ي و بارگاه محي ضري داراجهي که بسان قبر حضرت خد) عنهااهللا يرض(١آمنه

  . قرار داردجهيحجره در مقابل حجره حضرت خد
لب و  که در آن قبر عبدمناف و عبدالمطّمي رفتيمسجد  به قبر آمنه،ارتي از زپس

 ارتي قرار دارد، قبور را ز)ماهللا عنه يرض(طالب ياب
  .ميالکتاب قرائت نمود حتةکرده، سوره فا

 از حي فصرزاي مذکور را مرحوم ممسجد
 بنا ي هنديناصر عل سيد  مرحوم مغفورةيسرما

 سه ني است که اي کسحي فصرزايم. نموده است
 نيا  بهي از آن کسشيپ.  کرداي و احريمقبر را تع

ت آن سه تن را سنّ و اهل. داد يقبور بها نم
  ٢!دانند يمسلمان نم
  . و دعا فراموشم نشوندارتيهنگام ز  به نمودم تاادداشتي شاني دوستان و خوياسام

 از ابتين  بهيکيحرم مشرف شدم؛ دو طواف   به است،شوالشنبه دهم ماه   سهامروز
دعا   بهميپشت مقام حضرت ابراه.  از مادرم انجام دادمابتين  به رايگري و دمرحوم پدرم

  . پرداختمکانيدر حق دوستان و نزد
هنگام دعا   بهام تا  کردهادداشتي شي و وابستگان و دوستان را از پشاني خوينامها

  .)٢٠٥ص(فراموششان نکنم 
اشته و چاپ مصر  نگاي را که در قصص انبيثعلب» العرائس« روز کتاب ني همدر
 يکي. دمي را هشت قروش خر»ني األماهللا فضائل بلدي فنيالعقدالثم« و اليدو ر  بهاست،

                                                   
 .باشد ي ابواء مة در منطق)ص(اهللا  رسولي مادر گرام)هاياهللا عل سالم( قبر حضرت آمنهح،يبراساس نظر صح  .1

 . شده استبي و آل سعود تخروني وهابتيدر زمان حاکممسجد مذکور   .2

 نه،ي مدة کتابخانانيمتولّ
 اخالق يخوش برخورد و دارا

 هستند، تنگ دهيخوب و پسند
نظر نبوده، با مالطفت رفتار 

 انيعکس متولّ ه بکنند، يم
 ! مسجدالحرامةکتابخان



  از هندوستان تا حريم يار  ١٢٣

  

 مي برا،يخي است تاري، که کتاب» الحراماهللاإلعالم بأعالم بلد« با نام ياز دوستان کتاب
  . کردمنشي از آن را گزيمطالب. آورد

  تسنّ  در نماز جماعت اهلشرکت
 ي از خواهر بزرگترم راهابتين  به جهت انجام طوافوالش دوازدهم پنجشنبه

در مسجدالحرام ماندم و در . دي طواف، ظهر فرا رسافتني انيبا پا. مسجدالحرام شدم
  ).٢٠٧ص(نماز جماعت ظهر شرکت کردم 

 مکّه يها ي حرم و کتابفروشة با کتابخانعلّامه تنگاتنگ حضرت ارتباط
اکثر استفاده  مسافرت از وقت خود حدنيدر ا )هر(ي هندني حامد حسري معلّامه حضرت

 رفته و في حرم شرةکتابخان  به همه روزهل،ي تعطي بجز روزهايو. را برده است
  ).٢٠٨ص( گرانسنگ کسب کرده است ةني فراوان از آن گنجيها بهره
 سرگرم يطور ه بکرد، ي کتابها، مطالب الزم را استنساخ مة پس از مطالعشانيا

  .گردد ي بر او عارض ميديمطالعه، سردرد شد  بهاديسبب اشتغال ز  به کهشود يم
 دني دخطّي و ي و از کتب چاپرود ي مها يکتابفروش  به،مکّه طول اقامتش در در
  .کند ي ميداري از آنها را خريکرده، بعض

 از يادي رفتن تعداد زنيمسجدالحرام و از ب  بهلي از حادثه هجوم سيمناسبت ه بشانيا
  .آورد ي مانيم هکتابها سخن ب

  )ص(سولالرنةي مديسو به
 کرده، هي کراالي ر٢٤  به کهي با شترشوال ٢٩ در روز شنبه )ره(ني حامد حسري معلّامه

، » فاطمهيواد« قافله پس از گذر از شود؛ ي منوره مةني از زائران، عازم مديا همراه قافله
که گفته شده » تفله بئر«نام  ه برسد ي ميچاه به قعده يل ماه ذصبحگاه روز دوشنبه، او

 ياصحاب از شور. نديآ ي چاه فرود مني با اصحاب خود درکنار ا)ص( خداامبريپ
کنار چاه آمده، آب   به)ص(امبريپ. کنند ي متيحضرت شکا  بهناگوارا بودن آب چاه، و

 شود يدل م مبنيري گوارا و شيآب  به آب شور چاهاندازند، يچاه م  بهدهان مبارک
  ).٢١٧ ص(



  ١٢٤  قند پارسي

  

 )ع( فرزند امام جعفر صادقليع قبر اسٰم…
.  بزرگ دارديا قبه.  کردمارتيرا ز

 آن حضرت ة مقبره، خانيسمت شرق در
 خانه همان نيا: شود يگفته م. قرار دارد

 اريبس.  است)ع(نيالعابد ني امام زةخان
 از آن شيمسرور و شادمان شدم؛ چون پ

نکرده داي حضرت را پةص نموده، خانتفح 
 کردم ارتي را ز)ع(اد امام سجةبودم؛ خان

 …و دعا خواندم

 شترداران يرتي و زشت سي از بد خُلقاسفاراألنوار ي جاي در جا)ره(علّامه حضرت
  .ديگو ي سخن منهي ـ مدمکّهراه 

الزائر حفظ  حتفة کتاب يه را از رومقدس اذن دخول مشاهد ي راه دعاني در بشانيا
ت فاطمه  و حضر)ص( حضرت رسولةارتنامي زرديگ ي ممي تصمني همچنکند؛ يم

 )المالس هميعل(عي بقة و ائم)هاي علاهللا سالم(زهرا
  .)٢٢٢ص(ذهن بسپارد   بهرا

 ازدهي پس از گذشت سرانجام
 ةنيشهر مد  بهروز از آغاز سفر، قافله

  .شود يمنوره وارد م

  ادامه سفرتيحکا
 نه،ي مديها  از برکهي در برکه آب…

.  کردمري را تطهميغسل نموده، لباسها
 نمودم که شيال را ستا متعيخدا
گونه که   شدن را آنزهي پاکقيتوف
 مقدس شدم، قبر )ص(ي نبومطهر حرم ارتيسپس عازم ز.  کردتيمن عنا  بهخواستم يم
 في را در حجره شر)المهاالسيعل( کردم و پس از آن قبر حضرت فاطمه زهراارتي را زامبريپ

  ١! نمودمارتيو مبارکش ز
 از آب يمقدار.  آغاز کرددني باردي شدي بودم باران مشغولارتيز  به کهيهنگام
 و صورتم را شستشو دميقصد شفا نوش  بهخت،ير ي ممطهرصحن   به کهفه،يروضه شر

  ).٢٣١ص(دادم 
فهرست کتابخانه   بهي رفتم و نظري نبوفيکتابخانه حرم شر  بهارت،ي از زپس
 از ابتين  به. شتافتممطهر حرم يسو  بهارتي زي براگريشب هنگام بار د. انداختم

                                                   
 عهي شي از علماي که بعضباشد ي م)ع(ي حضرت علة همان قبر موجود در وسط خانشاني مقصود اظاهراً  .1

 . همان است)س(معتقدند قبر حضرت زهرا



  از هندوستان تا حريم يار  ١٢٥

  

 هي حال گر)س( قبر حضرت زهراارتي زي خواندم؛ در اثناارتنامهي زشان،يدوستان و خو
 منعم نمود ارتي از مخالفان، از زي بر من عارض شده بود که ناگاه مردکيبي عجيو زار
  .شدت افسرده شدم  به اهل عدواني را قطع کرد؛ از نامباالتام هيو گر

 )المالس هميعل(تيب  خود را با دوستان اهليآنان دشمن. از خدمتشان است شي خادمان بآزار
 راي زنند، زبيج  به پولي آنند که از زائران مقداري و همواره در پکنند ي ابراز موستهيپ

  !باشند ي مايغرق در حرص و طمع دن

 عي بقارتيز
 ة قبور ائمتاريقصد ز  بهقبل از ظهر.  استالحرام ةقعد ي ذازدهمي پنجشنبه امروز

 قبر ني روضه و حرم است، همچنيه داراقبور ائم.  مشرف شدمعيبق  به)المالس هميعل(عيبق
قبر .  بن جعفر واقع استاهللا مستقل دارد و در کنار آن قبر عبدي قبه و بارگاهليعق

  .١ برخوردار از قبه و بارگاه مستقل استزي ن)ص(خدا فرزند رسول ميابراه
. اند  است که درب آن را بستهاألحزان تي بشود ي گفته مع،ي بق است دريساختمان

 کي هرامبري پيها ه عمهي عاتکه و صفي رسول خدا و قبرهاةي داه،ي سعدمهيقبر حل
  . مستقل دارنديبارگاه

 بسته بود؛ در کنار درب )المالس هميعل(درب حرم چهار امام.  کردمارتي قبور را زيتمام
 را ٢»…عقَد املَکاِره  به من تحلُّاي «ي و دعا و استغفار، دعاهير نشستم و پس از گمطهر

  .قرائت کردم
 عي امامان مدفون در بقي که اسامدمي دکردم، ي نظر معي بقةگنبد و بارگاه حرم ائم به
، عباسروضة «: اند  جمله بسنده کردهنيا  بهو تنها! اند  حرم ننوشتهي درب وروديرا باال
الر آنان نسبتتعصّب و يمهر ي از ب»تيالب  و آله ـ و أهلهي علاهللا ي ـ صلّسولعم  

، )٢٣٥ص( فرو رفتم رتي کردم و در حتعجب امبرند،ي پني راستزندان که فريائمه هد به
  .خانه بازگشتم  بهو سپس

                                                   
 .هاي بعد توسط آل سعود تخريب شده اين قبور در دهه  .1

  .ي فارسة با ترجم٢٣٩  ص،يث قم مرحوم محدفي تأللجنانا حي مفاتاتيکل  بهديبنگر  .2



  ١٢٦  قند پارسي

  

 شتران را )اهللا خذلهم( و شتردارانجماالن
 راه خود ددارن يکنار مسجد شجره نگه نم

پس از محرم . کنند ي ميرا همچنان ط
گمان   برهنه راه افتادم و بهيشدن با پا

که شتردار از مسجد شجره دور شده،  نيا
او  با شتاب و عجله حرکت کردم تا به

هنوز پشت يا معلوم شد که وبرسم ام 
 … است و توقف نمودمسر

 !ارتي زي براهيورود
 را عي بقة خبر آورد درب حرم ائماني از آشنايکي ساعت از ظهر گذشته بود که دو
 قروش ٥از هر زائر ! خدام حرم.  روانه شدمعي بقيسو  بهگرياند، بار د کرده زبا
 عباس که قبر دمي دي بزرگحي؛ ضر١پول را دادم و وارد شدم. دادند ي و راه مگرفتند يم

اس آن قرار داشت؛ کنار قبر ي بااليا هدر آن بود و قبعبکه قبر چهار دمي ديگري دة قب 
 الباقر و جعفر بن ي بن علمحمد ن،ي بن الحسي عل،ي حسن بن عليعنيامام معصوم؛ 

 را با حضور قلب مقدس حي را در آغوش خود داشت، ضر)المالس هميعل(  الصادقمحمد
ع  و تضرهي حال گري تعاليلطف خدا  به… را از حفظ خواندمارتنامهي کردم و زارتيز
 لطف شکر ني شد، خدا را بر ااري

 يهنم آمد تا از خداذ  بهگزاردم،
 حال خوش نيبزرگ بخواهم مرا در ا

 …رانديبم
 ي باقر شوشترمحمدا  ملّيآقا

 را )ثراه طاب(ي انصارخيشاگرد مرحوم ش
 جامعه ارتي بلند زيصدا  که بادميد
 پس از زي من نخواند؛ ي را مرهيکب

 جامعه ارتي زارت،يفراغ از نماز ز
 ).٢٣٧ص( را خواندم رهيکب

 از هرگونه )المالس هميعل(عيق بة ائمحرم
 حال خضوع شود ي مطلب باعث مني است و همي تهي ساختمانناتيي و تزآالت وريز

با ي و دشمنتعصّبانسان دست دهد؛ شدت   بهيه بهترو خشوع و توج 
 .داستي پمطهر حرم ني اواري از در و د)المالس هميعل(تيب اهل

                                                   
حرم   بابت ورود بهي پوليستي باشد يف م مشرعي بقة ائمارتي زي برايذکر است که در آن زمان هرکس الزم به  .1

 .پرداخت يخادمان م به



  از هندوستان تا حريم يار  ١٢٧

  

 )ص( رسول خدامطهر حرم ارتيز ه بقعده، ي روز از ماه ذني دوازدهمصبحگاه
رف شدم؛ پس از آن، قبر مشريعل( حضرت زهرامطهکه يهنگام.  کردمارتي را ز)المهاالس 

 ي از من تقاضاي و پستمي بودم، خادم لئازي مشغول راز و نده،ي چسبانحيضر  بهصورتم را
 دور ساخت و مطهر حياو بدهم، او مرا از ضر  بهافتم تاي نبمي داخل جيزيپول کرد، چ

  ).٢٣٩ ص (… بمانمحينگذاشت کنار ضر

  منورهةني مدةکتابخان
 ي کتابخانه داراني است، اباتري بهتر و زمکّه ةمراتب از کتابخان هره ب منوةني مدةکتابخان

 است در ي فراواني کتابهاي است و حاويا زهي پاکطي و محسي نفي فرشهاع،ي وسيفضا
 شود ي مافتي کتابخانه ني در اي گرانسنگ و پرمنفعتب،اي کمي مختلف؛ کتابهايها نهيزم
 هستند، تنگ دهي اخالق خوب و پسندي خوش برخورد و دارانه،ي مدة کتابخانانيمتولّ

  ! مسجدالحرامة کتابخانانيعکس متولّ ه بکنند، ينظر نبوده، با مالطفت رفتار م

 نهي از اماکن و آثار مدي بعضارتيز
مسجد قُبا رفتم و در آن مکان نماز گزاردم، مسجد   بهامالحر ةقعدي ذ١٤ کشنبهي روز
مقام نزول «: اند  نوشتهني آن چني مسجد است که باالکي نزدي مقام… استيميعظ
  »…هي أحق أن تقوم فومي من اول ي التقويلَمسجد أُسس عل: ةيآ

 عبادت حضرت را ف شدم، محلّ مشر)ع(طالب ي بن ابي حضرت علةخان  بهسپس
 در خانه حضرت يگاهي کردم و در آن مکان نماز گزاردم، جاارتياش ز انهدر خ
 محلّ. کرد ي متهيه آرد ي دستابي در آن جا با آس)س( حضرت زهرانديدارد که گو قرار

 در نيهمچن.  نمودم و در آن مکان نماز گزاردمارتي ززي را ن)س(عبادت حضرت زهرا
  ).٢٤٣ص( نماز خواندم ميابراه ماُة غرف

 بزرگ مملو از يا در مقابل خانه حضرت برکه.  کردمارتي را ز)ع( امام صادقةانخ
 است که انگشتر رسول ي چاه همان چاهني انديگو. دمي دزي را نسيچاه أر. آب بود

 حصار و ي داراي شدم، عوالي عوالةداخل منطق.  از دست عثمان در آن افتاد)ص(خدا
  .باشد ي آن مري و خرما و غرا درخت انگور و انلي از قبوهيدرختان م



  ١٢٨  قند پارسي

  

  فدکراي اشتباه است زني همان فدک است و اي که عوالپندارند ي از مردم ميبعض
  . فاصله داردنهيمسافت دو منزل از مد به

خادمان را .  مشرف شدم)ص(امبري پمطهرحرم   بهالحرام ةقعد ي ذ١٦شنبه   سهروز
 شدند )ص(امبري پحيشده بود، داخل ضر تهيه بلند خرما ي که از برگهاييجاروها  بادميد

  . کردندمي مردم تقسني تبرک شده را بي را جارو کردند سپس جاروهامقدس حيو ضر
مالقات من   به استاألصل يني که بحرنهي نفر از سادات مدکي مغرب است، کينزد

 مؤمن و از اهل علم است، که يا عهي است، او شي بحراناهللانامش حسن بن عبد. آمد
از : من گفت  بهاو. کند ي مي در خارج از قلعه شهر زندگنهي سادات مدگريه با دهمرا
 ،ي حسن نجفمحمد خي حج مرحوم شناسک و معي، شراشرح لمعه ي فقهيکتابها

  ).٢٤٧ص( دارم اريصاحب جواهر را در اخت
 رو نياند، از ا  پس دادهنهيسادات مد  به بودم که فدک رادهي در هندوستان شنشتريپ

  اند؟ شما واگذار کرده  به فدک راايآ: دمي پرسيواز 
  !فدک همچنان در دست حکومت است و دولت آن را در تصرف خود دارد. ريخ: گفت
.  بزرگ دارديا قبه.  کردمارتي را ز)ع( فرزند امام جعفر صادقليع قبر اسٰم…

 ة خان خانه هماننيا: شود يگفته م.  آن حضرت قرار داردة مقبره، خانيسمت شرق در
ص نموده،  از آن تفحشي مسرور و شادمان شدم؛ چون پاريبس.  است)ع(نيالعابد نيامام ز

 ١… کردم و دعا خواندمارتي را ز)ع(اد امام سجة نکرده بودم؛ خانداي حضرت را پةخان
  .)٢٦١ص(

   انجام اعمال حجي برامکّه يسو  به و حرکتنهي با مدوداع
 دهشتناک سراسر وجودم را احاطه ي اضطرابنه،ي شدن زمان خروج از شهر مدکينزد با

 و دعا و ارتي زکه حق ي کوچ کنم درحالمقدس اماکن ني از اترسم ينموده است، م
تش لطف و محب  به بر حال من، چنانچه خداوند منّانيوا. استغفار را ادا نکرده باشم

 ژهيو ه بند؛ک ي ميني مناسک، بر قلبم سنگيختدلهره از اعمال حج و س. کمکم نکند

                                                   
  .ها را نيز دولت آل سعود تخريب کرده است اين خانه  .1



  از هندوستان تا حريم يار  ١٢٩

  

 لطف بر من بنگرد تا اعمال سخت و ةديد ه بخواهم ياز خدا م. ام يضي و مريناتوان
  ).٢٥١ص( انجام دهم يخوب هبار حج را ب تمشقّ

 را زمزمه کردم، )ص( وداع حضرت رسولارتي زالحرام ةقعد ي ذ٢٠ روز شنبه صبح
  . خواندمزي را ن)ع(عي بقة وداع ائمارتي رفتم و زعيقبرستان بق  بهسپس

  .فه ترک کردم مشرمکّه يسو  بهره را منوةني روز مدني از ظهر همبعد

  قه ١٢٨٢ شجره در سال مسجد
 است، سقف ندارد و تنها تي از مواقيکي و تي با اهماري بسي مسجدة شجرمسجد

 هست، زيت نسنّ  اهلقاتي که مي است، مسجدتعجب يجا.  داردواريسه جهت د از
  ! داشته باشد؟يضع وني چنديچرا با

 کنم و داي مرد آشنا توانستم مسجد شجره را پکيط  که توسميگو ي را سپاس مخدا
  .حرم شومجا م از آن

 محرم شدند و نهيت از مدسنّ  از اهليکه مشاهده کردم گروه نيآور ا  شگفتمطلب
  !گذشتند تا در رابغ محرم شوند» مسجد شجره «قاتي بدون احرام از ميگروه

 راه خود را دارند ي شتران را کنار مسجد شجره نگه نم)اهللاخذلهم (و شترداران جماالن
که شتردار  نيگمان ا  به برهنه راه افتادم ويپس از محرم شدن با پا. کنند ي ميهمچنان ط

ا معلوم شد که او برسم ام  بهاز مسجد شجره دور شده، با شتاب و عجله حرکت کردم تا
  …ف نمودم است و توقسر هنوز پشت يو

مال و امکانات؛   به و همسفر دل ببندد و نهقيرف  به است شخص مسافر نهسزاوار
 ي واقعي و حاماوري.  ساخته نباشدي کارکي چي که از هدي آشي پيا  چه بسا حادثهرايز

ها و مشکالت انسان حلّ  اوست که تمام گره  بهبا توکّل. تنها خداوند متعال است و بس
  .گردد ي مرتفع مها ي وگرفتارشود يم

 که هالل ماه مي بودقي طريهنگام مغرب، در حال ط  بهالحرامةقعد ي ذ٢٩ شنبه روز
  . وجود نخواهد داشتي که اختالفمي نمودشي و خدا را ستاميدي را دالحرام ةحج يذ

 ١٢٨٢ سال الحرام ةحج ي خدا، صبحگاه روز پنجشنبه سوم ذداتيي و تأياري با
  ).٢٧٤ص (ميديفه رس مشرمکّه به



  ١٣٠  قند پارسي

  

 مقدس مشاعر يسو  بهحرکت
 محرم هي در روز تروميتوان يفانه نم روز اختالف است، متأسکيت سنّ  ما و اهلنيب

 مکّه را هشتم اعالم کردند و از هحج يروز هفتم ذ) تسنّ اهل( چرا که عامه م؛يشو
ز عشا  ما هم پس از خواندن نمام،ي بمانمکّه ما ممکن نشد در يلذا برا. خارج شدند
 اني از حاجي بعضم؛يدي رسيمٰن  به شباوائل. مي کوچ نموديطرف مٰن  بهمحرم شده،

 از طلوع شي پم؛يراه خود ادامه داد  به ماندند و ماي که با ما همراه بودند در مٰنيرانيا
  ).٢٧٦ ص (ميجا نماز صبح را خواند  و در آنميدي عرفات رسنيسرزم  بهآفتاب

ت عرفات سنّ اهل.  لحظات امروزني در آخر… استالحرام ةحلجا ي هشتم ذشنبه سه
 ي و هنديرانياج ا حجکنيل)  نمودندي تلقّهحج ي روز را نهم ذني ارايز(را ترک کردند 

  . ماندندي در مٰنهي مذهب امامروانيو تمام پ
جا   و تا غروب آفتاب در آنمي وقوف در عرفات کردتي روز چهارشنبه نظهر

اوائل . مي مشعرالحرام شديوب آفتاب از عرفات خارج شده، راه و پس از غرميماند
  .مي و نماز مغرب و عشا را در آن جا گزاردميديمشعرالحرام رس  بهشب

 وقوف در مشعرالحرام کرده، پس از طلوع آفتاب از تي طلوع فجر، نهنگام
  ).٢٧٧ص  (ميمشعرالحرام خارج شد

 م،ي برپا نمودفي مسجد خکي را نزدمهي خده،ي رسي مٰننيسرزم  به پنجشنبهمروزين
  جمره عقبهي پس از رمان،ي از آشنايکي. مي جمره عقبه حرکت نمودي رميسپس برا

  . نمودي از من قربانابتين به
 هي انجام بقي آنگاه برام،ي از احرام خارج شدده،ي از صرف نهار سر را تراشپس

 م،ياعمال را تمام کرد …مي رهسپار شدمکّه يسو  به کردههي کراياعمال حج، االغ
  .مي بازگشتيمٰن  به غروب آفتابکينزد

 م،ي کردتوتهيجا ب  شب دوازدهم را هم در آنم،ي ماندي در مٰنحجه ي ذازدهمي روز
  .مي خارج شديبعد از ظهر روز دوازدهم از مٰن

مانده که وارد يوقت مغرب باق  به است، دو ساعتهحج ي دوازدهم ذکشنبهي روز
  .مي شدمکّهشهر 



  از هندوستان تا حريم يار  ١٣١

  

 ي در مٰني قربانيها  الشهمشکل
 مشمئز ي و تنگ بودن مکان، بوتي و ازدحام جمعي مٰنني در سرزمي اثر کثرت قرباندر

که  نيبا ا. شدت آلوده کرده است  به راي مٰني ذبح شده، هواواناتي حيها کننده الشه
 يز مٰن را اها ي که در نظافت قربانگاه کوشا است و قربانکرد ي مدي و تأکغيدولت تبل
 در کني کوه ذبح کنند، لي خود را باالي قرباناني حاجود و دستور داده بکند يخارج م

 در مکّه  به شدم و پس از بازگشتتي اذاري بد و ناراحت کننده آن، بسي حال از بونيع
  . افتادميضيبستر مر

  ).٢٧٩ص( شدند ضي مرزياج ن از حجيگري دتعداد

   جدهيسو  بهحرکت
  بار گرفتار جماالن و شتردارانگري و دمي خارج شدمکّه از هحج ي ذ٢٥ روز جمعه عصر
 عراق از يسو  به سفري و خود را برامي وارد جده شدهحج ي ذ٢٧ کشنبهيروز . ميگشت

  .مي و بندر بوشهر و بصره آماده نمودعباسراه بندر 

   سفرنامهانيپا
 زيل و مشکالت سفر و نکه مسائ  پس از آن)ره(ي هندني حامد حسري معلّامه حضرت

 تيه و بصره را حکا جدني بيياي درري موجود در مسي بندرها و شهرهاي اهالتيوضع
 ارتي و سامرا و کربال و نجف اشرف را زني و کاظمرسد يکشور عراق م  بهکند، يم
 و رديگ ي مي خود را پي علمي فرهنگيکارها نموده، داري با دوستان خود دکند، يم

 ي قمري هجر١٢٨٣ ششم ماه رجب سال خيتار  بهاش را در شهر کربال مهسرانجام سفرنا
  .رساند ي مانيپا به
  



  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

 



  سفرنامة خواجه عبدالکريم: بيان واقع  ١٣٣

  

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
                                                   

 ١١٣-١١٤ و ١- ٣بيان واقع، ص   .1

 .٢٢٨-٩کشمير مين فارسي ادب کي تاريخ، ص   .2
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  ١٣٤  قند پارسي

  

  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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  ١٣٦  قند پارسي

  

  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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  ١٣٨  قند پارسي

  

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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  ١٤٠  قند پارسي

  

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



  ١٤٤  قند پارسي

  

  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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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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 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
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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
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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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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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 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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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 

                                                   
 .۱۵۵ص , ؛ بيان واقع۲۸آيه , )۹(سوره توبه   .1



  سفرنامة خواجه عبدالکريم: بيان واقع  ١٥٣

  

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 

  منابع
ادارة , نسيم. ب.مصحح ک, واجه عبدالکريم ابن خواجه عاقبت محمود کشميريخ, بيان واقع
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   اوير و سفرهايدر پرتو س ي آزاد بلگرامير غالم عليم
  ∗يرمضان بامر

  دهيچک
,  همزمان پژوهشگريو.  استيت چند بعدي شخصي داراي آزاد بلگرامير غالم عليم

از آثار . رود يشمار م بهقاره   شبهيب ممتاز قرن دوازدهم هجريسخنور و اد, مورخ
 و يمورد استفادة محافل علم» مآثرالکرام«و  »آزاد سرو«, »خزانة عامره «يماندگار و

 در ي آزاد بلگرامير غالم علي مير و سفرهاين مقال سيدر ا.  استي جهان فارسيادب
مورد ,  و اکتساب علوم متداوله بودهياندوز قاره که هدفش دانش داخل و خارج شبه

  .بحث قرارگرفته است
* * *  

رخان و محقّقان معروف ؤعرا و ادبا و مش,  از علمايکي ي آزاد بلگرامير غالم عليم
  .قاره پاکستان و هند بوده است بهش

ه هزار و صد و شانزده نکشنبه سيست و پنجم ماه صفر روز ي در بيآزاد بلگرام
اسم پدرش سيد محمد نوح . جهان گشود بهدر شهرک بلگرام چشم ) ق ه ۱۱۱۶(

  . بودي واسطينيحس
 در زمان سلطان ي قمري هجر۶۱۴ سال  دريرغجد امجد او سيد محمد ص

بلگرام آمده و با لشکر اندک  به اسالم يث غازيح بهلتتمش از خراسان ين ايالد شمس
را  بلگرام ,را شکست بدهد و بعد از فتح» يراجا سر«خود توانست حکمران بلگرام 

  .دني محلّ سکونت خود برگزعنوان به
                                                   

∗  يکراچ, يکراچ دانشگاه ي گروه فارسيمرب.  

 



  مير غالم علي آزاد بلگرامي در پرتو سير و سفرهاي او  ١٥٥

  

ل يطف سيد را نزد يکتب درس, تهافيط علم و فضل پرورش ي در محيآزاد بلگرام
از سيد محمد را  يعلوم ادب, خواند) ق ه ۱۱۵۱ :يمتوفّ (ي بلگراميمحمد اترولو

از پدر بزرگ خود سيد را ث يآموخت و کتب حد) ق ه ۱۱۸۵ :يمتوفّ (يبلگرام
 داشته و در يآزاد بلگرام به يديل عالقة شديسيد عبدالجل. ادگرفتي يل بلگراميعبدالجل

  :رد او گفتهمو
  .“ماند ي از من باقيوجوه نشان بهخواهم  يم”
 در يدر سن جوان.  بوديش و صوفي طبعاً دروي آزاد بلگرامير غالم عليم

 المعروف ياهللا بلگرام ر سيد لطفيدست م به ي قمري هجر۱۱۳۷االول  يجماد ماه
  .ض نموديعت کرده از او کسب فيب) ق ه ۱۱۴۳ :يمتوفّ(لدها  شاه به

 پدر بزرگ خود يهمراه بهن سفر او ياول. ده استيسفر گذران بهام را يشتر اياد بآز
بوده ) هند (يدهل به از بلگرام ي قمري هجر۱۱۳۶ در سال يل بلگرامي سيد عبدالجليعني

  .بلگرام برگشت بهبعد از سه سال . است
 يدهل از بلگرام شروع شد و از راه ي قمري هجر۱۱۴۲ن سفر آزاد در سال يدوم

 نزد يآزاد بلگرام. ديف انجاميشهر سهوان شر بهو الهور و ملتان و اوچ و بکر ) هند(
) ق ه ۱۱۳۱-۱۱۶۱(محمد ن ي که از طرف ناصرالدي خود سيد محمد بلگراميعمو

سيد . ديرس,  را بر عهده داشتيسينو عيف کار وقايشهرت سهوان شر به يپادشاه دهل
 سپرد و يمآزاد بلگرا به را يسينو عيمت دانسته کار وقاينن فرصت را غي ايمحمد بلگرام

  . بوديمدت چهار سال قائم مقام سيد محمد بلگرام بهاو 
 يف طرف دهليرش از شهر سهوان ي قمري هجر۱۱۴۷ در سال يآزاد بلگرام
طرف  به يافت که تمام خانواده او از دهليد اطّالع ي رسيدهل به که يوقت. مراجعت نمود

مردم . ديآن شهر رس به که يموقع. آباد رفت اله بهآزاد هم از راه آگره . اند اد کوچ کردهآب اله
  .المبارک بودند مشغول نگاه کردن هالل شهر رمضان

آباد    در شهر الهالمدت سه س بهار شاد گشت و او يدن خانوادة خود بسيآزاد با د
  .هم رفتبلگرام  بهن سه سال دو مرتبه ياقامت کرد و در عرض هم

ارت روضة اقدس حضرت يز بهده بود که ي ديت خوابي در عهد طفوليآزاد بلگرام
  .سلّم مشرف گشته است ه و آله وي اهللا عليرسول اهللا صل
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 و ذوق و شوق فراوان يتاب ي بهباآلخر. ار تالش کردين خواب بسير اي تعبيآزاد برا
در توابع (جاه در مقام سرونج  فالملک آص دربار نواب نظام بهاهللا او را  تيارت بيز

 از بلگرام ي هجر۱۱۵۰اهللا در سوم ماه رجب سال  تي بت حجين بهد و او يکش) مالوه
  :ر خواندي زيد و در مدح او رباعيخدمت نواب رس به شعبان ۲۲روز , حرکت نموده

  محيط جود و احسان   ,  دين ي حام يا
 ان آوردـمـيـلـدرگاه س بهت ـخـاو ت

  انيخطـاب آصــف شــا حـق داد تــرا  
 انــه رسـبـدر کع هـب را يبـتو آل ن

ن يآزاد ا. او اعطا فرمود به پول يار شاد شده در عوض زاد راه و مقدارينواب بس
  :نوشته است» مآثرالکرام« را در کتاب يرباع
ن يا االّ, ام ا نگشودهيمدح اغن بهالعمر زبان   طبع مدتير با وصف موزونيفق”

  .“ت اهللا سرزديانت سفر ب که در استعيرباع
طرف برهانپور حرکت کرد و  به از بهوپال ي قمري هجر۱۱۵۰آزاد در اوائل شوال 

 شده يسوار کشت, قعده يست و چهارم ذيجا ب از آن, ديبندرسورت رس بهقعده  يدهم ذ
خ محمد فاخر يجا ش د و آنيبندر جده رس به يقمر ي هجر۱۱۵۱الحرام  جدهم محرميه

 عالم و فاضل و متّبع سنّت و مصنّف يکه شخص) ق ه ۱۱۶۴ :يمتوفّ(زائر  بهمتخلّص 
  . کردييرايافته بود از او پذي و شاعر دست يمرتبة صوف بهه نامور و ير و محدث و فقيشه

  :ن ذکر کرده استيچن» مآثرالکرام«خ محمد فاخر در يآزاد مالقات خود را با ش
خبر , ف داشتيدر جده تشر… يبادآ زائر اله بهخ محمد فاخر متخلّص يش”

بر لب , افتهيده بود يش از جهاز ما رسي که دو روز پير از مردم جهازيقدوم فق
 گذاشتم مالقات شد و يخشک بهن که قدم از بحر يهم, ديکش يا انتظار ميدر

  .“ دست داديسرور عجب
 يرهج ۱۱۵۱الحرام سال  ست و سوم محرمي توانست در به باآلخريآزاد بلگرام

دن آن خاک پاک حرم در حضور يارت کند و از دين مقدس را زيآن سرزم يقمر
آستان  بهاز ين نيو جب«. ن قلب و روح حاصل کرديز گشت و تسکير اهللا سجده تيب

  .»اهللا برافروختم تي بييسا
ار ياخت يب,  آزاد کامالً عوض شد و دل او نرم گشتياياهللا دن تيارت بيبعد از ز

  : شديشعار جارن ايزبانش ا از
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  وانـــة مـــا راي دل دي نالـــة گرمـــيالهـــ
  نــة دل رايمــده در دســت زنگــاِر هــوس آ

  باشـد  ي مهمان نم  يمان را نظر بر زشت    يکر
  ن بزم کهن از دست مردم آبرو مشکنيدر ا

ـ        بـارد  ي رنـگ مـ  يدل ما در چراغـان تجلّ
 نـم کـور دو عالـة آزاد را شـامـر خـيصر

ــش  ــاِل آت ــن نه ــت ک ــا رينيکرام ــة م   ا دان
  رت خانة مـا را    يش کن آباد ح   يز حسن خو  

ــاغ ب ــر از ب ــمب ــبزة بي ــا رايرون س ــة م   گان
  مانـة مـا را    يرنگ آسمان پ   بهتو گردش ده    

  سمندر ساز و در آتش نـشان پروانـة مـا را     
 ا راـانة مـتن افسـشيبول خوـاز قنمک ده 

 يقمر يهجر ۱۱۵۱ سال محرم ششم و ستيب در فيشر اهللا تيب ارتيز از پس آزاد
  :سدينو يم» مآثرالکرام«که او در کتاب  چنان,  منوره حرکت کردةنيطرف مد بهاز مکّة معظّمه 

 و ستيب افتهين خود در صبر طاقت ,بود زير جلوه نهيسک نةيمد شوق که جا آن از”
 ام دهيرس وا يهست شهرستان به عدم کتم از خيتار نيا در که صفر ماه پنجم و ششم

 و دميکش چشم در سعادت منوره نهيمد سحر وقت گذاشتم ششم و يس مرحلة و
  .“دميمال اقدس روضة ةقب بر را آرزومند دةيد

خ يعالم مصنّف شه جا از سند د در آنينة منوره رسيمد به ي که آزاد بلگراميزمان
ف داشتند و درس و يهم تشر) ق ه ۱۱۶۳ صفر ۲۶ :يمتوفّ (ي مدنيات سندهيمحمد ح

  . بوديشمارش جار ير جمع شاگردان بس او ديتدر
, بودل نموده يد برجستة و فاضل و تحصي هندوستان و اساتيآزاد اگرچه از علما

  آنيشاگرد,  فکر و روح خوديرابي سي بود و براي علم در وجودش باقي هنوز تشنگيول
  . و صحاح ستّه حاصل نموديح بخاريار کرد و سند صحيعالم و فاضل بزرگوار را اخت

طرف مکّة معظّمه حرکت کرد و  بهنة منوره ي چهاردهم شوال از مدياد بلگرامآز
خ عبدالوهاب ي شازث را يجا توانست فن حد  آورد و در آنيجا بهاهللا  تيضة حج بيفر

خ عبدالوهاب تخلّص ي شيزمان, سدينو يم» آزاد سرو«آزاد در کتاب , ردي فراگيطنطاو
  :فرمود, دي آن را پرسيمرا و معن

  » انت من عتقاء اهللايديا سي«
 از ي قمري هجر۱۱۵۲االول  عيآزاد مدت چهار ماه در مکّة معظّمه ماند و در ماه رب

, دي اهللا عنه رسيطرف طائف حرکت کرد و مرقد حضرت عبداهللا ابن عباس رض بهمکّه 
  :دت نمودين اشعار ابراز عقيجا با ا در آن
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ــبا رو يا ــه ص ــ  ب ــم نب ــسر ع ــزار پ   يم
 ن طائف راـا چمـاشـام خوب تم دهرـک

  يخاک آن روضه کم از عنبر تر نشناس       
 يـاسـبـگل ع بهچ گل او ـيـد هـرسـن

جا  مکّة معظّمه برگشت و از آن بهاالول همان سال دوباره  عيباآلخره آزاد در ماه ب
  .طرف جده حرکت نمود به

هند از  بهجعت  مراي براي قمري هجر۱۱۵۲االول  ي سوم جماديآزاد بلگرام
االول  يست و نهم جمادي در بيعني روز ۲۶بعد از ,  شديبندرگاه جده سوار کشت

  .اآلخر وارد شهر سورت شد يد و او در دوم جماديسورت رس بندر به
طرف دکن روانه  به از بندر سورت ي هجر۱۱۵۲ازدهم ذوالقعده ي يآزاد بلگرام

جا در خانقاه بابا شاه مسافر  آن, دي رسآباد اورنگ بهست و هفت ذوالقعده يگشت و ب
ام مختلف هفت سال در آن خانقاه اقامت يشود آزاد در ا يگفته م.  اقامت نمودينقشبند

  .کرده است
و تا نوزدهم  درآباد دکن شدي وارد حي قمري هجر۱۱۵۹ در سال يآزاد بلگرام

سال مذکور دوباره االول  يپانزدهم جماد. درآباد دکن اقامت کرديصفر همان سال در ح
  .آباد مراجعت نمود اورنگ به

» آزاد سرو«در , اهللا کرد تيگر ارادة حج بي بار دي قمري هجر۱۱۵۹آزاد در سال 
  :سدينو يم

 هم  بهي مزاج بنده را وحشتي قمري هجر۱۱۶۱المبارک  ر رمضاني اخةدر عشر”
ار عرب يد به يگر سريد کرد و بار ديخاطر افتاد که از همه قطع نظر با به. ديرس
  .“ديد کشيبا

  :ن نوشته استين مورد چنيرادة خود را ترک گفت و در اان ي ايول
ام  شهيا انديالمبارک طرف سحر در عالم رؤ ست و هفتم ماه رمضانيناگاه شب ب”

ت ي شدم باردياً از خواب بروف,  موزون ساختميتيد و بيمتوجه شعر گرد
  :ن استيادماند و آن اي به

 مکش دست از دامن روزگار ندة نامداريگوچه خوش گفت 
امتثال ,  است و مخاطب بندهيبينده سروش غيدانستم که گو, تأمل رفتم به يلخت

, ديم رسيتقد بهن يش از ايپ, افته بوديم يدم و اراده که تصميب واجب ديامر غ
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ن يچند, ل نافله شتافتميتحص بهدم و يکش ي ميق ظاهرياگر دست از دامن عال
  .“شد ياالدا فوت م اجبحقوق و

 ها  نافليترک واجب نتوان کرد پ
ن سال ي آغاز کرد و در همي قمري هجر۱۱۶۲آزاد سفر دوم برهانپور را در سال 

 ۱۱۶۴در سال , ده استيجا گذران ک سال در آنيارکات رفته و  بهچهاردهم شوال 
در , اد برگشتآب اورنگ بهالدوله ناصرجنگ   بعد از شهادت نواب نظامي قمريهجر
حيدرآباد  بهشاهنواز خان الدوله   نواب صمصاميهمراه به ي قمري هجر۱۱۶۵ سال
  .رفت

د نورالحسن که در روستاي خود يعني نام سي بهآزاد بلگرامي فقط يک فرزند داشت 
استخر رود  به خواست براي غسل کردن زام جواني يک رودر اي, کرد بلگرام زندگي مي

آزاد از اين حادثه . انگيز رخ داد و نورالحسن در آن استخر غرق شد  غماي ناگهان حادثه
  :نويسد بدين مطلع اي مي شود و مرثيه شديداً ناراحت مي

 که يک گل داشت آن هم نوجوان رفت تـان رفـتـن بوسـر ايـر سـت بـامـقي
ممکن است بر اثر غم و . احت آزاد نوشته شدير و سيل سين حادثه تفصيبعد از ا

  . اقامت نموده باشديک جاياندوه پسر جوان سفر را ترک گفته و در 
ن سفر او يداد آخر  رخي قمري هجر۱۱۶۷که در سال ) هند(دکن , درآباديسفر ح

طور  به يشگي هميآباد را برا  انجام نداده است و اورنگيگونه سفر چيبوده بعد از آن ه
  .ار کرده استيمحل سکونت خود اخت

  :سدينو يم» زانة عامرهخ«آزاد در کتاب 
آباد  اکنون در داراالمن اورنگ,  اطراف ملک دکن برخاستميتماشا بهچند بار ”

  .“رميگوشه گ
عزّت و ) هند(آباد  خصوص در اورنگ بهقاره پاکستان و هند  بهآزاد در تمام نقاط ش

 فرتسا هدف از مي انجام داده وليادي زي داشته بود و سفرهايانياحترام و شهرت شا
علم و , بلکه در انجام سفر همواره خواسته , مال و دولت و تجارت نبودهيآور جمع

در اين مورد آزاد چنين , نوع خود کند هم دانش و تجربه حاصل نمايد و خدمت به
  :نوشته است
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پروري  وار مقصود از اين سير و سفر نه تن حق سبحانه عليم است که هالل”
  “…حاشا و کلّا, باشد مي

  مآخذمنابع و 
، )م ١٧٦٢-٦٣/ه ١١٧٦: تأليف (خزانة عامره: )ه ۱۲۰۰ :م (آزاد بلگرامي، مير غالم علي .١

  .م ١٨٧١مطبع نولكشور، کانپور، 
، مطبع رفاه عام، )ه ١١٦٦: تأليف( سرو آزاد :)ه ۱۲۰۰ :م ( غالم علي، ميرآزاد بلگرامي .۲

  . م١٩١٣الهور، 
کتابخانة ، )سرو آزادفصل اول  (كراممآثرال :)ه ۱۲۰۰ :م ( غالم علي، ميرآزاد بلگرامي .۳

  . م١٩١٣حيدرآباد، , آصفيه
، ) ه١١٨١: تأليف (الكرامحتفة: اهللا  بن مير عزّت)ه ١٢٠٣ :م(قانع تتّوي، مير علي شير  .٤

 . م١٩٦٧, ادبي بورد، حيدرآباد، سندندي الدين راشدي، ِس  تصحيح و حواشي از سيد حسام به
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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  •
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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



  ١٦٤  قند پارسي

  

 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
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  مخلصآنند رام سفرنامة 
  ∗م اشرف خانيعل

قرن هجدهم /يقرن دوازدهم هجر. کند ي است که بر استاداِن خود افتخار ميهند کشور
همين  و به بوده الطوايفي ن قرن عهد ملوکي ا است که دراهميتز ي در هند حايالديم

 از يکيخلص سفرنامة م. چنگال خود در آوردند بهن قرن هند را يها در هم سي انگلعلّت
دست  به آن در کتابخانة رضا رامپور ي نسخة خطّکهن قرن است ي معروف ايها سفرنامه

 ,يد اظهر علي دکتر سي رامپور آقايروا حکم فرمان به. مؤلّف نگاشته و مضبوط است
س بخش اردو و ي رئيو, او سپرده شد بهه يح و تحشّي تصحي مخلص براة سفرناميوقت

  .فن بودهينت استي س دانشکدهي و عربيفارس
ه از انتشارات کتابخانة رضا رامپور در سال يح و تحشيسفرنامة مخلص بعد از تصح

آن نوشته   بريظي تقريدين زير حسي دکتر بشيآقا.  چاپ شده استيالدي م۱۹۴۶
ر ي بابر و جهانگيموريادآور شده است که پادشاهان تيباچه ي در ديدکتر اظهر عل. است

نه سفرنامه و تزک کار ي که در زمي کسانياند و برا ر درآوردهيحرت بهاحوال خود را 
 و ييحات جزيتوض. شتف گذاين ردي ا مخلص را هم درسفرنامةتوان  يم, کنند يم

ن کار يا. ستيدا نيخ پي تاريها ن سفرنامه آمده است در کتابي اشرح آن که در
قلم سپرده  بهسط ات را با شرح و باطّالع ةسته مخلص بوده که هميمستحسن و شا

  . استيادي زاهميت يالعاده دارا واقعاً کار مخلص فوق. است
,  دربارين امراينفاق ماب,  دربارياحوال امرا,  مخلص احوال سفرةدر سفرنام

 سفرنامةن يهم. موجود است و تساهل ياغراض شخص, ن افراد و امراءيتنازعات ب
                                                   

  .دهلي,  بخش فارسي دانشگاه دهلينشياردا  ∗
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. ا خاطر نشان ساخته استان هند ريموريل سلطنت تمخلص است که اسباب تنزّ
ن يالبتّه در ب. قلمداد کرد» روزنامچة مسافرت«نام  بهتوان  ي مخلص را مسفرنامة

اند که احوال اسفار خود   بودهيم ناصرخسرو افرادي و حکياندلس, بطوطه مسلمانان ابن
  .اند ادگار گذاشتهي ما يرا برا

شمار  به يان هنديمورين تيعهد آخر,  در اصليموريعهد محمدشاه پادشاه ت
زده روز در ي سيسفر او که برا بهمتعلّق  يکيمخلص هم دو سفرنامه نگاشته بود . ديآ يم

الزم . نگاشته است» شوريمکت ه گرةزده روزيسفر س«نام  بهشور بوده آن را يمکت همقام گر
ن سفرنامه را يمخلص ا.  است» مخلصسفرنامة«نام  بهن سفر مخلص ير است که اتذکّ به
العاده مخدوم خود  ت فوقيثي حي حفظ مقام و مراتب نگاشته است و برابا
  .د نموده استين و تمجيرا تحس» رالممالکيوز«

 شرکت نموده ن مهمي ا محمد شاه بوده که پادشاه هند درين لشکرکشين آخريا
فات او و يلأت, خواهم دربارة احوال مخلص ي شدن مقاله نميسبب طوالن به بنده .بود
رام مخلص در سال  توان گفت که آنند يالبتّه م. مبدهح ينامه مخلص مفصّالً توضکار

 از يبخش, الکوتيواقع در س» سودهره« در مقام يالدي م۱۶۹۹/ي قمري هجر۱۱۱۱
م يرام مخلص لح از لحاظ جثّة آنند. بود»  راميهرد«اسم پدرش . الت پنجاب زاده شديا

  :ن سبب سروده استيم بوده بديو شح
 گل از شاخ چيده را مانم ازدـس م سفر نميجزام به

ار ين بختيالد خواجه قطب, ية مدفون در دهلي عارف معروف چشترايمخلص ب
توان مسلک  ي قائل بوده و ميدت و احترام خاصّيا عقين اوليالد  و حضرت نظاميکاک

  :ح نمودير توضيت زيمخلص را در ب
 جا که هست جلوة جانانه خوش تر استهر  تر است  خوشههرگز مگو که کعبه ز بتخان  

ن يالد سراج, اللّغت دل و مؤلّف سراجيرزا عبدالقادر بيرام مخلص با حضرت م آنند
رام  توان آنند يم. ها را استاد خود گفته است  داشته و آنيميروابط صم,  خان آرزويعل

ه واقعاً مخلص يليدل به نگاشت يمخلص را اسم با مسمل و يکمال م ا باي که در روزمر
  .اخالص رفتار کرده بود
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خاص  يراه و رسم,  که مقابل و مخالف او بودندييها رام مخلص با آن آنند
ميد ا بهنام قزلباش خان متخلّص  به از شاعران معاصر مخلص يکين سبب ي بد,داشت

خورد و قليان  مي) پان(رام مخلص برگ تنبول  آنند. منزل مخلص رفت و آمد داشت به
خانه که نزديک قلعه سرخ   او در جواني عادت داشت که با دوستان در قهوهکشيد مي

  .رفت مي, واقع در بازار چاندني چوک کنوني در دهلي کهنه بود
خورد و دربارة توصيف  جاي مي قهوه مي به را دوست نداشت و  البتّه مخلص مي

  :قهوه رباعي سروده است
  هرچنـــد شـــراب انبـــساط افزايـــد

 ن جهت هست کزانقهوه زي بهيلم م
ــر  ــهآخ ــي  ب ــه م ــساد و فتن ــد ف   آراي

 دـآي  مياي ــهتــرشـبر ـگـوي جـب
 رمضان ماه در ,است مذکور »وقائع بدائع« او فيتأل در که مخلص خود اطّالع طبق

 مخلص .بود شده اعطا »انيأر يأر« لقب را مخلص يالديم ۱۷۴۰/يقمر يهجر ۱۱۵۳
 سالک وانيد« ,»يميرح مآثر« مثِل ييها کتاب خود يشخص کتابخانه در و بود دوست علم
  .داشت را »ينيقزو االمثال ضرب« و »ينيقزو

  :برد نام مختصراً را آن توان يم که است ياديز فيتصان صاحب مخلص رام آنند
  وقائع بدائع .۲  اسرار گلدستة .۱
  سفرنامه .۴  اصطالحات مرآت .۳
  چمنستان .۶  مخلص رقعاِت .۵
  عشق کارنامة .۸  عشق هنگامة .۷
  تصوير قعمر .۱۰  خانه پري .۹

  رباعيات .۱۲  ديوان .۱۱
  )منتخب اشعار( بياض  احوال روزنامچة

 لحاظ نيبد سفرنامه نيا ارزش و اهميت که شود گفته ديبا مخلص سفرنامة دربارة
 رضا کتابخانه در مؤلّف خطّ به نسخه نيا و است نگاشته را آن فمصنّ خود که است
 محسوب زمان آن ياتورينيم يرمصو نمونة نيبهتر هردو ,بود عکس دو يدارا رامپور

 هند يموريت پادشاه شاه محمد هيشب که را ها يمصور نيا از يکي سفانهأمت يول ,شد يم
 است »گاه مهيخ«به متعلّق دوم يمصور و است کرده تسرق يخطّ ةنسخ آن از سارق ,بوده
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, در سفرنامة مخلص احوال سفر
نفاق مابين امراي , احوال امراي دربار

, تنازعات بين افراد و امراء, دربار
اغراض شخصي و تساهل موجود 

همين سفرنامة مخلص است . است
که اسباب تنزّل سلطنت تيموريان 

 .را خاطر نشان ساخته استهند 

 ۱۱ يدارا صفحه هر ,صفحه ۶۱ يدارا نسخه نيا .دارد وجود يخطّ ةنسخ در هنوز که
  .است عايشف به ختهيآم قينستعل نسخه نيا خط و سطر

 يدارا و است چطور يعل اظهر دکتر استاد حيتصح که هيقض اصل به ميگرد يبرم حاال
 سفرنامة اگر .است ابتکارات و ازاتيامت چه

 ميتوان يم يراحت به ميکن يبررس را مخلص
 يمحشّ و مصحح کي که ميکن يريگ جهينت

 و نقد و مقدمه و يحواش ,متن از شيب اگر
 شده نيهم سفرنامه مورد در که کند يبررس
 توان يم را مخلص سفرنامة مختصّات و است

  :کرد حيتوض ريز شرح به
 صفحه ۱۰۸ :يفارس متن .۱
 صفحه ۱۴۰ :يبررس و نقد مقدمه .۲
 .است شده برده کار به يخطّ نسخه ۲۳ :شرح و حاتيتوض يبرا .۳
 .است شده برده کار به يچاپ کتاب ۳۲ :اضافات و حيتوض و حيتشر يبرا .۴
 يقپاور ۶ اي يقپاور ۲ کم دست يدارا يفارس متن صفحات همه نيا بر عالوه .۵

 .باشد مي
 .ندارد وجود يقپاور بدون صفحه چيه .۶
 کتاب آخر در زين اهايدر و مقامات فهرست ,اشخاص فهرست متن ليتکم از بعد .۷

 است يخطّ نسخ شکل در شتريب که يخيتار يها کتاب و ها تذکره اکثر که دارد وجود
 هم يفارس متن و مقدمه نامه تصح آخر در .سته هم مطبوعات فهرست يدارا و

 .است شده مذکور
 خيتار باب در شانيا اتاطّالع يعل اظهر استاد حيتصح خصائص نيتر عمده از يکي
 قاتيتعل و يحواش و حاتيتوض و کسان يها نام در مصنّف حاتيتوض در اختالف ,هند

 حيتصح بر دال و برد يم باال را کتاب ارزش و اهميت قتاًيحق است آمده متن نيا در هک
  .است يعل اظهر استاد
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 داشته مختلف يها نهيزم در اتاطّالع که ديآ يم الزم ناقد و مصحح ,محقّق کي بر
 فيتأل نيا که بداند ديبا ,کند انصاف او فيتأل و مصنّف با خواهد يم يکس اگر ,باشد

 و کند يم حيتصح را کتاب نيا چرا است؟ بوده يک مصنّف .است آمده ايدن به علّت هچ به
 را ها شسپر و االتؤس ليقب نياز ما مصحح شک بدون و ستيچ حيتصح کي اجاتياحت
 که است ذکر ستهيشا هم نيا .بود زده دست حيتصح هب بعداً و بود آورده فراهم پاسخ قبالً

 زبان از خود ريالضّم يماف يراآ يبرا يول ,است نموده حيحتص يفارس به را متن ما مصحح
 داشته هم علّت و است داده انجام هدانست را کار نيا مصحح حتماً .است کرده استفاده اردو
 و يپاورق ,قاتيتعل ,يبررس ,نقد ,مقدمه اگر ,شد عرضه مختلف افراد هب شتريب که

 يعلّت يول ,بود هند دانان يفارس استفاده دمور تنها .شد يم نوشته يفارس زبان به حاتيتوض
 يافراد و کنند يم کار اردو يها زبان در که است آورده يکسان يبرا اتاطّالع همه نيا که
  .ببرند بهره اتاطّالع نيا از يراحت به توانند يم هستند خيتار به متعلّق که

 ,شاه کبرا محمد نيالد جالل زمان از که گفت توان يم سفرنامه سبک ضمن در
 در ابوالفضل .بود کاربرده به ياکبر نييآ در يخاصّ سبک و روش کي ابوالفضل

 زهيآم نيا با و است کرده مخلوط يفارس يها واژه با را يهند يها واژه »ياکبر نييآ«
 هند در سبک نيهم مخلص رام آنند زمان تا يول ,بود نموده وضع را يخاصّ اصطالحات

 يوقت جاها يبعض در يول ,است کرده استفاده سبک نيا از هم مخلص و بوده جاير
 ييآشنا و هستند بلد يفارس که يکسان يبرا کند يم طمخلو را ها واژه دو مخلص

 ,ديآ يم نظر به دشوار و سخت مطلب نيا درک ها آن يبرا .ندارند يهند ييها واژه با
  :داد جا فيرد نيا در توان يم را ريز اصطالحات مثال طور به

 ,انيسنّاس اکهارة ,يگل يکوته ,توپخانه بهلباناِن ,خانه يمود چکهرة ,پکوان بهنگئ
  .رهيغ و گولر سالن و لهيکر يترکار ,انبه يامرائ
 کاربرده به را يفارس اضافت ,يهند يها واژه در مخلص که هستند ياصطالحات نهايا
  .است دشوار و دهيچيپ سخت ,نافهم زبانان يفارس يبرا که است

  :است نوشته داده زشيآم باهم را يفارس و يهند يها واژه مخلص نيهمچن
 ,يگهر کي وقفه ,چوب ييچارپا ,دهيم کلچة سالن ,بادنجان بهرتة ,خانه از پلنگ

  .خشک )شکر ين با شده درست ينيريش( گور و درست چهپربندئ ,توشه بهنگئ
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  .است بوده جيرا يدهلو رخسرويام زمان از روش و سبک نيا اصالً
 متن در اوقات يگاه رهيغ و )تنبول برگ( پان رةيب و )گچ چبوترة( چونه چوترة :مثالً

 نياز است نوشته ,نموده يبررس را آن يعل اظهر استاد و است کرده اشتباه مخلص يفارس
  :ليقب

 مخلص .دارد هم تعلّ و رهيغ و )فصد يجا به( فسد )االول عيرب يجا به( ياالول عيرب
 که داشته درنظر که است ممکن و است بوده گوناگون يرهاکا در مصروف وقت همه
 مؤلّف نسخة در بود دهينرس دست به آن فرصت و وقت يول ,کند نظر ديتجد را نهايا بعداً
 کار به را يها جمله جا نيچند سفرنامه در مخلص .بود نموده اصالح او که دارد ييجاها
  :گفت توان يم مثال يبرا ,دارد کم نيا در يزيچ اي دارد اشتباهات که است برده

 است نشده پخته خوردن يبرا زيچ هرچه نجايا يعني “نشد پخت خوردن يبرا”
 مزه به« که است نيا سؤال نجايا .»خوردم تمام مزه به« اي »نپختند طعام« يعني ستين معلوم

 ارانب” :سديبنو بود خواسته يم مخلص .ديگرد شروع بارش اي »رغبت به« اي »خورند يم
 را “خورد” مخلص جاها اکثر .…و زنان نقّاره يجا به “کنان نقّاره” اي “گرفت دنيبار
 مستحسن کار بياد طرز صاحب و شاعر کي يبرا که است کاربرده به »خرد« يجا به
  .ستين

 »دولت يامرا« يبرا اي »دولت نيمعتبر« يجا به را “دولت يها عمده” مخلص زين
 در يول ,است آمده مترادفات ضمن در »ها دهيبرگز« ياکبر عهد در .است کرده استفاده

 در .است شده کاربرده به اصطالح نيهم بيز اورنگ و شاهجهان ,ريجهانگ عهد
  :است آمده »نما جهان االحوال تآمر«

  .“گشتند ممتاز خنجر و فاخره خالع يعطا به ها عمده از ياريبس يگريد”
 يعل سيد نواب :سفرنامه معروف تيشخص از يکي« عنوان تحت يعل اظهر استاد

 است کرده صرف عنوان نيا يبرا حاتيتوض صفحه ۳۶ حدوداً استاد »بهادر خان محمد
 مرگ از بعد يوقت ,بود گرفته جنگل از خان دوودا را بهادر خان محمد يعل سيد نواب که

 نواب نيهم اًبعد .بود سال دو حدوداً سنّش و کرد يم يزار و آه نشسته او شيپ او مادر
  .بود نموده سيتأس را رامپور نوابان ةسلسل که بود
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 اصطالحات که است نيهم مخلص سفرنامة حيتصح رتذکّ ستهيشا و مهم کار از يکي
 حاتيتوض با مفصّالً يعل اظهر استاد را آن همة است سفرنامه نيا به متعلّق که مخصوص

 در يعل اظهر استاد دست به معتبر و مستند يکارها از يکي که است نموده ذکر مآخذ و
  .است شده داده انجام سفرنامه حيتصح
 ۳۴ يحاو که باشد يم اهميت يدارا که کنم يم ذکر را مخصوص اصطالحات نجايا

 معتبر يمآخذها و مستند يها کتاب با را ها نيا قاتيتعل و حاتيتوض و است صفحه
  :مثالً .است نموده کشف
  جنسي خانة توپ .۲  مثل .۱
  جزائر .۴  مينگباشي ,شيمنگبا .۳
  بکسريه .۶  دهليت .۵
  کهي .۸  تير ,بان .۷
    بهير .۹

 زمينه در توضيحات و اتاطّالع علي اظهر استاد »مفيده معلومات« عنوان به چنينهم
  :مثالً ,است کرده مندرج مفيده معلومات

  روان تخِت .۲  انبه .۱
  فائده تن يا تنخواه .۴  تنباکو .۳
  خلعت .۶  خانسامان .۵
  گاللبار .۸  نشان ته .۷
  سالگره .۱۰  دارائي .۹

  سوت .۱۲  سنبهل .۱۱
  عرضداشت .۱۴  ستي .۱۳
  شهيد ناصرجنگ بهادر الدوله نظام نواب .۱۶  مستطاب القاب .۱۵
  کارخانجات .۱۸  نواره جهاز و غراب .۱۷
  رتوزکيم اي پساول .۲۰  نظامت نائب يأر نول .۱۹
  بابا کوته خان نيالد شهاب شجرة .۲۲  پور حسن .۲۱
    الدوله اعتماد خان نيام محمد .۲۳
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رام مخلص با حضرت ميرزا  آنند
, اللّغت عبدالقادر بيدل و مؤلّف سراج

روابط , الدين علي خان آرزو سراج
ها را استاد  صميمي داشته و آن

 .خود گفته است

» دهيمعلومات مف«و » اصطالحات مخصوص« که ي که تا وقتست انيحق ا
ق و يم کار تحقيتوان ينم. ميکن ي درک نميحات استاد اظهر عليعنوان را با توض هر

 را مورد استحسان و ستائش يق و استفاده از مآخذ و منابع استاد اظهر عليح و تعليتوض
  .ميده قرار

 عمده و ي از کارهايکيطور مثال  به
  درک روش پژوهش استاد اظهري برايقاتيتحق
» اصطالحات مخصوص« الزم است که از يعل

  .ميکن دو مطلب را نقل» دهيمعلومات مف«و از 
» اصطالحات مخصوص«در ضمن 

آمده است و استاد اظهر » هيبکسر«اصطالح 
  : بر آن افزوه استيعل

هار و شهر معروف يالت بي از اين بکسر بخشين بکسر باشد و اي که ساکنيکسان”
ها در ارتش  خدم امرا و مالزمان دولت بودند و اکثر از آننجا مستيا از يافراد. است
اجات ياحت بهالوقت بودند که بنا  ر و شجاع هستند و اکثر شان ابنين افراد دليا. بودند

مقلّد . ادت نبودنديها خودشان حاِمل ق آن. رفتند يگر ميارتش د به ارتش کيخود از 
  .١“د بوديها تقل وة آنيبودند و ش
نها افراد ي دارد که ا۱۱۰ خان صفحه يالغن  نجميف مولويتأل, نخ دکّيدر تار

بار  کي, جاه بود الملک آصف  نظامي حامد خان که عمويثروت و متمول بودند حتّ با
ها  ها گرو کرده و پول از آن هيش بکسريه و اسباب را پي لک روپ۳ش از يجواهرات ب

  .٢قرض گرفته بود
  :خانسامان, گردد يطور مثال ذکر م بهنجا ي ا»دهيمعلومات مف« از اصطالح از يکي
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  مخلصآنند رام سفرنامة   ١٧٥

  

ن هند ي است که در سرکار سالطنيند و طرفه اير سامان را گويدر هندوستان م”
 ران خدمت ي عظام صاحب اير خرچ خانسامان است و در سرکار امراينام وز

  .١“ن خدمت ناظر استيت نام صاحب ايرسامان نامند و در واليم
وان متعلّق يد. ن و پادشاهان بودندينواب,  امراي دربارهامئت مهي از هيکيخانسامان 

 از اهل يکيدر عهد محمد شاه . اخراجات بود بهآمدها و خانسامان وابسته  بهو وابسته 
  :ن نوشته استيار محمد دربارة خانسامان چنيقلم 
سامان تحمالت مطلوبه سلطنت و سرانجام اسباب درخور کارخانجات و ”

ل و گرفتن کاغذ از داروغگان و مشرفان و يسررشتة ارباب التحاودن بر يوارس
افتن بر دستور ي اطّالعلداران و يل تحويدن بر جمع و خرج و تحويواقف گرد

ه و يو کرا] ناقه[ و ناغه يع و راتبة دواب و اضافه و کميبرآورد نرخ و اتّباع ب
لداران و ي و تحوافت و بازخواست مطالبات از داروغگان و مشرفانياجوره و باز

وتات در صوبجات و بازپرس معامالت و استخبار ين بيير عمله و فعله و تعيسا
  .“او متعلّق است به آن يجمع اخراجات و استقا

 و ناغه يه و اضافه کمي اجوره و کرايها ياهه اطالق که در آن ِچهتّيس  .أ 
 .شود يره درج ميغ و

ز توشکخانه و برآورد تمام کارخانجات دستورالعمل کارخانجات ا .ب 
 .گر اخراجاتيو سالگره و د ديام عيره ايغ خانه و يباورچ

الت و يهات و تحويتوج, ع اجناس مطلوبة کارخانجاتينامه جم نرخ  .ج 
 .فاتيرات و امداد و تکليمات و انعامات و خيتسل

 .ادداشت اضافه راتبة و اتّباع و مصالحه و اجوره و استعمالي  .د 
انه يگر ماهيشته و ديپ ه شاگرديتوج, ليتحاوال آوارچه و روزنامچه از ارباب  .ه 

 .ها سندهيله و نويسرا و چ داران از خواجه
لداران يعرض کارخانجات و موجودات هر کارخانه جمع و خرج تحو  .و 

 .کارخانجات
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  ١٧٦  قند پارسي

  

نها با کشور يذات پادشاه بوده ا بهق ن همه کارخانجات متعلّيد عرض شود که ايبا
گر هم بوده که آن دفترچه يدت دوتا دفترچه ن کاغذايابر عالوه .  نداشتيا رابطه

گر يکردند و در دفترچه د يماند آن را مندرج م ي مياجناس که بعد از مصرف باق
  .١نمودند ي را ثبت مياحکامات شاه

ب صاحِب طرز و شاعر يک ادي, که قبالً هم گفته شد رام مخلص چنان آنند
  :گردد يطور شاهد نقل م بهجا نيه ا از سفرنامي هر دو ادعا بخشيه بوده براهيالبد يف

از , لهذا, کوچ کرده شود, چون آرزو مقرر شده بود که هرگاه ماه طلوع کند”
مه ي مشهور بر سر چبوترة صحن خيک رنگي هاران بيسرشام راقم سطور و 

ن شوق بر چشم تمنّا مانند نرگس يم و دوربيديکش ينشسته انتظار طلوع ماه م
  :ر گذشتين مصرع بر زبان فقيبداهتاً ا. ميديد يگذاشته جانب آسمان م

 مي ماه برآ در انتظاريا
  :لمصنفه. شود يچنانچه مرقوم م, اران غزل موزون شدي يرو بهاندک تأمل رو به

ــرويا ــب,  سـ ــار, ايـ   ميدر انتظـ
   کــناي هامــشب ســر بــام جلــو

ــواز بــه گــل يا   جــواب نامــه بن
ــ ــر يب ــ , اب ــدح نم ــوان زد يق   ت
   اسـت  ر باغ کفـر   يس,  تو يرو يب

ـ      ـ , م مـوج  يابر و شب و ب   !اربي
 سخنت پراست از ذوق, مخلص

  ميدر انتظــــار, ايــــاســــتاده ب
ــاهيا ــرآ,  مـ ــار, بـ   ميدر انتظـ
  مير اسـت کـه مـا در انتظـار         يد

ــا فــ  ــوايب ــار! ض ه   ميدر انتظ
ــدا بـــه! زود آ ــار, خـ   ميدر انتظـ

ــضل ــايفـ ــار,  بنمـ   ميدر انتظـ
 مــيدر انتظار, اـشـگـوان بـيد

 يبرا,  شب گذشته ماه نقاب از چهره برگرفتيچون شش گهر, سخن مختصر
  .٢“ه کوچ کرديته.  شب مانده که شتران بار شدنديچهار گهر.  گفته شديباربند
  :ن متذکره شده استيل سفرنامه را چني خود تکمسفرنامةرام مخلص در آخر  آنند

 کصد ويک هزار و ي ةالمبارک سن امروز که دوازدهم رمضان, ملنةالحمد هللا و ا”
 است و روز يست و هشتم جلوس محمد شاهي و بيپنجاه و هشتم هجر
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  مخلصآنند رام سفرنامة   ١٧٧

  

 شب يچهار گهر. استه گر  چند که متضمن احوال سفر بنين اجزايکشنبه اي
  .١“دياتمام رس بهرام مخلص  ر آننديخط فق بهام آمد آمد زمستان يگذشته در ا

رة خود هم يد نبتولّ بهادداشت متعلّق يک يمخلص , ن سفرنامهير بعد از اتمام اين
  :آورده است

و پنجاه و هشتم  کصديک هزار و يالمبارک سال  واضح باد که نهم رمضان”
ش از طلوع ي روز چهارشنبه بي محمد شاهسست و هشتم جلوي و بيهجر

 فرزند   فتح سنگهيأر  نورچشم کامگارةخان  بهک روز بعد از دسهرهيآفتاب 
 موسوم شد و  سنگه اسم گالب  به.د شدتولّ,  رسديعمر طبع ي بهسعادتمند که اله

ست انعقاد ي و زي و بزم عشرت در کمال خوبيتا سه چهار روز محفل شاد
 و کرپارام يرا نورچشم گالب  بهدوارم کهي و شانه امياو تعالاز فضل . داشت

و اتّفاق تولّد آن نوگل گلشن . ر کرامت کند و سالمتش دارديهم پسر خجسته س
  .٢“اتّفاق شدهن نسخه يشتر از اتمام ايسعادت چهار روز پ

همه از ,  مخلصسفرنامةگيري کرد که استاد اظهر علي در  توان نتيجه در آخر مي
خرج داده است و اين يکي از   خود را بهةمعلومات و تجرب,  علمةمطالع, ابتکارات

  .آيد شمار مي شاهکارهاي تصحيح و تدوين و نقد و بررسي دکتر اظهر علي به
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  ١٧٨  قند پارسي

  

   لندنيابوطالب خانسفرنامة  نگاهي به
  ∗يوانيکمجدالدين 

 بيك خان بن شفيع تبريزي اصفهاني لكهنويي، محمداَبوطاِلب خان، پسر حاجي 
، سياستمدار، نويسنده، اديب )م ١٧٥٣-١٨٠٥/ق ١١٦٦-١٢٢٠(ابوطالب لندني  معروف به
آباد  عباسجاني بود و در  بيك كه در اصل آذربايمحمدپدر او . ايراني تبارهندي و مورخ
شاه افشار راهي  زاده شده بود، در جواني از بيم سطوت و صولت نادر اصفهان

شهر لكهنو، رحل اقامت افكند و در اين شهر فرزندش ابوطالب  هندوستان گشت و در
 نواببان سلك مقر زودي به قابل و هوشمند بود، به بيك كه مردي محمد. زاده شد

، برادرزاده و خان  قليمحمدحلقة دوستان   صفدرجنگ، و سپس درابوالمنصور خان
  .١آمدمعاون صفدرجنگ در

او كه . وله جاي وي را گرفتالد جنگ، پسرش شجاعپس از درگذشت، صفدر
خان را رقيبي خطرناك و تهديدي براي تاج و تحت خود در ايالت اَوده  قلي محمد
خان   قليمحمد بيك نيز كه در حيات حمدمحاجي . قتل رساند عموزاده را به ديد، مي

جان خويش بيمناك شد و دارايي فراوان  هاي وي برخوردار بود، بر حمايت همواره از
 وجود اين، .٢مرشدآباد بنگاله پناه برد خردسالش را در لكهنو گذاشت و به و زن و فرزند

مبذول داشت  ايتي خاصبيك، عن محمدخانوادة  وله بهالد ، شجاع»حاد ايليمقتضاي اتّ« به
برقرار  ي براي او مستمريو اسباب تعليم و تربيت ابوطالب را فراهم ساخت و حتّ
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   لندنيابوطالب خانسفرنامة  نگاهي به  ١٧٩

  

رجنگ؛ در دستگاه مظفّ در) م ١٧٦٨/ق ١١٨٢(بيك تا پايان عمر  محمدا حاجي ، ام١كرد
ا نزد اش ر بندد، خانواده كه چشم از جهان فرو ماند و دو سالي پيش از آن مرشدآباد، باقي

 ساله بود، ١٤آنگاه كه ابوطالب  ق، ١١٨٠وله در الد خواند و آنان با اجازة شجاعد فراخو
ل امور پدري و تكفّ آفت بي«طولي نكشيد كه ابوطالب به. راه آن ديار پيش گرفتند

  .٢»خانگي گرفتار گشت
يكي از خويشان نزديك نواد بهادر مظفرجنگ ازدواج  ابوطالب چندي بعد با دختر

ق،  ١١٨٩در اواخر سال . سربرد خوشي و آسودگي به سالي در دستگاه وي بهكرد و چند 
حكومت اَوده رسيد،  به) م ه(خان بهادر  علي ي يحٰيمحمدوله الد  آصفنوابچون 

مقام علمداري  لكهنو رفت و به جديد، به وله، وزير حاكمدعوت مختارالد ابوطالب به
  .٣منصوب گشت  ديگرشهر ِاناوه و چند ناحية) ديواني مأمور(

بيك خان كابلي جاي  شد و حيدر وله از كار بركنار م مختارالد١٧٧٦/ق ١١٩٠در 
ابوطالب، با وزير جديد، راه  العابدين معاون و همكاري زين دچون سي. او را گرفت

همراه داشت، ابوطالب از كار  ناسازگاري پيش گرفت و ابوطالب را نيز تا آخر با خود
خدمت تني چند از كارگزاران  بيشتر طول نكشيد كه به سالي ا يكما. ٤معزول گشت

كه  چنان. مند گرديد از كمكها و حمايتهاي آنان بهره ذ انگليسي مقيم هند درآمد ومتنفّ
پيشنهاد وي  حكومت محاالت گوركهپور گمارده شد، به وقتي سرهنگ الكساندر هني به
 مأموريت وي رفت و محلّ همراه سرهنگ بهمعاون،  عنوان و موافقت وزير، ابوطالب به

لكهنو  از كار بركنار گرديد، ابوطالب هم به چون هني.  سال در اين مقام خدمت كردسه
حمايت تني چند از گماردگان شركت  سپس تحت. نشين شد سالي خانه بازگشت و يك

جانسن يكي در ايالت اَوده و ريچارد  هند شرقي، مانند ميدلتن، نمايندة سياسي انگلستان
  .٥ديگر از مأموران انگليسي قرارگرفت
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  ١٨٠  قند پارسي

  

طيف شوشتري كه از معاصران بداللّع
ا و دوستان ابوطالب بوده، وي ر

پسنديده،  مردانگي، شجاعت، اخالق به
تي و بردباري استقالل مزاج، بلند هم

 .در برابر ناماليمات ستوده است

ام بسياري از نقاط هند دستخوش آشوب و شورش بود، از جمله راجهدر اين اي 
ميدلتن، ابوطالب را مأمور دفع اين . شورشي عظيم زده بود بالبهدرا سنگه دست به

. ب كردد، سرانجام غائله را سركوابوطالب پس از دو سال جنگهاي متعد. كرد شورش
. پناه ماند پذيرفتن شورش و عزل كارگزاران انگليسي ياد شده، ابوطالب بي پايان با
بيك  وي داده بود، حيدر ري ساليانه به روپيه مقر٦،٠٠٠ وله قولالد دولت آصف كه اين با

ري وله كه دل خوشي از ابوطالب نداشت، از پرداخت اين مقرالد آصف خان، نايب
  .١امساك ورزيد

دليل سخت شدن شرايط و بروز  به
٢عقيدة سنكهدهر د، يا بنا بهناماليمات متعد ،

توانست خود را با  كه ابوطالب نمي ت آنعلّ به
 لكهنو درهاي رايج  دسيسه بازي ها و نادرستي

م  ١٧٨٧/ق ١٢٠٢ناچار در  سازگار كند، به
لرد كورنواليس  مهاجرت كرد و به كلكته به

ا چون وعدة حمايت داد، ام او وطالب استقبال كرد و بهوي گرچه از اب. شكايت برد
تعويق  بوطالب بهاسال كار  ٤دكن برود،  مأموريت يافت كه براي جنگ با تيپو سلطان به

كلكته فراخواند و تا بازگشت كونواليس  در اين فاصله ابوطالب خانوادة خود را به. افتاد
از جمله مصائبي كه . ادامه داد ن شهرزندگي در اي در كمال پريشان حالي و تنگدستي به

  .٣اش بود  ساله٤وي وارد آمد، فوت پسر  در اين دوران به
وله الد آصف هنگامي كه كورنواليس از سفر دكن بازگشت، از ابوطالب پيش

كهنو ل وده شفاعت كرد و متعاقب آن ابوطالب باز بهفرمانرواي اَ) ق ١١٨٨-١٢١٢ :  حك(
مناقشاتي  اروپا و بروز ا با سفر كورنواليس بهگرفت، امراررفت و مشمول التفات وي ق

در  وله اجباراًالد دستور آصف ميان دولت آصفي و مأموران انگليسي، ابوطالب به
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   لندنيابوطالب خانسفرنامة  نگاهي به  ١٨١

  

بنگاله، سرجان شور قول  فرماندار. ١كلكته رفت م براي سومين بار به ١٧٩٥/ق ١٢١٠
كار   بهتوجهوله، فرصت الد فا بروز حوادثي چون درگذشت آصابوطالب داد، ام ياري به

در اين اثنا، يكي . روزگارتر گرديد تر و پريشان روز ملول وي را نداد و بنابراين روز به
ريچاردسن كه فارسي و هندي را خوب  نام سروان داويد دوستان اسكاتلنديش به از
ان او بد غرايب انگلستان با دانست، از او دعوت كرد كه براي دفع مالل و ديدن مي

ابوطالب كه از فشارها و فراز و  سرزمين سفر كند و در طول راه از او انگليسي بياموزد
پيشنهاد را پذيرفت و در غرة  هاي اخير خسته و شكسته شده بود، اين هاي سال نشيب

 و پس از پيمودن درياهاي ٢از بند كلكته سفر خود را آغاز كردهجري  ١٢١٣رمضان 
 و ٣اقامت كوتاهي در كيپ تاون در آفريقاي جنوبي ان وسهمگين و ديدن عجايب فراو

مراد  دو سالي را در اين شهر به. لندن رسيد  سرانجام به٤ايرلند و ِويلْز تي درگذراندن مد
 ت و احتشاماز پادشاه و امرا و اعاظم، عزّ«دل سپري كرد و ضمن اقامتش در آنجا 

  .٦م شهرتي يافتملقب گرديد و كم ك» شهرزادة ايراني«  و به٥»يافت
انگليسي، فارسي  جوانان ابوطالب در لندن كوشيد تا هم انگليسي ياد بگيرد و هم به

چندي از انگلستان  س از پاو. ٧يك از اين دو كار توفيقي نيافت بياموزد، ولي در هيچ
 و در ٩، ازمير و استانبول را ديد٨جزيره مالت فرانسته و ايتاليا رفت و در راه بازگشت، به
سرانجام پس از ديدار از . ١٠بغداد وارد شد م به ١٨٠٣ ژانوية ٢٥/ق ١٢١٧ الة شوغر
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  ١٨٢  قند پارسي

  

حال حافظ شيرازي  ابوطالب خان ذيل شرح
دهد كه  ، گزارش مياالفكارصةخالدر 
انگليسي خود، از  پيشنهاد يكي از آشنايان به

ي، ديوان را تصحيح و  نسخة خط١٢ّروي 
 نسخه ١،٢٠٠ ق در ١٢٠٦ در اواسط

 ديوانچاپ رسانده است اين چاپ  به
يا يكي از نخستين  حافظ بايد نخستين

 .چاپهاي ديوان حافظ باشد

جا  وي در آن. ١كلكته مراجعت كرد  به هجري١٢١٨ اآلخر ربيع ١٥ و بمبئي در بصره
هايي  عنوان مأمور مالياتي بخش توصية دوستش بروك كه در بنارس اقامت داشت، به به

 ال بعد در لكهنو ديده از جهان فرو بست و در و دو س٢ گمارده شدولكهن حکومتاز 
  .٣خاك سپرد شد همان شهر به

 از گزارش احوال و حوادث زندگي
آيد كه وي مردي  ابوطالب خان برمي

ال، اهل سياست، كنجكاو، هوشمند، فع
حافظه، ادب دوست و  دقيق، خوش

خواندن و نوشتن بوده  مند به عالقه
 كه از ٤طيف شوشتريبداللّع. است

عاصران و دوستان ابوطالب بوده، وي م
 مردانگي، شجاعت، اخالق را به

تي و پسنديده، استقالل مزاج، بلند هم
يكي «عنوان  سوينتن از ميرزا ابوطالب به جرج. بردباري در برابر ناماليمات ستوده است

ترين   وي را بزرگ.٥ياد كرده است» ترين مردم هند انديش از خردمندترين و نيك
گويد  داند وي مي  هند ميميالدي ١٩ و اوايل سدة ١٨اقتصادي اواخر سدة  دانديشمن

ت عوامل اقتصادي را، هم در تعالي و ت هندي است كه اهميشخصي ابوطالب نخستين
بسياري از مسائل  او به. تحقيقات تاريخي، تشخيص داده است تها و هم درانحطاط ملّ

گي اقتصادي ميان حاكمان و مردم تحت طبقاتي، ناهماهن روزگار خود، مانند تضاد
غيره  هاي حكومتي و مالياتي، بردگي، انواع نظامت سلطة آنان، قدرت دريايي، نظام

  .كرده است تحليل مي ها را تجزيه و  خاص داشته و آنتوجه
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   لندنيابوطالب خانسفرنامة  نگاهي به  ١٨٣

  

  آثار
ر، از تحقيق و هاي مكر مسافرت ابوطالب خان در خالل اشتغاالت كشوري و لشكري و

  :است شرح زير حاصل مطالعات وي چندين اثر به. تتبع باز نماند
گوي  حال و نمونة اشعار شعراي فارسي اي است شامل شرح ، تذكرهاالفكارصةخال §

 اين كتاب مقدمةكه خود در  طوري به. از روزگاران قديم تا زمان ابوطالب
 ساله بوده و در ٤٠م زماني كه  ١٧٩٢/ق ١٢٠٦ را در االفكارصةخال، ١نويسد مي
نام  به را پايان رسانده و آن ق به ١٢٠٧در   آغاز و كرده، زندگي مي تهكلك

، ابوطالب تذكرة االفكارصةخالپيش از تحرير . است وله كردهالد آصف
انتخاب و سليقة خود  را، به) ق ١١٧٠د (داغستاني  قلي خان والة  عليالشعراء رياض

حال چند تن   و شرحتداًاي در اب ديباچه تلخيص و اشعار سست آن را حذف كرده و
 ضيراا چون اين كار وي را ام آخر آن اضافه كرده بود، از معاصران خود را به

گفتة خودش در  كه به ي رااي مستقل زد و مواد تأليف تذكره كرد، خود دست به نمي
جا يادداشت  سال، اندك اندك و از اينجا و آن٢٥ت مد تي كوتاه كرده بود، در مد

 كه الشعراء رياضتقليد از  ، كمابيش بهاالفكارصةخال. جموعه درآورددر قالب يك م
 حديقه، ٢٨، مقدمهب از يك ، مرك٢ّ روضه و يك خاتمه است٢٨، مقدمهداراي يك 

اي است دربارة شعر پارسي و  رساله  در واقعمقدمه. يك ذيل و يك خاتمه است
  ٣ها رعايت كرد قواعدي كه بايد در تأليف تذكره

حال  ، مشتمل بر شرح٤ شاعر آمده است٣١٠حال  گانة كتاب، شرح٢٨هاي  در حديقه
 شاعر ٢٣و  ، ابوطالب شرح زندگي خود»خاتمه«در بخش .  شاعر ديگر است١٥٩

 االفكارصةخالبا اين حساب . ديگر را كه شخصاً با آنان آشنايي داشته، آورده است
  .٥ف ـ استاز جمله خود مؤلّ نفر ـ ٤٩٣نثر  شامل شرح احوال و نمونة شعر و
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  ١٨٤  قند پارسي

  

در  ات سودمند ـ گرچهاطّالعداشتن برخي  توان گفت اين تذكره به بر روي هم مي
هاي  بسياري جاها، مختصر ـ دربارة سرايندگان فارسي زبان و اشتمال بر نمونه

ا گلچين آيد، ام حساب مي هاي بسيار سودمند به آنان، ممتاز است و از تذكره شعري
اي از اشتباهات آن اشاره كرده و اظهار  پاره بررسي تحليلي اين اثر به معاني ضمن

آنچه ابوطالب خان در اين تذكره دربارة شعراي سلف ”تقريباً  داشته است كه
ي بايد حذف كلّ آن به» ذيل«اين قسمت از تذكرة او را با  اعتبار است و نوشته، بي

 .١“معتبر است ، ولي خاتمة آن اصيل و…كرد
 . صفحه٤اي در علم اخالق، حدود  رساله §
 . صفحه٣مصطلحات موسيقي، در  اي در رساله §
 . باب٢اي در علم عروض و قافيه در  رساله §
اي است كوتاه از مقولة  اين اثر، نوشته.  صفحه٣٠اي در فنون طب، در حدود  رساله §

 .االدوية عقيلي خراساني مخزن مطالب
نامة گروهي از  زندگي ي جهان و، تاريخ مختصر عمومنما السير و جهان لب §

آمريكا كه  تاريخي و شرح كوتاهي از تاريخ عصر جديد اروپا وهاي  تشخصي
: است وله تأليف كردهالد نام آصف  باب به٤ م در ١٧٩٤/ق ١٢٠٨ابوطالب آن را در 

نامة ل، در احوال انبيا، باب دوم، در وقايع خلفا؛ باب سوم، حاوي زندگيباب او 
  و تابعين و علما و شعراي اسالم؛ باب)ص(ان و روم، صحابة پيامبر اكرمفالسفة يون

هاي مشرق زمين كه معاصر خلفا بوده، يا پس از  چهارم، در شرح احوال سلسله
 هاي هند، شاهان دكن و استوري راجه بخشي از اين باب به. اند شده آنان تشكيل

 هاي آخر غالب نسخه لسير بها رسالة يادشده و لب ٤ ،)٢٩٩-٧/٣٠٠ (، اليوت)١/١٤٥(
ير در الس ي هم از لبهاي مستقلّ نسخه.  منضم شده استاالفكارصةخالي خطّ
 .٢شود يافت مي ها اي از كتابخانه پاره
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   لندنيابوطالب خانسفرنامة  نگاهي به  ١٨٥

  

حال حافظ شيرازي در   ابوطالب خان ذيل شرح؛ حافظديوانتصحيح  §
، از روي انگليسي خود پيشنهاد يكي از آشنايان دهد كه به ، گزارش مياالفكارصةخال
چاپ   نسخه به١،٢٠٠ ق در ١٢٠٦ي، ديوان را تصحيح و در اواسط  نسخة خط١٢ّ

 چاپهاي ١يا يكي از نخستين  حافظ بايد نخستينديوانرسانده است اين چاپ 
 .ديوان حافظ باشد

وله الد شامل وقايع روزگار آصف  ابوطالب خان اين كتاب را كه؛الغافلين تفضيح §
انگليسي نوشته و  سفارش سرگرد ريچاردسن  ق به١٢١١خان است، در   عليمحمد

كشيده و  تصوير وله را بهالد در آن اوضاع سياسي و اجتماعي هنِد دوران آصف
هاي عوامل شركت هند شرقي را گزارش كرده  اليتهاي اقتصادي و فع مانياس هناب

ان عنو انگليسي ترجمه و با ط هوي بهم توس ١٨٨٥/ق ١٣٠٢اين كتاب در . است
متن فارسي اين كتاب را عابد رضا . آباد هند منتشر شد در اهللا» ولهالد تاريخ آصف«

 .ش در دهلي منتشر كرد ١٣٤٣در  بيدار تصحيح و
اي از آن در  كه نسخه  از ابوطالب شماري قصيده، غزل و رباعي باقيمانده؛ديوان •

ا در خالل بعضي هاي خود ر از سروده ابوطالب بسياري. ٢موزة بريتانيا موجود است
ناب ايراني نيست و تأثير  زبان شعر او فارسي. از آثار ديگرش گنجانده است

چشم  اصيل در آن به فات از دستور زبان فارسيااي انحر فارسي هندوستاني و پاره
 خورد مي

نثر كه ابوطالب  اي به مقدمهبا  اي است منظوم در علوم نجوم وحيد، رسالهالتّ معراج •
 محمدابوالفتح سلطان  م تصنيف و به ١٨٠٤/ق ١٢١٩هش دوستي در خوا آن را به

 .٣صفوي اهدا كرده است
 جلد، شامل شرح ٣ترين اثر ابوطالب، در  معروف بالد افرنجي، مسير طالبي في •

كلكته،  ابوطالب پس از بازگشت به. اروپا و افريقاست سفرهاي پنجسالة وي به
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  ١٨٦  قند پارسي

  

اي تنظيم كرد و نام مسير  ورت سفرنامهص ق به ١٢١٩هاي سفر خود را در  يادداشت
 .طالبي في بالد افرنجي بر آن نهاد

ل، شيرين و خواندني و شايد بتوان آن را يكي از طالبي كتابي است مفصّ مسير •
تها، آداب ملّ اتي كه او دربارة زندگياطّالع. ١هاي اخير شمرد بهترين سفرنامه در سده

كشورهايي كه از  هاي ها و كارخانه اشاخانهها، تم و رسوم، معماري شهرها، كتابخانه
او از  هاي وصف. دهد، ارزش تاريخي زيادي دارد دست مي ها ديدن كرده بود، به آن

 از. تر است ل مفصّة سال را در آن سپري كرده ـ از هم٢لندن ـ كه او بيش از 

 هند كار رفته، تأثير لهجة فارسي زبانان ها و اصطالحاتي كه در اين اثر به تركيب
هاي ديگر مسير طالبي اشتمال آن بر انبوهي واژه و  از ويژگي. خوبي مشهود است به

هاي اروپايي است كه ابوطالب چون معادل فارسي براي آن نداشته،  زبان تركيب از
 .هاي خود آورده است گزارش ها را در عيناً آن

انگليسي   بهم ١٨١٠ پيش از چاپ متن فارسي طالبي، چارلز استوارت آن را در •
همراه  م ١٨١٤اين ترجمه در .  جلد در لندن منتشر ساخت٢ترجمه كرد و در 

 علي پسر ابوطالب خان و م، ميرزا حسن ١٨١٢در . اضافاتي مجدداً چاپ شد با
چاپ  قدرت علي، متن دست نوشتة مسير طالبي را ويرايش كرده، در كلكته به مير

فرانسه از روي متن انگليسي  هايي به مهم، ترج ١٨١٩ و ١٨١١عالوه، در   به.رساندند
هلندي و   جلد به٢اي در  م ترجمه ١٨١٣در . در پاريس منتشر شد انجام گرفت و

ل مسير طالبي در بخش او. چاپ رسيد آلماني در وين به اي به در همين سال ترجمه
اي  م خالصه ١٨٢٧در . در مرشدآباد هند چاپ شد زبان اردو ترجمه و م به ١٩٠٤

چاپ  فارلين ترتيب داده بود، در كلكته به متن فارسي مسير طالبي كه ديويد مكاز 
ا خديو جم براي نخستين بار، ام نيكوشش حس  ش به١٣٥٢ طالبي در رمسي. رسيد

هاي  روشن نشده و گفتني اين چاپ مجهوالت. نه چندان منقّح در تهران چاپ شد
 .ناگفتة بسيار دارد
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   لندنيابوطالب خانسفرنامة  نگاهي به  ١٨٧

  

  مآخذ
؛ همو، مسير طالبي ٤٣٠٣ ارةي ملك، شمي كتابخانة ملّنسخة خطّ ،فكاراالصةخالابوطالب خان، 

، عباس ش؛ اقبال، ١٣٥٢كوشش حسين خديو، جم، تهران،  خان، به يا سفرنامة ميرزا ابوطالب
؛ ٣ ارة، شم١ ش، ج ١٣٢٨ وزارت امورخارجه، تهران، ة، نشري»ايران چند سفرنامه از سفراي«

بنحسني، عبدالحي  جة و الخواطرهةنز، ينفخرالدحيدرآباد دكن، المسامع و النواظر ،
د، حؤكوشش صمد م العالم و ذيل التحفه، بهحتفةطيف، عبداللّ م؛ شوشتري، مير ١٩٥٩/ق ١٣٧٨

ش؛ مركزي،  ١٣٤٨، تهران، هاي فارسي تاريخ تذكرهش؛ گلچين معاني، احمد،  ١٣٦٣تهران، 
م؛ يوسفي،  ١٩٦٤/ش ١٣٤٣،  هند و پاكستاننويسي فارسي در تذكرهرضا،  علي ي؛ نقوي،خطّ
ش،  ١٣٤٢، نشرية فرهنگ خراسان، »طالبييا سفرنامة ميرزا ابوطالب خان مسير«حسين،  غالم
  :؛ نيز٢ و ١ ارةشم
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  ١٨٨  قند پارسي

  

  ايران قرن نوزدهم ميالدي از ديدگاه علي ميرزا مفتون
  ∗ذاکره شريف قاسمي

در قرن , مفتون که اطّالعات ما دربارة او بسيار کم است  بهحاجي علي ميرزا متخلّص
 آورد و از طريق ايران جاعربستان رفت و مناسک حج را ب  بهنوزدهم ميالدي از هند

  .هند برگشت به
ن ي است که ايفارس  بهراني ايخي سفرنامة تار١»االسفار  سوانحياالخبار فةزبد«
 يمأخذ. ف نموده استي تألير معروف هندي غيره دست وليسنده و شاعر چينو
 ي که دربارة مؤلّف از الباليالعاتتنها اطّ.  از او در آن رفته باشديامد که ذکريدست ن به
آباد  ميعظ  بهد شد و سپس متولّين است که او در دهليا, ديآ يدست م  بهن سفرنامهيا
  .م کرديالدوله ناصر جنگ تقد نير اميوز  بهمنتقل شد و سفرنامة خود را) پتنا(

ارت ي زي سوانح االسفار اساساً شرح مسافرت مؤلّف است که براياالخبار فةزبد
  . روزانه نوشته استيها ادداشتيصورت   بهخانة خدا
 يها قسمت(انهار   بهها طين محيز اک اياست و هر) باب(ط ي سه محين کتاب حاويا
ن سفرنامه در دو مجلّد يط اين دو محيتنها اول. م شده استي تقسيمتعدد) کوچک

ن يط سوم ايمح. مضبوط است) ۶۳۱ شمارة(پتنا , جداگانه در کتابخانة خدابخش
تا . ٢شود ي مي در پتنا نگهداريگريدر کتابخانة د, دست آمد  بهراًيسفرنامه که اخ

ن سفرنامه در کتابخانة ي از ايا نسخه, ن سطور تفحص کردهيسندة اي که نويحدود
                                                   

  .نو دهلي, استاد فارسي دانشگاه جواهرلعل نهرو  ∗
 .يالدي م٢٠٠٣/ي شمسي هجر١٣٨٢بهشت ماه يارد, نو يچاپ دهل  .1

اند که  نجانب فرستادهيا  بهبرايط را ين محي بنارس عکس اي دانشگاه هندويبخش فارس, دکتر حسن عباس  .2
 .رسانم يچاپ م  بهشاءاهللا م و انهستح ي تصحمشغولبنده 
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نمونة کامل يک فرمان جالِب 
توجه نادرشاه که دربارة هشدار 

دزدان و راهزنان منتشر کرده  به
در اين سفرنامه نقل شده , بود
 .است

ط يتوان گفت که دو مجلّد جداگانة مذکور و مح ين مي و بنابراه استه نشدديد يگريد
  .فرد است  بهسوم نامبرده منحصر

 ي هجر۱۲۴۱ در سال يالثّان عيم که مؤلّف در روز هشتم ربيبر ي ميپط اول ياز مح
ا عازم يق کلکتّه و از راه دريآباد از طر مي مناسک حج از عظي ادايبرا) م ۲۶-۱۸۲۵(

ان يب  بهط اوليمؤلّف در مح. ديعربستان گرد
اوضاع , نيعالوه بر ا. مناسک حج پرداخته است

نه و مکّه در آن زمان يمد, جده,  کلکتهياجتماع
 و مساجد و يخي تار مهميخچة بناهايتار همراه با
. ندرن شهر قرار دايمدادر گر مقدس که يد يبناها
. ط مذکور مورد ذکر قرار گرفته استيدر مح
ط دوم سفرنامة مذکور در دوران حکومت فتح يمح
 ,نوشته شده) م ۱۸۲۶-۷ (ي هجر۱۲۴۲در سال ) قه  ۱۲۱۲-۵۰( شاه قاجار يعل
  :سدينو يکه مؤلّف م چنان
ست يان هزار و دوياسالم حساب ين تذکرة خجسته که از روير ايتا سال تحر”

,  موجودات استييو چهل و دو سال از هجرت فخر کائنات و علّت غا
  .“گذشته
  :م شده استير تقسيقرار ز  به) کوچکيها قسمت(هفت نهر   بهطين محيا

  .شرح حال مسافرت مؤلّف از جده تا مسقط  بهنهر اول راجع
  .خ و اوضاع مسقطينهر دوم دربارة تار

ط ي محينسخة خطّ. ران استيدار مؤلّف از اي شرح ديمانده حاوياقگر بيپنج نهر د
ن يان اي استنساخ شده و چنان که در پاييق خوانايخط نستعل  بهدوم توسط خود مؤلّف

 ۱۲۴۹ در سال يالثّان ينهم جماد, در روز چهارشنبه, دهيمه ثبت گردينسخه در ترق
  .ده استيل رسيتکم  بهيهجر

 ۱۲۴۲ سال يالثّان عيفدهم ماه ربي عربستان در روز شنبه همفتون هنگام مراجعت از
  از بندر بوشهر.شود يران مين راه وارد ايرسد و از هم يساحل بندر بوشهر م  بهيهجر
 ياز تهران برا. کند يتهران مسافرت م  بهجا و از آن, اصفهان  بهرازياز ش, رازيش به
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قاطر و االغ   باي جهانگرد هنديها ن مسافرتيا. رود يمشهد م  بهحرم مقدس ارتيز
 مسافرت خود از آن نقاط يگر که مؤلّف طي ديروستاها و جاها, شهرها. رديگ يانجام م
 از ياريبس مؤلّف با. ان شده استين سفرنامه بيات تمام در ايجزئ با, شود يرد م
دا ي پييان آن زمان آشنايرانيران و آداب و رسوم ايات دربار و حکومت ايخصوص
او . ر درآورده استيرشتة تحر  به,مشاهده کرده, دهيچشم خود د  بهکند و آنچه را که يم
  :سدينو ين ضمن ميدر ا
, ر درآمدهيز تحريح  بهن کتاب مستطاب آنچهياد که در ايمکشوف اولواالبصار ”

  “…دهيده است نه شنيهمه د
ران در قرن ي اي و اقتصادياسي و سي دربارة اوضاع اجتماعين سفرنامه مطالبيدر ا
 دربارة نقاط مختلف در يعالوه شرح  به. مورد گزارش قرار گرفته استيالدينوزدهم م

اها و يدر, بازارها, ها ابانيخ, کاروانسراها. آمده است, شود ي مها رد راه که مفتون از آن
 شهرها و يها  و پوليرانيپول ا, ارهاو دربارة چاريحاتين توضيچنهم, ها پل

 يها نها در مقابل پوليمات آن و ارزش اي و تقسيشاه, ها سکّه, يراني ايها شهرکده
کازرون و زلزلة , ي هنديها وزن ها با سة آني و مقايراني ايها وزن, ي و فرانسويهند
ت يفيمحصوالت و ک, ها يدنيها و آشام يخوردن,  که بنابر آن رخ دادييها يراز و خرابيش
جاها که  محصول آن همه(ات و درآمد يگمرک و مال يها اداره, ها وهيها و م گل, ها آن

 يها امام, و روستاها شهرها ي رؤسا و کدخداهايها اسم, دهي سفر خود ديمؤلّف در ط
دانشمندان و , رانيحال مختصر چند تن از رجال حکومت آن روزگار ا شرح, جمعه

اکان ن و حکّ مثل نقّاشايا ار و اشخاص حرفهکاران و تج علما و فضال و شعرا و صنعت
ده ي دها مالقات کرده  از آنيبرخ ناکاران و زرگران که مؤلّف بايسان و مينو و خوش

  . آنها هم مورد ذکر قرار گرفته استي شهرها و روستاها و آب و هوايمرزها, شود يم
 و ياسي و سي است از اوضاع اجتماعينمودار, ديآ يدست م  بهن سفرنامهيآنچه از ا
ن نمودار يدر ا. گذشتهک صد و هفتاد و پنج سال ين در حدود راي مردم اياقتصاد
 ي است که موجب سرافراز يهيبد, ها ييبايز. شود يده ميهم دها با يبيها و ناز ييبايز

گذشته   بهجا که مربوط از آن,  باشديد موجب سرشکستگيها حتماً نبا بياست اما ناز
ن سفرنامه يا. ن وجود نداشته باشدرايگر ممکن است در ايها د بياست و امروز آن ناز
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 و ي و اجتماعيخينة تاريشيپ ش بايش از بيسازد که ب ي را فراهم ميا فرصت تازه
ده يرساينجا  بهران از کجا يم که اي ببري پ سهيق و مقايتحق م و بايران آشنا شوي ايفرهنگ
  .کنند ي مي زندگييان در چه دوران استثنايرانياست و ا

ها را که در  زاده  اماميها مقابر و روضه,  بودي مذهبين شخصمؤلّف سفرنامه چو
ده و اطّالعات مفصّل دربارة طرز بنا يدقّت د ار بايبس, ر مسافت او قرار گرفته بودنديمس

از , ن بناها وجود داشتهي ايها واري دي رويا بهياگر کت. ها نگاشته است  مقبرهيو معمار
سندگان يمؤلّف از مقابر شعرا و نو.  ثبت کرده استها نقل برداشته و در سفرنامة خود آن
 که در ي و مذهبيخي تاريشرح بناها باز ي آن مقابر را نيها بهيدن کرده و کتيران هم ديا
  . است آوردهستهيب شاي ترتينظم و دارا ق و بايار دقيبس, ن سفرنامه آمدهيا

ات ي از مالي معاف در موردي هجر۱۲۴۰ شاه قاجار در سال ي که فتح عليا نامه وقف
 مسجد شاه در اصفهان ي در ورودي کنده و روي لوحي منتشر و رويوانيو وجه د

ک فرمان جالِب ين نمونة کامل يهمچن. ن سفرنامه مضبوط استيدر ا, نصب کرده بود
سفرنامه نقل ن يدر ا, دزدان و راهزنان منتشر کرده بود  بهتوجه نادرشاه که دربارة هشدار

ز ضمناً مورد شرح قرارگرفته ي نيدارا و يواني اصطالحات دين بعضيچنهم. شده است
  :ح داده شده است کهي توضيبارة اشک آغاسرمثالً د. است
  .…“ر لشکري که مراد از سردار لشکر و غيمنصب اشک آغاس”

  :ف شده کهيه و بلوک تعرياز ناح
ا دو ي يفاصلة فرسخ  به که در اطراف آن ضلعيهاتيه عبارت است از ديناح”

 آن ي که در نواحياتيه از قرياد واقع شده باشد و بلوک کنايا کم و زي يفرسخ
اده ي و زي و چهارده و پانزده فرسخيده مثل دو فرسخي بعيها فاصله  بهها هيناح

  .“اند از آن واقع
 يجا و جا ت خربوزة آنيفيدربارة ک,  در ضمن گزارش نصرآباديجهانگرد هند

  :سدينو يگر ميد
م من ياز ن, نيريقه و شيپوست و بزرگ و خوش ذاار نازک يجا بس  آنخربوزه”
در .  اشتهار تمام دارديشود و خربوزة سه مقام در خوب يز تا دو من شاه ميتبر

آباد و در کاشان نصرآباد و در قم بلوک  ن و گرگاب و زمانياصفهان خربوزة س
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ر تند رو از سر باشد که اگر سوا ي نازک پوست ميحد  به,سراچه مشهور است
  .“ترقد ياز صدمة سم سمند چون کتان م,  گذردزشيالج

, ار کردندين جا سکونت اختيهند آوردند و هم  بهيها که رو يرانيدربارة ا
 ره مرتّبيارت و غي زي که براييها ي دربارة هندياند ول  نوشته و چاپ شدهييها تذکره
ها بعد از   از آنيرفتند و بعض يران ميا به
جا سکونت   همانيراني ايها زن اج باازدو
.  گفته نشده استياديمطالب ز, دنديگز يم
 از ياديم که عدة زيبر ي مين سفرنامه پياز ا
ران ي در ايالديها در قرن نوزدهم م يهند
 ي مختلف زندگيها نهيبردند و در زم يبسر م

 يبعض. دادند يم  را انجام يا ستهيخدمات شا
 و شاهزادگان ي شاهيهادربار  باينها حتّياز ا
  :مثالًَ.  داشتنديز وابستگين

شة طبابت ي که پيآباد ضي فيسيد عل”
ن يم ايجده سال مقي از ه,ش گرفتهيفراپ
 يها جا مالقات ن آنيد و اراکيعما  بهاند و ار کردهيجا تأهل اخت اراند و همانيد
 شهورت سيد منصور صاحب ميمع  به,عزت و اقتدار دارند  بهتکلّفانه يب
 و,  لکهنو استيگره که ده کروه مينداران سليل زمي که از سرخيچودهر به
از  ـ نيهم امجعيصلواة اهللا عل ـن ية معصوممئارات عتبات اي حصول زيتمنّا به

 اند و هنوز ن صفحاتيوارد ا, ار کردهيعرصة سه سال هجرت از وطن اخت
 راقم ي که آشناي صاحب لکهنوير مدد عليو جناب م, اند دهيز نگرديمطلب فا به

  .“دندياالوان گردان مسرورالوقت و مبتهج, قدم رنجه فرموده, برآمدند
اوصاف مستحسنه متّصف و در علم جفر   به کهيآباد  شاهجهانيسيد هاشم عل”

منّت  يدر دارالخالفة تهران از چهارده سال ب… ح دارنديقة ثابت صحيو اعداد سل
جا اکرام و اعزاز  ند و اکابر آنيفرما ير ميف سي شرکمال تکلّف اوقات  بهيبعد

  .“ندينما ي درجات مياعل  بهجناب موصوف

ان شهري است از شهور  سمنمحةدرالمر”
, فضا و نضارت قرين با, قديمة ايران

مشتمل بر مزارعات و بساتين و در عهد 
دورة سه فرسخ آباد و اهالي و  ماضيه به
جا از دولت و مکنت شاد  سکنة آن

بودند که از وفور نعمت و دولت 
 .“نمودند هند کوچک مي تعبيرش به
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  : اطّالع داده شده کهيگر هندي دين دربارة شخصيهمچن
,  مرزا از کثرت اظهاريم حسن عليم و کريجا شاهزاده حل  آنيفرمانفرما”
, يها  خطوطعةيذر  بهو حضرات بابرکات رفقا… اج تکرار گفتار نداردياحت

 ير نواب که از سکنايوساطت جناب م  بهطالب مالزمت شاهزادة آزاد
سرکار   بهان و از دوازده ساليق البياللسان و رش قيطل است يمرد, آباد شاهجهان

  .“شاهزادة بلند اقبال عالقة روزگار دارند
 مالقات ي براياگر فرصت,  فاضل بودي خودش شاعر و شخصةچون مؤلّف سفرنام

از آن استفاده , ديرس يدستش م  بهراني آن زمان ايدانشمندان و علما و فضال و شعرا با
ها   از آنيحال مختصر ران مالقات کرده بلکه شرحيگونه رجال ا نيا او نه تنها با. کرد يم

الشعرا محمد  دربارة ملک. ها نگاشته است فات آني از اشعار و تأليانتخاب را همراه با
  :کند يب اظهار نظر ميعندل  بهن خان متخلّصيحس
”اشرف الشرفا و , مفخر اصحاب الکالم, االحتشام يب بارگاه سلطان ذومقر

ب که پس يعندل  بهخان المتخلّصن يجناب ملک الشعرا محمد حس, مرجع العرفا
 الشعرا نظر  خان ملکير جناب غفران مآب فتح عليده سياز ارتحال پدر حم

خطاب پدر مرحوم   بهي اله حضرت ظلّيوان اعليز د آن واال جناب ايستگيشا به
ض صحبت يف  بهوساطت جناب مرزا محمد فاضل خان راقم  به,مخاطب آمده
اده يشان زيدة حضرت ايده و اوصاف حميل پسنديده فضايشان رسيجناب ا
  .“يسلّمه اهللا تعال, حد حصر است از
کند و احوال  يرا هم نقل م از اشعار مرزا محمد فاضل خان راقم يا دهيسنده گزينو

  .سدينو يمختصر او را م
ار مفصّل آورده و يآن حضرت را بس  بهو اعتقاد مردمان يتشالر حال محمد باقر شرح

فاتش شده يلأ بلکه خواهان ت,نفوذ نه تنها مالقات کرده ر و باين عالم برجسته و شهيا با
  .ه کرده استيمؤلّف هد  به را»االنوار مطلع«نام   بهو او کتاب خود

 از امور را چه از ياريبس, ن داشتهيزبيق و تي دقيجا که نظر مؤلّف سفرنامه از آن
مؤلّف شرح .  کرده استيافته و بررسي درياسي و سي و چه از نظر اداريلحاظ اجتماع

 که در اطراف ينام صدخره و زبان  بهيا هي دربارة مراسم ازدواج در قريار پرارزشيبس
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ن دربارة اخالق مردمان قهروت و يچنگرفت و هم يتفاده قرار ماصفهان مورِد اس
  . گذاشته استيجا  به,امدهيپسندش ن  به کهيراني ايعزادار

  :سدينو يدربارة ازدواج و ضوابط آن در صدخره م
دهند و اگر  يشوهر نم  به سال دختريه است که تا سين ديااز ضوابط اهل ”
اگر , يغرض لطف و انتعاش جوان. کنند يبدنامش م, شود ي مرتکب مياحد
  .“سر استيه مين ديدر, يتوان
  :الع داده کهن دربارة شغل زنان و دختران و مردان کتل کمارج اطّيهمچن

  .“ي و کار مردان مزارعت و چارواداريشغل زنان دوک زن”
ن يا,  سمناني خوشگوار و وضع خوب مالين سفرنامه دربارة آب و هوايدر ا

  :ديآ ينظر م به گزارش جالب توجه
, نيفضا و نضارت قر با, رانيمة اي است از شهور قدي سمنان شهرمحةدرالمر”

 و يدورة سه فرسخ آباد و اهال  بههين و در عهد ماضيمشتمل بر مزارعات و بسات
 رشيجا از دولت و مکنت شاد بودند که از وفور نعمت و دولت تعب سکنة آن
  .“نمودند يهند کوچک م به

ها هم توجه کرده  يراني ايران و شئون زندگيوب در اي و عصينقا  بهيجهانگرد هند
 دزدان و يها تيها و فعال  راهيناامن  بهطور مثال  به.ده استيف را متذکّر گرديو نقاط ضع

. آن را مطرح کرده است, فتادهيپسند خاطر مؤلّف ن  بهيزيراهزنان اشاره کرده و اگر چ
  :سدينو يم, دياميپسند مؤلّف ن به ها که يراني ايدربارة عزادار

بلکه در کل ) مشهد(جا   که در آن و الثّناةيلتحه اي سيد الشّهدا عليقة عزاداريطر”
ه که متعلّقات يخصوصاً ساختن شب.  نداردياستحسان, ع استيران نزد عوام شايا

 از ب که مقصودي و ذکر مصايروضه خوان  بهباست مگر خواص کهيآن بس ناز
  .“ندينما ياکتفا م, د کربالستيکا بر شهندبه و ب
  در کازرون که منجري و نعمتيدرينام ح  بهن دو گروهياختالف ماب  بهن اويچنهم
  : داده استياطّالع اساس, شد يزد و خورد م به

 يم خلف عن سلف مدعي که از قدي و نعمتيدريباشند ح ي ميا فهيجا طا آن”
 که باهم متّحدالمذهب نيند و طرفه اينما ي قتال و جدال م,لت مذهب خود شدهيفض



   ميرزا مفتوني از ديدگاه عليايران قرن نوزدهم ميالد  ١٩٥

  

 ن واقعهيالحال هر ماه ا, ديکش ين دعوا سر ميق در هر هفته ابسا. اند هيعشر اثنا
د يآ يال نميخ  بهنيس لعيس ابلير تلبين جنگ و جدال غيمأخذ ا. ديآ يوقوع م به

  .“بخشد يحال شان نم  بهيس سوديحاکم و رئ چير هيد و تدبيو تهد
 معروف فرانسه و يها ها در مقابل پول ارزش آن, يراني ايها رة پولمؤلّف دربا

  :سدينو يمات آن مي و تقسيشاه, يهند
. چند اقسام است  بهج بازار است و نقره که مرويمعلوم باد که اقسام نقود ذهب”

,  هم مشهور استي شاهيفتح عل  بهال کهياول از اقسام نقره و صرف آن ر
,  هم هستيناريهزار د  به که معروفية صاحبقرانيپ و رويست و پنج شاهيب
 ي سه قاز و قاز اسم فرضي سه پول و دو قاز و هر پولي و هر شاهيست شاهيب

ک يه باشد و گ و سه تني سيک قرانيپس مجموع پول .  نداردياست که فرد
ند و ي هم گوين را عباسي باشد و ايهدهند که چهار شا يم ي را پنج ربعيقران
ها  ن اوقاتيت و در اشپانزده صرف دا,  مشهور بوديعباس  بهق که سابيربع

 باشد و ي ده شاهيکي که هر ي را دو پهن آبادي است و هر قرانيهمسر ده پول
اند و  نها همه از نقرهيضار و ا, ک قاز باشدي و يهر هفت پول را که دو شاه

ن يا  به.ي شاه را سهي و سکّة لکهنوي و سه شاهيآباد س  فرخية مرشدآباديروپ
 و يناريال فرانسه را سه هزار ديو ر.  شديرازي پنج پول شيحساب هر آنة هند

تومان و صرف آن هشت   به معروفياما نقود ذهب. دهند ي خورده ميهفت شاه
تفاوت وزن و سکّه از پنج پول تا چهار   به اماية صاحبقرانيده روپ ال کهنه باير
  .“… دهند يرف مص پول يشاه
ه آن دوره و ي و روسيرانين ايها ماب  دربارة خصومتي که جهانگرد هنديعاتالاطّ

 ياسي سيها يران و تجاوز کاريا  بهه نسبتيز روسيآم ها و رفتار خشونت يگزارش بدقول
  . استيخيت تاري اهميدارا, ن سفرنامه داده شده استيآن کشور که در ا

 ينثرش بعض.  استينة سبک هندن نموين سفرنامه بهتريد تذکّر داد که نثر ايبا
 که ي و عربياد هندي زيها واژه.  و مسجع استيشتر مقفّي بيتکلّف ول يجاها ساده و ب
ات قرآن ي و آي عربيها اشعار و جمله. اند کاربرده شده  به,نوس هستندأ ناميدر فارس

ف بر قت است که مؤلّين حقيااز  يخته شده که حاکينثر آم طور مناسب با  بهزيم نيحک



  ١٩٦  قند پارسي

  

مؤلّف ما شاعر , آن شد  بهکه قبالً اشاره چنان.  تسلّط داشتي و عربيهردو زبان فارس
, شود يسفرنامه خوانده من ي اي که از خود مؤلّف در البالي متعدديهم بوده و شعرها
د اقرار کرد که ي است و باي فارسي در سرودن شعرهاي ويدست رهينشانگر مهارت و چ
ار يست و بسين بعض جاها نثرش کمتر از شعر نيبنابرا, د بومچون مؤلّف شاعر ه
  .جالب توجه است
باغ نو هم مشهور بوده   بهش باغ شاه کهي چند از مؤلّف که در ستاياتيدر آخر اب

  :شود ينقل م, است
  جـــو ســـروآزادســـتاده بـــر لـــب 

ــدو ــا  نده ي ــر پ ــر به ــشيه    پوس
  صفا چون گـوهر خـال       با يچه نهر 

  اهشده ز آن آب روشـن در شـب مـ       
   خوشگوار و سـرد و شـفّاف       يچه آب 
  ض گلـشن  يد بـرون از فـ     يح آ حيص

  رانيـ جـا طبـع پ     گـردد آن   يجوان م 
 

  چو محبوبان سرکش مست و مغرور     
ــا گــرد کلفــت از تــنش دور    کنــد ت

ـ صـفا چـون د      بـا  يچه آب    دة حـور  ي
   نـــوري نـــور علــ يوضــوح معنــ  
  صـد طبـع کـافور       بـه  برودِت مـاء و   

  مــار رنجــور  يدرونــش گــر رود ب  
  ش چـشم بـد دور     يوا آب و هـ    يزه
 

  



  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

                                                   
  .عليگره, دانشيار بخش فارسي دانشگاه اسالمي عليگره  ∗
1.  ٣ص ,  م١٩١٦, بدايون, نظامي پريس, نظامي بدايوني, ات شيفتهکلي. 
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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

                                                   
 .٥ص , اتکلي,  معصوم مدينويمحمدشاه , الوالدينةاز ذکرالسعيدين في سير  .1

2.  ٤٩ص , اتکلي. 



  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.  
  .٩ص , بره آورد  .2



  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
                                                   

 . هجري١١١٧, ٢ و ١ص , يفته و حسرتي تخلّصش, ي خاننواب مصطٰف, بره آورد  .1

 .٣ص , همان  .2



  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
                                                   

 .٢١ص , بره آورد  .1
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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
  منابع
ورق , ۵/۳۵ ةشمار, ب گنج کلکشنيحب, بره آورد, فتهي خان شينواب محمد مصطٰف .۱

 .نچي ا۲/۱۱×۴/۷ز صفحه ي سا۱۵, سطر, ۱۱۶
 ةشمار, فته کلکشنيش, )يخطّ(سفرنامه حجاز , فتهي خان شيحمد مصطٰفنواب م .۲

۲/۱۳۴/۱۰۲. 
 ينظام, ۱۷ورق , يفته و حسرتيات شيکل, فتهي خان شينواب محمد مصطٰف .۳

  .يالدي م۱۹۱۶, ونيس بداي پرينظام, )آغاز و اختتام ناقص(, يونيبدا
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   حاجي پيرزادهةسفرنام  بهنگاهي  ٢٠٩

  

  رزادهي پي حاجةسفرنام  بهيهنگا
  ∗الحق صديقي شميم

. اند  نوشتهة جذّاب هستند که سفرناميعدة معدود. ستي نينوشتن سفرنامه کار هرکس
 ةسفرنام«نام   بهاش را هاست که سفرنامه  از آنيکي ينييرزاده ناي پي محمد عليحاج
 فرزند ارجمند يوود که ش ياز مطالعة سفرنامه مذکور معلوم م. نگاشت» رزادهي پيحاج

مة دوم ير و عارفان خوش محضر نيشان شهيل از مردان با ذوق و درويمحمد اسماع
 در عصر خود مورد اعزاز يو.  استي اول قرن چهاردهم هجرةميزدهم و نيقرن س

 از عرفا و يان شهر و تعدادي احترام عامة مردم بود و رجال و اعخواص مملکت و محلّ
 قلب و محضر يصفا. دنديورز ي بدو ارادت مي خارجيران و کشورهايمتصوفة بالد ا

 يعش موجب جلب اعتقاد عموم شده بود و هنوز هم صفات انسانيف و مشرب وسيلط
  . استيان وفا و اصحاب عالم معنوخاش زبانزد اهل صفا و ا يو حاالِت روحان

رزاده ين پيرالدي نيآقات فرزندش يرزاده طبق نوشتة طرائق الحقائق و رواي پيحاج
  .فرنگ کرده است  به که در سفر حاضر وجود دارد دو سفريز اشاراتيو ن

الممالک   ترجمانيت آقايروا  بهبنا. ستي در دست نيا  و نوشتهياز سفر اول خبر
آن سفر )  رفت و آمد داشته استيمحضر حاج  بهيل جوانيکه در اوا,  فرهنگيمرتٰض(

د يآ ياز اشارات خودش در سفرنامه برم.  رفته استيرج خايکشورها  بهرالرا با سپهسا
  .بوده استهجري قمري  ۱۲۸۵سال   بهيکه سفر اول و
 , ماندهيجا  بهيا سفرنامهکه از آن , رزادهي پيحاج) ق ه ۱۳۰۳-۱۳۰۵(سفر دوم 

ن سفر يدر ا.  بوديرازيوان شيدالملک و صاحب ديت احمدخان مؤيخواهش و در مع به
                                                   

  .نو دهلي,  ذاکر حسينکالج فارسي دانشيار  ∗

 



  ٢١٠  قند پارسي

  

ن يدر. گردد يران برميا  بهق بغداد و بصرهيرود و در برگشتن از طر ياروپا م ه باز راه هند
 و عراق و يو عثمان) و متعلّقات آن (شياتر, آلمان, سيانگل, فرانسه, مدت ممالک هند

 و يب اصفهانيرزا حبي و ميرزا محمد باقر بواناتي چون ميده و با اشخاصيره را ديغ
الملک  نيخان و مع مانيخان و نر رزا ملکمياب م نوين قليادوارد براون و حس

اهللا  بيرزا حبي و ميرازي شيرزايخ محمد عبده و ميم پوالک و شيو حک) رالدولهيمش(
  .گران مالقات و گفتگو کرده استي و ديرشت

خ دکتر حافظ يکوشش استاد تار  به)از تهران تا لندن(رزاده ي پيسفرنامه حاضِر حاج
 در ۶۹۵شمارة   به نسخة سفرنامهيرج افشار از روي ايدمه آقاان با مقييفرمانفرما

س ينو  نسخيرزا مهديکتابت م  بهي قمر۱۳۲۱ مورخ سال ي ملّيکتابخانة مجلس شورا
 ين فرزند آقايرالدي نيآقا. ديچاپ رس  به در چاپخانه دانشگاه تهران۱۳۴۲در سال 

 يخط خود حاج به(رنامه ن سفي ال ازي اصيا فرمودند که نسخه يرزاده مي پيحاج
ات خود آن ي از دوستان مرحوم شان در اواخر حيکياند که  ار داشتهيرا در اخت) رزادهيپ

 مذکور هنوز در خانة آن ةشان گرفته است و نسخي و استنساخ از ان خوانديرا برا
  .مرحوم است
شمار   بهي و معماري و فرهنگياجتماع, ياسيخ زنده و مستند سي تار,سفرنامه

سنده يد نوي مختلف چشم ديها دادها و منظرهيچون مجموعة واقعات و رو رود يم
دن تمام ي که گنجانجا ناز آ. ستي نيها مستثن نيرزاده هم از اي پيسفرنامه حاج. باشد يم

فقط , ستي ممکن نين مختصري ا سفرنامه حاضر دريها دادها و منظرهيواقعات و رو
از لحاظ , اند)ي کنونيممبئ (يبمبئ  بهوصاً مربوطشتر جالب توجه و مخصي که بييها آن
  .گذرند يم

  :کند يان ميف بندرلنگه قدرت خدا را هم بيرزاده ضمن توصي پيحاج
قدر هفت هزار   به, بزرگتريلياز بندر بوشهر خ. ست يبندرلنگه شهر خوب”

ار دارد و در شهر لنگه يالت بسيدر اطراف شهر نخ. ت دارديخانواده جمع
آب . شود يافت نمي آب روان در لنگه .اند ار خوب ساختهي بسينگعمارات س
 لنگه يدو روز قبل در آب انبارها.  آب انباريعنيها از چاه و برکه  خوراک آن

 شود يدا مي سر شهر لنگه پي در بااليقدرت خدا لکّة ابر  به.ابداً آب نبوده



   حاجي پيرزادهةسفرنام  بهنگاهي  ٢١١

  

 را از آب مملو جا نالت آيخنع آب انبارها و باغات و يبارد که جم ي ميقسم به
د است يشتر مرواريها ب  معتبر دارد که تجارت آنيو شهر لنگه تاجرها. سازد يم

طرف   بهجا نآورند و از آ يبندرلنگه م  بهن و عمانيد خوب از بحريکه مروار
ت هندو در شهر لنگه هست که يقدر پنجاه خانوار جمع  بهو. برند يهندوستان م

باشند و لنگه از  يد ميز تاجر مرواريها ن آن
 ١ بندرگاه فسا و جهرم و الريطرف خشک

  .“است
 يرزاده ضمن وصف شهر بمبئي پيحاج

 يها وهيها و م تذکار گل) ي کنونيممبئ(
  :دينما يهندوستان هم م

 الحق عجب شهر بزرگ معمور يشهر بمبئ”
شود که هفتاد هزار  يقدر نه صد هزار نفر م  بهت شهريحاال جمع. ست يآباد
 مملو از يل هر گلي گل از قبيها ع شهر سبز و خرم و درختيجم.  دارد٢هخان

 يها وهيم.  از هر نوع موجود بودي هندوستانيها وهيگل همه رنگ و م
دا ي پ٣ در هندوستانيراني ايها وهيز ميشود و ن يافت نميران ي ابداً در ايهندوستان

جات  وهير ميب و سايو سر و زردالو يمثالً درخت انگور و انار و انج. شود ينم
 گرم يها  درختيحتّ, شود ي نبوده و نميچ وجه درخت آن در بمبئيه  بهيرانيا
 ي بمبئيهوا. شود  يدا نمي پيز در بمبئيالت نيل مرکبات و نخيران از قبي ايريس
 يرات فارسيعربستان و گرم س ير از گرماي غجا ن آيار گرم است و گرمايبس

 و انگور روه و انايل درخت ميات فارس از هر قبري ساياست چرا که در گرم
 و موز در يل و تاريدرخت انبه و نارج. شود ي ابداً نميشود و در بمبئ يم

 يها ها صحراها و جنگل  که در خانهييها ها و گل ار است و درختيها بس خانه

                                                   
  .باشد است که غلط مي» الزم«: اصل  .1
2.  استها صدها هزار شده ميليون نفر و تعداد خانهبيش از ده ي ت بمبئاکنون با مرور زمان جمعي . 

  .رويد اينجا مراد از بمبئي است چون انگور و انار و سيب و غيره در نقاط ديگر هند مي  .3

سلسلة فارسي در بمبئي بسيار 
 معتبر و مردمان با دولت محترم و

و مکنت بسيار دارند و مردمان 
فارسي در بمبئي ابداً فعلگي و 

 .کنند کسب پست و گدايي نمي



  ٢١٢  قند پارسي

  

ده نشده ي دي مازندران و رشت فارسيها ران و جنگليده شده ابداً در اي ديبمبئ
  .“دبو

کند که  يل عبور و مرور مردم را مي ذکر وساي بمبئيف سبک معماريضمن توص
  :ستجا نمخصوص آ

ع که همه را ساخته و ي وسيها کوچه, نديگو ي ترک ميکوچه و راه را در بمبئ”
 ها را اند و عمارت ده فرش نمودهيها را با سنگ تراش اند و کنار کوچه شسته نموده

. اند  هم ساختهي و پنج مرتبه و شش مرتبه بر رو١بهطرز فرنگستان چهار مرت به
 و ي فوقانيها من در مرتبهيگاه نش  است و منزليها در مرتبه تحتان دکان

 کمتر است و ياند و عمارت آجر ده ساختهيشتر از سنگ تراشيها را ب عمارت
و عبور و مرور مردم , يها از سفال است تماماً مثل ناودان آجر  بام عمارتيرو
 است که يار بزرگيکه کالسکه بس  و ترامواي و گاو و کالسکه اسبيشتر با گاريب

. کند ي خط آهن حرکت ميها در رو  چرخ او در کوچهيبرند ول يبا دو اسب م
ها حرکت  ند در اکثر کوچهيگو يل مي او را ريز کالسکه بخار که در بمبئيو ن
ار بزرگ ي بسيض شهر بمبئطول و عر, روند يمحلّه م  بهکند و مردم از محلّة يم

دو فرسخ و سه فرسخ طول و ,  از هم فاصله دارديليها خ و خانهاست و محلّه 
  .“شود يعرض شهر م
 يها ورزد که ساختمان ي مديدولت تاک,  بزرگ هند که کمبود آب استيدر شهرها

م  در آن زمان هين کار را در بمبئيا. کار ببرند  بهبزرگ آب باران را انبار بکنند و
 شهر چنانکه ي بااليدن کرد البتّه در تاالبيرزاده از آن شهر دي پيکردند که حاج يم
  : سدينو يم

 يعنيشود  يبعد برسات م  به چهار ماه از اول تابستاني ساليچون در شهر بمبئ”
ست و هنگام  ين جاريزم  بها از آسمان نهرهاي که گويطور  بهديآ ياد ميباران ز

 يس در شش فرسخيشود و دولت انگل يار خوب ميا بس هويبرسات در بمبئ
 جمع جا ن درست کرده که آب باران در آيار بزرگي تاالب بسي شهر بمبئيباال

                                                   
 .هاي آسمان تراش هم است معني طبقه؛ حاال در بمبئي ساختمان به  .1
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شود و درد و خاک و  يکاربرده که آب صاف م  بهرهايها و تدب شود و حکمت يم
 بزرگ از آهن ساخته و آب صاف شده را از يها شود و لوله يجرم آن گرفته م

ها و  ها و عمارت ع خانهيد و در جمينما ي ميرسخ مسافت وارد شهر بمبئشش ف
رها قرار داده که در هر يها نصب کرده و ش  مرتبة ششم عمارات لولهيها اطاق
ست  اييراا از عمارات بخواهند موجود است و چنان آب خوش طعم گويجا

 از يآب خوبن يده شده و چني آن آب ديخوب  بهها ها و رودخانه که کمتر چشمه
در  همه کس و يزحمت از برا يکسان است و بي اهل شهر ير و غني فقيبرا

 که حوض ييها ها حاضر و موجود است بلکه در خانه ها و محلّه ها و کوچه خانه
  .“ست ايها دائم جار ارهف از فوي لطةدارد همان آب باران صاف کرد

   :دينما ين تذکار مي چنيها در بمبئ يپارس  بهراجع
ار مردمان ينامند بس يم) يپارس (ي فارسيها را در بمبئ  که آنيفه گبر زردشتيطا”

اه از کاغذ بر يها کاله س  آنيمردها. باشند يز ميو تمزه و خوش لباس يپاک و پاک
د بلند در بر ي سفي است و قبايرانيم اي قديها کاله  بههيشب. گذارند يسر م

 باز ها نپوشند و سر آ ين ما خوب الويشمي ابريها  لباسها ن آيها کنند و زن يم
ار محترم ي بسي در بمبئيسلسلة فارس. اندازند ي بر سر ميک پارچه نازکي, است

 ابداً ي در بمبئيار دارند و مردمان فارسيو معتبر و مردمان با دولت و مکنت بس
او   بهدياي از مملکت خارج بيياگر گدا. کنند ي نميي و کسب پست و گدايفعلگ
قدر   بهير در بمبئيف حقهنگام توقّ. ندينما يکنند و او را آسوده م ي ميريگدست
راز بود فرار يالملک ش لزد که معديت از دست حکومت يست خانوار جمعيدو

 مشغول ساخته که کار بکنند و محتاج نشوند و يکار  به آمدند ويبمبئ  بهکرده
ار معتبر در  خوب دارند و تجيها ها و بنگله ها و عمارت ها خانه يفة فارسيطا
  .“ار استي بسيان فارسيم
رهبرشان قبل از . استان گجرات آمده بود  بهها ين گروه پارسياطّالع ما نخست به
 گجرات گفت از آمدن شان از يراجا. پناه خواسته بود گجرات ياز راجا, آمدن
د و گفت آن راجا فرستا  به شکريقدر, رهبر گروه. ش گجرات کاسته خواهد شديگنجا

 .شود يدا نمي پيچ فرقياله هيش پيند که در گنجايزد و خودش بيامير بيالة شيک پيرا در 
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 يراجا. م افزوديرفاه و بهبود گجرات خواه  بهم شد وير و شکر خواهيما همانطور ش
ن صنعتکاِر نه فقط يتر را امروزه بزرگيز. طور شد د و همانيشان پناه بخشيا  بهگجرات

 را شروع ي تاتا صنعتکاريد جي جمشيک نفر پارسي تمام هند تاتاست که گجرات بلکه
  . کرده بود

 از پونه. اند  کوه سوراخ کرده ساختهي راه آهن توي تا پونه راه را براياز بمبئ
 آن در زمستان هرگز يها ها همه جنگل است و درخت ن راه کوه و درهي در بيبمبئ به

  :دييرزاده مالحظه بفرماي پيزبان خود حاج ه بن همه راي ايخوب. شود يخزان نم
د و از ينما يشتر در کوه عبور ميب, کند ي تا پونه راه آهن که عبور مياز بمبئ”

ست و دو موقع است که کوه را يار بلند راه آهن را عبور داده و بي بسيها کوه
را  راه يطور  بهد وينما ي سوراخ کوه عبور مياند و راه آهن از تو سوراخ کرده

چ يه  به کالسکة بخار نشسته استياند که شخص که در تو از کوه باال برده
سر کوه   بهکم کم کالسکه. رود يشود که کالسکه از کوه باال م يوجه ملتفت نم

ن ي در بيبمبئ  بهو از پونه.  رفته استيبلند  بهند چقدر کالسکهيب يکه رفت م
 آن يها ه جنگل است و درختها هم هار دارد و کوه و دري بسيها يراه آباد

  .“شود يجنگل در زمستان ابداً خزان نم
 پا ه بيديکرد که طوفان شد ير مي سفيد با کشتي سفيايرزاده در دري پي حاجيبار

ا خوب حرکت يشب اول را جهاز در در: کند يم ميطور احسن ترس  به آن رايو. شد
هم  ه ب١ا انقالب و تالطمي درچنان. شب دوم پناه بر خدا. کرد و بحمد اهللا خوش گذشت

کمال شدت   بهها باد و طوفان  موجيها بر رو موج.  قسمت نکنديکس  بهد که خدايرسان
ها  موج. کرد ي آب حرکت مي و عظمت همچون پوست گردو بر رويبا آن بزرگ, يکشت
 يقسم  بهختير ي ميها در سطح کشت  و از موجيقدر کوه  بهرفت يهوا م  بهاياز در

کند و  ي هفت مرتبه را خراب ميها ا عمارتيکرد که گو يد و صداها مي شدسخت و
 يشکست و تمام يکرد و م يهم خورد م ه را بيدرب و اسباب و چراغ و ظروف کشت

کرد که  يقه شخص گمان ميد که در هر دقيلرز يخورد و م ي چنان تکان ميبدنة کشت
                                                   

 .طالطم: اصل  .1
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 و ١حفظ قمره  بهکردند که يم فرصت آن نيجات کشت شود و عمله ي خورد ميحاال کشت
 ي باالي و درستيل و راستکبادبان و حفظ د  بههمه را مشغول.  بپردازندي کشتيها اطاق
ار داخل يخت و آب بسي ري کشتي بزرگ بر رويها  بودند و چند مرتبه موجيکشت
ا در ي از دريک ماهيکرد که  ي حرکت مي قويها  موجيطور  به بزرگ جهاز شدقاطا

مموج  کج و ي که کشتيطور  به,دالملک داخل قمره افتادية منزل جناب مؤروزنة قمر
 يند حتيا بنشيستد يا  بهتوانست يشد که شخص ابداً نم يم

ده بودم چند ي خواب بود و خوابي که جاي تختيبر رو
م حالت عقل و هوش و تکلّم يافتادن شد  بهکيدفعه نزد

ر قمرة  ديو چند نفر زن فرنگ.  نمانده بودي کسيبرا
 و آب آمدن در ي منزل داشتند که هنگام انقالب کشتيکشت

داد , رون آمده وحشت نمودهيها از اطاق ب زن, اطاق و قمره
باز . شدند ي آرام مي قدريبار, دنديترس يکردند و م يها م هيداد و صداها و گريو ب
رون يها از منزل ب شد باز زن ي منقلب ميرفت و کشت ي ميکشت  بهگر کهي ديموج
از دو . شد ي نمي ملتفت کسي در آن شب کسيکردند ول يدند و صداها بلند ميدو يم

 يا انقالب و طوفان داشت و بحمد اهللا تعاليک صبح دريساعت از شب گذشته تا نزد
  .نديگو يد مي سفيايا را درين دريا آرام گرفت و ايصبح در
. ديرسلندن   بهو در آخره ياسکندر, قاهره  به حرکت نمودهيرزاده از بمبئي پيحاج

 و ذوق و يو اوضاع زندگها و بازارها  باغ, ها ابانيخ, ها  مفصّالً دربارة ساختمانيو
. ستين مقاله ممکن ني ا درها ن آة همآوردن. رة مردم آن شهرها نوشته استيشوق وغ

ار يست و بس ا که در آن عمارتي موميها ف عمارت توسه و مجسمهيتوص  بهپس
  :ميکن يبسنده م, د شهر لندن که گفتهيت در تمجيو نقل چند ب, باشد ي مجالب توجه

ها   مجسمهجا نست که در آ يعمارت. ن قرار استيوضع عمارت مادام توسه از
اند و  زده اند و چنان رنگ م را از موم ساختهين قدياند از موم که صورت سالط ساخته

                                                   
هاي مرغوب کشتي و ظاهراً  شود عبارت است از سالن و اطاق ظ ميصورت قماره تلف  بهاين کلمه که اکنون  .1
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جمعيت هندو در شهر 

ها نيز  لنگه هست که آن
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چ وجه يه  بهاند که ها قرار داده ه آن مجسميشه چشم براياند و از ش  نمودهينقّاش
ن صورت زنهار را ياند و همچن دهي پوشانها نانسان زنده تفاوت ندارد و لباس بر آ با

شود که  يشخص مشتبه م بهامر  يلياند که خ دهي پوشانها ن و لباس بر آاند  ساختهيطور
را با  انگلستان يصورت ملکه حاال, ا که از موم استي است يقين صورت حقيا ايآ
 ها نه آياند و لباس مخصوص حال عهد و صدر اعظم و رجال دولت را از موم ساختهيول

 عهديها مثل صورت خود ملکه و ول نه صورتيع  بهاند که دهيها پوشان را بر آن مجسمه
 صورت ياند حت گر را ساختهي ديها ن مملکتيصورت سالط. ديآ ينظر م به
اه رنگ يشباهت و س يار بد و بي بسياند ول م ساختهن شاه را از مويناصرالد حضرت ياعل

 ين کاربوده صورت دختري بوده و مخترع اياند و مادام توسه که زن و کوتاه قد ساخته
ده و دست ي خواباني تختيده و آن صورت را بر روياز موم ساخته و لباس بر او پوشان

 خواب باشد و  دري خود صورت گذارده مثل آنکه کسيشاني پيآن صورت را بر رو
 در شکم مجسمه نموده که شخص که يرينة او گذارده و تدبي سيگر را بر رويدست د
نه او ي سيراهن رويکشد و پ يکند آن مجسمة دختر مثل آدم خواب نفس م ينگاه م

ده و يکند و مادام توسه صورت خود را از موم ساخته و لباس برخود پوشان يحرکت م
ن يا  بهن صنعت را منيکند که ا يطور تعجت نگاه م  بهاده وستي سر آن دختر ايبر باال
 يها  خان و نواب و راجهير علير شي افغانستان و اميصورت امرا. ام ل کردهي تکميخوب
  .اند دهي پوشانها نآ  بهاند و لباس و کاله خود شان را  از موم ساختهجا نز در آي را نيهند
. دن کردميه بودم از عمارت توسه هم دلندن رفت  بهشين جانب که چند سال پيا

ده يها را د آدم آن مجسمه.  صد در صد درست است رزاده نوشتهي پيواقعاً آنچه حاج
س يرئ, گني رونالد ريگر جهان مثل آقاي رهبران ديها مجسمه. شود يدندان م  بهانگشت

ا يشورا, تاب بچنيمر ايشگان محبوب و معروف هند نظيکا و هنرپيجمهور سابق آمر
رزاده شهر لندن را چه خوب ي پي حاج.اند  افزوده شدهها ن و سلمان خان بر آيرا
  :شعر  بهف نموده است آن همي و توصفيتعر

ــب ــي ــد ها ب ــدة تحقي ــدميق ي ــريک    بنگ
  اســت شـهر لنــدن از آن يسـواد اعظـم دن  

  ين شهر ين چن يروزگار و جهان هرگز ا     به

  شهر لندن و ايـن گونـه صـاحبان هنـر           به
  و مضمر اکه فضل و علم و کمال است اندر         

  رينبوده شهر چو لندن بخوان کتـاب و سـ    
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ــش دارا  ــام خلق ــال يتم ــنعتند و کم    ص
ــشک مو ــز م ــشور تاتــار  ان ي   ماننــد ک

  رفگ بـود همـه شـن      ييز اللة دستش گو   
  سـت و بخـار   ا  راه آهن  يهر طرف گذر   هب

  ن ملکـت  يش اسـت انـدر    يم و ع  همه ترنّ 
   و جمال  يهمه لطافت و حسن است و دلبر      

ـ چمن چمـن ز ر     ـ  ياحي   هـر کنـاره راه     هن ب
  ريـ چـشمان نـرگس و نخج    ز  باغ و راغ     به

ــه ــتانش ب ب ــيبوس ــون م ين ــزار گ ــ ه   وهي
   هـزار گونـه چـراغ   ينـ يش ب يهـا  کوچـه  به

 يياـحيـه مسـمـژاد و هـح نيـه مسـهم

  تمام الهش با علم و فضل و دانـش و فـر    
ــاه رو ــز م   ريخ و کــشمان ماننــد خلّــ ي

  خـضر  بـود همـه ا     ييز سبزة کوهش گـو    
  م تلگـراف و خبـر     ي سـ  يبهر طـرف نگـر    

  ن کـشور  يهمه نشاط و سرور اسـت انـدر       
   منظـر  ي اسـت و خـوب     يهمه مالحت رو  

  کوچـه و معبـر     بـه  دمن دمن گـل و اللـه      
   و قمـر   يچو بر سـپهر درخـشنده مـشتر       

ــه ــاغ ب ــا ب ــيش بيه ــر ين ــه ثم ــزار گون    ه
  ز شمع و مشعل و گاز و چراغ برق و شرر          

 …غمبريح پيردم مسـه مـن هميبود بر ا
مة ي نياجتماع و فرهنگ و معمار, خي پژوهشگران تاريرزاده براي پي حاجةسفرنام
  .باشد ي و مساعد مار مهميمة اول قرن چهاردهم بسيزدهم و نيدوم قرن س
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  براؤن.يج.ي در سفرنامة اير و تأمليس
ده بلقيس فاطمه حسينيسي∗  

  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

                                                   
  .اسبق بخش فارسي دانشگاه دهلي، دهلييس ئاستاد و ر  ∗
 ةخاطر. سراي ديني سن. A Year Amongst the Persian يک سال با اهل فارس, براؤن. جي. اي  .1

A Memoir, ۸ ص  
  ١٣ص , يک سال با اهل فارسي, ٩ص , همان  .2

 



  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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  ٢٢٢  قند پارسي

  

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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  ٢٢٤  قند پارسي

  

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

                                                   
  .١٤٧ص , ل فارسيک سال با اه, براؤن. جي. اي  .1
  .١٤٨ص , همان  .2
  .١١٧ص , همان  .3



  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
  



  ٢٢٨  قند پارسي

  

  يد حسن عسکريران از سيسفرنامة ا
  ∗شريف حسين قاسمي

 هند در بغداد يها در هند در کونسلگر يسي در دورة حکومت انگليد حسن عسکريس
ايران رفت و  بهموريت نظامي أعضو معنوان  بهسپس او . داد يخدمت ترجمان را انجام م

اين . آورددرنگارش  هعراق و ايران را ب,  ميالدي سفرنامة قسطنطنيه١٩٢٢در حدود 
چاپ رسيده  بهلکهنو , د احمد حسين صاحب چاپخانة تعليميکوشش سي بهسفرنامه 

شناسي خدابخش  اين سفرنامه بعداً در مجلّة کتابخانة شرق. سال چاپ داده نشده, است
د حسن ي سي که آقاي هنگام. ميالدي تجديد چاپ شده است١٩٩١سال , ٦٢-٥٧پتنا 

ن سفرنامه يا. ست داشت دخان زمام حکومت را دررضا,  کرددنيران دي از ايعسکر
  :ر چهار فصل دارديقرار ز به

  س تا اسالمبوليفصل اول از پار
  روتيب بهفصل دوم حرکت از اسالمبول 

  روت تا بغداديفصل سوم از ب
  فصل چهارم از بغداد تا تهران

ران يش سفرنامة اسفرنامة مختصر هفتاد و نه صفحه دارد و فصل چهارم که گزارن يا
 چنانکه از مطالب, سندهي نويهدف اساس. ست صفحه آمده استيدربردارد فقط در برا ما 
شرفت کنند تا ينه پيد در هر زميها با يست که هند انيا, ديآ يدست م بهن سفرنامه يا

د داشته باشند و يد و بازدي ديستگيشا, دهيها را د سنده آنياهل آن کشور که نو بتوانند با
  .اند مراتب عقب مانده بهها  ها محشور شوند احساس نکنند که در مقابل آن آن ون باچ

                                                   
  . دانشگاه دهلي، دهلية فارسياستاد بازنشست  ∗

 



  سکريسفرنامة ايران از سيد حسن ع  ٢٢٩

  

 همراه يو. ران شدين عازم اي شنبه ساعت ده از کاظموز در ريسيد حسن عسکر
ساعت چهار . ن فورد شدنديسوار ماش, رفتند يتهران م به که يرانيگر ايسه نفر د با
ن ين تا خانقيقطار هم از کاظم.  اقامت کردندييرابعد از گمرک در س. دندين رسيخانق به

رز عراق و مدر راه از . ن را ترک گفتنديکشنبه صبح خانقيروز . رديگ ي متهشت ساع
قصر  بهبعد از گمرک دو مرتبه مسافرت را ادامه دادند و ظهر . ران رد شدنديرز ام
.  استيميهر قدکرمانشاهان ش. کرمانشاهان آمدند بهن يرياز قصر ش. دندين رسيريش

ل يدو م. اند عيها هم وس دارد و جاده بزرگ يبناها. اند و بازارها مسقف ها تنگ کوچه
ده يجا مجسمة رستم د ها در آن  کوهيستان قرار دارد که روبنجا طاق ياز ادورتر 

 يکينجا يدر ا. يخيخط م بهست  ايا در محراب دوم نوشته. شود که سوار اسپ است يم
ش با و منقّيکند که ز ي را بنا ميا هينيالملک حس معاون بهرگ ملقّب ن بزياز سالط

شنبه صبح  روز سه. ستيران نين در سراسر اي بهتر از ايا هينيد حسيشا. ر استيتصاو با
.  رفتميسلمان بهنجا يدر ا. دميجا رس وقت غروب آن بهاز کرمانشاه عازم همدان شدم و 

 است که يک نفر هنديا ي گو, حرف زدياسيمن دربارة امور س ابان بايموتراش خ
 ؟ديران آمديا بهچرا از اروپا من گفت که  بهاو , خواند يسانس دارد و مرتب روزنامه ميل
در . او دو قران دادم به.  خوردمياو چا من با. شوند ي مين دوچار اشکالينجا مسافريا
جا  مجاور آن.  نبوداش وضعش خوب مقبره. ارت کردميان را زير بابا طاهر عربنجا قيا
ن يا. ر آمده بودنديمن گفت که اجدادش از کشم به جوان بود که در ضمن گفتگو يديس

کثرت  بهوه يم.  هستنديهوديشتر يبنجا يم اي قدياهال. شهر مرکز بزرگ تجارت است
 يليش خيآب و هوا. ن و تهران استيقزو, شاه نجا سردتر از کرمانيا. شود يافت مي

د ي جد(Barrack)سربازخانة .  وجود دارندي متعدديها رون شهر باغي بدر. مطبوع است
 يين تابلويدم که ايها را د يسيرون شهر گورستاِن انگليدر ب.  دارديمينجا ساختمان عظيا

 يسي معلوم شد که دوران جنگ چون ارتش انگلBritish Military Cemetry داشت
نجا يا. نجا دفن شدندي ايسيزان انگل افسرها و سربايآن وقت بعض, نجا مستقر بوديا
ن يقزو بهم و يراه افتاد بهروز پنجشنبه از همدان .  هم وجود داردييکايمارستان آمريب

 و يسيانگل بهها  يبعض. ه بلداندي و زبان روسيفارس, ين معموالً ترکي قزوياهال. ميديرس
,  مستقر بوديسي و انگلينجا هم ارتش هنديزنند چون در ا ي اردو هم حرف ميحتّ



  ٢٣٠  قند پارسي

  

در دارالفنون بخش موسيقي هم 
شگفت است که . وجود دارد

ويژه سيد حسن  علماي اينجا به
مدرس و امام جمعه که در شهر 

از تعليم , نفوذ زيادي دارند
 .کنند موسيقي مخالفت نمي

ن ابن ينجا و مقبرة حسيمسجد جامع ااز من . اد گرفتندي و اردو يسيان بازارها انگلبکاس
.  و وضعش خوب هست,م استي عظيلي و خيميمسجد قد. دن کردمي رضا ديامام عل

.  اصغر خان صدراعظم آن را ساخته استيرزا عليم.  استيدنيقبره دساختمان م
ن مقابر ي ايبناها. ژه در قم ساخته استيو بهران و يدر ا ياديصدراعظم مذکور مقابر ز

  .تهران آمدم بهن ياز قزو. گرنديکديه يشب
 يرزا علي خود ميمي قديآشنا در تهران با

. مچة صدراعظم مالقات کردمياصغر کاشف در ت
 ينامند که دارا ي را مييمچه بنايران تيدر ا
 زاميردر تهران ملک قاسم .  تاجران استيها اداره
 بود و يه منشيدم که در وزارت مالي را ديصابر
  . آشنا شده بودمداو در شاهرو من با

ن تعداد ي بنابرا,ستي نيميتهران شهر قد
. ديستنها و بازارها هم تنگ ن کوچه. ستياد نيز, کنند يم يجا زندگ  که در آنيمردمان
ها  ت جادهس در هر درجايمثل پار. م استيع و مستقيشاده و وسگ يليها خ جاده

. نامند ي م(Baulward)س بولوار يابان و در پارينجا خيها را ا ن جادهيا. اند درخت کاشته
.  داشته باشديادين تعداد زيا بهها  ابانيست که خي نيا شهري آسيدر سراسر کشورها

, ابان دوشن تپهيخ, آباد ابان حسنيخ, ابان چراغ برقيخ, يابان ناصريخ, زار ابان اللهيخ
 معروف و خوب يها ابانيره از جمله خيغ  ويهادا ملّيابان حاجيخ, ين نادرابايخ

و , حضرت گنج, آباد ني مانند اميابان ناصريزار و خ ابان اللهيخ. شوند يتهران شمرده م
,  باغ دارد,ها عموماً بزرگ هستند و هر خانة خوب در داخل خانه. چوک در لکهنو است

زند  ين حدس مي چني است و جهانگردين شهر بزرگي اد کهيآ ينظر م بهن چنان يبنابرا
آب و , ع و گشاده استيچون شهر وس, کنند ي مي نفر زندگ١ت تا ده لکشنجا از هيکه ا
  . آن مطلوب استيهوا

                                                   
 .هر لک برابر صد هزار است  .1



  سکريسفرنامة ايران از سيد حسن ع  ٢٣١

  

 ي برق توجه خاصّکردن ز کردن شهر و فراهميتم بهال است و نجا فعي در ايشهردار
شوند و قدم زدن  يها پر از گل م جاده, بارد يچون در زمستان برف م. دارد يمبذول م
 يتهران دارا. ديآ يدست م بهه يکرا بهکثرت  بهن يه و ماشککالس. شود يمشکل م
 ي ول,داردم ي عظيالبتّه مسجد سپهساالر ساختمان, ست که مورد ذکر باشدي نيساختمان
هر خانه در داخل .  هستنديدني امرا ديها خانه. ده استيل نرسيتکم به از آن يقسمت

.  استيدني دارد که ديميجمله خانة اتابک مرحوم پارک عظ نآاز . استا باغ يپارک 
 و ي و شهردارا مجلس شوريها ساختمان. ه قرار دارديخانة روس نجا سفارتيحاال در ا

ند يآ ينظر م به يرون عادي از بي شاهيبناها. هم خوب هستند) ينظام(ه يمدرسة حرب
  .اند و نقش و نگار دارند  داخل قشنگ ازيول

 پسران و دختران ي برايها درسگاه. کنند ياد توجه ميآموزش علوم ز بهمردم 
ل ادامة وپسر و دختر مشغ, اند ل کردهي که تحصييها خانواده.  وجود دارندياديتعداد ز به

اده پسر و دختر در آن خانو, اند ل نکردهي که تحصييها  خانوادهي ول,اند ليتحص
م يشتر از قرآن حکيسانس و دختر بيعکس در هند پسر ل به. روند يمدرسه نم به
. کارند به مشغولها هم  يسه مدرسة فرانسو, يرانيعالوه بر مدارس ا. خواند ينم
. اند  دختران باز کردهي برايگري پسران و دي برايکيها دو دبستان  ييکايآمر
ران ي در اي بزرگين بنايا. سازند يمة شهر مو حر بزرگ ديا ها حاال دانشکده ييکايآمر

  .خواهد برد
ان يجا دانشجو  هم وجود دارد که در آنيدارالفنون, ها رستانيو دبها  عالوه بر دبستان

 (Law Collage)دانشکدة حقوق , يدانشکدة پزشک. دهند ي را ادامه ميالت عاليتحص
 Staff) ي علوم نظامو دانشکدة,  استيک نفر درس خواندة فرانسويس آن يکه رئ

Collage)هم يقيدر دارالفنون بخش موس.  خوب تهران استيها  از جمله دانشکده 
س و امام جمعه که در ژه سيد حسن مدريو بهنجا ي ايشگفت است که علما. وجود دارد
  .کنند ي مخالفت نميقيم موسياز تعل,  دارندياديشهر نفوذ ز
 Convent)در مدرسة کانونت . کارند به ينان هم رويان و ارميهودي يها مدرسه

School) زنان راهب (Sesters)روسيها مدرسه. دهند ي درس م ه هم وجود دارند و ي
فرانسه بلدند و حاال نجا معموالً يخوانند سواد آموزان ا يها درس م  آنيها هجا بچ در آن
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 در ادارة ييکاين آمري که مشاوريژه از وقتيو بهرند يگ ياد مي هم يسيکثرت انگل به
  .اند ات استخدام شدهيمال

اد وجود دارند که در ي مطالعه هم زيتاالرها. شوند يکثرت چاپ م بهها  روزنامه
ا ي افراد ي بعض وتنديس نين مراکز مطالعه دولتيا. خوانند يجا مردمان روزنامه م آن

 از يبعض. کنند يها را اداره م نآاحزاب 
, کوفش, رانيستارة ا, رانيا: ها عبارتند از روزنامه

, رانيات ايح, شفق سرخ, وطن, قانون, هنيم
, محشر, ديناه, آزاد فکر, قيتوف, اجحلّ, م صباينس

, شمس, طلوع, شيآسا, جنّت, تجدد, شهاب
. رهيغ م شمال وينس, ارمغان, کيآواز تاج, کيپ

گر ي دينها ممکن است که در شهرهاي از ايبعض
نها در خود تهران چاپ و منتشر يشتر اي بي ول, شوندتهران فرستاده بهران چاپ و يا
نجا يا. شوند يران چاپ مي ادرست که حدود صد روزنامه  انياغلب ا. شوند يم
ان يدانشجو.  استييکاي آمريب نظاموها کل ن آني هم وجود دارند که بهترييها بوکل

نجا در شب يدر ا. اند ر کردهيران داينام مجمع جوانان ا به يبو هم کلييکايمدرسة آمر
ا يا و تبر.  ندارنديگونه بغض چيها ه يرانيا, التيبنابر تحص. شود يراد ميها ا يسخنران

 اسالم و يدهايجز ع به. ستيج نياصالً را, ها باعث اضطراب باشد ي سنّي که براييزچ
 يپارس, يهودي, يسنّ. شود يد جشن گرفته نميعنوان ع به يروز, ة کرامام والدت ائميا
 يک نفر پارسيفعالً . نجا وجود دارندي از ايندگانيدر پارلمان نما.  همه آزاداندي ارمنو
هر روز . ر مجلس شوراستيمد, ام استحترخسرو که در تهران مورِد ايارباب کنام  به

هزارها نفر . گردد يل مي تشکيقيدان سپهساالر برنامة موسيدان مجلس و ميعصر در م
ب  مجلس مرتّيوکال. کند يمجلس شورا خوب کار م. نديانم ين برنامه شرکت ميدر ا

 يشخص,  مجلسي از اعضايکي, سيد حسن مدرس. کنند يها آن شرکت م هيدر اجالس
د اصالً يعلوم جد اند و با ل کردهيکه در نجف اشرف تحص يدرحال. استعداد است با

 قانون يعني ات ارضيشان که من دربارة وضع مالي اي از سخنرانيول,  ندارندييآشنا
 ين عالئيرزا حسيم.  وارداندياسي و سي بردم که در اکثر اموِر اقتصاديپ, دميات شنيمال

در سالي ديگر در مشهد مقدس 
بردم که نوروز افتاد آقا  بسر مي
من  السلطنة والي خراسان به قوام

 .پنج پنجهزاري طاليي عيدي داد
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اند و  ر خارجة سابقيرزا که وزيروز ميالدوله فةنصر, کا بودندير در آمريکه قبالً سف
استعداد و   باياز جمله وکال, ر مجلّه کاوه و برش بودنديذشته مدگزاده که در  يتق
اند که قانون ران  س مجلسيالملک رئ  الوقت آقا موتمنيف. مجلس هستندابت کت
  . مجلس استيرالدوله هم عضويبرادرش آقا مش. راندياستعداد و مد با

 يشتر افسرهايب. کنند يدر ارتش خدمت مران در حدود شصت هزار نفر يدر ا
من در . کند يار مانت کيد س خوب و باي پل.اند آلمان درس خوانده ه و باسنارتش در فرا

اخالق رفتار  عموم مردم با رد و بايگ يرشوه نم.  داشتميس سروکار اداريپل مشهد با
  . استييها معموالً اروپا يرانيلباس ا, کند يم

د يع. شوند ي برپا ميا ژهي ويها گر و اروپا جشني ديياي آسيران مثل کشورهايدر ا
 در يبار. رنديگ ي جشن ميجوش فراوانجنب و  ها با يرانيهاست که ا  از آنيکيروز نو
 ي اشرفومن د به دهروار اعظم حاکم شيشاهزاده ام.  بودمدد نوروز من در شاهرويع

س بسر مي ديدر سال.  داديديطور ع به ين شاهيناصرالدبردم که  يگر در مشهد مقد
در . د دايدي عيي طاليمن پنج پنجهزار به خراسان ي واللسلطنةا وامقنوروز افتاد آقا 

ن ي حاال اي ول,دهند ي ميديه عيهزارها روپمعادل  امرا يراز بعضيو ش, اصفهان, تهران
  .کاهش است به ورسم ر
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  ♦سياح حاج ةسفرنام
  ∗ آذرنگعبدالحسين

 يگرد جهان و سفرها  بهاش سبب سفر هجده ساله  به کهيمحلّات يعل محمد رزايم
 يا ق در خانواده ١٢٥٢شده است، در   معروف»سياححاج « بهرانيفراوانش در سراسر ا

 او يمحلّاترضا  محمد ملّاپدرش .  آمدايدن  بهمحلّاتاهل علم و ادب، در  اما ،ييروستا
صادق، که متمکّن و اهل علم بود،  محمد ملّا شيعموتهران فرستاد و   بهليتحص يرا برا

 ليتحص  به در نجف و کرباليسال چند.  عتبات کردي راهالتي تحصلي تکمي را برايو
 آمده لي و تحصسي تدري که از نقاط مختلف برايشمنداني مشغول و با اندمهيعلوم قد

نظر   به داد کهي روي و نگرشش تحولّشهي در اندها يي آشنانيبر اثر او  بودند آشنا شد
  .١باشد  تحول بودهني همري او در دامنه تأثي زندگي مراحل بعدرسد يم

  کرد و چه وقتلي چند سال و تا چه سطح تحصسياح حاج ستي معلوم نقاًيدق
 را محلّات طيکه مح) و بعد ٢٥ص  (ديآ ياز سفرنامه برم. زادگاه خود بازگشت به

 يآباد، نزد عمو  کَزّاز و از بلوکات سلطانهي مهاجران، در ناحيروستا  به وافتيمساعد ن
حاج  اما ساخت، ي را با او فراهم مترشمات وصلت دخظاهراً عمو مقد. خود رفت

گران آمد، ناگهان   که بر اوي گمان که عمو قصد دارد بر او کفالت کند، گماننيا  بهسياح
 ي از سنش نگذشته بود، دست خالشتري و سه سال بستيکه ب ي و درحال٢کرد فرقصد س

                                                   
 و مشروطه خواهان عصر شاني سفرنامه و خاطرات و از دگراندسندهي نواحي س حاج,ي دهباشيکوشش عل به  ♦

 .ي شمس١٣٧٨ چاپ سوم, شهاب ثاقب ـ سخن؛ چاپ قاجار
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 ناشناخته و ي سفرياهر. ق ه ١٢٧٦ شوال ٢٢ص در  مشخّي و بدون مقصدادهيپ  يو پا
  .١پرماجرا شد

 که از يبازرگانان  به رساند وزيتبر  به خود رااري بسيها  با تحمل مشقّتسياح حاج
 و يف معريمحلّات يعل محمد رزايبودند، خود را همسفر م عراق عجم يآن شهر راه

ها خواست خبر مرگ او   راه درگذشته است و از آنانهيم  دررزاينمود کرد که م  وانيچن
 و رهاتر از دي با خانواده خود را بروندي رشته پبي ترتنيا  به و٢برسانند اش خانواده  بهرا
 گذران کرد، ي و مترجميم از راه معلّاند،م سي در تفليچند گاه.  قفقاز شدي راهشيپ

استانبول رفت، در   بهجا از آن.  آموختي روسي و قدري ارمن،يجاني آذربايترک
گرفتن  و فراي کردن ارمنلي تکم،يبول استاني گرفت و آموختن ترکيا حجره يا مدرسه

ر او  را دسي پارتسياح شوق ،ي بازبان فرانسوييآشنا. ٣ را آغاز کرديزبان فرانسو
 و باز همچنان ي مرکزي اروپا مهمي نمود و سرانجام از راه بالکان و شهرهاديتشد

وقت ناپلئون سوم  در آن.  شدسي وارد پارد،يرس يهم م  به کهيا لهي و هر وسادهيپ يپا با
 که س،ي پاريالملل ني بشگاهينما  وکرد يبر فرانسه حکومت م) م ١٨٤٨-١٨٧٠ :حک(

  که دريبي خود را از همه غرايکرده و شگفتادي ٤»اي دنةخزان«وان عن  به از آنسياححاج 
نشان ) م ١٨٦٧/ق ١٢٨٣ (شگاهي نماييسال برپا.  بازگفته است، برپا بوددهيجا د آن
لندن رفت،   بهسياز پار. است  کردهداري دسي از پاري چه زمانسياح که حاج دهد يم

 سيانگل از. ٥ کرددي بازدسي انگليها يدني آموخت و از ديسيجا ماند، انگل  در آنيمدت
 هينظرش و برپا  به شتافت کهيا  هر نقطهدنيد  بهکرد و  اروپا سفرگري ديکشورها به

  خود رايها دهي و تحمل مرارتها، شرح دبيعج يپشتکار با. نمود ي ميدنياتش داطّالع
 در اروپا ديزد باي براييجا گريگمانش د  بهکه پس از آن. ٦ نمودادداشتيب طور مرتّ به
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تورس،   ازي وصف کوتاهزدر سفرنامه، پس ا. ١ و تورس رفتسيپار  به نگذاشت،يباق
نقاط   بهسياح حاج ستيرشته سخن ناگهان از وسط مطلب قطع شده است و معلوم ن

 و ي فرانسويکمک زبانها  بهدر هرحال او.  نهاي در اروپا سفر کرده است يگريد
 ياندازه رفع حاجت آموخته بود، توانست در سفرها  به که،ي هم آلماني و قدر،يسيانگل

  .٢ را با مردم برقرار کندزماروپا ارتباط ال
 مختلف يها هي ناشناخته و موضوع فرضسياح حاج ي از زندگي اواخر بخشني اتا

 از يکي ي دستنوشت آن از سوراًي و خاور دور، که اخکاي او در امري سفرها شرح. بود
 که او دهد ي، نشان م)ي شخصاطّالع( شده است لي تحويناشر  به سياحبازماندگان حاج 

 را کاي امري شهروندسکوي در سانفرانسم ١٨٧٥/ق ١٢٩٢  رفته، درکايامر  بهاز اروپا
 و هند هم الني و از برمه و س٣ رفته استنيچ ژاپن و  بهييکاي و با گذرنامه امررفتهيپذ
  .٤ کرده استداريد

خان او را شناخت و خبر  آقا.  رفتيمحلّاتخان   آقاداريد  به در هندسياح حاج
. ديمادرش رس  بهخان رفته بودند،  آقاارتيز  به کهييها يمحلّات قيطر زنده بودنش از

.  بفرستديخان نوشت و از او خواهش کرد پسرش را نزد و آقا  بهيمادر، نامه پراحساس
 منقلب يکلّ هاحوال او با خواندن نامه ب نشان داد و سياح حاج  بهخان مکتوب مادر را آقا

 رجب ١٤در . ٥ مادر بشتابدداريد  بهوطن بازگردد و  به کرد کهفيشد و احساس تکل
از بدو ورود ظاهراً . بوشهر وارد شد  بهايسفر، از راه در و پس از هجده سالق  ١٢٩٤

) مقاله ادامه( را … کتاب خاطراتن آشده ني روزانه برداشت، که متن تدوادداشتي
 که بر تنزّل يف و تأسراني اة احساس او دربارادداشتهاي نياز همان نخست. دهد ي مليتشک

 رفت، محلّات و اصفهان و کاشان و رازيش  بهاز بوشهر. ٦ استاني نماخورد، ياحوال م
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 از ييها ها، رگه  راهي چگونگ،ياسي سـ ياوضاع اجتماع  آن زمان،راني اعتيوصف طب
 يادداشتهاي در ي اداره دولتي و چگونگياسيرجال س م، سرشناسان، طبقات مرديزندگ

ال در شو.  استسهي و اهل مقادهيگرم چش  سرد وده،ي جهاندي قلم مرددهياو، تراو
 اني، مادر، بستگان و آشنامحلّات  ةاحساسش را دربار. زادگاه خود وارد شد به. ق ١٢٩٤
 از رجال که يشمار. تهران رفت  بهه بعد ماکيحدود  .١ کرده استانير ب مؤثّيا مهبا خا

  هميا ه نشستند و عدشيثهاي نقل و حديپا  رفتند،دارشيد  به بودنددهيآوازه او را شن
مبادا از ” هشدار دادند که اياو اندرز  به

 و يو نظم فرنگستان و خراب  و عدليآباد
در ” "اي دي بگويا  کلمه٢“راني اينظم يب
 ي که برااورديب" “زبان  بهن تمدحرف رانيا
  .٣ داردي از پي خطر جانيو

 شاه لدينحضور ناصرا  به راسياح حاج
شاه از . بردند) ق ه ١٢٦٤-١٣١٣: حک(

جا در حضور   و همانديپرس شيسفرها
ت  مختلف صحبي چند تن با زبانهايو

  که از اکناف جهان آورده بود عرضه کرد کهييها هسکّ . را محک زدنديکردند و و
 رفتند و دنشيد  به از رجاليشتري شمار بدار،ي دنيپس از ا. ٤ اهدا شدي سلطنتةزمو به

 ي)سفرنامه (= »نامه تسياح« رزاي ملدين شاه و مادر مظفرالدين بعد همسر ناصرايمدت
نظر   بهسياح حاج حي که با توض٥ آن را نزد ملکه فرستادسياحاو را خواست و حاج 

 ني پس از اسياححاج .  استبودهوقت مدون  ا در آن سفر اروپيادداشتهاي رسد يم
 در تسياح و ريس  به ورفتي در حکومت نپذيتي مسؤولگونه چي ههايي و آشنادارهايد
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 سفر و گري دياروپا، مصر، عربستان، هند و جاها  بهباز هم  ادامه داد،رانينقاط مختلف ا
  .١ کردادداشتيمشاهدات خود را 

. ٢ شده بودکياو نزد  بهالسلطان آشنا و امت در اصفهان با ظلّهنگام اق  بهسياح حاج
 و سياح ازحاج يمحاسبات  بهسلطنت را در سر داشت، بنا  بهدني رسيالسلطان که هوا ظلّ

 ياسي پرتوطئه دربار و مناسبات سطي که از محسياححاج . ٣کرد يامثال او استفاده م
لطان اصالح الس  و ظلّرزاي ملدينرا مظفّاني کرد ميق سع ١٣٠٣در   نداشت،قي دقاطّالع
که اصالح مناسبات دو برادرش را خوش ) السلطنه بينا( رزايکامران م.  کندنيالب ذات

 هشدار داد که سياححاج   بهلطانالس ني اميحتّ. گرفت دل  به راسياح حاج نهينداشت، ک
 ديس  در همان سال.٤“ استنيشده و در کم  دشمن…جسارت” ني بر اثر ارزايکامران م

 سياح او، حاج هي علياسي سيها ينيچ سهي دساني آمد و در جررانيا  بهياسدآباد جمال
 ياسيو در جو توطئه س.  بود، مظنون قرارگرفتجمال ديس  بهکيجمله افراد نزد که از
هم   به راشاني از دگرانديالسلطان و شمار  و ظلّدي که سي درباريها ينيچ سهيودس

 محلّاتف او را در  برگشت و توقّسياح حاج انيز  بهبودند، اوضاع ناگهان ساختهمرتبط 
 ديچهارده ماه در تبع. ٥ کردندديمشهد تبع  به راي و.ق ١٣٠٥صالح ندانستند و در  به
آمد و  دستش  بهانيرانيقول خودش کم کم مذاق ا  به رفت ومحلّات  بهسربرد و سپس به

  ٦ کرداري اختينينش گوشه
 و يهمفکر  به کهي کسانةق، سرکوب هم ١٣٠٧ در جمال ديز سفر دوم س اپس
شاه، علما و   به خطابييها هيدنبال انتشار اعالم  بهمظنون بودند آغاز شد و  با اويهمکار

 بازداشت .ق ١٣٠٨ را در رمضان سياح حاج ،ي کرماني رضارزايم يريت و دستگملّ
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  سفرنامة حاج سياح  ٢٣٩

  

) مخبرالسلطنه( تي هدايقل يمهد
 که حاج سياح سه روز ديگو يم
 از قتل ناصرالدين شاه شيپ
السلطان نامه نوشته که  نيام به
دجمال ي رضا از اصحاب سرزايم”

 اليدر شهر است و خوش خ
 .“ستين

 بود، شخصاً از او ها هي اعالمسندگاني نو کشف نامي در پکه رزايکامران م .١کردند
 شاه پشت پرده نشسته بوده و لدين استنطاق، ناصراگري دةجلس  درايگو. استنطاق کرد

 دست قانون ة روزنامعي را بشنود که در توزي است با گوش خود نام کسانخواسته يم
  .٢اند داشته

 لهي بر اثر فشارها از چند وسسياح حاج
. ق نشدموفّ اما فاده کرد، استي خودکشيبرا

 چاتمه ي تفنگهاي باال روةطبق خود را از
بر  اما  پرت کرد،زهيسرن  بهحشده و مسلّ

 از جا شيآجرفرش سقوط کرد و دوپا
 پس از حدود دو ماه مشقّت، او را. رفت در
 ي رضارزايجمله م  از،يا ههمراه عد به

قول   به فرستادند کهنيزندان قزو  به،يکرمان
 و دو ماه حبس، و ستي پس از بسياححاج . ٣ بود»ياسي سنيمحبس مقصر« ولهالد نيام

همراه  به. ق ١٣١٠اآلخره  ي در جمادار،ي بسيها  و وساطت  در اوضاعيبر اثر بروز تحول
٤ آزاد شدگري ديا هعد.  

 و بعد از ديرو د به رودي از زندان باز هم خود و خانواده را با تهدي از آزادپس
 در تهران کايسفارت امر  به٥ احضار شدرزايدفتر کامران م  به،يتي شکاطرح ي در پهک نيا

 سفارت انيمکاتبات م  بهيابي از دستشي تا پي پناهندگني ااتي و جزئيچگونگ. برد پناه
 خود تيروا  بهها ي چندان روشن نبود و داورکاي با وزارت خارجه امرتهران ر دکايامر

ساخته که   را آشکارييها  تفاوتت،ي دو روااني مسهيمقا اما  استناد داشت،٦سياححاج 
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  ٢٤٠  قند پارسي

  

 يماجرا  درکاي که مداخله سفارت امردهد يمکاتبات نشان م.  دانسته نبوده استشتريپ
 پس از وساطت سفارت،. ١ ساده بوده استيتر از وساطت  گستردهاتبمر  بهسياححاج 

 برود و مشغول محلّات نست به داده شد و او تواي و مالي جانتي امنسياححاج  به
تهران بازگشت و   به.ق ١٣١٢ گذراند و در محلّات را در .ق ١٣١١سال . ٢زراعت شود

 مانع ي کسدياي بسياحهر وقت حاج ” و او امر کرد که داريلطان دالس نيبا صدراعظم ام
  .٣“نشود

 سياحاج  که حديآ ياز خاطرات برم. تهران آمد  بهي کرماني رضارزاي م.ق ١٣١٣ در
 او، يها ي از تندرومي و برزايم  بهنظر نامساعد او. از ورود او سخت مضطرب بوده است

ممکن است ” رزاي فکر کردم مديگو يصراحت م  به.شود ي ماحساس سياح حاج ةاز نوشت
  در حضرتهيالتول ني جعفر معديس  به.٤“ گرددري کثيزحمت جمع  بکند که اسبابيکار

 تي هدايقل يمهد. ٥ را گوشزد کردرزايشت و خطر حضور م نامه نوميعبدالعظ
  شاهلدين از قتل ناصراشي سه روز پسياح که حاج ديگو يم) مخبرالسلطنه(
دجمال در شهر است و خوش ي رضا از اصحاب سرزايم”السلطان نامه نوشته که  نيام به
 رضا ارزي مي تندروةواسط  به خود راي قبلي گرفتارسياححاج . ٦“ستي ناليخ
 اما ختند،ي رسياح حاج ةخان  به شاه که واقع شد، مأمورانلدينو قتل ناصرا. ٧دانست يم

 رزاي حال از متن استنطاق منيا با. ٨اتابک نوشته بود، باعث نجاتش شد  به کهيا نامه
 اي يهمفکر  به کهداستي پسياح حاج ة مستنطق دربارحي و سؤال صريکرمان يرضا
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  سفرنامة حاج سياح  ٢٤١

  

تر، پرسش مستنطق   رضا مهمرزاياز پاسخ م. ١ مظنون بوده استشاه  در قتليهمکار
 ظن کاشف از آن است که سوء  رفته و پرسش،سياحسراغ حاج   بهکراستياست که 

  او تا چه درجه بوده است به
 استياز مداخله در س) ق ١٣١٣-١٣٢٤: حک( شاه لدينرا مظفّة در دورسياح حاج

 و ٣ آن دوانيم ي و گفتگوهالطانالس ني با امشيدارهاي، هرچند که د٢کرد يم زيپره
 ياسيرأس هرم قدرت س  به آسان او رايدسترس گر،ي از دولتمردان دياري با بسدارهايد

 و يبوتيج  به شد و از راه جنوبسفر ي باز راه.ق ١٣١٩در . دهد يدر آن دوره نشان م
 هيروس  بهجا اروپا و از آن به از راه مصر. ٥ کردارتيه رازجمعاً نه بار مکّ. ٤عربستان رفت

 در اطّالع.  ق١٣٢٤از آن سال تا  اما ،٦ بازگشترانيا  بهق ١٣٢٠ و در رفت يو عثمان
  .ديآ يدست نم  به خود او از خاطراتة درباريتوجهخور 

 هيروس  به)ق ١٣٢٤-١٣٢٧: حک( شاه يعل محمد حکومت ةق، در دور ١٣٢٥ در
در . ٨ داشتانهي و مخفميمخالفان استبداد تماس مستق ظاهراً با .ق ١٣٢٦در . ٧کرد سفر
 شاه يعل محمد ي از سوديکه خود و خانواده را با تهد) ق ١٣٢٧ (ري استبداد صغانيجر

 عمو رزا،يم  کامرانکاني از نزديکي ياري  به از دوستانش کمک خواست ود،يرو د روبه
  آسودهونيارشدش هما شاه، ذهن شاه را از جانب خود و پسر يعل محمدو پدر زن 

  نزد سردارياميخواهان پ  مشروطهي از سوها، ياري بختامي قة در واقعحاج سياح .٩کرد
 هم در ي و چند روز١٠ کردبي تهران ترغيسو  بهمتيعز  به راي برد، ويارياسعد بخت
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  ٢٤٢  قند پارسي

  

 )ق ١٣٢٧( فتح تهران اني در جرونيپسرش هما.  همراه و ملتزم او بودياري بختةمنطق
 يعل محمد پس از عزل . ١عهده داشت  به محرمانه سردار اسعد راراتي تحرتيمسؤول

 ١٣٠٤- ق١٣٢٧: حک (هشا  احمديميشاه از سلطنت، عضدالملک از او خواست ند
 که چندان يليدال  بهي کرد، ولداري چند بار با احمد شاه دسياححاج . رديرا بپذ) ش

 شاه، مصلحت خود را در انيرافسبب اختالف نظر با اط  به و ظاهراًستين روشن
 راني شمجعفرآباد ش در ١٣٠٤ شد و سرانجام در مهر ماه نينش ، خانه٢دي ديريگ کناره

 ه،ي شاغل در وزارت مالسياح ونيهما. ماند يباق  دخترکياز او سه پسر و . ٣درگذشت
  چشمسياح و محسن پلماتي دسياح ديحم

بانو ناصر   مهراش ي دخترةنو. ٤پزشک بود
 ةادام( است يسيانگل  مترجم سفرنامه بهميهيد

 جعفر برادر رزاي دختر م،سياحفاطمه ). مقاله
  .٥ بودسياح دي و همسر حمسياححاج 

 شي دگرانداني از نسل نوگراسياح حاج
 جير در ترودر عصر قاجار و از افراد مؤثّ

 و دو کتابش در ،يخواه مشروطه شهياند
 ة درباريا مطالعات گسترده  کهي فردوسيعل.  استراني اي روشنفکرخيشمار منابع تار

 که د باشرانيا  دري کسني دارد، احتمال داده است که او نخستسياحآراء و آثار حاج 
 ي حتّديگو ياو م. برده استکار  به آني امروزي را در معنا»بشر حقوق«اصطالح 

  .٦اند کار نبرده  بهعنا مني اصطالح را در اني هم اجمال ديخان و س  ملکمآخوندزاده،
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  سفرنامة حاج سياح  ٢٤٣

  

 حال نياروپاست، در ع  او دري که شرح سفرها١فرنگ  بهسياح حاج ةسفرنام
  کهزده يشگفت گرا و ت سنّيراني دست اول از اروپا از نگاه اي است، وصفيخي تاريسند

 توجه جالب انيراني ايبرا که  از آنشي بدي و شا٢نگرد ي اعجاب مدهيد  بازيهمه چ به
 و طي است بسينگاه ست،ي نيقيسفرنامه اثر عم.  جاذبه داردانيي اروپاينون براباشد، اک

شهرها و نقاط   ازياريوصف بس.  غربيفرهنگ ـ يظواهر تمدن  بهدالنه  گاه سادهيحتّ
تأمل   است تاسندهي نورتي بازگو کننده افسوس و حشتري است و بياروپا در آن تکرار

  اقامت درامي را در اي منابعسندهي که نوديآ ينامه برنم سفريکجا چياز ه.  اوي ژرفکاواي
ظاهراً از .  نقل نشده استقي عميا  شرح مکالمهيداريد چياروپا خوانده باشد و از ه

گر  ه مشاهدهالبتّ.  استداشته يم برادداشتيطور مرتب   بهده،يد يگذرا م طور  بهآنچه
، اطّالعقدر دانش و   آورده و بهقي و ارقام دقمارکه توانسته آ  بوده، هرجاييراستگو

 در آستانه انيراني از اي نسلدگاهي دانيمنزله ب  بهسفرنامه را يوريا.  بوده استيني اميراو
 جهان غرب يها شرفتي خود را با پة جامعيهايکاست  کهداند ي متيجنبش مشروط

 استمداراني از سي شماربا آشنا شد، ياريبس  با افرادسياححاج ). ١٢ص  (دنديسنج يم
 سي تزار روس، رئک،ي پادشاه بلژپاپ، سمارک،ي ب،يمحلّاتخان   آقاريو سرشناسان نظ

 تسياح و از ٣ کردداري دگري ديا  وعدهيبالدي گار،ي شامل داغستانخي شکا،يجمهور امر
 غرب شرفتي پيل که علت اصدي رسجهي نتنيا  بهها آن  يها شرفتيکشورها و مشاهده پ

  .٤آموزش است
 ةو در مجموع) سيخوشنو (ي غالمرضا اصفهانرزاي مخطّ  به سفرنامهي خطّةنسخ

 ي زنجانمي ابراهخي گفته است که شيا  در نامهسياح ونيهما. ٥محمود فرخ در مشهد بود
. ٦ استرده کسي پاکنوسياح حاج يها ادداشتي از سفرنامه را براساس يا نسخه
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  ٢٤٤  قند پارسي

  

 کتاب ي عکسهايمه را چاپ کند و حتّسفرنا ر بود کهص ملي صوراسرافخان ريجهانگ
ر و افسرده  را سخت متأثّسياحقتل اوحاج  اما خارج فرستاده شد،  بهيساز شهي کليبرا

  .١کرد و از صرافت چاپ کتاب انداخت
 نيتر  و از مهمسياح اثر مهم حاج ٢ دوره خوف و وحشتاي سياح حاج خاطرات

مشروط ل آستانه و عصرمنابع دست اواحخاطرات از بازگشت حاج .  استراني اتيسي 
 اني فتح تهران پايجرا و ما.ق ١٣٢٧ يدادهايرو  و باشود ي آغاز م.ق ١٢٩٤ در رانيا به
 است از يا زهيکتاب، آم. رديگ ي را دربرمي سال قمر٣٤ و جمعاً حوادث ابدي يم

ز دو  که ايخي تاريها في و توصياجتماع ـ ياسيسفرنامه، خاطرات، گزارش اوضاع س
 يق و ماجرا ١٣١١ ل تابخش او: شود ي ملي متفاوت تشکيا  و تا اندازهيبخش اصل

دوم تا   است؛ و بخشيسينو  سفرنامه و خاطرهشتري که بتسفار  بهپناهنده شدن
 حوادث روز قي دقحي از کتاب توضييها بخش.  استينگار خي تارشتري که ب.ق ١٣٢٧
 از يقسمت. ٣ شده استمي روزانه تنظيها اشتاددي ةي که برپاداستي پيروشن  بهو است

 که حاج ٤ديگو ي ميفردوس يو عل) ٣٤٣-٤٣٣ص  (تکتاب شرح خاطرات زندان اس
 از فقر ييها صحنه. ديآ يشمار م  بهرانيا  دريسينو نامه  حبسشگامي بخش پني با اسياح

د شده  بشدت انتقاي اجتماعـ ياسي و از اوضاع سري مردم در خاطرات تصويو بدبخت
 ندي و فراراني اخي از تاري عصري بحرانيدادهاي روفي توصحال ني عدرکتاب . ٥است

 ي منفييها  و وصف جنبهيا  حرفهيانقالب  به روشنفکر و استحاله اويسياح شدن ياسيس
  .٦است ي استبدادي از حکومتزيانگ و نفرت
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 توجهل و  دست اويها تي و رواي اجتماعـ يخي تاريها رغم ارزش  بهخاطرات،
 ١ي اردکاني محبوبةگفت  به.ستي ني بري و کاستبي از عت،ي مشروطانقالب يها شهير به

 .شود ي مدهي از احساسات ديروي و پدهي سخنان ناسنجز،يآم  مبالغهيها در خاطرات گفته
 ةنسخ. ٢ استدهي و غلو دييگو ق اغرادادهاي از وصف رويا رهفراگنر هم در پا

 دي شده بود، حمهي تهسياح دستنوشت حاج يطرات را که از روخا  شدهيسينو نيماش
 را که يخوانده و اصطالحات ي پدرش که در اواخر عمر توان مطالعه نداشته مي براسياح

 خ،ي و تاراستي آشنا با سي مرد،سياح دي حمکه نيا. ٣ وارد کرده استداده ياو تذکّر م
 مباحث ي برخلي و تعدحي در تصحاي با پدر بحث کرده يحوادث ليممکن است در تحل

نظر   بهيدي داشته باشد، احتمال چندان بعيري تأثديجد  اصطالحاتيو کاربرد برخ
ق ماند و  معوسندهي نويي نهايپس از بررس خاطرات تا حدود چهل سال. رسد ينم

  .افتيانتشار ن
 و سياحاج  حيجوان  بهقسفرنامه متعلّ.  داردييها  در دو کتاب تفاوتسياح حاج نثر

تر  نثر خاطرات جا افتاده.  استتر ي و احساساتتر يفيتر، توص تناسب موضوع، ساده  بهزين
 و باي گاه ز،ي قاجارة روان و سادي از نثرهاسياح نثر حاج يطور کلّ  بهاست و تر و پخته
 ي معموالً کوتاه و گزارش،ي با احوال شخصختهي و اصطالح، درآممثل ه بني مزند،يخوشا

  . همراه استيي انشاي لغزشهاو ي دستوري گاه با خطاهاو

  منابع
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 ،يني؛ رعنا حس)منتشر نشده ش، اثر ١٣٦٢ ,“ که دروغ نگفته استيا دهي جهاند،سياح
-٨٢ بهشت يارد, ١، ش ١٠ ة کتاب، دوري، راهنما“سياح يپنج نامه از حاج”کرامت، 
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  نما االحوال جهان گذري بر مرآت
  ∗سيد محمد جواد عسکري

 از ي هند و قسمتيايخ و جغرافي در تارار مهميمآخذ بسجمله نما از  االحوال جهان مرآت
.  استيالدي م۱۳ران و هند در قرن يات و صفات مردم ايران و تراجم احوال و روحيا

 يزدهم هجري قرن سةمندان فرزان از دانشين کتاب ارزشمند آقا احمد بهبهاني امؤلّف
ق  ۱۲۲۵ق آغاز و در ۱۲۲۰هند که از سال   بهن کتاب را در سفر خودياو ا.  استيقمر
  .ر درآورديرشته تحر  بهافت، در هندوستانيان يپا

ثبت احوال و . عه استي شيها  خاندانينگار خين کتاب، نخست تاريت اياهم
االحوال ما را در شناخت هرچه   در مرآتي و بهبهانيخاندان مجلس  بهات مربوطيجزئ
 ي و فرهنگي علميها نهيکوشد تا در زم  ميآقا احمد .كند  مييارين خاندان يبهتر ا
از نقش اي  هيژ ويعالوه هر کجا که آگاه  به.ار ما بگذاردي الزم را در اختيها يآگاه
ن ي ا مهميها آورده است و نقش و سهم آنان را در رخدادي آنان داشته مطالبياجتماع
  .اد کرده استيدوره 

ة  و نحوي هند شرقي از مشاهدات خود در هند، و نقش کمپانيلسپس شرح مفصّ
  .کند  ميسلطه گرفتن هند را ذکر به

ات کامل اعم از آداب و رسوم آنان ين اوضاع و احوال مردم هند را با جزئيهمچن
 هندوستان ةوع نگارش دربارن نيکند که ا  ميانينحو احسن ب  بهره رايغ اعتقادات و

  .ر استينظ يب

                                                   
  .نو دهلي, دانشجوي پيش دکتري فارسي دانشگاه جواهرلعل نهرو  ∗
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   کتابمؤلّف
 يد بهبهانيعه وحي شي استادالفقهاة و نوي بهبهاني علمحمد فرزند آقا يآقا احمد بهبهان

 را در همان کرمانشاه يماتعلوم مقد. د شدق در شهر کرمانشاه متولّ ۱۱۹۱در سال 
کند و   ميات سفريعتبات عال  بهق ۱۲۱۰ل در سال ي تحصة ادامي سپس برا,رديگ ميفرا

خ جعفر يامه بحرالعلوم و ش چون علّييجا جمعاً حدود پنج سال نزد علما و فقها در آن
  که خود نوشته استيبنابر شرح. دينما  ميضيگران کسب فيالغطا و د کاشف
 مشهد  بهق از راه کاشان ۱۲۱۸ران و عراق سفر کرده است و در سال ي ا مهميشهرها به
ره قشم يجز  بهجا شود و از آن  ميعباسزد وارد بندر يسپس از راه تون، طبس و رود،  مي

  .شود  ميي وارد بندر بمبئي سالگ۳۰ق و در سن  ۱۲۲۰مسقط و در آغاز   بهو از قشم
 يو. رود  ميدرآباد دکهني، پونه، تلجاپور، حي نپوليشهرها  بهيآقا احمد از بمبئ

در . کند  ميمرشدآباد سفر  بهکلکته و بعد  بهجا  بندر و از آنيمچهل  بهيپس از چند
ق وارد  ۱۲۲۱قعده  يهفتم ذ. کند  مي ازدواجي از خاندان مجلسيآباد با دخترمرشد

کند و   ميجا اقامت ن در آيتمد. رود  ميبنارس  بهآباد مياز عظ. شود  ميآباد ميشهر عظ
  را انجاميني علوم دسي تدريتجا مد در آن. شود  ميآباد ضي بعد وارد شهر فيچند
 يد دلدار علي آن شهر از جمله سيدر لکهنو علما. شود  ميدهد سپس وارد لکهنو مي
بار . شود  ميفيلأس و تياو در آن شهر مشغول تدر. نديآ  ميشواز اويپ  بهيرآبادينص
 ض خود رايرود و در راه ف  ميگر هندوستاني ديشهرها  بهکند و  ميگر آهنگ سفريد
 توجه االحوال را با آقا احمد مرآت. رساند  ميتيب  و دوستداران اهلينيلوم داب عطلّ به
 ز برخوردي نيسي انگلين با امراي همچنيو. نگارد  مين سفرهايمشاهدات خود در ا به
ط فرانسه بر  در هند، تسلّها س و فرانسه و آداب و رسوم آني انگلةچخيکند و تار مي

 العالم شرح ل در جلد دوم مرآتيتفص  بها راينن و اسپاي چيخ کشورهايمصر و تار
  .دهد مي

ران يا  بهنگارد و همان سال  ميالعالم را ق مرآت ۱۲۲۵آقا احمد در سال 
 در دست ياطّالع چيران هيا بهفانه از سرگذشت او پس از بازگشت سأمت. گردد مي باز
گذرد و  مي دري سالگ۴۵ق در سن  ۱۲۳۵ن که او در کرمانشاه در سال يفقط هم. ستين
ه يتنب: بود از جملهياديفات زيلأ تيآقا احمد دارا .شود  ميخاک سپرده  بهکنار پدرشدر
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خ والدت و وفات سادات ائمه اطهار؛ ي؛ تاريخ بغلين؛ عقد الجواهر الحسان؛ تاريالغافل
ه يه؛ حاشي اصول االحکام االلهيه فيام؛ رساله نوراالنوار؛ دررالغرويک و بد ايخ نيتار
  .رهياالزهار وغ عيه؛ ربيدصم

  نما االحوال جهان مرآت
ق از  ۱۲۱۰آقا احمد پس از سفر در سال 
 را که در يکرمانشاه حوادث و واقعات
نمود در   ميطول سفر خود مشاهده

ل جلد او. االحوال آورده است مرآت
احت ياالحوال در دوران س مرآت

  .هندوستان نوشته شده است
حال خاندان خود، سپس  ابتدا شرح.  استيث گوناگون مباحياالحوال دارا مرآت
 ها هندوستان و هر آنچه که در کتاب  به، از والدت تا ورودمؤلّفل خود حال مفصّ شرح

  . آمده است,ده استيگران شنيا از ديخوانده و 
 ة درباريات ارزشمنداطّالعسفر هند،   به از فصول مربوطياري در خالل بسمؤلّف
ات و عادات و رسوم مردم ي و روحي اجتماعيشناس  و روانيشناس ، مردميشناس جامعه
ن و ي در آن سرزمياحت و زندگيدهد که محصول پنج سال س  ميدست  بههند

  .مشاهدات و مطالعات و مذاکرات فراوان است
ر ين و ميخ حزين در تاري حزي علمحمدخ يه کار شيشتر شبي کار او بةويش
ف بوده و از يطر عبداللّير ميثأشتر تحت تياو ب. م استالعالةحتفف در نگارش يطعبداللّ
 يادي زياي مزاياالحوال دارا  مرآتها نيا با تمام اام.  او کمک گرفته استيها نوشته

  .ادشده فاقد آن استياست که دو اثر 
ان يپا  بهآباد هند ميق در شهر عظ ۱۲۲۵ل سال االو عياالحوال را در رب آقا احمد مرآت

  :ديگو  مييآخر کتاب ضمن اشعاردر . رساند
ــ ــال  يپ ــارس ــام اويت   خ اتم
  ر خردمند با عقل و هـوش      يدب
 

ــ ــا  تفکّ ــشد رهنم ــودم ب   ر نم
  االحـوال مـا    ه مـرآت  کـ  ابگفت

                           )۱۲۲۵( 

اعياد و عبادات اهالي  آقا احمد به
ها را  هند نيز اشاراتي دارد و آن

: مختصراً شرح نموده است مانند
رقص برهمن بچگان، عيد رت 
چاتره، ديوالي، دسيره، نسبت، 
هولي، چرخ پوجه، ستي شدن زنان 

 .غيره  وهنود، نذر و نياز



  نما االحوال جهان گذري بر مرآت  ٢٥١

  

ن کتاب در يل ا مانده است و قسمت اوياالحوال برجا  از مرآتيد متعديها نسخه
ق هردو جلد  ۱۳۷۲ح شد و در سال ي تصحي دوانيط علر توسن بايلش او ۱۳۷۰سال 
  .ديچاپ رس  بهح وي تصحي دوانيط علن کتاب توسيا

ن کتاب از پنج نسخه متفاوت استفاده کرده است که عبارتند از يح اي در تصحيو
 ةن دو نسخه از کتابخاني در قم و همچنياهللا نجف تي آة ملک و کتابخانةنسخه کتابخان

  . بوده استتوجهشتر مورد ين دو نسخه بي که ايملّ
 استنساخ ي موسويط صفدر علآباد توس مي، در شهر عظ۱۴۶۶ ةشمار  بهل اوةنسخ
ه ي خود چند جا بر آن حاشيار آقا احمد بوده است و وين نسخه در اختيا. شده است
  .زده است
 خوشخط و کامل ي مجهول وليخط کاتب  به است که۲۸۴۵ ةشمار  به دومةنسخ
 بهتر از ي با انشاين است که آقا احمد فهرست جامع و کاملي دوم اةاز نسخيامت.  است

  .متن در آخر کتاب آورده است

   کتابيمحتوا
 است که در اصل شرح يد بهبهاني و وحيحال خاندان مجلس بخش نخست کتاب، شرح

  . استي مجلسيدر عليرزا حي از ميامه مجلس خاندان علّةل رساليو تکم
است که او نگاشته اي   سفرنامهيعبارت  به ومؤلّفبخش دوم کتاب شرح حال خود 

را آورده » ران و عراقيا« گوناگون يشهرها  بهل و مسافرتيو در آن خاطرات تحص
  . ادامه دارديبمبئ مؤلّف بهن بخش تا آغاز ورود ياست ا

ر از ورود کتاب است شامل سفيها سمتقن يتر بخش سوم کتاب که از مهم 
  مختلف هند و حاالت خود سخنيل از شهرهايتفص  به است که در آنيبمبئ به
  .ن بخش ادامه دارديد و تا خاتمه ايگو مي

اد از احوال شاهان فرنگستان ير شده يم تعبمقصد سو  به کتاب که از آنيانيبخش پا
دست   بهييقاي، آفرييکاي، آمريي اروپاي از کشورهايره است که ضمن آن آگاهيغ و

 هند يس و حکومت کمپانين بخش مخصوص کشور انگليمقام سوم ا .آورده است
  . در هند استها يسي حکومت انگلي است که شرح چگونگيشرق
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 ي رخدادهايبرخ  بهرملوک است که ضمن آنيملوک و غ  بهيحي کتاب نصاةخاتم
  .ز اشاره شده استي ني نادرة دورياواخر عصر صفو

 کتاب را در مؤلّف خود يول.  کتاب استي محتوايث معرفيح از يبند مين تقسيا
 مؤلّفحال  حال خاندان و مطلب پنجم در شرح پنج مطلب آورده که مطلب چهارم شرح

 کتاب يز در انتهايخاتمه ن. رد که شامل سه مقصد استيگ ميتا خاتمه کتاب را در بر
  .آمده است

 ياديت زز مسلمان و هندو دقّان اعم ايآقا احمد در رابطه با آداب و رسوم هند
ا در يو . يوانات هندي و حها ، نباتات، گلها وهي ذکر آب و هوا، مکرده است مثالً
  :کند  ميميفه تقسيپنج طا  به راها  هند که آنيخصوص اهال

 و ي اوالد افغان تورانيعنيهان تم پيه؛ سيم اوالد قزلباشياول اوالد سادات، دو”
. اند  هندو بودهها داالسالمند و اجداد آني که جديمع جيعنيخ ي، چهارم شيکابل

  “…ن مملکتنديه اي اهليپنجم هنود که اهال
 سخندر تسخير کشورها س ي انگليها سهيله و دسي شاه مغول و حةسپس دربار

  :ديگو مي
اسم سفارت و   بهل او رااند، او ر آن داشتهي را که اراده تسخي و هر مملکت…”

  آن مملکت رايساؤده، سرداران و ارکان دولت و رتجارت در آن رخنه کر
فته کرده، بعد ي فريفه و نرم زبانيف لطيسه و تحاينار و اقمشه نفيدادن درم و د به

اند، چنانچه از مطالعه احوال هند معلوم  سهولت تمام بر آن مسلّط شده  بهاز آن
  .“خواهند شد
 شرح  را مختصراًها  دارد و آننيز اشاراتي هند ياد و عبادات اهالياع  بهآقا احمد

، يره، نسبت، هولي، دسيواليد رت چاتره، ديرقص برهمن بچگان، ع: نموده است مانند
 در بيان اين اعياد و رسومات وي .غيره  وازي شدن زنان هنود، نذر و نيچرخ پوجه، ست
ات مشاهد  به تحقيقي ندارد و بسنده كرده استةکار نبرده است و جنب  بهدقت الزم را

دور از برخي  شخصي آقا احمد است و ةسطحي و چيزهاي سماعي که اکثرا نظري
تاريخ و اصول اين آداب و   بهكه آقا احمد بيشتر نگاه منفي دارد و بدون آن. تواقعي
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 آقا احمد ها وجود همه اين با.  انتقاد نموده استها ي داشته باشد از آنتوجهرسوم 
  .وضاع اجتماعي و مذهبي آن زمان آشنا سازدكوشيده است تا خواننده را با ا

كه باز بيان مشاهده شخصي اوست (ت عروسي هنديان  سالم كردن، كيفية طريقوي
ت اجتماعي زنان بيوه و شيوه وضعي.) توان آن را بر تمام جامعه اطالق نمود و نمي

  . را نيز مورد مطالعه قرار داده استها ساختن خانه، قهوه خانه
كوشد جزئيات جغرافيايي و شكل شهر و آداب   ميكند  ميري كه سفرهر شه  بهوي

بيند كه   ميهمچنين اگر پلي يا بنايي را. جا را بيان كند جا و احوال علماي آن و رسوم آن
  :كند مانند در ذكر پل شهر جونپور  ميارزش تاريخي دارد آن را نيز بيان

 نامند و بر آن پل محكم در وسط شهر جاريست كه آن را گومتياي  و رودخانه”
 هندوستان بود ياالقتدار قدما  ذوييخانان كه از امرا بسيار عالي فهيم غالم خاِن

تا . ساخته است، و عدد جمل لفظ صراط مستقيم موافق تاريخ بناي اوست
  .“ام آن خوبي و انضباط پلي در اين حدود نديده  بهحال هب

ت تاريخي است كه عالوه بر بيان توان گفت اين كتاب داراي اهمي  ميدر مجموع
 تاريخي و آداب و رسوم آن دوره ةي براي آشنايي با يك دوريشرح احوال، راهنما

ممكن است كه در . ي آن را بر تمام جامعه اطالق نمودها ولي نبايد نوشته. است
كه در اين  گونه آداب و رسوم رواج داشته ولي بيان اين و يا در زماني ايناي  گوشه
چون  .ت همه داراي اين آداب و رسوم بودند و يا هستند برداشتي است غيرعلميمملك

عقايد خرافي داشته باشند اما اين عقايد بر عموم مردم اي  در هر بالدي ممكن است عده
  .دشو ياطالق نم

اين كتاب عالوه بر سفرنامه بودن و بيان شرح احوال، كتابي است اخالقي و داراي 
  . و درس عبرتي است براي مردمموعظه براي شاهان

  منابع
  . هجري١٤١٨, قم, اعالم الشيعهطبقات  :محسنآقا  تهراني،آقا بزرگ  .۱
، مصحح ١ ، جنما االحوال جهان مرآت: احمد بهبهاني، آقا احمد بن محمد علي .٢

  .ش ه ١٣٧٣ اولناشر مرکز فرهنگي قبله، چاپ  علي دواني،
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 المسامعجة و الخواطرهةنز :ين الحسني بن فخرالد حكيم عبدالحي،حسني لكهنوي .۳
 .۷ج ، م ١٩٧٩/ه ١٣٩٩حيدرآباد،  المعارف العثمانيه،ة، دائرو النواظر

, خراسان اسالِمک ريسرچ سنتر, انوار مطلع: سيد مرتٰضي حسين, صدراالفاضل .۴
 .م ١٩٨١/ه ١٤٠٢, کراچي

، بيروت، كوشش حسن امين ، به۲ ، جاعيان الشيعه: آقا سيد محسن امين, عاملي .۵
 .م ۱۹۸۶

  



  نويسي در ايران و جهان سفرنامه نگاهي به  ٢٥٥

  

  نويسي در ايران و جهان سفرنامه نگاهي به
  ∗پگاه خديش

  سفرنامه
 ات تاريخي دراطّالعل متأ اماشوند،  ها گرچه از منابع جغرافيايي محسوب مي سفرنامه

عنوان  ها گذشته از ارزش تاريخي، به براي سفرنامه. خصوص جوامع بشري هستند
اند، نيز نقش  اعي و فرهنگي شدهالت اجتمآثاري كه منشأ يا دست كم تسريع كننده تحو

اوري حمل و نقل، مسافرت را سهل ر كرد كه اگر فنّتوان تصو آساني مي به. قائل هستند
ها و  ويژه سينما و تلويزيون، مشاهده سرزمين اوري ارتباطات، بهو ساده نكرده بود؛ و فنّ

عنوان تنها  ها به نامهه و همگاني تبديل نكرده بود، سفراي روزمر تجربه مردمان ديگر را به
اين  با. ت بسياري داشتندها و مردمان ديگر، اهمي ل از سرزمينات دست اواطّالعمنبع 

شود، و بيشتر كاركرد  هاي فردي مسافر مربوط مي انتقال تجربه ها به وجود، سفرنامه
  .سرگذشتنامه خودنوشت را دارد

سفرنامه حقيقي، . كنند قسيم ميسه گروه حقيقي، تمثيلي، و خيالي ت ها را به سفرنامه
تسكين . راستي در جهان خارج انجام گرفته است شرح و گزارش سفري است كه به

هاي تمثيلي  تعالي، يا اثبات و تبليغ چنين سفري از فوايد سفرنامه يك روح آزمند به
  بردسيريمحمداالرواح از  ارداويراف نامه؛ مصباح توان به هاي آن مي است كه از نمونه

  ).٢٢-٢/٤(اشاره كرد ) ٦قرن (المعاد اثر سنايي غزنوي  ؛ و سيرالعباد الي)٦ قرن(
 وهم و خيال و ةهاي خيالي آن است كه نويسنده با استفاده از قو منظور از سفرنامه

هاي  هاي قابل ذكر سفرنامه از نمونه. نگارش بپردازد با الهام از مشاهدات قبلي خويش به
                                                   

  .پژوهشگر ايراني  ∗
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العابدين  نامه زين ي اصفهاني اثر جيمز موريه و يا سياحتخيالي كتاب حاجي بابا
هاي  سفرنامه) الف: موارد ذيل اشاره كرد توان به هاي خيالي مي از سفرنامه. اي است مراغه

مذهبي مانند  ـهاي اخالقي  سفرنامه) اثر ابوعلي سينا؛ ب  بن يقظانفلسفي مانند حي
هاي  سفرنامه)  آقا نجفي قوچاني؛ جنوشته دانته يا سياحت غرب اثر» كمدي الهي«

) م ١٧٤٥-١٦٦٧( اثر جاناتان سويفت انگليسي »سفرهاي گاليور« سياسي مثل ـ اجتماعي
هاي  سفرنامه) كند؛ و د كه با سبكي آميخته با طنز و مطايبه از اوضاع زمانه انتقاد مي

  .لي اوهاي تخي هاي ژول ورن و داستان  تخيلي مانند سفرنامهـ علمي

  نويسي در جهان  سفرنامهةقساب
ها  مصريان است كه قدمت يكي از آن ق بههاي سفر متعلّ ترين گزارش برخي از كهن

حدود (رسد، و آن سفرنامه كوسموس اسكندراني است   ششم پيش از ميالد ميةسد به
، ص ٢ج  ٦:(اتيوپي، هند غربي، و سيالن است  كه گزارش سفرهايش به.) م.ق ٥٤٨
٨١٧.(  

 ة، با نوشتن كتابي دربار.م. ق٢٩٥ل در هند در  سفير سلوكوس اومگ استنس،
 .)م. ق٢٩٠-٢٠٨(خ يوناني پولوبيوس مور. داشت شگفتي وا هندوستان، دنياي يونان را به

 او پيدا نشده است، ةنويسي با وسعت تحصيل و سفر و تجرب كه تاكنون كسي در تاريخ
ات و اسناد و حقايق اطّالعوجوي  تگويد كه در جس با افتخار از سفرهايي سخن مي

 ٦٥(ميان نويسندگان رومي، هوراس  در). ٦٨٥-٦، ص ٢ج  ٨:(ده است بوجغرافيايي 
يادگار  ، شهري در ايتالياي كنوني، به١برونديسيوم گزارشي از سفر خود به.) م ٨-.م.ق

، ) سومةسد(هاي جالب، سفرهاي گايوس سولينوس  از ديگر گزارش. گذاشته است
دان معروف يوناني، بسياري از مطالبش را برپايه  استرابون، جغرافي. يتانيا و آسياستبر به

  .ها و سفرهاي خود آورده است ديده
در ) م ٣٩٩-٤١٤حدود ( ٢هيان-ها بايد از سفرنامه فا هاي چيني ترين سفرنامه از كهن

ساسانيان  هوئن تسانگ، زائر چيني كه در اواخر روزگار ةهند؛ و سفرنام شرح سفرش به
                                                   

1. Brundisium. 
2. Fa-Hian. 
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سرگذشت ). ٨١٧-٨ ص ,٢ ج ٦(:كرد  كرده بود، ياد  ايران سفرةهاي همساي سرزمين به
 سال قبل از ٤٢٥ترين وصف عربي از ديار چين است كه  سفر سليمان تاجر، قديمي

در آوريل  ١جوواني دو پيانو كارپيني). ٣١١، ص ٤ ج ٩(:ماركوپولو نوشته شده است 
كاميابي نبود،  ت او توأم بامأموري. در قراقروم اعزام شددربار خان مغول  به. م ١٢٤٥

اين مجموعه .  تحرير كشيدةرشت اروپا داستان سفر خويش را به لكن پس از بازگشت به
 ٩(:رود  شمار مي هاي كالسيك ادبي جغرافيا به  كتابةسليس و دقيق، امروز در زمر

وي در . د ماركوپولو بدانيمنويس اروپايي را باي مشهورترين سفرنامه). ٣٣٦، ص ٤ ج
، شرح » ماركوپولوةسفرنام«يا همان » جهان شرح«كتاب . دنيا آمد  در ونيز بهم ١٢٥٤

پولو در هر نقطه، . اش در چين است خاور دور و اقامت هفده ساله سفر طوالني او به
ها، خلق و خوي مردم، آداب و  هاي طبيعي، راه ت و ثروتشرايط جغرافيايي، وضعي

وي در مسير ). ١٣، ٨ ١٧(:داد  دانست شرح مي چه را كه مفيد مي  و خالصه آنسنن،
فارس، ايران، بلخ، كاشغر، و ختن  هرين، خليجالنّ سفرش از فلسطين، ارمنستان، بين

وطن  ايران آمد و از راه قسطنطنيه به ، به)جنوب هند(بازگشت از سوماترا  گذشت و در
ان راه قديمي سياح و مسافر معروف چيني هوئن قسمتي از راه سفر پولو هم. بازگشت

  ).٤٤٧، ص ١ ج ٢١(:تسانگ بود 
جويان اروپايي خاور  هاي شانزده و هفده، كاشفان و جهانگردان و حادثه هدر سد

صورت سفرنامه برجاي  زمين را از نزديك بررسي كردند و نتايج مشاهدات خود را به
گويند اين سفرها  دانند و مي هاي خبيثانه مي هبرخي، اين سفرها را داراي انگيز. گذاشتند

ها مردم خاور زمين مورد تمسخر  اند، زيرا در آن در پي اهداف استعماري صورت گرفته
  . اند قرار گرفته و حقايق وارونه شده

گزارش . صورت سفرنامه است بسياري از بهترين آثار منثور نهضت رمانتيك به
هاي  نامه«. هاي اوست تر از ساير رمان  پرخواننده١٧٨٨)-١٧٨٦(ايتاليا  گوته از سفرش به
 از ايوان »كشتي پاالداي«و ) ١٨٢٦-١٧٦٦( از نيكوالي كارامزين »يك مسافر روسي

  ).٨١٨، ص ٢ ج ٦(:از اين قبيل آثارند ) ١٨٩٠-١٨١٢(گانچاروف 

                                                   
1. Giovanni de Piano Carpini. 
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  نويسان خارجي ايران در آثار سفرنامه
ايران سفر كرده و گزارش سفر خود را  بهترين جهانگرداني است كه  هرودوت از قديمي

ايران مسافرت كرده و كتابي  ، نيز به.)م.ق ٤٣٠-٣٢٥(گزنفون، مورخ آتني . نوشته است
 سلطنت ةدر دور. خود برجاي گذاشته است  از»نشيني ده هزار نفر يوناني عقب«نام  به

 ايران خدمت ايران آمد و هفده سال در دربار اردشير دوم، كتزياس، پزشك يوناني به
آثار اين مسافران در دوران .  در مورد تاريخ ايران نوشت»پرسيكا«نام  كرد و كتابي به

مغرب  باستان سهم بزرگي در معرفي ايران به
ها و بعدها شناخت تاريخ اين سرزمين داشت  زميني

نخستين جهانگرد غربي كه در ). ٢٣-٢٢ ٢٠(:
امين بن ايران سفر كرد، خاخام بني دوران اسالمي به

هاي  خناح از اهالي تودالي اسپانيا بود كه بين سال
در روزگار سلجوقيان از كشور ما . ق ٥٦٠-٦٩

 خليج فارس ةاو نخستين جهانگرد غربي است كه بعد از دوران باستان دربار. ديدن كرد
هاي  برد كه بخش پس از او بايد ماركوپولو را نام. جاي گذاشته است مطالبي از خود به

احان معروف عصر تيموري روي از سي.  ايران استةاش دربار  زيادي از سفرنامهاًنسبت
سمت دربار تيمور  به. ق ٧٠٦، فرستاده هانري سوم است كه در ١گونزالس دو كالويخو

در اواخر قرن نهم  ٢جوزافا باربارو). ١١٠، ٥٩ ٢٠(:ه كرد  دقيقي تهيةحركت و سفرنام
ها، و   شهرها، جشنة خود دربارةوي در سفرنام. ام شدايران اعز سوي دولت ونيز به از

  ).١١٥-١١٤ ٢٠(:هاي ايراني سخن گفته است  بازي
 ايران ةهايي دربار نامه ايران سفر كردند، سياحت جهانگرداني كه در دوران صفوي به

شناسي و آگاهي از اوضاع و احوال اجتماعي،   ايراناند كه در مواردي از منابع مهم نوشته
توان گفت در هيچ  جرأت مي به. روند شمار مي سي، و اقتصادي دوران صفوي بهسيا

كشور ما ةاندازه دوران صفوي دربار احان خارجي بهعصري از اعصار تاريخي ايران، سي 

                                                   
1. Ruy Gonzalez de Claviyjo. 
2. Giosofat Barbaro. 

ترين سفرنامه موجود  كهن
 ة سفرناماًفارسي ظاهر

 .ناصر خسروست
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يك هيئت نمايندگي انگليسي براي . ق ١٠٣٨در . اند از خود مطلب برجاي نگذاشته
نام  يكي از اعضاي اين هيئت به. ران شددست آوردن منابع جديد تجارت وارد اي به

 مسائل اجتماعي و اقتصادي ةات كاملي درباراطّالع خود ةتوماس هربرت در سفرنام
ژان . گذارد اختيار مي شناسي، و جز آن در ها، تاريخ، جغرافي، باستان ايران، شهرها، باغ

فاصله  هجري است كه در ١١احان قرن ترين سي باتيست تاورنيه، يكي از بزرگ
امور  او با نظري دقيق به. ايران سفر كرد حداقل شش بار به. ق ١٠٧٥ تا ١٠٤١هاي  سال

آميز از  هاي خود از تعريف اغراق بزرگ و كوچك بسياري پرداخته و در بيشتر گزارش
 ايران عهد صفوي و عادات و رسوم و افكار و ةاو از جامع. ايران خودداري كرده است

ژان شاردن در ). ١٦٩، ١٦٦، ١٣٣ ٢٠(:دهد  خواننده مي يقي بهها شناخت عم عقايد آن
شود هيچ فرد  گفته مي. ايران سفر كرد دوبار ديگر به ١٠٨٢ايرن آمد و تا   به١٠٧٦

نامه ده  سياحت. ايران دوران صفوي آشنا نساخت ها را با اندازه او غربي اروپايي به
هايي است  ترين و بهترين سفرنامه ل، در شمار مفصّ» شاردنةسفرنام«جلدي او باعنوان 

  ).٢٠١ ٢٠(: ايران نوشته شده است ةكه دربار
ايران رونق خود را از دست داد و تا  پس از سقوط صفويه مسافرت اروپاييان به

ات زيادي در اطّالعايران  جز مواردي پراكنده از ورود ايشان به روي كار آمدن قاجاريه به
 ةسفرنام. ايران سفر كرد به. ق ١٢٠٢ تا ١٢٠٠رانكلين كه از جز ويليام ف اختيار نداريم، به

ة زنديه و آغاز سلسلةهاي آخر دور سال ت است كه مربوط بهاو از اين جهت حائز اهمي 
دهد  اين دوره نشان مياو دورنماي مبهم و تاريكي از اوضاع ايران در . قاجاريه است

:)٢٨٠ ٢٠.(  
ت جغرافيايي ايران، راه را پلئون و موقعيهاي نظامي نا  سياست١٣در اوايل قرن 

اينان موجب شدند كه ايرانيان . هاي سياسي و نظامي و مسافران خارجي گشود گروه بر
برخي از اين مسافران سرجان ملكم، . از فرهنگ و شيوه حكومت اروپا بيشتر آگاه شوند

بودند  ١الفوا، و مادام ديو)م ١٨١٦-١٨٨٢(، كنت گوبينو )م ١٧٨٠-١٨٤٩(جيمز موريه 
:)٣١٦-٣١٢ ٢٠.(  

                                                   
1. Dieulafoy. 
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ديدگاه يك نويسنده   با قلمي شيرين از»سه سال در آسيا«گوبينو در كتاب 
 قرن نوزدهم بررسي ةدان، اوضاع سياسي و اجتماعي ايران را در نيم هنرشناس و تاريخ

هاي تحقيقي  ات گوبينو مشاهدات يك مسافر است كه چه بسا با ديدگاهنظري. كند مي
او مشاهدات و نظريات . ي كردها را مستند و رسمي تلقّ ته باشد و نبايد آنتفاوت داش

هاي  ها و شنيده شخصي خود را ابراز كرده است و طي سه سال اقامت در ايران، ديده
گوبينو براساس عقايد . ن داشته، با زباني گيرا نوشته است تفنّةي جنبخود را كه تا حد

ا تعاليم اسالمي و اصول انساني هماهنگي ندارد، در وجه ب هيچ نژادپرستانه خود كه به
 مسائل مذهبي ةوي دربار. هاي آسيايي و افريقايي را تحقير كرده است تچند مورد ملّ

از سوي ديگر . هايي كرده است كه با حقيقت مغاير است نيز گاه اظهار نظرها يا نقل قول
  ).٨-١ ١٣(:شود  اشتباهات تاريخي نيز در اين كتاب ديده مي
هاي  ، در مسافرت)شناس مهندس و باستان(مادام ديوالفوا همسر مارسل ديوالفوا 

فرانسه، تركيه، قفقاز، ايران، و  ، بهم ١٨٨١-٨٦هاي  علمي و تحقيقاتي همسرش در سال
جا،  آن او از هنگام حركت از فرانسه تا مراجعت به. كرد هرين او را همراهي ميالنّ بين

 مشاهدات و تحقيقات شوهر خود را يادداشت كرده و وقايع روزانه مسافرت و
چاپ رسانيده   به»مسافرت ديوالفوا در ايران و شوش و كلده«صورت كتابي با نام  به

 تاريخي ةمطالعه اين كتاب عظمت و شوكت ايران و سربلندي ايرانيان را در ازمن. است
اجتماعي، اقتصادي، سازد و از سوي ديگر سلطنت استبدادي؛ اوضاع اداري،  م ميمجس

ي وضع زندگي ايرانيان در طور كلّ ها و وسايل نقليه؛ و به فرهنگي، زراعتي و تجاري؛ راه
 آثار تاريخي و ةسازد و نيز دربار طور كامل و دقيق، روشن مي  شاهان قاجار را بهةدور
  ).٣-٢ ١٤(:گذارد  ات مفيد و دقيقي در اختيار خوانندگان مياطّالع ايران ةابني

ايران سفر كرده بايد از ابراهام جكسون، استاد  احان اروپايي كه به جديدترين سياز
ايران  بهم  ١٩٠٣/ش ١٢٨٢برد، كه در  هاي هند و ايران نام دانشگاه كلمبيا و مدرس زبان

كه در آن شرح » ايران، گذشته و حال«حاصل مطالعات او كتابي است با نام . آمد
هم آميخته  شناسي به ا با مطالب تحقيقي تاريخي و باستانايران ر انگيز سفر خود به دل

اين نواحي سفر كرد و در بازگشت  به. م ١٩١٠ و ١٩٠٧وي دوباره در ). ٤٨٦ ٢٠(:است 
لش  اوةوي در سفرنام.  را نوشت»اماز قسطنطنيه تا زادگاه عمرخي«امريكا كتاب  به
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ت جمشيد، و ساير آثار بستان، معبد كنگاور، تخ  طاقةتوضيحات ارزشمندي دربار
  ).٨:٧(باستاني ايران داده است 

هاي  اندكي پس از ظهور اسالم، مسلمانان سفرنامه. نويسي نزد مسلمانان سفرنامه
هاي جغرافيايي و تاريخي تأليف  صورت كتاب صورت مستقل و چه به بسياري چه به

ها و فاصله شهرهاست، حاصل  ت وصف راه كه در حقيق»مسالك«هاي  كتاب. كردند
 از نوع اًها بوده و غالب مشاهدات نويسندگان آن

، ص ٢  ج٦(:روند  شمار مي ها به نامه سياحت
نويس عرب  يعقوبي نخستين جغرافي). ٨١٩

ها را بر  است كه در قرن سوم هجري سرزمين
 اً و اختصاصپايه مشاهدات خود تعريف كرده

 ةگفت به. ت پرداخته استسياح همين منظور به به
خودش از آغاز جواني و شكفتگي ذهن، 

رو، ممالك اسالمي را  ها عالقه پيدا كرد، از اين دانستن اوضاع شهرها و فاصله راه به
هاي خود را در شرق و غرب در  وجوها و مسافرت و حاصل جست) ٥٨ ١١(:گشت 
  ).ز٥(:  تأليف كردمختصر اخبارالبلدانكتاب 

براي . ق ٣٣١وي در . حوقل است ردان مسلمان در اين عصر ابناز ديگر جهانگ
بغداد، افريقاي شمالي، اندلس، ناپل، عراق، ايران، و قسمتي از هند مسافرت  تجارت به

 االرض ةنام صور  خود را المسالك و الممالك ناميد ولي اثرش بهةحوقل سفرنام ابن. كرد
. رود شمار مي هاي غرب به ي سرزمينوي از نخستين خبرگان جغرافيا. نيز معروف است
نام ابودلَف  ل قرن چهارم يكي از دانشمندان عرب به اوةنويسان در نيم از ديگر سفرنامه

 ةرسال. الثانيه نوشته استةلاالولي و الرساةلهاي الرسا  پرارزش با نامةوي دو رسال. است
ن و هند است و مسافرت ابودلف ميان قبايل ترك آسياي مركزي چي نخست مربوط به

هاي طوالني او در نقاط مختلف ايران است كه در آن  مسافرت رساله دوم مربوط به
از ديگر .  ايران آمده استةات بسيار سودمندي درباراطّالعاختصار،  بياني ساده و به با

٣٣هاي  وي در سال. خان و جهانگردان قرن چهارم هجري، مسعودي استمور-
استخر، هند، مولتان، منصوره، چمپا، سيمور، سرانديب فارس، كرمان،  به. ق ٣٠٩

توان گفت در هيچ  جرأت مي به
عصري از اعصار تاريخي ايران، 

اندازه دوران  احان خارجي بهسي
 كشور ما از خود ةصفوي دربار

 .اند مطلب برجاي نگذاشته
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 ماداگاسكار، گرگان، شام، فلسطين، و انطاكيه سفر ة، چين، آذربايجان، جزير]سريالنكا[
ت بيان دقّ  به»التنبيه و االشراف«هاي خود را در كتاب  ها و شنيده كرد و حاصل ديده

  ). يا ـ يج٥(:كرده است 
نويس ايراني است  وي نخستين جغرافي. احت نهادسي رو به. ق ٣٠٣استخري در 

 صقالبه ةات او درباراطّالع). ٤٤ ٢٠(:كه كتابش را براساس مشاهدات شخصي نوشت 
كه مختصر و پراكنده است خالي از ارزش نيست  و قبايل خزر با آن) اسالوها(
  ).ي ٥(:

هاي  رزمين، س.)ق ٣٨١-(سي مقد بكر البسار مشهور به  بن ابيمحمدابوعبداهللا 
 تمام ةات درباراطّالعهدف او گردآوري . جز سيستان و اسپانيا را درنورديد اسالمي، به

  ).٥٨ ١٧(:ها و مشاهدات شخصي بود   مسافرتةنقاط دنياي اسالم برپاي
شد تا حقيقت حال ايشان را دريابد، چندان كه  لباس هر گروهي داخل مي سي بهمقد

ابوريحان ). ٣١٣ ١١(:خود گرفت   سي نام و لقب بهدر شهرها و ممالك مختلف بيش از
نام  هند، كتابي به بيروني حكيم و دانشمند نامي ايران، در جريان حمله محمود غزنوي به

ات بسيار دقيق اطّالعقانه اي محقّ گونه ن هندي نگاشت و به تمدةدربار» تحقيق ماللهند«
دست داده  و مردم آن سرزمين بهات، ن، فرهنگ، زبان، ادبي تمدةو ارزشمندي دربار

  ).٦٨:١٠(ه بسيار قرار گرفت اثر او از زمان نگارش مورد توج. است
 ٤٣٧سفر وي از .  ناصر خسروستة سفرناماًترين سفرنامه موجود فارسي ظاهر كهن

وي در اين سفر از شهرهاي مرو، نيشابور، سمنان، ري، قزوين، .  طول كشيد٤٤٤تا 
). ٨٩٦ ص ٢ ج ،١٥(:ه، و قاهره گذشت ، شام، فلسطين، مكّآذربايجان، آسياي صغير

. داشت هاي خود، يادداشت روزانه برمي ها و گاه شنيده ناصر خسرو از آغاز سفر از ديده
 ١٩(:ع و ارزنده است ها متنو ها بسيار وسيع و موضوعات آن  اين يادداشتةزمين
  ).ويك سي

ن ششم هجري است كه بر سر راه خود احان قرخاقاني، شاعر بلند پايه، از شمار سي
ه، عراق عجم و عراق عرب را سياحت كرد و حاصل مشاهدات خود را در مثنوي مكّ به

  ).٥٧ ٢٠(:جاودانه ساخت  العراقين ةحتفبهاي  گران
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شهرهاي اصفهان، تبريز، اران،   سفري به٦٧٨نزاري قهستاني شاعر قرن هفتم نيز در 
اي منظوم سرود  بازگشت سفرنامه بيل، و ابهر داشت و درگرجستان، ارمنستان، باكو، ارد

  ).٧٣٨، ص ٣ ج ١٥(:
سفارت و دربار  در دوران پادشاهي شاهرخ، به.) ق ٨١٦-٨٧(اق سمرقندي عبدالرزّ

سلطان بيجانگر از بنادر هند منصوب شد و سه سال از زندگي خود را در اين سفر 
، شرح اين سفر را با توصيف استادانه. سپري كرد

 »عدينالس مطلع«هرجا و هرچه ديده بود، در كتاب 
ترين  اين كتاب از جمله جامع. تفصيل آورده است به

 ج ١٥(:و معتبرترين كتب تاريخ عهد تيموري است 
  ).٥١٤، ٥١٢، ص ٤

، مستملكات .)ق ١٠٢٠-٩٠( اوليا چلبي ةسفرنام
بهترين  عثماني، در اروپا و آسيا و افريقا از

 تاريخ و جغرافيا و رسوم و فرهنگ ة امپراتوري عثماني است و دربارةهاي دور سفرنامه
دست  بهايي به ات گراناطّالعها بازديد كرده است  هايي كه وي از آن عاميانه سرزمين

  ).٨١٩، ص ٢ ج ٦(:دهد  مي
 خان زمان خوارزمشاهيان از رجال و مور»تاريخ جهانگشا«عطاملك جويني صاحب 

قراقروم، پايتخت مغولستان، سفر كرد و در ضمن همين  بار بهاو نيز چند. و مغول است
دست آورد و   كافي بهاطّالعهاي اصلي ايشان  ها و يورت  احوال مغولةسفرها دربار

  ).»ملك عطا«، ذيل ٥ ج ١٨(:براي نوشتن تاريخ خود مواد الزم را فراهم كرد 
 .اند  اعصار دانستهةترين جهانگرد هم ترين و مهم را معروف) ق ٧٠٣-٧٩(بطوطه  ابن

 نزد اهل دانش »االمصار و العجايب االسفار النظار في غرائبةحتف« او ةعنوان سفرنام
). ١٠٣١-٢ ص ,١ ج ٤(:بطوطه شناخته شده است   ابنةنام رحله يا سفرنام بيشتر با

ل از جهت وسعت او: هاي اسالمي برتري دارد كتاب او از دو جهت بر ساير سفرنامه
مصر،  كه در برداشتي داستان مسافرت او از طنجه مراكش شروع شده و به سفر ةدامن

ه، عراق، قسمت بزرگي از ايران، يمن، عمان، بالدالروم، قسطنطنيه، دشت شامات، مكّ
هر، افغانستان، سند، هند، جزاير جنوبي هندوستان، چين، اندلس، قبچاق، ماوراءالنّ

مگ استنس، سفير سلوكوس 
م. ق٢٩٥ل در هند در او. ،
 ةن كتابي دربارنوشت  با

هندوستان، دنياي يونان را 
 .داشت شگفتي وا به
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هت صداقت او در بيان اوضاع و احوال ها بسط يافت؛ دوم از ج نيجريه، و مانند آن
ممالكي كه ديده است و ضبط و توصيف رسوم و آداب و عادات مللي كه در اين خط 

 ابن بطوطه جهات و جوانب زندگي ةسفرنام). ١٦٦-١٦٥ ١٢(:اند  كرده سير زندگي مي
نايي لحاظ جغرافياي تاريخي، بلكه براي آش رو، نه تنها از از اين. دهد مردم را نشان مي

بطوطه   ابنة سفرنامةبا مطالع). ١٢٦، ص ٣ ج ٣(:بهاست  فرهنگ آن زمان نيز گران با
كه در فاصله بين ايلغار مغول و يورش تيمور نوشته شده است، تصوير ممالك اسالمي 

  ).٩٥ ٢٠(:شود  م ميترين اعصار تاريخ مجس ترين و بحراني در يكي از حساس
اس يكم ، منشي ايلچي شاه عب.)ق ١٠١٣-٦٥(اني دون ژوان اير بيگ، معروف به الغ

دون  ت گرويد و از طرف دربار اسپانيا بهمسيحي وي در اروپا به. دربار شاهان اروپا بود به
 مبسوطي از آنچه در راه ديده و شنيده بود ة سفرناماًوي ظاهر. دگرديب ژوان ايراني ملقّ

زبان اسپانيولي برگردانيد كه در  هسپس يكي از دوستانش آن را ب. فارسي تدوين كرد به
در جريان ). ٨٢٠، ص ٢ ج ٦(:چاپ رسيده است   به»روايات دون ژوان« با نام ١٦٠٤
ايلچي  هاي ايران و روسيه در عصر قاجار، ميرزا ابوالحسن خان شيرازي معروف به جنگ

روسيه رفت و سرگذشت سفرش را در كتاب  سفارت، از طرف دولت ايران به
 ةترين كتب دربار اين كتاب را بايد يكي از بهترين و جامع.  تدوين كرد»راالسف دليل«

  ). يازده١٦(:اوضاع و آداب و رسوم مردم روسيه دانست 
. اند ه پرداخته مكّةنگارش سفرنام در ايران، بسياري از اهل قلم پس از سفر حج به

-١٢٦٤(ري خراساني ه از مشت مكّة؛ سفرنام.)ق ٩٣٢(ين الري الد الحرمين از محي فتوح
 حج ميرزا علي خان ة دهلوي؛ سفرناممحمدالسعادت از حكيم غالم  ، مهتاج)١٣٠٥
؛ و در دوران معاصر خسي در ميقات از جالل آل احمد از .)ق ١٢٦٠-١٣٢٢(الدوله  امين

از اوايل دوران مشروطه، برخي نويسندگان از سفرنامه براي بيان . جمله اين آثار است
توان   از اوضاع سياسي و اجتماعي بهره گرفتند كه از آن ميان ميانتقادات خود

نامه ابراهيم بيگ از  و سياحت) ١٢٥٠-١٣٢٨(حيم طالبوف المحسنين از عبدالر مسالك به
اثر اخير در واقع ). ٨٢٠-٢١، ص ٢ ج ٦(:اي اشاره كرد  العابدين مراغه حاج زين

. دهد دست مي رن سيزدهم هجري به اوضاع ايران در اواخر قةات جامعي درباراطّالع
توان نخستين رمان اصيل اجتماعي از نوع اروپايي در زبان فارسي  اي را مي كتاب مراغه



  نويسي در ايران و جهان سفرنامه نگاهي به  ٢٦٥

  

اي استادانه دانست كه اصول قديم ايران و اخالق و عادات ناپسند ايرانيان را  و هجويه
ر داده است صورت تابلوهاي زنده و جاندار و بسيار دقيق مورد ايراد و انتقاد قرا به
  ).٣١٠-٣٠٩، ص ١ج  ١(:

 مطلع ساختن مخاطبان از ةعنوان شيو نويسي به امروزه سفرنامه. شرايط كنوني
ر و روزآمد تلويزيوني و هاي مصو گزارش ها و مردمان ديگر، جاي خود را به سرزمين

به  آگاهي يافتن از تجرةواسط ها به ت سفرنامهاين ترتيب، اهمي به. اينترنتي داده است
هاي  گونه كه در مورد سفرنامه ها، آن شخصي مسافر است و از اثرگذاري اجتماعي آن

معناي كهن، در  نويسي به در واقع سفرنامه. شود، نيز كاسته شده است ر ميقديمي تصو
اي بدل شده است، كاري كم جاذبه  دهكده جهاني كه از لحاظ ارتباطي ديري است به

  .تواند باشد مي
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  تاگور بر آرامگاه حافظ
  ∗عبدالحسين سپنتا

در سرزمين فلسفه و عرفان هند بسيار عرفا و شعرا پرورش يافته و جهان فلسفه و 
يک از  توان گفت هيچ ت ميرأج هاند ولي ب عرفان را از پرتو وجود خود روشن ساخته

  .آنان مانند رابيندرنات تاگور شهرت جهاني نيافتند
ب معرفي کرد که عالم رغ دنياي پرگيرودار فان شرق را بهتاگور در عصر حقايق عر

فکر و زبان و منطق تاگور , توزي گمراه شده بود بشريت در تاريکناي خودپرستي و کينه
عالم  تاگور اين خدمت بزرگ را به, قدرت آن را داشت که بشر گمراه را فراخواند

و مللي که از حقايق فلسفة براي آن کشورها , بشريت بر عهده گرفت و نيکو انجام داد
 قاطّالع بودند تاگور سروش غيبي و پيامبر صديقي بود که صداي معنويات شر شرق بي

وان رپي» بهاراتاتيرتا«طور که در شعر معروف  تاگور همان, گوش آنان برساند را به
و ساير » گيتانجلي«برادري و يگانگي دعوت کرد در  مذاهب و اقوام مختلف هند را به

براي اين خدمت بزرگ تاگور . کند صلح و سازش راهنمايي مي ر ادبي خود بشر را بهآثا
ترين مسائل  تر و نقّاشي ياري جسته مشکلئات, وسيلة موسيقي از قدرت فکر خود به

ت تقديم کرده جامعة بشري هاي قابل فهم به ترين زبان فلسفي و عرفان را در قالب ساده
  .است

زندگي شخصي و , ايران بسيار نزديک و آشنا بود  عرفان باتاگور از لحاظ ادبيات و
, محيط پرورش و افکار عارفانة تاگور او را با شعرا و عرفان ايران نزديک ساخته بود

سخنان و طرز فکر تاگور تحت تأثير اشعار و افکار عرفاي ايران قرارگرفته بود ظاهر 
                                                   

  .)شه  ١٢٨٦-١٣٤٨( و کارگردان اولين فيلم ناطق ايراني و مدتي نيز در بمبئي تحصيل کرده بود استادشاعر و   ∗

 



  ٢٦٨  قند پارسي

  

د که فقط در ايران معمول بوده و عرفا لباس تاگور جبة بلندي بو, تاگور کامالً ايراني بود
پوشيدند کاله تاگور همان کاله سادة صوفيان قديم ايران بود در سال  شبيه آن را مي

ايران آمد  دينشاه ايراني سليسيتر رئيس انجمن زرتشتيان بمبئي به  که تاگور با۱۳۱۱
داشت  راني ابراز ميايران و اي اي که تاگور به العاده عشق و عالقة فوق, همراه آنان بودم

وقتي , العاده و ماية تعجب قرارگرفته بود فوق
که  تاگور با آن قامت رشيد و مؤقّر درحالي

اي رنگش بردوش لبادة بلند  گيسوان سپيد نقره
مشکي او او فروريخته و در زير کاله مخمل 

پيشاني بازش از عوالم روحاني با ما حکايت 
 ايستاده و کرد بر سر تربت حافظ در شيراز مي

چشمان آرام و نافذ او بر اين بيت حافظ که 
برسر تربت ما چون گذري همت «نگريست  دقّت مي روي سنگ مزار نقر شده بود با

که علّت تأثّر  اي که حضار بودند بدون آن  عده»که زيارتگه رندان جهان خواهد بود/خواه
  .گريه افتادند اختيار به خود را بدانند بي

 تصادفاً غزلي آمد که اين بيت جزو ,ل بزندأحافظ را آوردند تا تاگور تفّ ديوانوقتي 
  :آن بود

  رود بنگاله مي زين قند پارسي که به  شکرشکن شوند همة طوطيان هند  
 تمام چند ثانيه سکوت کرد و سپس گفت يتاگور از شنيدن اين بيت با شگفت

 ۱۳۱۱داشت که سال ايد درنظر  ب»گويد؟  آيندة هند چه ميبگذاريد ببينم خواجه در باب«
همين جهت شاعر بنگال  هاي بحران و وخامت سياسي بود و به وضع هند در منّت

 ديوانوقتي , جست نگران وضع سياسي وطن خود بود و از خواجه شيراز استمداد مي
  :ل بازکرد اين غزل آمدأحافظ را استاندار وقت براي تفّ
  خورکنعـان غـم م يوسف گم گشته باز آيد به

  کلبة احـزان شـود روزي گلسـتان غم مخور
  شـود دل بد مکن اي دل غمديـده حالـت به

  سـامان غـم مخور وين سر شوريده باز آيد به

ه لباس تاگور جبة بلندي بود ک
فقط در ايران معمول بوده و عرفا 

پوشيدند کاله تاگور  شبيه آن را مي
همان کاله سادة صوفيان قديم 

 ايران بود
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  دور گـردون گـر دو روز بر مـراد مـا نکشت
  …دائماً يکسان نباشد حال دوران غم مخور

تصادف عجيب در تاگور تأثير زياد داشت و وقتي غزل را براي او ترجمه اين 
که بر مزار حافظ نظر  کردند تبسمي بر لبانش نقش بست و يکي دو دقيقه درحالي

  .هتفکّر و سکوت گذرانيد دوخته بود به
نو سه فرهنگستان بزرگ  امروز در دهلي

رقص و نمايش » سانگيت ناتک آکادمي«نام  به
لَليت «آکادمي ادبيات و » ساِهتّيا«و موسيقي 

آکادمي هنرهاي زيبا در کاخ عظيم » کَال
يعني کاخ رابيندرا تاگور تمرکز » رابيندرا بهون«

دارد ولي در سالهايي که نويسندة اين سطور در 
يعني کانون صلح » تانشانتي ِنکي«نام  هند بود دانشکدة فلسفي تاگور در نزديکي کلکته به

اين تجلّي گاه فلسفه و عرفان در زير , د که هنوز نيز گويا باقي استش خوانده مي
 اشعار ذيل يادگار يک, اي بيش نيست درختان انبوه تناوري واقع شده که شب ظلمتکده

است که ضمناً فلسفة عميق تاگور را در خالل آن » شانتي ِنکيتان«شب تاريک در 
  :توان جستجو کرد مي

  نهـا شـانتي نيکيتـان يـک شـام ت      به
ــه ــاي شــيرين  ب ــسي رؤي ــداري ب   بي
  تــاريکي درون زيــر درختــان    بــه

ــم  ــود دره ــان ب ــاخ درخت ــان ش   چن
ــب   ــمع دل در آن ش ــد ش ــرا تابي   م
ــدة دل   ــد دي ــر نبين ــشم س ــو چ   چ
  وز اين رو چـشم خـود بربـسته دارد       
  چو چشم باطنش بـاز اسـت بـر دل         
ــدة دل  ــا ديـ ــد او بـ ــاني بينـ   جهـ

ــاکي جهــاني ســربه   ســر نيکــي و پ
  يرها بـــودمـــرا در آن عـــوالم ســـ

ــه  ــسربردم بـ ــا  بـ ــداري و رؤيـ   بيـ
ــا   ــام تنه ــشت در آن ش ــصيبم گ   ن

ــدا مــرا بــس روشــني   هــا شــد هوي
ــکيبا   ــقان ناشـ ــان عاشـ ــه جـ   کـ

  ظلمـت چـشم جـان گرديـد بينـا           به
  هـــا تـــاريکي ببينـــد روشـــني بـــه
  »بـودا «هر جا بنگـري بـر نقـش         به
ــا  ود ــدار دني ــسته از دي ــشمش ب    چ

ــرا    ز هــر عيــب و ز هــر نقــصي مب
ــف  ــر ص ــاني پ ــوا جه ــر و تق   ا و مه

ــه ــدا  ب ــام يل ــان آن ش ــانتي نيکت   ش

حافظ را آوردند تا   ديوانوقتي 
تصادفاً غزلي آمد , تاگور تفّأل بزند

  :که اين بيت جزو آن بود
شکرشکن شوند همة طوطيان هند

 رود بنگاله مي زين قند پارسي که به
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ــاخ ا  ــي ش ــشوده روزن ــانزگ    درخت
  هـاي نــور بــر آب  جنــبش نقطــه بـه 

ــاهي آرام ــشي گـ ــسيم روح بخـ   نـ
ــهصــ ــد ب   گوشــم دايي زان وزش آم

  خوانـد   نسيم از البـالي شـاخه مـي       
  صدايي زان وزش برخاسـت در بـاغ     
ــد     ــن بلرزي ــد ت ــد بن ــي بن   وزان ن

  بيـــدار مـــرا رؤيـــاي شـــيرين بـــه
ــرا داد   ــر م ــالمي ديگ ــير ع ــه س   ک

   بــسي امــواج ديــدم  در آن دريــا
  نه موج از بحـر و نـه دريـا ز امـواج          
  نه حد و حصر و نه باب و نه فصلي         

  ها موجي گران خاسـت    ز جمع قطره  
  از اين رؤيـا مـرا باشـد چـه حاصـل      

 ــر ــداني س ــواهي ب ــر خ ــانوگ    عرف
  که گويد محو دريـا شـو چـو قطـره       

    ــن دريــاي مــو ــد ســير اي   اجندان
  تو گر صـاحبدلي از دل مـدد جـوي       

ــاراي گ  ــر يـ ــد دگـ ــارت نباشـ   فتـ
 

  بــر آب افتــاده نــور مــه ز بــاال    
  چـــو راز عارفـــان پنهـــان و پيـــدا

ــاخه   ــبش ش ــد و داد جن ــا را وزي   ه
ريــگ ويــدا«دســرود تــو گــويي ب«  

  »رام و ســيتا«گــوش مــن پيــام  بــه
  »کرشـنا «نفس در نـي دمـد گويـا         

ــي  ــي «ن ــاي روم ــا » ملّ ــود گوي   ب
  اچنــان سرمــست کــرد افکنــد از پــ

  دريـا    گويي قطره شد ملحـق بـه       وت
  »گنگــا«آرامــي روان چــون رود  بــه

  جمله بـد يکـسار و يکجـا       , جدا شد 
   کليــسانــهنــه بتخانــه نــه مــسجد 

ــذيرا   ــا پـ ــواج را دريـ ــد آن امـ   شـ
  نــشايد کــرد چــون حــلّ معمــا    

  گوش کـن آن پيـر دانـا       » تاگور«ز  
  ل از قيـد مـن و مـا    سدل و جان بگ   

ــا   ــر پيمـ ــداي بحـ ــز آن ناخـ   بجـ
ــست ــارا  سخنراني ــاب و ي ــا ت    اينج

  خموشي پيشه کن همچـون سـپنتا      
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  طوطِي هند در ايران, تاگور
  ∗مجيد احمدي

  حامي پر هياهودرود در ميان از آدمي مي
  تا فرونشاند نعرة خاموشي خود را

* * *  
  پس, زوال است انسان بي

  مرگي بايد بميرد در بي
  يک انديشه آفرينش گرا براي زندگي

  تواند خود را که مي
  تنها در مشکلهاي گوناگون يابد
نويس شاعر و فيلسوف هندي  نمايشنامه, دان  موسيقي,زندگي عارف انديشمند

 روز هفتم ,نقّاش نيز روي آوردهنر  که در اواخر دوران کهولت به, رابيندر نات تاگور
تهاکُر , شدآغاز ,  ميالدي در شهر کلکته مرکز ايالت بنگال غربي هند۱۸۶۱ماه مي سال 

جد اعالي وي   گوويندپور بهعنوان سرور و مالک از سوي اهالي دهکدة نصبي بود که به
طبقة  داده بودند وگرنه خاندان تاگور از برهمنان هند بودند و لقب تهاکُر معموالً به

  .شود شاتريا و زمينداران اطالق مي
شد کوچکترين فرزند ديبيندر نات  ناميده مي» رابي«رابيندر نات که در کودکي 
 ردندويي بود که در قرن نوزدهم اي نوين از آيين ه تاگور رهبر برهمو سماج شاخه

تاگور پس از اتمام تحصيالت دوران ابتدايي و متوسطه . يت بنگال گسترش يافتالو

                                                   
  .دهلي, دانشجوي دکتري هنر  ∗
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گذشت براي ادامة تحصيل راهي انگلستان شد اما  هنگامي که هفده سال از عمرش مي
  . برگشتهند به ميالدي ۱۸۸۰بدون دريافت مدرک تحصيلي در سال 

 اما استعداد و قريحة ,ي و دانشگاهي چندان موفّق نبوداگرچه در تحصيل اکتساب
را ادبي نوبل  ميالدي جايزة ۱۹۱۳شاعري تبديل کرد که در سال   وي را بهاي هالعاد خارق

 ۱۹۱۹در سال . ارمغان آورد برايش به
س از قتل عام جمع کثيري از پميالدي 
زنان و کودکان هندي که در , مردان

ر شهر امريتسر محوطه باغ جليان واال د
عنوان اعتراض  اجتماع کرده بودند به

دولت   را بهخودتاگور نشان عالي 
  .انگلستان عودت داد

طبع لطيف تاگور از دوران 
که  شکار شده بود چنانآاش  کودکي
ار خود را هنگامي که هشت عشااولين 

اي هاي زيباي هستي در دني سروده بود و از حضور جلوه, گذشت سال از عمر او مي
  :گويد خود مي. برد د لذّت ميوکودکانه خ
. ام در تماشاي جهان طبيعت گذشت زندگيبخش مهمي از سالهاي نخستين ”

ساکن و لب غ ا,بخشيد من شادي مي هاي زيباي هستي به نگريستن بر جلوه
دوختم و يا چند  چشم اندازهاي دور چشم مي نشستم به خاموش کنار پنجره مي

رميدن آفتاب , اي بر باالي معجر گذاشتم و از روزنه ود مية خالي زير پاي خجعب
نقش و , ها بازي اردکهاي شيطان را در برکه, بامدادين را از فراز درختان نارگيل

انگيزي  گذرگاه مقابل که وهمتابش آفتاب بر ,  پهنه الجوردينرنگار ابرها د
ي سرسبز و  شبان و حکاياتهايها هر شيرفروشان با رمهاي محقّ هبنموده کل

ديدم و شيفته و  همه و همه را مي, گذشتند پردرخت که از البالي ساختمانها مي
اين مشق چندان ژرف بود که هر گاه . داشتم ها برنمي قرار چشم از آن بي

داشتم که چيزهاي تازه متولّد شده يقين , گشودم صبحگاهان چشم از خواب مي

دعوت موسوليني در ماه مه  تاگور به
ايتاليا و شهر ناپل  ميالدي به ۱۹۲۶

سفر کرد و با ديکتاتور فاشيست 
. ايتاليا نبيتو موسوليني مالقات کرد

نوازي گرم دولت ايتاليا پس  مهمان
از نزديک دو ماه اقامت و ايراد 
سخنراني در مراکز مختلف بر عليه 

 .پايان رسيد موسوليني به
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اي   نوآفريده.دم و غرق لذّت شومشان گر در طبيعت خواهم يافت تا محو زيبايي
دوستي نداشتم که با ,  من کودکي تنها بودم.پايان بود شان بي يباييزکه شکوه و 

هاي با  اما در عوض اين موهبت را داشتم که همة آن جلوه. او همبازي شوم
پنداشتم که اين دنياي  مي. شکوه و زيباي طبيعت را هم صحبت خود انگارم

کودکي که . خود واگذاشده شده است دکي است تنها بهبيرون از من هم کو
  .“نگرد هاي ناپيدا مي قفا ار پنجرة بزرگ آسمان نشسته و بهدرکن

رهاي مختلف وي بود فل سصياهاي کودکي حاؤشاهد همين تحصيالت و ر
طوري که اولين سفر خود را هنگام دوازده سالگي براي مدت چند ماه در هند آغاز  به

جا مرکز آموزش و ديني  ديدار از شهر شانتي نيکيتَن که بعدها در آنکرد و پس از 
شهرهاي مختلف تا شهر امريتسر واقع در شمال ايالت پنجاب هند  تأسيس کرد به

 در اين مرکز .رسيد» دلهوزي«شهر  مرکز کوههاي هيماليا و به مسافرت کرد و سپس به
  .اسي آشنا شدشن سانسکريت شعر کالسيک و ستاره, علوم جديد وي با

بيش از سي کشور در   ميالدي تاگور به۱۹۲۲ تا ۱۸۷۸عالوه بر آن در طي سالهاي 
مردم  در بسياري از اين سفرها تاگور با ارائة آثار خود به.  جهان مسافرت کردرةاقپنج 

 ميالدي وي ۱۹۱۲در سال . کرد هاي اجتماعي خود را نيز عرضه مي جهان ديدگاه
انگلستان برد و توانست نظر متفکّران و شاعران  منظوم خود را بهترجمة انگليسي آثار 

ارتست , روبرت بريجز, عذرا پوند, ويليام بوتد ياتز, آندره, بزرگي مانند چارلس اف
حقيقت ياتز مقدمة کتاب ترجمه  خود جلب کند و در رايز و توماس استرج مور را به

مرکز رابيندر نات تاگور در شانتي  بهآندره نيز بعدها , چارمزات. گيتانجلي را نوشت
شهرهاي , پس از انگلستان در همان سال. پيوست, را دارد» کده آرام«نيکيتَن که معني 

  .امريکا رفت مختلف انگلستان را گشت و به
مناطق   سخنراني بهئهمنظور ارا  ميالدي به۱۹۱۷ و ۱۹۱۶سپس در خالل سالهاي 

گرايي خصوصاً  هاي خود ملّي ر خالل سخنرانيمختلف امريکا و ژاپن مسافرت کرد و د
گرايي در  ملّي«در امريکا و ژاپن را تقبيح کرد و در همان مسافرتها مقالة خود با عنوان 

 تمسخر و هم مورد ستايش قرار دگرايي هم مور افکار وي در رد ملّي. را نوشت» هند
زد و از جمله کساني که تبديل سا, اي جهاني عنوان چهره اما توانست وي را به, گرفت
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نويسندة سرشناس فرانسوي و برندة جايزة ادبي نوبل , رومن روالند, وي را ستودند
  . ميالدي بود۱۹۱۵سال 

امريکاي جنوبي مسافرت  به» پرو«ت لدعوت دو  ساله بود به۶۵ رهنگامي که تاگو
مدرسة  اين دو دولت مبلغ يکصد هزار دالر به. مکزيک رفت کرد و عالوه بر پرو به

نوس آيرس آرژانتين رسيد و ئشهر بو اندکي بعد به. شانتي نيکيتَن تاگور اهدا کردند
خانم ويکتوريا اُکامپو رفت و در , مالقات انديشمند بزرگ آرژانتيني وجود کسالت به با

دعوت موسوليني  بهتاگور چند ماه بعد . هند مراجعت کرد  ميالدي به۱۹۲۵ژانويه سال 
ايتاليا و شهر ناپل سفر کرد و با ديکتاتور فاشيست ايتاليا نبيتو  يالدي بهم ۱۹۲۶ هدر ماه م

نوازي گرم دولت ايتاليا پس از نزديک دو ماه اقامت و  مهمان. موسوليني مالقات کرد
  .رسيدپايان  ايراد سخنراني در مراکز مختلف بر عليه موسوليني به

 چهارماهه کشورهاي جنوب همراهي دو تن از نزديکان سفر يک سال بعد تاگور به
سيام و سنگاپور را , نهنانگ, ماالکا, کواالالمپور, جاوا, کرد و شهرهاي باليآسيا را آغاز 

  .است» جائري«اي تحت عنوان  پشت سرگذاشت که حاصل آن سفرنامه
امريکا و کشورهاي اروپايي آغاز   ميالدي سفر يکساله تاگور به۱۹۳۰در اوايل سال 

انگلستان و فرانسه همزمان با نمايش آثار نقّاشي وي در  امريکا بهشد مراجعت وي از 
عنوان  هاي خود را با  در همين سفر مجموعة مقاالت و سخنراني.اين دو کشور بوده

را براي ارايه در دانشگاه » گرايي انسان انديشة انسانگرايي خدا و معنويت و باطن«
  .آکسفورد نوشت

  .آلمان و شوروي مسافرت کرد, سئيسو, کشورهاي دانمارک سپس به
وت شده و تفر و در پايان اين انديشمند و شاعر و فرهيخته دنيا ديده هرچند پير

واسطة عشق و  به. شد مرز هفتاد سالگي نزديک مي رمقي در پاهايش نمانده بود و به
شاعر بلندآوازة ايران حافظ شيرازي دعوت رضا شاه پهلوي را پذيرفت و  ش بها هقعال
ايران و عراق آغاز شد که   ميالدي آخرين سفر طوالني تاگور به۱۹۳۲آوريل سال در 

  .است» پارسيه ياتري«حاصل آن سفرنامه 
وقايع  ست چرا که تنها شرحي به نياي بايد اعتراف کرد ترجمة اين سفرنامه کار ساده

. ته شده استها بدان پرداخ ها نيست که معموالً در بسياري از سفرنامه ها و شنيده و ديده
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شود  هاي وي آميخته مي و ديدگاهافتد با تفکّر  چه که در برابر چشمان تاگور اتّفاق مي آن
مطالعة کتاب   با.هاي عالمانه است و نه خاطرات و اتّفاقات سفر و حاصلش يادداشت

ترجمة جناب آقاي نوشته رابيندر نات تاگور » مسافر ايران«طوطي هند سوي چمن و 
چه که تاگور نوشته است و  اي آن تالش مترجم در بيان صادقانه, مد خاندکتر نياز اح

  .غايت آشکار است هرنج محدوديت زبان وي ب
  :نويسد جناب آقاي دکتر نياز احمد خان مي

زبان فارسي  مايگي من به  کمةمالحظ با”
هم ادبيات  آن) و نکتة مهم(, زبان بنگالي به

يها دبتاگور اين کاري بود بس دشوار و 
امکان ناپذير ولي همزمان ) ها کاستي(
من هم » د خدارهمت مردان م«مصداق  به

  .“ کمر بستمو دشوارب عاين راه ص همت گماشتم و به
هاي متن ترجمه که بيشتر هنگامي است که  ارساييناين حال عالوه بر برخي از  با

ار رايج فارسي فاده از گفتنثر ترجمه با است. کنيم ها و آراي تاگور برخورد مي ديدگاه با
  .صميمي است, در هند

  :دهد ايران توضيح مي دکتر نياز احمد دربارة سفرنامة تاگور به
شاعر . در چندين جهت حتّي امروز هم پرمايه و مربوط است) نامه(اين سفر”

پيش گرفت در نتيجه اين  هفتاد سالگي (!)ه سن پوسيد بزرگوار اين سفر را به
پرارزش از نظريات وي بر چندين شئون ) اي گنجينه(اي  زينهخ) براي ما(سفر 

تاريخ و سياست , اجتماع, فرهنگ, زندگي) هاي مختلف براساس جنبه(زندگي 
و نيز بازتابي از عاطفه و . است که پر از خود و درون نگري و تفکّر عالي است

سفر فکر پخته شاعر در برابر حاالت مختلف و چيزهايي است که در مسير راه 
که بسيار آماده يابيم  براستي ما شاعر را مبلغ صريحي مي. ديده و شنيده است

بروز تفکّر خويش و واکنش در برابر موضوعات دور و نزديک براساس 
شود که وي در حين گزارش  همين است که بارها ديده مي. تجربياتش است

  .“کند گاهي فکر و احساسات خويش را نيز بيان مي سفر گاه

هيچ ملّتي خواه هرچه که باشد 
تواند  گرايي نمي تنها براساس ماده

. دست آورد مقام بزرگي را به
گرايي محض يک وحشيگري  ماده

 طلق استم
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. دست تاگور رسيد اي از سوي دولت وقت ايران به نامه آغاز سفر براساس دعوت
  .داند که اين دعوت را پذيرد شايسته نمي, رغم سن باال علي
اين نتيجه حتمي رسيدم که ديگر از سن و   ميالدي به۱۹۳۲مورخ يازده آوريل ”

ن موقعي بود همي. ماجراجويي جهانگردي تن در دهم  تا بتوانم بهام سالي گذشته
خود گفتم شايسته نبود اگر از  به. دستم رسيد که دعوتي از طرف شاه ايران به

  .“کنم پذيرفتن آن ابا
اطمينان خاطري که از سوي دوست  هرحال دو دلي را کنار گذاشته و با به
اش دينشاه ايراني مبني بر همراهي وي از بندر بوشهر و نيز همراهي آقاي کيهان  زرتشتي

همراه  و بهبندد   سفر را ميرتاگور با,  وقت ايران در بمبئي در اين سفرسرکنسول
سوي فرودگاه اين شهر   کلکته بهةموگاه روز يازدهم ميالدي از حپش هنگام سعرو

  .ندنک حرکت مي
گونه که در دوران   شهر کلکته حرکت کردم و همانةموگاه بود که از حپهنگام 

از , آورد ارمغان مي بهرد و برايش رموز فراوان ب کودکي از طبيعت صبحگاهي لذّت مي
طبيعت صبحگاهي را نظّاره , رفت طرف فرودگاه مي پنجرة کوچک خودرويي که با آن به

  :کند هايش را تشريح مي کرد و ديده مي
اي پرسکوت و زير چتر آسمان پرستاره با همهمه  تزند آبرود گنگا در تاريکي”

  .“جريان داشت
گونه که مترجم گرامي توضيح داده  اين شاهراه همان, صلي رسيدشاهراه ا خودرو به

واقع در (جا تا پيشاور  ساير شهرهاي مهم شمالي هند تا دهلي و از آن است کلکته را به
که ايالت ) م ۱۵۴۵-۱۶۸۶(کند اين شاهراه توسط شير شاه سوري  متّصل مي) پاکستان

شاهراه رسيد  ماشين ما به.  شده بودساخته,  ميالدي تصرف کرد۱۵۳۹بنگال را در سال 
, لختي خاک راه با بوي زننده دوران امروزي که ناشي از تبخير گازوئيل ماشين است

دو , شاهدان خاموش ساليان دور هستنددرختان پربرگ و بارکه تنها . هوا برخاست به
هيان در چندين دوره شاهد پيشروي سپا) اين شاهراه. (اند طرف جاده و ديوار ايستاده

بوده است که خاک افشان تغيير  …ومغوالن هند شرقي , پيروزمندي مانند خانها
  .کردند ها را اعالم مي رژيم
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خاک را برهم زد , ش گشودهلاسب پران مکانيکي با«فرودگاه رسيدند و  کمي بعد به
هواي باز تکان  به) تهي(انگيزي از جاي مجوف  و در فضا هيجايي پر باشد و با لرزه

  .گرفت
گيري هواپيما آثار زندگي و  اوج با

حرکت انسانها در برابر چشمان تاگور 
هاي سبز  هشود و زمين و تنها لکّ محو مي

, هيچ اثري از آوايي. و خاکي رنگ است
 اين زمين .حرکتي و يا زندگي پيدا نيست

که از خاطر خداي بزرگ در  مثل اين
درنظر وي خطوط روي زمين . رفته باشد

اي است که  شدهخطوط کشف ن
  .کند هاي قديمي را بيان مي حال تمدن شرح

شود و همين  آباد وارد مي شهر اهللا گيري به پس از چند ساعت هواپيما براي سوخت
ان آسماني بر سطح فرودگاه زدباکه ارکه زمين بيزار  تکان شديدي خورد مثل اين, ة پر

  .آماده نيست ازش پذيرايي کند
گيري و استراحت مسافران وارد شهر جودهپور   سوختهنگام عصر هواپيماهاي

مهاراجها سينگ و همسرش شود و حاکم منطقه  واقع در غرب ايالت راجستان مي
مقصد  صبح روز دوازدهم آوريل هواپيما شهر جودهپور را به. آيند پذيرايي تاگور مي به

 شهر کراچي رسيديم و مردمان آن کراچي ترک کرده و حوالي ظهر همان روز به
 بنگالي يگرمدلي تمام از ما پذيرايي کردند پس از صرف غذايي لذيذي که خانمها با

  .١سوار هواپيما شديممحلّي با محبت زياد تهيه کرده بودند ما دوباره 
هواپيما در ارتفاع باالي دريا . کنند سوي ايران پرواز مي پس از کراچي مسافران به

ستان کوهستان و دست چپ ما آب نيلگون رود دست راست ريگ سوي ايران مي به

                                                   
در اين شهر بندري مردمان زيادي از مناطق مختلف ,  تجاري و رونق اقتصادي شهر کراچيتوضعي با توجه به  .1

  .هاي ايالت شرقي بنگال در اين شهر چشمگير بوده است لذا تعداد خانواده. اند کار مشغول بوده هند به

که در برابر چشمان چه  آن
افتد با تفکّر و  تاگور اتّفاق مي

شود  هاي وي آميخته مي ديدگاه
هاي  و حاصلش يادداشت

عالمانه است و نه خاطرات و 
 .اتّفاقات سفر
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تواند براندام اشياي  اد بر روي زمين ميبهيجان . تنها سفر وزش باد شدت گرفت به
اما در بلندي آسمان وجودش با تکانهاي هواپيما . کندمختلف مهر وجودش را اثبات 

هاي سفيدش چنان  خطآلوده  خيلي دور در آنسوي پايين درياي کف, شد احساس مي
ترسيم , نمود که ريز ريز نقوش است که با حرکات آزار و سريع قلم موي نقّاشي يم

  .شد هيجان و خروش موج دريا ديگر ديده و شنيده نمي. شده است
جاسک در ايران  در زمان کمي هواپيما به

آمدگويي  رسد و از سوي فرماندار پيام خوش مي
 ظاهراً بندر .شود از طريق تلگراف ارسال مي

. در آن زمان رونقي نداشته استجاسک 
اي است عادي واقع در  اين دهکده» سکاج«

جا چند خانة کوچک  در آن, ريگستان ساحلي
ح مثل صندوق گلي و چهار گوشي با سقف مسطّ

  .گلي اينسو و آنسو پراکنده بود
ال مواجه ؤاين س اروپا سفر کرده بود با ميالدي هنگامي که تاگور به ۱۸۹۲در سال 

بينش   تاگور يک متفکّر آسيايي با؟ديار غرب کشانده است که چه چيز او را بهشود  مي
گذراند  رقدرتي خود را ميبغرب اگرچه دورة ا. د استعماري غرب استنرو منتقدانه به

  :گويد دور افتاده بود تاگور ميگرايي گشته و از معنويت ب اما دچار ماده
تواند مقام بزرگي را  گرايي نمي اس مادههيچ ملّتي خواه هرچه که باشد تنها براس”
تواند  کي مي. گرايي محض يک وحشيگري مطلق است ماده. دست آورد به

آن  نهايت کمال درک کرده و به حقيقت علمي را درک کند که قدر حقيقت را به
اين يک اعتقاد روحاني است و کوششي بسيار دشوار که در راه . احترام بگذارد

روز  بهروز . شتدااز خود گذشتگي  آن نياز به يابي به تشناخت حقيقت و دس
. خويش محدود کرده استيک وسيلة پيشبرد خوشنودي و طمع  اروپا علم را به

شود  مي ل آساوشود و حجم آن غ در نتيجه فشار طمع و حرس شديدتر مي
ت سراسر جهان گسترش داده است و هوي خشونت را به, ب حسادتباين س به

. ايرانيان شعرا را بسيار دوست دارند
ام موفّق شدم  زور شهرت شاعري به

که  محبت آنان را بخرم بدون آن
 .خدمتشان تقديم کنم اي به هديه
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روحي انسان  شدت آرزو نشانة بي. ي زيادي را نابود کرده استملّي کشورها
  .“است

  :گويد ديار غرب کشانده مي که چه چيزي وي را به تاگور در جواب اين
  .“شود بينم که در اروپا يافت مي ام تا سيماي واقعي و ويژة انساني را به آمده”
بار ديگر وجدانم ”گوشش رسيد  همين خاطر هنگامي که ندايي از طرف ايران به به

  .“چشم دوخته و با تفکّري جستجوگر مشتاق گشتسوي آن کرانة آسمان  به
صبح روز ديگر . آستانه در ايران قدم گذاشتم اي به پس از مسافرتي دو روزه”
  .“بوشهر رسيدم به

ميان شهرهاي   در.اندازند ها لنگر مي جا کشتي ست ساحلي که در آن بوشهر شهري
و ت فوي راستقبال  يکي از نمايندگان مجلس سناي وقت به.  عاديايران اين شهريست

سؤالي مشکل . کند تاگور دربارة خصوصيات ويژة ايران در دورة حاضر از وي سؤال مي
و ماندگي خود را با انقراض حکومت قاجار پشت سرگذاشته  که چراکه ايران دورة عقب

  .اند ر افتادهدو هسنّتها بروشنگران ما از . وارد يک جريان روشنگري شده است
  :گويد وي مي, رو شد نوازي معروف ايران روبه با مهمانايران  تاگور از بدو ورود به
صورتهاي مختلف  اين سرزمين مراسم گوناگون استقبال از ما به از بدو ورودها به

ميان مردم بوشهر  در, عنوان يک شخص به. دانم چگونه توجيه کنم نمي. شود برگزار مي
ت هوي, هايم افکار و فعاليت, ما زبان مادري, سوابق  ارزش و مقامي دارم با نگاهي بهچه

در اروپا . اي از دور دست  موجود ناشناخته و بيگانهدر حدمن برايشان چيزي نيست 
. کردند ام مي فکر من آشنا بودند و ارزيابي خوبي با آنان به. شناخت شعر من همراهم بود

اي  و بيگانهها شاعر جداگانه  دانند اما پيش آن عنوان يک شاعر مي  بهايرانيان نيز مرا
م موفّق شدم محبت ا زور شهرت شاعري به. ايرانيان شعرا را بسيار دوست دارند. نيستم

در ساير جوامع ادبا و شعرا . خدمتشان تقديم کنم اي به که هديه ون آندآنان را بخرم ب
عالوه بر آن تاگور معتقد . د اما در اينجا چنين نيستتنها در جامعة ادبي جايگاه دارن

ايشان  با”و ايرانيان نيز آريايي هستند و لذا است است که از نژاد هند و آريايي 
  .ميان مردم راه نيافته بود غير از آن اگرچه شعر تاگور هنوز به. “خويشاندي خوني دارم
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  »رانيسفرنامة ا«به ينگاه
   فطرتعباس حسن علّامهاز 

  ∗ احمديغالم نبسيد 

ن مراجع ين اسناد و معتبرترين منابع و ارزشمندتريتر   از مهميکيا خاطرات يسفرنامه 
 راجع يا  ارزندهيتوان اطّالعاِت فراوان و آگاه يله آن ميوس بهشود که  يمحسوب م

ا ي کشور ي و اجتماعي و اقتصادياسيا و اوضاع سيفخ و جغرايفرهنگ و تمدن و تار به
 گوناگون و يها ست که جنبه ينة بارزييتوان گفت که سفرنامه آ يم. شهر فراهم کرد

  .سازد  ي از روح پنهان ملّت را منعکس مي مهميها نکته
 ي ارزندة روحاني از کارهايکي» رانيحافظ و ا, خسرو«عنوان  بهکتاب مورد نظر 

 عباس حسن علّامهس معتبر و نامور هند ينو دست و روزنامه رهينشمنِد چبرجسته و دا
 غالم ي انتشارات آموزش و پرورش حاجيرود که تحت همکار يشمار م بهفطرت 

 ۲۰۰ده که شامل يچاپ رس زبان اردو به به يالدي م۲۰۰۷در سال , پونا, محمد اعظم
ف چنانکه از نام و عنوان  مختليها بخش در موضوعسه  ين کتاب دارايا. صفحه است

ث فصل ي از حيبخش فرع, ر درآمده است و هر بخشيرشتة تحر بهداست يدا و هويپ
  .باشد يه مي عکس حافظيادار دارد و سر ورق کتاب

 » هنديطوط« ري شعر شاعر شهيژگينامه و آثار و يزندگ بهدر بخش اول راجع 
 بلبل يها ت غزلير و خصوصاحوال و آثا به و در بخش دوم مربوط يرخسرو دهلويام
 را اشاره ي کرده است که نکات مهمي بحث و بررسيرازيب حافظ شيالغ لسان, رانيا

                                                   
  .دانشگاه لکهنؤ, استاديار فارسي  ∗
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احوال و  به مربوط »١ک سفر ناتمامي«عنوان  بهران يدر بخش آخر سفرنامه ا. کرده است
 ۲۰۰۴ سال  دررهينينار از طرف مؤسسه امام خميمشاهدات سفر جهت مشارکت در سم

 ي جالب و جاذب و دارايليباشد که خ يران مين علم و ادب ايسرزم به يالديم
دست و  رهيسندگان چيسخنوران و نو,  نامداري علما و ادباد در مورياطّالعاِت مهم

 و يخي تاريها منطقه. ران استي اي و ادبي علميها ور حوزه هيدانشمندان و نخبگان ما
, ري دلپذيشهرها, ينادر و غن يها  و کتابخانهيني فرهنگ و ديها ساختمان

ن يريلهجة ش ران را باي اهاتوبوس و قطار پرشکو,  پربهاريها باغ, رينظ ي بيها گاه حيتفر
  . و مطرح نموده استيش بررسيفتة خوکو ش

االت از ياظهار و خ, شگفتار ناشريعنوان پ به کتاب عالوه بر عرض حال يدر ابتدا
م طارق را شامل کرده ي و شميعه شبنم عابديپروفسور رف, ير حسن عابديپروفسور ام

کند که در  يسندة آن داللت ميت نويت و ارزش کتاب و عظمت و مقبوليماه بهاست که 
باشد و در  ي ميت و ارزش خاصّيمورد اهم ي اردو و فارسادبياتزبان و رة يحوزه و دا

  . با اشخاص برجسته موجود استيادگاري يها آخر کتاب عکس
نامه  ژهين وي اي و اساسيموضوع اصل بهمربوط » رانيسفرنامة ا«آخر که بنده بخش 

 ينار جاهاي سمييسنده پس از برگزارينو. دهم ي و نظر قرار ميباشد را مورد بررس  يم
د نموده و احساسات و عواطف را يران را بازدي ايخي و تاريگوناگون و مناطق فرهنگ

  .ان نموده استين کتاب بيدر ا

  ٢شهر تهران
ت يشتر از پانزده درصد جمعيباشد که ب يران و مرکز کشور مين شهر ايتر تهران بزرگ

ن شهر در دو ي ايياي و جغرافي و اجتماعياز نظر اقتصاد. کنند ي ميران در آن زندگيا
 يانه زندگين و مييدر بخش جنوب طبقه پا. م استيبخش جنوب و شمال قابل تقس

 يها تر در ساختمان طبقه مرفّهباشد و در بخش  ي مت و شلوغي پرجمعيليکنند که خ يم
                                                   

ايجوکيشن , حاجي غالم محمد اعظم: ناشر, )زبان اردو به (افظ اور ايرانح, خسرو: عباسعلّامه حسن , فطرت  .1
 .١٣٧ص ,  م۲۰۰۷, پونه, ترست

  .۱۴۴ص , همان  .2
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 پانزده سال يط. رسد ينظر م بهز ي جاذب و تميليکنند که خ ي مي و بلند و باال زندگابيز
 آنان. افتي توسعه و گسترش يلي ختهران انکوشش و تالش شهردار بهخصوص  بهآخر 

,  حمل و نقل مردميدر تهران برا. ار کرده استي شهر تالش بسييباينت و زيجهت ز
پروژه .  هم وجود دارد(Metro train)قطار مترو , اتوبوس, ني و ماشيعالوه بر تاکس

ست هزار مسافر خصوصاً طبقه يباً دوي تقريروز. دياتمام رس بهمترو در هفت سال 
مترو . کنند يبا آن سفر مکارمندان و مستخدمان 

ز يت نيه بليباشد و کرا يبا ميز و زي تميليران خيا
  .ار ارزان استيبس

, ار خوب و راحت استيران هم بسياتوبوس ا
 زنان و ي برايکياغلب در اتوبوس دو بخش 

 ارزان يليز خيت نيبل. باشد ي مردان مي برايگريد
انه بخرند و يت ماهيتوانند بل ياست و مسافران م
سمت راست  به يرانندگ. نديروزانه سفر نما

لطفاً ”: راننده را با خطاب, اده شونديتوبوس پاد از خواهن ي که مسافران ميوقت. هست
 يکنند و راننده و مسافران از هم تشکّر و خداحافظ يمخاطب م“  رانندهيد آقاينگهدار

  .ران استي اي اجتماعيان و غنيکنند که نشانگر فرهنگ و تمدن شا يم
ند ده ي اغلب در دو مرحله کار انجام مي و شخصي دولتيها ران همة ادارهيدر ا

. شود ي و مرحلة دوم در عصر باز مميم صبح تا دو و ني اول از ساعت هفت و نةمرحل
 يليح را خياحت و تفرير و سيان سيرانيا.  در هفتة آخر پنجشنبه و جمعه استيمرخّص

دار از مناطق يمنظور د بهن يها با ماش  تمام خانوادهي مرخّصيدر روزها. دوست دارند
لباس مردان کت و . روند يشان ميد خوي و بازدي و فرهنگيخي تاري و جاهايدنيد

وقت  چي هيرانيزنان ا. باشد يره ميغ  و مانتو ويروسر, مقنعه, شلوار و زنان اغلب چادر
  .ت دارندي فعالي و اجتماعينه زندگانيزم ستند و در هرياز مردان کمتر ن

. رسد ينظر م بهپاک  و زيشه تميز هميآهن ن ستگاه قطار بلکه راهيران نه فقط ايدر ا
تمام , شود يک ميستگاه نزديا به که قطار يز قابل تذکّر است که وقتين نکته نيا

ک ي. شود ي باز مييستگاه دستشويشود و پس از حرکت ا ي قطار بسته ميها ييدستشو

تا قرن سوم هجري در ايران 
هاي غني و  دانشگاه و کتابخانه

, بخارا. وجود آمده بود نادر به
 از …غزنه و, نيشابور, بلخ, مرو

مراکز مهم علمي و فرهنگي 
 .رفت بشمار مي
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ش درجة اول يها  قطار درجة اول تمام کوبهيعني, ک درجه دارديقطار کالً و کامالً 
تواند  يگر نميو مسافر درجة د. ش درجة دو استيها  درجة دوم تمام کوبهقطاِر. است

  .گر سوار شوديقطار د به

 ١کاخ سعدآباد .۱
ب پهناور است و در ي بوده که محوطه در شصت جريرضا شاه پهلو بهن کاخ متعلّق يا
اتاق , سرا مهمان, وان عاميوان خاص و دين محوطه چند کاخ وجود دارد که ديا

 ييبايش و زي آرايايگر اشيور و دي و زيلباس شاه, اتاق خواب شاه, هربانوسکونت ش
  .آن داده است به ين خاصّييو تز

  ٢روزنامه .۲
خراسان , اطّالعات, هانيک, زيران فقط چهار پنج روزنامه مثالً رستاخيقبل از انقالب در ا

شتر ي و امروز ب افزوده شدهيلي تعداد خياما پس از انقالب اسالم, شد يره منتشر ميغ و
ها مشترک  ونيليرسد که م يچاپ م بهران ي در ايروزنامه فارس) ۲۵(ست و پنج ياز ب
  :ن قرار استيشود که از ا ينامه براساس الفبا نقل موزن ريطور مثال چند به. دارد
  ابرار  .۳  ايران  .۲  اعتماد  .۱
  آفرينش  .۶  انتخاب  .۵  آفتاِب يزد  .۴
  تصاداق  .۹  اطّالعات  .۸  آسيه  .۷
  ي اسالميجمهور  .۱۲  جام جم .۱۱  جوان .۱۰
  سياست .۱۵  رسالت .۱۴  خراسان .۱۳
  کارگر .۱۸  قدس .۱۷  شرق .۱۶
    همشهري .۲۰  کيهان .۱۹

 ,يتکنولوژ, خي ادب و هنر و تاريها نهيات متعدد در زميها و نشر ن مجلّهيعالوه بر ا
  .رسد ي مچاپ به… و ياسي و سي و حرفت علوم اجتماعصنعت, يورزش
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  ١رانيکتابخانة ا .۳
 ي و طوالنيميران سابقه قدي از اسناد در ايها و رواج و پاسدار  کتابيخ نگهداريتار

وجود آمده  به و نادر ي غنيها ران دانشگاه و کتابخانهي در ايدارد که تا قرن سوم هجر
. رفت ي م بشماري و فرهنگياز مراکز مهم علم… غزنه و, شابورين, بلخ, مرو, بخارا. بود

 قاجار يها در دورهاما . ديها هم دائر گرد ه کتابخانهيه و زندي و افشاريدر زمان صفو
در آن .  گرفتياديکتابخانه شکوه و رونق ز.  شديران چاپخانه معرفي که در ايوقت

,  اصفهانيلچياز آن جمله کتابخانه ا. بها وجود داشت  و گراني کتابخانة غنيزمان س
نجا يا. رهيغ کتابخانة دارالفنون و) يد مطهريشه(ساالر   سپهيسه عالمدر, صدر تهران

  :ميکن ي مي را معرفي غنيها از کتابخانهطور نمونه چند تا  به

  ي ملّةکتابخان) الف(
. ديآ يشمار م بهران ي ايها ن کتابخانهيتر ن و کهنيتر ي از غنيکيران ي ايکتابخانة ملّ

س شده همراه کتابخانة دارالفنون ي دارالفنون تأس مدرسهي هجر۱۲۶۶ که در سال يوقت
اما , افتير ييتغ»  معارفيکتابخانه عموم« بنام ي هجر۱۲۸۶د و در سال يز آغاز گردين

ماً ين کتابخانه مستقيا. ديل گرديز تبدين» يکتابخانة ملّ«عنوان  به ي هجر۱۳۱۶در سال 
 ۱۹۹۸طبق آمار تا سال . دهد يت خود را انجام ميالران فعيس جمهور ايتحت نظارت رئ

ن يعالوه بر ا.  بوده۱۲۵۰۰ ي و فارسي عربي خطّيها تعداد نسخه)  ش۱۳۷۶ (يالديم
 يها زبان به هزار کتاب ۱۷, ي و فارسي عربيون کتاب چاپيلي م۳۴ هزار مرقّع و ۴۵
 و ي عربيها زبان بهنامه و مجلّه وزون ريلي م۵۰, يه و آلمانيفرانسه روس, يسيانگل

 ۴۸۰۰,  عکس۲۰۰۰. گر وجود داشتي ديها زبان به هزار مجلّه و روزنامه ۴۰ و يارسف
  . نفر بود۶۳۹۶ت ي نفر و تعداد عضو۳۰۰تعداد کارمندان . ره دارا بوديغ لم ويکروفيم

   و مرکز اسناد دانشگاه تهرانيکتابخانة مرکز) ب(
ران محسوب يا يها تابخانهن کيتر  ن و مهميتر ي غنز ايکيز يکتابخانة دانشگاه تهران ن

 اهدا نموده ي نسخة خط۱۳۲۹ّ ةمشکود محمد ي سي هجر۱۳۲۸در اواخر سال . شود يم
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 در ده طبقه ساخته ي ساختماِن بزرگي هجر۱۳۴۹د و در سال ين کتابخانه دائر گرديا
اهللا  ن فضليدالديتاالر رش, يني امعلّامه تاالر يها نام بهن تاالر ي چنديشده که دارا

 يي طباطباعلّامه و تاال يتاالر اقبال الهور, يرونيحان بيتاالر ابور, )يشناس رانيا (يمدانه
 کتاب ۲۹۷،۸۸۴ :ن قرار بودي تعداد کتاب از اي شمس۱۳۷۵تا سال . باشد يقابل ذکر م

اسناد , ي نسخه فتوکپ۷۳۲۰, ي نسخة خط۱۴۸۷۰ّ,  گوناگونيها موضوع  بايچاپ
 مجلّه ۲۲،۱۸۹, يني الطة مجل۱۱،۷۸۸ّ, لميفکروي م۷۳۵۲,  هزار برگ۴۰ بر ي مبنيخيتار

شمار مدرک  ي و بي و رسمي هزار سند علم۲۳,  مختلفيها و روزنامه در موضوع
  . نفر بود۱۰۲تعداد کارمندان . شود ي ميره نگهداريغ  ويليتحص

  ١)مشهد (يکتابخانة آستان قدس رضو) ج(
ران ي ايها ن کتابخانهيتر ن و بزرگيتر  از کهنيکيز ي نيکتابخانة آستان قدس رضو

 ۱۳۷۳تحت دستور سال . شود ي ميون کتاب در آن نگهداري مل۵باً يباشد که تقر يم
علوم  و يعلوم معارف اسالم به که مربوط ي چاپيها  آن تمام منابع و کتابيهجر

  .شود ي مين کتابخانه فراهم و نگهداريجهت ا, رسد يچاپ م به که در جهان يبشرشناس

  ٢)قم (يت اهللا مرعشيکتابخانه آ) د(
 يها کتاب چاپ وني و مليکه هزارها نسخة خطّ» يت اهللا مرعشيآ«کتابخانة شهرة آفاق 

 ين کتابخانه پس از کتابخانه دولتيسنده اينظر نو به, شود ي مي و پاسداريدر آن نگهدار
دوم  ي جاي خطّيها  و حفظ نسخهيدر جهان از لحاظ نگهدار) هيترک(استانبول 
, دهي کهنه و پوس درست کردن و مرمت کتاِبين کتابخانه برايدر ا. شود يمحسوب م

 ي جلدبنديبرند و برا يکار م به يوناني و يه داخليادو, يسي انگلييايمي شي دوايجا به
عنوان  به يک نسخة خطّين کتابخانه يدر ا. ندينما ياستفاده مدستي ن ي از ماشيو صحاف

 عباسحسن «ن کتاب ي اةسنديشود که نو  ي مينگهدار, ر باقردامادياز م» العقولحتفة«
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بيان شده » صوراالقاليم«در کتاب 
است که در اين شهر رواج 

چون . چوپاني و شباني زياد بوده
بوده که » شير ساز«نام اين شهر 

 .تغير يافت» شيراز«نام  بعداً به

 بزرگ را يها ن کتابخانهين چنديسنده عالوه بر اينو. ه نموده استيآن را هد» فطرت
  .ستين مقاله نيها در حوصلة ا ان نموده است که نقل همة آنيب

   تهرانيها موزه .۴
لباس  (ي ملّةموز, ي نظامةموز) يهلو آثار پينگهدار(کاخ موزه سبز , اورانيکاخ موزه ن

 يميشگاه داينما,  گلستانةموز, يراث فرهنگيکارگاه ساز و سامان م, ديکاخ سف, )يپهلو
 سکّه و ةموز, يمعاصر و نقّاش ي هنرهاةموز, يران صنعت هوانوردي اييمايهواپ

 ةموز, باي زي هنرهاةموز, موزه بهزاد, اسکناس
آثار دورة (نما   جهانةموز, ي آزاديفرهنگ
, موزه نگارخانه قاجار, هي صاحبقرانةموز, )قاجار

 يموزه قال, ديموزه صدف و مروار, موزه تمبر
  .ره قابل مالحظه استيوغ

  ١قم
 حضرت فاطمه يعني ع کاظم و خواهم امام رضاين شهر آرامگاه دختر امام موٰسيدر ا

 ينياب علوم دلّباشد که تعداد ط ي ميني دةن شهر حوزي در ا. قرار داردسمعصومه
  . سازگار استيليس خيط مطالعه و درس و تدريمح. باشند يباً پنجاه هزار ميتقر

  ٢خي شهر تارـمشهد 
مرکز استان خراسان رود که  يشمار م بهران ي مقدس اين شهرهايتر   از مهميکيمشهد 
قبل از .  استعد امام هشتم حضرت رضايمدفن شه بهمنسوب » مشهد «ةواژ. است
نام  بهد يالرش  هارونيعباسفة ينزد شهر آرامگاه خل. بود» سناباد«ن شهر ي اسم اعرضا امام
در مضافات مشهد منطقة طوس هست که آرامگاه شاعر شهرة . هم واقع است» هيهارون«

لسوف و ين شهر است آرامگاه فيک ايز نزديشابور که ني وجود دارد و نيآفاق فردوس
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 پشم هم يزرگانبا و يباف يدر قال. ام استيمدار عمر خ نايگو يدان و شاعر رباع ياضير
 خود يسو به که مردم را ين مرکزيتر  در مشهد مهم.  را برخوردار استياني شايجا

مسجد موزه و کتابخانه , در محوطة روضه. باشد ي معد روضة امام رضاينما يجلب م
 ي و معمارينقّاش يين مظاهر هنرنمايتر ن و خوبيساختمان روضه بهتر. وجود دارد

و » دارالحفّاظ«نام  به يواِن بزرگيز درکنار روضه دو ايگوهرشاد ن. باشد يران ميا
 از يکيز ين گوهرشاد جدمس. س و عمده استي نفيليساخت که خ» ادتيدارالس«
 ۱۴۰۱فرمان گوهرشاد در سال  بهد که يآ يشمار م بهران ين مساجد ايتر ن و بزرگيباتريز
  . داشتيرازيکه سه معمار استاد شد ش ساخته يالديم

فه خدمات ي شرةژه در روضيو بهران در شهر مشهد يان زماِن اياگرچه تمام فرمانروا
.  داشته استيا العاده ه و نقش فوقياما نادر شاه افشار سهم گرانما, اند  انجام نمودهيانيشا
عنوان مرکز  بهز يا نج نيا. را بنا نمود» يچاه نادر« را ساخت و ي نادريي دروازه طاليو

ن درسگاه يچند. رود يشمار م بهس فقه ي و درس و تدري آموزش و پرورش اسالممهم
که در » يدر دو«نام  بهن مدرسه يتر ميقد. ندينما يفا مي ايخوب بهفه را ين وظيو مدرسه ا

ض در آن يهنوز چشمة ف, س شدهي تأسيموري توسط شاهرخ تيالدي م۱۴۲۰سال 
نموده بود  مان اول آن را بنايکه سلطان ترک سل» زاديمدرسه پر«ه بر عالو.  استيجار
, س شدي تأسيالدي م۱۶۴۹که در سال » رزا جعفريمدرسه م«و » رات خانهيمدرسه خ«و 

باغ , يسينوموزة خوش, موزة تمبر, قرآنموزة ,  نادرةدر شهر مشهد آرامگاه نادر و موز
د و يق بازدي العد است و بازار امام رضايابل د قيحمام شاه, آباد لي وکيپارک ملّ, ملک
  . معروف استيليروزه و زعفران مشهد خيسنگ و ف. باشد يد ميخر

  ١رازيش
 علما و شعرا و ادبا بوده است که در يها گاهي از جايکيراز مرکز استان فارس و يش

ان ينرواراز از فرماينام ش بهها پسر تهمورث  يگفته بعض  بهبنا. ران واقع استيجنوب ا
 بوده که »شهِرراز«ن يند که نام ايگو ي ميبرخ. کرده بودبنان شهر را ي ايشداديپ
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باشد  يم» انگور خوب«راز ي شي معني در زبان پهلو.راز شده استي شيادياستعمال ز به
اد ي زي و شبانين شهر رواج چوپانيان شده است که در ايب» ميصوراالقال«در کتاب و 

  .افتير يتغ» رازيش«نام  بهبوده که بعداً » ر سازيش«ر ن شهيچون نام ا. بوده
باشد که  ي مي فرهنگي و بناهايخي تاريت و شهرت جاهاي اهميراز واقعاً دارايش
 حافظ ي نامور فارسيگو  و غزليرازي شية ناز سعديسندة ماي سخنور و نويها آرامگاه

ان و جهانگردان ندکن ارتيدتمندان و زي در آن واقع است که همواره شلوغ از عقيرازيش
باشد که  يد ميتخت جمش بهز يراز ني شين گذشته شهرت اساسياز ا. رسد ينظر م به
تخت دولت خود را ي پايانگذار سلسله هخامنشيوش اول بنيباً سه هزار سال قبل داريتقر

  وينقّاش. کند يران باستان داللت مي اين نماد و نمونة معماريتر يساخته بود که بر اعل
ه ي هديخدمت شاِه هخامنش به کشور که ۲۳ندگان ي شده بر سنگ از نماير حکّاکيتصاو
  . خورد يچشم م بههنوز , م نموده بودنديتقد

باغ «, »دروازة قرآن«, »م خانيارگ کر«راز ياحت در شي و سيدني ديگر جاهايد
» ليمسجد وک«و » قيمسجد جامع عت«, »رالملکيمسجد نص«, »باغ ارم«, »آباد فيعف
  .باشد يران مي اي و مصوري و معمارين نقّاشيتر انگر خوبيز نشانگر و بيباشد که ن يم

  ١اصفهان
ران واقع است که در يکشور او در مرکز نده رود ياصفهان مصداق نصف جهان کنار زا

اما در سدة ,  و کهن استيمي قديلين شهر خياگرچه ا. ر نداردي نظيعي طبييبايز
چون پادشاه . افتي رونق و گسترش يليه خيتوسط سلسلة صفو به يالديپانزدهم م

 ي و بناهاي فرهنگيجاها. تخت انتخاب نموديعنوان پا بهن را ين سرزمي ايصفو
  .شود يطور اجمال نقل م بهباشد  يد ميد و بازدي که قابل ديخيتار

   قاپويعل) الف(
 امام واقع است اهللا و سمت غرب چهار راِه خ لطفي مسجد شيرو ن ساختمان روبهيا

رسد که سابقه  ينظر م بهران ي اي دورة صفوين نماد و نمونة هنر معماريتر که عمده
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   فطرتعباسامه حسن از علّ» سفرنامة ايران«نگاهي به  ٢٨٩

  

فرمان شاه  به يا ن کاخ شش طبقهيدر اصل ا.  استي متر بلند۴۸پانصد ساله دارد و 
 هر ي ساخته شده که هر طبقه عمارت برايالدي در آغاز قرن هفدهم مي صفوعباس

طبقه دوم , کي پاسبان و کشيمثالً طبقه اول برا. و محدود بودگروه و کالس مخصوص 
. رهيغ  ويقي سرود و موسي شاه و طبقه شش براييراي پذيطبقه سوم برا,  رکابداريبرا

  .اره کرداصفهان را نظّتوان تمام شهر  ين کاخ مي اياز باال

   و سه پليس) ب(
پل زلف و پل چهار باغ ,  خانيدور هللا پل ايها نام بهنده رود واقع است که ين پل بر زايا

د که صد متر طول و يل رسيتکم به ي هجر۱۰۱۱ن پل در سال يا. شود يشناخته م
  . و سه پل مشهور گشتيس به و سه ستون يل داشتن سيدل بهمتر پهنا دارد و  ۱۴

   پل خواجو)ج(
  م۱۶۵۰در منطقه خواجو وجود دارد که در سال پل  و سه ين پل در سمت غرب پل سيا

ن پل يا. دهد يران را نشان مي اين نمونه و مثال معماري از بهتريکيز يساخته شده و ن
  .کنند يح مي متر عرض دارد و در طبقه اول آن مردم تفر۱۲ متر طول و ۱۳۷ يا سه طبقه

  بازار اصفهان) د(
ن در اصفها, که اشاره شده چنان, رود يشمار م بهران ي اين بازارهاي از بزرگتريکين يا

 دارد بلکه يت خاصي ارتباط و اهمين از نظر بازرگانيبنابرا. مرکز کشور واقع است
 ن بازار بزرگ را در قرن چهارميا. شود يمحسوب م (Manchestir of Iran)ران يمنچستر ا

منظور استراحت و اقامت مسافران و  بهدر بازار .  آغاز کرده بوديلمي پادشاه ديهجر
  .خانه وجود دارد و قهوه, مدرسه, مسجد, امحم, سرا  مهمانانين و مشترنابازرگا

  منار جنبان) ه(
 يالدي م۱۳۱۶ است که دو منار بلند دارد که در سال ي عبداهللا کاردانين مقبره صوفيا

. جنبد يگر ميم منار ديک منار را حرکت دهين هست که اگر ي منار ايژگيو. ساخته شده
  .معروف گشتمنار جنبان مشهور و  بهن يبنابرا



  ٢٩٠  قند پارسي

  

 يسرا مهمان, سايکل, باغ وحش, چهل ستون,  مزبوريعالوه بر مناطق و جاها
 دوم يآرامگاه مال محمد باقر مجلس, رهينيمسجد امام خم,  لطف اهللاخيمسجد ش, يعباس

 يانيز در جهان شهرت شاي اصفهان نيباف يباشد و قال يد و مالحظه ميره قابل ديغ و
  .دارد

  ١ين آباديتر ميقد:  کاشان)و(
همواره . ندي از آنجاي و مال کاشيباشد که محتشم کاشان يران مين شهر ايتر مين قديا

صنعت و حرفة نة ين شهر در زميا. نده و شهرت و دوام خواهد داشتيزنده و پا
ناگفته نماند که .  قرار دارديت خاصي در سراسِر جهان مورد اهميکار ي و کاشيباف يقال

 ي بنا۱۲۰۰باً ين شهر تقريدر ا. دي از کاشان آغاز گرديباف ي قال ويکار يرواج کاش
  . وجود داردي و فرهنگيخيتار

 و روابط يران اسالميبان اياد بهعلّامه حسن عباس فطرت نيز  از کتاب يبخش
  .ران از باستان تاکنون اشاره داردين هند و اي بياسي و سيفرهنگ
 کوتاه يلين سفرنامه اگرچه خيفت که اتوان گ ي ميبند ک جمعي و در يطور کلّ به
 در يباً خوبي تقرييقدر و آشنا  اطّالعات گراني داراياما از نظر موضوع و محتو, است

 يران براي اي و فرهنگي و اقتصادي و اجتماعياسيمورد فرهنگ و تمدن و اوضاع س
ار ي بسيان هندي جهانگردان و دانشجوين کتاب برايژه ايو به.  دارديمخاطبان خارج

ن يوقت خودشان را در ا چيسنده هيناگفته نماند که نو. قابل استفاده و مطالعه است
 بوده است که ش مهمي برايبلکه موضوع و محتو, ان و ظاهر نکرده استيسفرنامه نما

  .دهد ي سفرنامه را نشان ميژگيو
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  )سفرنامة هند(هندوستاني که من ديدم   ٢٩١

  

  ♦هندوستاني که من ديدم
  ) هندةسفرنام(

  د علي ميرشريفيسي: نوشته
  ∗جو منيره شريعت: گزارش

 ةي باستان همواره توجها عنوان سرزمين عجايب در شرق آسيا از زمان  بههند
ي باقيمانده از آنان از گذشته تاکنون ها خود جلب کرده که نوشته  بهجهانگردان زيادي را

  .بيانگر اين مطلب است
قين ايراني از زمره کساني هستند که در سال د علي ميرشريفي يکي از محقّآقاي سي

تا هجري  ١٤٢٣ رمضان ٦ آبان، مصادف با ٢١شنبه   شمسي از تاريخ سه١٣٨١
جري قمري با دو هدف تبليغي و ه ١٤٢٣ال  شو٢٧ماه برابر با   دي١١چهارشنبه، 

 ان نموده و خاطرات خود از سفرکشور هندوست  بهتحقيقي سفري پنجاه و يک روزه
 ) هندةسفرنام(ت را تحت عنوان هندوستاني که من ديدم سرزمين هفتاد و دو ملّ به
  .اند رشته تحرير درآورده به

که  نخستين بخش آن. اي ايشان از دو بخش تشکيل يافته است  صفحه٤٢٤سفرنامه 
گزارش سفر تبليغي ماه   بهدهد اختصاص  ميل سفر ايشان را تشکيلبيست و پنج روز او

سرزمين   به که ضمن آن راجعداردرمضان ايشان در بين دانشجويان ايراني در چنديگر 
 اتي نيزاطّالعي مختلف هنديان ها هند، مردم، سيستم آموزشي، اماکن تاريخي و مراسم

  .دهد  ميخوانندگان به
                                                   

 .ش ه ١٣٨٤ل  چاپ او,د علي ميرشريفي، دليل ما، قم، سي هندةسفرنام  ♦

  .پژوهشگر ايراني  ∗

 



  ٢٩٢  قند پارسي

  

ديدار مرحله تحقيقاتي و   بهدهد  ميبخش دوم که بخش اعظم کتاب را تشکيل
مراکز علمي سفر ايشان اختصاص يافته که روز بيست و ششم تا پنجاه و يکم را  از

اتي که اطّالعسرزمين، مردم و ساير   بهدربرگرفته است و همانند بخش قبلي راجع
  .باشد  ميهند است  بهمربوط

چاپ رسيده   بهي مذهبي هندها در پايان کتاب نيز تصاويري از اماکن و مراسم
  .است

 هند آقاي ميرشريفي، عالوه بر گزارشي که از سفر خود بيان نموده داراي ةنامسفر
  :سازد، از جمله  مي ممتازها اتي است که آن را از ساير سفرنامهاطّالع
في معر  بهنويسنده ضمن داشتن نثري روان و شيوا، در جاي جاي کتاب خود §

ات اطّالعند جهت کسب م هموضوع پرداخته تا خوانندگان عالق  بهيي مرتبطها کتاب
  . مراجعه نمايندها آن  بهبيشتر

 …ي تاريخي، مذاهب وها تفي اماکن تاريخي، شخصيف ضمن معرنيز مؤلّ §
چه خود  چنان ـاستفاده از منابع در ايران و هند  ات تاريخي دقيقي را که بااطّالع
 امه رادهد و سفرن  ميخوانندگان  بهـ آن اشاره نموده است  بهمهف در مقدمؤلّ
 ةالمعارفي کوچک و منبعي معتبر در زمينةات تاريخي ارائه شده دايراطّالعلحاظ  به

  سرزمين هندةات مفيدي در زميناطّالعاي که خواننده  گونه  به.هند ساخته است
ع ت سياسي، اجتماعي، آموزشي، راه يافتن اسالم و تشيلحاظ جغرافيايي، وضعي به

ار در هند، استقالل و شيوه اداره هند، روابط ايران و در هند، مذاهب در هند، استعم
ين اوليا، الد ي مختلفي چون گاندي، نظامها ت شخصيةهند و نيز زندگينام

 محمدين الد د احمد خان، جاللخسرو دهلوي، سالطين مسلمان هند، سر سي امير
مير حامد د ناصر حسن لکهنوي، العلماء سي اکبر شاه، قاضي نوراهللا شوشتري، شمس

ر آزادانديش معاصر و نيز اماکن تاريخي چون نوي، ابوالکالم آزاد متفکّهحسين لک
 دست  بهي هندها  تاريخي مسجد بابري، اماکن آموزشي و برخي کتابخانهةسابق
  .آورد مي

يي کوتاه از کتاب انتخاب گرديده ها اين سفرنامه بخش  بهجهت آشنايي بيشتر نسبت
  .شود  مياره اشها آن  بهکه در ذيل



  )سفرنامة هند(هندوستاني که من ديدم   ٢٩٣

  

  :آن آمده است  به پرستش گاو و احترامةبار در٧٨ ةدر صفح
مسأله حرمت گاو در طول تاريخ هندوستان بهانه اختالف و نزاع بين مسلمانان ”

 اختالفات مسلمانان و هندوها ةم در بحبوح ١٩٤٦در سال . و هندوان بوده است
يک  انفجار رسده بود، سرحد  به تجزيه و تقسيم هندوستان که اختالفاتةو زمزم

ي يک سبزي فروش مسلمان رفت، ها سبزيروز در کلکته يک گاو ولگرد سر
در اين . گاو زد  بهاي يش ضربهها فروش براي جلوگيري از خوردن سبزي سبزي

هردو گريبان .  لباس فروش هندوي خود مواجه گرديدةهنگام با اعتراض همساي
فروش و گروهي  دفاع از سبزي  بهلماناناي از مس آن گاه عده. يکديگر را گرفتند

آشوب و فتنه بزرگي برپا شد که . حمايت از لباس فروش پرداختند  بهاز هندوان
پس از گاو، مار، بوزينه، . ت سه روز پنج هزار نفر از هردو طرف کشته شددر مد

  راها س است و آني برخي از درختان نزد هندوان مقدتعدادي از پرندگان و حتّ
  .“رستندپ مي

ي ها باره مسجد بابري که تا سالات تاريخي که نويسنده دراطّالعدر بخشي از 
 چنين آمده ١٣٥ ةي ميان مسلمانان و هندوان بود در صفحها مورد نزاع و درگيري اخير
  :است
 در دوران حکومت .م ١٥٢٨ هجري مطابق با ٩٣٥مسجد بابري در سال … ”

دين ظهيرالدمحمآيوديا در نزديکي شهر ةتوري مغول، در منطقس امپرا بابر، مؤس 
منطقه آيوديا . نام وي نامگذاري گرديد  بهريزي شد و اي پايه آباد بر فراز تپه فيض

س بود، از اين رو يک صاحب منصب انگليسي در سال براي هندوها بسيار مقد
شت  اسناد منازل از سرعمد نوةآباد و تهي  فيضة هنگام ثبت احوال منطق.م ١٨٨٥

هندوها بوده، پس از انهدام آن   به يک بتخانه و متعلقکه مکان مسجد بابري قبالً
ت م مالکي ١٩٥٢ دادگاه در سال …اند يش مسجد بابري را ساختهها بر ويرانه
  .“دست گرفت  به مسجد را در اثر اختالفات بين هندوان و مسلمانانةمجموع

سجد را براي عبادت معبد رام  دادگاه حکم بازگشايي م.م ١٩٨٦بعدها در سال 
 چند سال … هند عزاي عمومي اعالم کردندکرد، در پي آن مسلمانان در سراسِر صادر

بعد در ماجراي گذاشتن سنگ بناي معبد هندوها در اين منطقه، ششصد نفر 



  ٢٩٤  قند پارسي

  

مسجد   به سيصد هزار نفر هندو.م ١٩٩٢در سال . اي کشته شدند اختالفات فرقه در
  “…و آن را تخريب کردندبابري هجوم بردند 

امام   به منسوبقرآن ماجراي ديدار خود از ١٨٣ ةدر جايي ديگر نويسنده در صفح
  :کند  مي را چنين ذکر)ع(علي
 نزد کتابدار ه کتبي رئيس کتابخانةروانه دانشگاه عليگر گشتيم و با اجاز… ”

 را که )ع(منيناميرالمؤ  به منسوبقرآن. کرد و ما داخل شديم او مخزن را باز. رفتيم
 ةاز مجموعه اهدايي مرحوم سبحان اهللا بود آورد، سوره فاتحه و قسمتي از سور

  .“بقره را داشت و بسيار قديمي و کهن بود
  :نويسد  مي نيز١٨٨ ة موالنا ابوالکالم آزاد در صفحة کتابخانةدربار

ظرفيت نزديک دو هزار   بهکتابخانه در دو طبقه و داراي سه سالن بزرگ مطالعه”
اين کتابخانه با ظرفيت بيش از يک ميليون کتاب داراي قريب نهصد . نفر است

داشتن حدود پانزده هزار  ي آن باي خطّها هزار جلد کتاب است و بخش نسخه
ي فارسي، عربي، اردو و سانسکريت يکي از بهترين ها زبان  بهي نفيس خطّةنسخ

  .“آيد  ميارشم  بهي جهاني نسخ خطّها مجموعه
  :گويد  مي جايگاه نماز نزد غيرمسلمانان هند چنينة دربار٢٣٩ ةنويسنده در صفح

 گذارند و کامالً  مينماز خيلي احترام  بهغيره مردم هند، اعم از مسلمان و هندو و”
د خود ي مأموران و خدمه در طي تردحتّ. کنند  ميمراعات حال نمازگزاران را

  .“گذاشتند  نميهيچ وجه پا روي سجاده  بهدند وکر  ميت کامل عبوردقّ با
  :نويسد  مي)ع(امام علي  به ارادت غيرمسلمانانة کتاب نيز دربار٢٨٧ ةو در صفح

ي برخي نام اميرالمؤمنين و فرزندانش ارادت خاصي دارند، حتّ  بههندوها نيز”
  .“گذارند  ميفرزندان خود را علي

ب معتقد است که آمار سرقت و خالفکاري ت در هندوستان نويسنده کتا امنيةدربار
 در ٢٥٢ ةت اقتصادي مردم هند کم است، وي در صفحت و وضعيتعداد جمعي  بهنسبت

  :نويسد  مياين باره چنين
پذيرش اين مطلب براي اينجانب بسيار مشکل بود، بعدها خودم ديدم ديوار ”

صبح   به تاها  شبماً معموال يک متر و يا کمتر است و درهاي آنها نيز عموها خانه



  )سفرنامة هند(هندوستاني که من ديدم   ٢٩٥

  

  پارک شده، ولي احديها باز است و چندين موتور سيکلت نيز داخل حياط
که حضور گسترده پليس و نيروهاي انتظامي مشهود  آن بي!  کاري نداردها آن به

اند که عموم آنان در فکر سرقت و دزدي  اي تربيت شده گونه  بهمردم. باشد
اين پهناوري و با اين   به در اين کشورچرا: اس علي پرسيديم از عب…نيستند

عموم  الًَاو: دهد؟ او فرمود  ميندرت رخ  بهجمعيت زياد و فقر گسترده، دزدي
دست آوردن يک لقمه نان حالل و زندگي   بهمردم هند دنبال کار و کاسبي و

 که نيروهاي دولتي  اگر هم کسي دزدي کند قبل از آنثانياً. آبرومندانه هستند
دستگاه قضايي تحويل دهند خود مردم دزد را بدون   بهدزد بيايند و او راسراغ  به

  .“کند  نميکشند لذا ديگر کسي هوس دزدي  ميمحاکمه
هند هم سخن گفته   بهي مختلف کتاب نويسنده از مهاجرت ايرانيانها در بخش

  : کتاب چنين آمده است٢٩٥ ةاست؛ از جمله در صفح
 استان بنگلور واقع شده و آن مناطق همانند يها روستاي عليپور در دل جنگل«

 دو نفر از شيعيان متمکن و صاحب …مازندران ايران سرسبز و حاصلخيز است
 عليپور که نام ةمنطق  بهنفوذ که گويا در اصل ايراني تبار و از مازندران ايران بودند

ک کنند، آن گاه براي اجراي امور مذهبي خود ي  ميبوده هجرت» کونته بلي«آن 
آورند، بعد شيعيان ايراني   ميعليپور  بهنام شيخ اسداهللا را از حيدآباد  بهنفر روحاني

تبار آن مناطق که عموم آنان از مازندران ايران بودند بدانجا پناه برده و در عليپور 
که هنوز بسياري از ساکنان عليپور فرهنگ  ه اين قابل توجةنکت. شوند  ميساکن

شان نيز همانند  ي تعدادي از آنان چهرهاند و حتّ  کردهمازندراني خود را حفظ
 گويند تا پنجاه سال قبل پيرمردها فارسي صحبت. ستها ي مازندرانيها چهره
  “…اند کرده مي

 آورده ٣٣١ ةف در صفح دولتمردان و مردم و نوع زندگي آنان، مؤلّة رابطةدربار
  :است
ي گاندي هنوز کم و بيش در ها جالب است در اينجا يادآور شوم که اين آموزه”

 نجفي برزگر کريمدوست فاضل جناب آقاي . شود  ميبين دولتمردان هند يافت
 فرهنگ جمهوري اسالمي ايران ةدانشجوي مقطع دکتري تاريخ و از اعضاي خان
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اي که  رفتيم، در کوپه  ميکلکته  بهبار با قطار درجه دو از لکهنو يک: در هند فرمود
 وزراي کابينه راجيو گاندي بود که براي شرکت در کنفرانسيمن بودم يک نفر از 

چرا شما : پرسيدم. ترتيب کارهايش بود رفت، او مشغول تنظيم و  ميکلکته به
  ماالًتر است؛ او قطار از چند جهت مناسب: رويد؟ گفت  نميکلکته  بههواپيما با
 ممکن است خواهيم با مردم کشورمان اظهار همدردي نماييم و تا جايي که مي

  شب را داخل قطارمانند آنان از وسايل عمومي و ساده استفاده کنيم، ثانياً
هتل بروم و يا مزاحم دوستان و   بهبرم، ديگر نيازي نيست تا در کلکته ميسر به

کنفرانس   به از اين فرصت استفاده کرده، کارهايم را راجعآشنايان شوم، ثالثاً
  .“کنم  ميب و منظم و آمادهمرتّ

  :گويد  مي چنين٣٤١ ةنويسنده در بيان فرهنگ مردم هند در صفح
عقايد مذهبي و آداب و رسوم چندين هزار ساله خود پايبندند   بهمردم هندوستان”

اضر نيستند حوجه  هيچ  بهکنند و  ميپيشينه خود افتخار  بهآنان. ورزند  ميو اصرار
برخالف اين . ست بردارنددار آبا و اجدادي خودشان د از فرهنگ باسابقه و ريشه
 فرهنگ منحط غربي را در اين سرزمين تبليغ کردند ها که قريب دو قرن انگليسي

ي غربي ها اکنون نيز شبانه روز متجاوز از شصت کانال تلوزيوني و ماهواره و هم
 فحشا و ة شبانه روز يکسره در حال ترويج و اشاعها اتفاق آن  بهکه اکثر قريب

ار شهرها نيز مملو از تبليغات غربي است، با اين وصف کمتر فسادند و در و ديو
  .“کند  مي اعتناها کسي بدان

ا نکتهام بههاي که با توج  مه، که هدف خود را تحقيق در اشاره نويسنده در مقد
 حضرت جعفر ة جهت تکميل مطالعات دربار، خصوصاً و مراکز علميها کتابخانه

بيان نموده است در پايان کتاب ها  عجايب و شگفتي و مشاهده نزديک سرزمين)ع(ارطي 
ف در تکميل ت مؤلّ ميزان موفقيةاتي درباراطّالعدست آوردن   بهخواننده همچنان منتظر

و ها  و نيز آشنايي بيشتر با کتابخانه)ع(ارتحقيق خود درباره حضرت جعفر طي 
  .باشد ميـ  يابيم  ميستاتي در اين باره داطّالع  به هرچند در طول متنـيشان ها کتاب
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  معنويت ايران
  ∗اربنس موکياه
  •مجيد احمدي: ترجمه

واسطة شکوه گذشته و  به. آورد چشم ايرانيان مي بهرا اشک , صحبت دربارة هندوستان
در ايران حتّي , نگرد سين ميحديدة ت بههندوستان  آينده هر ايراني همواره به بهاميد 

اين  کنم حتماً به پيشنهاد مي ,ايد ايران سفر نکرده اگر هرگز به. مسلمانان متفاوت هستد
  .باشيدنيز آماده تعجب و شگفتي کنيد و  کشور سفر

 ميليوني ۷۰تهران شهري است بسيار بزرگ که بيش از دوازده ميليون از جمعيت 
ة شگفتي رسد که ظرف دو دهة رشد و توسع نظر مي  جاي داده و بهخود ايران را در

اند و ترافيک و آلودگي هوا  برجهاي بلند داده هيافته است ويالهاي بزرگ جاي خود را ب
دقت ها  ها و حرکت اتوموبيل ها و کوچه  در نگهداري خيابان.باشددهلي شايد بيش از 

حفظ اسالم و انقالب . شود شود و هرگز ازدحام بيش از حد ديده نمي صرف مي
رس نيز دهاي  تمام مراسم و حتّي کالس. شود اسالمي ايران در همه جا مشاهده مي

 اما ,پوشند اگرچه بيشتر مردان کت و شلوار غربي مي. شود آغاز ميو نام خدا نيايش  با
تصوير رهبر فقيد . جويند از کراوات که نشانة مسيحيت و غرب است دوري مي

ها و ادارت و  جمهوري اسالمي ايران و جانشين وي در همة مراکز عمومي ساختمان
لب تهران کليساي بسيار زيبايي براي جمعيت مسيحيان اما در ق. شود مدارس ديده مي

 .پوشند  غالباً چادر مي,ثروتمند تا فقير , همة بانوان ايراني از جوان تا پير.وجود دارد
                                                   

  .نو دهلي,  تاريخ در دانشگاه جواهرلعل نهرواستاد  ∗
 .دهلي, دانشجوي دکتري هنر  •
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دهند و از  پوشي و آرايش اهميت مي شيک در جامعة امروز بانوان ايراني بهاگرچه 
 از ,ن در همه جا حضور دارندزنا. کنند روسري مانند و شلوار مد روز استفاده مي

تنهايي و  رستوران گرفته تا پشت اتوموبيل و رانندگي و به, بازار, مدارس, ادارات دولتي
 جوان دست در هاي زوج. شود گاهي ديده مي, با مردان و يا بدون مرد, يا در گروه

, رزشيهاي و زنان درکنار مردان در استاديوم. زنند روها قدم مي دست يکديگر در پياده
  .پردازند  ورزشي ميهاي تشويق تيم به

, ترند  اما جذّاب,هرچند کوچکتر از تهران هستند, شهرهاي شيراز و اصفهان
ت محيط و بازارها نظاف. رگ و پهن و ترافيک و آلودگي هوا کهتر استها بز خيابان
ماً که تما) رهمسجد امام خميني(مسجد با شکوه قرن هفدهم . انگيز و جالب است شگفت

ه کردشهري معروف و مهم در تاريخ تبديل  اصفهان را به, با کاشي آبي پوشيده شده
. استايران  مرکز هنري , نگارگري وخاطر هنرهاي سنّتي بهاين شهر همچنين . است

راحتي هنرمندان با ذوق را هنگام طراحي و نگارگري در بازارهاي  تواند به هرکس مي
  .زني باشد بايستي شخص داراي مهارت در چانه ي خريد مياما برا. اصفهان مشاهده کند

الدين سعدي و  شيخ مصلح, هان دو اديب و شاعر پرآوازة جآرامگاهشهر شيراز 
شکوه  هاي با خوبي قدر اين دو را شناخته و آرامگاه شيراز به. حافظ شيرازي است

اسم موالنا  در شيراز چهارراهي نيز به. ساخته استشهر برايشان در دوگوشه اين 
  .الکالم آزاد نامگذاري شده استوبا

باستاني تخت  وجود منطقة ,افزايد اهميت شهر شيراز مي موضوع ديگري که به
  .ها قبل از اسالم ساخته شده است جمشيد در پنجاه کيلومتري اين شهر است که قرن

ظيم گذاري ع سرمايه, نکتة قابل توجه دربارة جمهوري اسالمي و دستاوردهاي آن
  .در سيستم آموزشي مدرن درکنار ساير تحوالت اجتماعي ايران است

با دانشجوياني از يک قشر خاص اگر در گذشتة دور تنها چند دانشگاه محدود 
آمريکايي رفتند و گروه زيادي از  نشجوياني که بهاجتماعي وجود داشت و يا اندک دا

اما امروزه چنين . شدند کار گرفته مي جوانان که با سطح متوسط آموزشي در جامعه به
تنهايي هشت دانشگاه بزرگ دارد در بسياري از شهرهاي کوچک و  تهران به. نيست

شده و بسيار  طراحي خوبي هاي ايران نه تنها به بزرگ نيز دانشگاه وجود دارد دانشگاه
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در شيراز چهارراهي نيز 
الکالم آزاد وبااسم موالنا  به

 .نامگذاري شده است

اي کامپيوتر و اينترنت براي استفادة  نيز هستند بلکه هريک تعداد قابل مالحظه
 کامپيوتر ۱۵۰در دانشگاه تهران در يک سالن بسيار بزرگ تعدا . دانشجويان دارند

ها و هرجايي  ها و مراکز دانشگاه عالوه بر آن در تمام اتاق. اختيار دانشجويان است در
 سيستم آموزشي .کامپيوتر وجود دارد, ت بودهکه ضرور
 ةدارد و همحمايت دولت جريان  ايران با

علوم انساني و طبيعي مهندسي و هاي  رشته
  .گيرد را دربرمي… پزشکي و

هايي که در تهران و ساير  در تمام دانشگاه
شهرها بازديد کردم همه از رئيس دانشگاه تا 

 .کردند شگاهي بين ايران و هند ابراز اميدواري ميهاي دان تر براي همکاري اعضاي پايين
ها با دانشگاه جواهرلعل نهرو مورد تأکيد  هاي مشترک آن دانشگاه خصوصاً همکاري

 ت تبادالةباررهنگامي که من د,  رئيس دانشگاه بسيار زيباي شهيد بهشتي.گرفت قرار مي
 گفت آرزويش  بسيار استقبال کرد و,هاي فارسي و سانسکريت صحبت کردم زبان

همکاري و تبادل  يا باؤاين ر. سانسکريت در دانشگاه شهيد بهشتي استتدريس زبان 
 ةتدريس فرهنگ و فلسف ايشان همچنين نسبت به .تبديل شودحقيقت   بهدتوان استاد مي

  .هند در اين دانشگاه ابراز عالقه نمود
تخت جمشيد در . طرق مختلف در ايران حفظ کردم من احترام هندوستان را به

دوست و همراه , هاي اين منطقه باستاني خيره شده بودم ويرانه هنگامي که مدهوشانه به
کسي که دکتري رشتة تاريخ از دانشگاه جواهرلعل , کريم نجفي, ام در اين سفر هميشگي

در , ها در تهران دانشگاه, همراه يک همراه رسمي از دانشگاه تربيت مدرس نهرو دارد به
اشاره کردند که من , جا حضور داشتند جمع کثيري از دانشجويان که در آنگفتگو با 

ند نک ها اطرافم را احاطه که همة آن همين کافي بود .پروفسور تاريخ از کشور هند هستم
بيش از يک ساعت . ندوول ششغگرفتن امضا از من م هاي دسته جمعي و به و عکس

 در زندگي احساس کردم راي اولين بام و بروها جدا ش توانستم از آن اتطول کشيد 
  . اما کوچک هستم,اي مشهور چهره
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وضعيت  نگاهي منتقدانه به با» اسالم در تاريخ هند«در سه سخنراني خود دربارة 
, هاي متمايز مسلمان ستودن برخي از چهره اسالم در هند و تعصّبات ديني و همچنين با

ي انتظار داشتم که جو. ناسمود را بشکه مخاطبان خ بدون آن, صحبت کردم
چه در مقابل من رخ داد تحسين و تشويق  سازم اما آن آميز بر عليه خود مي خشنونت

  .حاضران بود
هرچند شيعه در اسالم داراي يک اختالف عقيدة تاريخي است که از آشکارسازي 

 و نشدرنجش آنان باعث هرگز لذا انتقادات دوستانة من . خود همواره رنج برده است
  .خاطراتي خوش از ايران بازگشتم من با

  



  سفر ايران  ٣٠١

  

  سفر ايران
  رس بيدلالمللي ع مناسبت برگزاري سومين کنفرانس بين به

  ∗الظّفر سيد احسن

زنگ زدند که در , رئيس قسمت فارسي جامعة ملّية اسالميه, پروفسور خانم قمر غفّار
عنوان  المللي دربارة بيدل به ميالدي در ايران سومين کنفرانس بين ٢٠٠٨ماه نوامبر 

 و چکيده مقاله همراه نامه زندگياگر آماده هستيد . ر خواهد شد برگزا»بيدل عرس«
آقاي سعيدي  ارسال داريد و يا توسط اينترنت بهرا رنامه عکس و گذقطعه دو  با
رضا قزوده مدير مرکز تحقيقات فارسي خانة  قبالً آقاي علي. ي ارسال داريداسرکي

,  ايرانهوري اسالميفرهنگ ايران و آقاي کريم نجفي رايزن فرهنگي سفارت جم
من که از . ايران خواهيم فرستاد شاءاهللا حتماً شما را به نو هم گفته بودند که ان دهلي

وقت آماده شدم و  ديرباز آرزومند ديدن ايران بودم فرصت را غنيمت شمرده همان
خواستم در اين موقع . ايشان اعالم کردم آمادگي خود را براي شرکت در کنفرانس به

شد چيزي بنويسم تا استادان و  که گاه در دهلي برگزار مي» بيدل عرس«دربارة 
عنوان  اي به بنده چکيده. شوندآگاه » بيدل عرس«دانشمندان ايراني هم از کيفيت 

بر طبق قراري که . ايشان ارسال داستم کاغذهاي مطلوب ديگر به نوشته با» بيدل عرس«
ايران جمهوري اسالمي خانة فرهنگ  دهلي به  بهام ماه اکتبر قبالً تهيه شده بود در سي

جا پروفسور قمر غفّار و استاد محمد اقبال و  آن. جا تماس گرفتم کارمندان آن ارفتم و ب
 تهيه کرده همراه ايشان زاکاغذهاي الزم براي وي. مدکرمالقات را استاد انوار احمد 

.  انجام دادمزتوي بوط بهرفتم و همة امور مرايران اسالمي سفارتخانة جمهوري  به
                                                   

  .لکهنو, دانشيار بازنشستة فارسي دانشگاه لکهنو  ∗
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المللي ايندرا گاندي توسط هواپيماي ماهان  بود که دوم ماه نوامبر از فرودگاه بين قرار
لذا دو روز مهمان استاد دکتر محمد اقبال شدم و خيلي متشکّرم که . يمکنتهران پرواز  به

گامي که نه. دنوازي را انجام دادن کمال مهرباني وظيفة مهمان اايشان و همسر ايشان ب
سوار هواپيما شديم نخستين اثر انقالب اسالمي در پوشاک و رفتار مهرآميز ميزبانان 

تقريباً ساعت چهار يا پنج صبح . ست اکردم که البتّه خيلي ستودني هوايي ايراني حس
براي » بيدل عرس«جا چند نفر از مسئوالن  آن. المللي امام خميني رسيديم فرودگاه بين به

جهت که  اگرچه هوا خيلي سرد بود اما دل گرم بود بدين. يي از قبل حضور داشتندپذيرا
. شد ام تأمين مي ديدم آن آرزوي ديرينه از ديرباز آرزومند ديدن ايران بودم و اينک مي

هتل بزرگ فردوسي رسيديم که البتّه مثل فردوسي بزرگ اين هم بزرگ  همراه دوستان به
يک نفر . عرض نمايش گذاشتند جا هم رفتار مهرآميز به آنهمة کارمندان . بودو خوب 

جا گذاشته بودند که خيلي شايسته و  بنام آقاي حسام بابايي را براي راهنماي ما آن
در اتاقي که من . من تحويل دادند ي بهيها يياي مشتمل بر راهنما مهربان بود ايشان ورقه
گر و پيش ديهاي  ديگر هم در اتاقدوستان , مداشتي اقامت شتدر طبقة چهارم قرار دا

 اکثر در وقت صبحانه و ناهار باهم روي ميز در تاالر غذاخوري گرد. اطاق من بودند
  .کرديم آمديم و دربارة اوضاع سياسي و ادبي ايران باهم صحبت مي مي

اين موزه در . براي ديدن از موزة ايران رفتيمدر تاريخ سوم نوامبر پس از ظهر 
هاي  ها و شمشيرها و تخت بها و تاج دارد و در آن اقسام جواهرات گرانتهخانه وجود 

 شاهانةو يادآور شکوه  بردند کار مي بهرا مرصّع هستند که درگذشته شاهان ايران آن 
. دست آورديم آن به عاتي مربوط بهجا اطّال هنمايي يکي از کارمندان آنار به. ايشان است

هاي  هاي شديد و رنج ان ايراني چقدر زحمتموجب استعجاب بنده شده که هنرمند
 ياد آمد که براي يکي از جا شعري از بيدل به آن. کران براي نام و نمود شاهان کشيدند بي

  :رفيقان خواندم
   برداکها صنعت حکّ مزد عبرت زين نگين  کني غل جانـند شـران تا چـر نام ديگـبه  

. ضم شين خوانديد غل بهفتح شين درست است و شما ش آن رفيق گفت شَغل به
. ام ضم شين درست دانسته گفتم ممکن است حق با شما باشد اما بنده تاکنون شغل به

قدر زود رنج و نازک مزاج است که اين امر موجب  دانستم که آن رفيق آن نمي
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:  آمده استٰيۤس قرآني که در سورة ةمن در سند خود آي. ناخرسندگي او خواهد شد
Π öθu‹ ø9$# ’Îû 9≅äóä© tβθßγÅ3≈sù ∩∈∈∪خواندم که واژة شُغُل اينجا جمع شُغُل است نه جمع شَغُل  ١
هرصورت اين بحث که يک بحث علمي سره بود موجب ناخرسندي  به. فتح شين به

ميان دانشمندان مورد  ره درواعلمي همکه اختالف آرا در بحث  ايشان شد حال آن
  .ستايش قرارگرفته است

اند و حاال در آلمان   افغانستانازان آقاي اسداهللا حبيب که اصالً کنندگ ميان شرکت از
از جمله کساني بودند که بنده , دهند عنوان استاد فارسي خدمت تدريس را انجام مي به

. سابقة آشنايي داشته بودم» شناسي در اتّحاد جماهير شوروي بيدل«توسط مقالة ايشان 
اتّفاق  پس از خوردن ناهار به. ل نظر پرداختيمتباد ايشان بر سر موضوعات مختلف به به

ويژه دربارة  ايشان در اتاق ايشان رفته تقريباً يک و نيم ساعت باهم صحبت کرديم به
ام اين جنگ تا بيست  عقيده ايشان گفتند که به. اوضاع سياسي کشور افغانستان پرسيدم

.  براي اين جنگ نيستحلّي سال ديگر ادامه خواهد داشت و نزد مسلمانان افغاني هيچ
 اورانيوم آمريکا تاکنون تقريباً بيست درصد. شود م يافته ميونياورادر کوهستان قندهار 

عالوه معادن الماس و جواهرات  به. جا وجود دارد صد هنوز آنبيرون آورده و هشتاد در
رنظر بها را د هاي گران جا وجود دارد و آمريکا همة اين گنج هم آنبها  هاي گران و سنگ

تواند اين سياست  فام نمي لذا رئيس آمريکا خواه سفيدفام باشد خواه سياه. داشته است
استاد حبيب در دانشگاه هامبورگ زبان دري را تدريس . سودجويانه را ناديده بگيرد

کنند و در آخر ايشان يکي از  اي هم نشر مي نويسند و مجلّه دهند و گفتارها مي مي
بنده هم مجموعة . اعطا کردند» نامة بيدل واژه«نام  هود را بخود را و اثر خ. دي.سي

ايشان تحويل دادم تا  به» بيدل در منطقة فکر و انديشه«مقاالت خود را دربارة بيدل بنام 
  .نندکنظر گذرا بر آن اف

در تاريخ چهارم ماه نوامبر پس از خوردن صبحانه معلوم شد که امروز داريم براي 
جا رفتيم که از شهر تهران  سوار ماشين شده آن. رويم مي )ره(ينيزيارت مقبرة امام خم

بخشي که تاکنون . اکنون ادامه دارد اي واقع است و کار تعمير بناها هم فاصله ويژه به
                                                   

 .۵۵آيه , )۳۶ (ٰيۤسسورة   .1



  ٣٠٤  قند پارسي

  

پايان رسيدن همة بناها  پاية تکميل رسيده است خيلي پرشکوه است و پس از به به
 )ره(هاي روحي امام خميني انا پياممتوجه آن شوند همچيزي که بايد  ينتر شکوه با
مانند آورد  ي که در زندگي اجتماعي و مذهبي ايران انقالبي بزرگ و بييها پيام… ستا

  .بندگي خدا گسيل کرد  به,و آنان را از بندگي انسان همانند خود بيرون آورده
ر تاال  ايشان گفتند که براي رفتن به, دريافت کردميام بابايشب تلفني از آقاي حس

  .کنفرانس صبح ساعت هشت و نيم در پايين هتل حضور دارند
تاالر کنفرانس  بر طبق برنامه در تاريخ پنجم ماه نوامبر پس از صبحانه براي رفتن به

 معلوم شد که چندين نفر از کشورهاي مختلف براي شرکت در اين ,پايين آمديم
اين تاالر خيلي . بزرگ رفتيمتاالر  هرصورت سوار اتوبوس شده به به. اند کنفرانس آمده

 يتعداد زياد. جا بنشينند توانستند آن و بزرگ بود که تقريباً هزار نفر ميخوب و قشنگ 
هادي سعيدي  آقاي قرآنپس از تالوت . جا حضور داشتند از شنوندگان ايراني هم آن

که روح روان اين کنگره بودند و عجب اتّفاق است که نخستين برگزارکننده 
طور مشروح  ايشان به. هم همانا سعيد نام داشت که برادرزاده بيدل بود» يدلب عرس«

 رئيس جمهور آقاي معاونپس از ايشان . دربارة کنفرانس و هدف آن صحبت کردند
بعد آقاي افتخار عارف نويسندة معروف پاکستاني مقالة خود را . ي سخنراني کردنديمشا

سخنراني از ايران ازي زّالدين ک  و استاد جاللزبان انگليسي نوشته بودند خواندند که به
و آقاي عسکر حکيم تاجيکي و آقاي موسوي از هند بعد آقاي انوار احمد . کردند

 ةها مقال ميان اين مقاله از. هاي خود را خواندند گرمارودي و آقاي اسداهللا حبيب مقاله
در جلسة ديگر . ها بودند حبيب و آقاي عسکر حکيم تاجيکي بهترين مقالهاسداهللا 

کارمندان امروز تني چند از . هاي خود را خواندند چندين نفر از دانشمندان ايراني مقاله
در اين مصاحبه دربارة بيدل و ارزش سخنان . تلويژيون و راديو از بنده مصاحبه گرفتند

آقاي سعيدي روايتي را که » بيدل عرس«توسط برگزاري که وي صحبت کردم و گفتم 
ايشان . اند زنده کردهرا يافت  يست و پنجاه سال پيش در دهلي انجام ميدو در حدود

ائزه مالقات شده که از فخانم  اامروز ب. سزاوار تبريکات صميمانه همة ما هستند
 دانشبنده توسط اشعار ايشان که در مجلّة . پاکستان همراه افتخار عارف آمده بودند

خانم مزبور مقالة خود را دربارة حيرت .  داشتمشد معرفي غائبانه چاپ ميآباد  اسالم
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مسئلة حيرت در کالم «اي تحت عنوان  ن باره مقالهيگفتم بنده هم در ا. بيدل خواندند
  . چاپ شده است۳۴آباد شمارة   اسالمدانشنوشته بودم که در » بيدل

. م صبح عازم تاالر شدي,در تاريخ ششم ماه نوامبر طبق قراري که قبالً طي شده بود
در تاالري که من . کنندگان را در دو تاالر توزيع کردند در جلسة صبحگاهي شرکت

يلي خوب بود و نوبت بنده ي خواندند که خيها بودم بعضي از دانشمندان ايراني مقاله
نوشته بودم که در » بيدل عرس«اي دربارة  بنده مقاله. پس از ظهر در جلسه شامگاني آمد

عرس «امروزي و همچنين تاريخچة تعريف آن در اصطالح آن معني عرس در لغت و 
بيان کرده بودم و گفتم که پس از دويست و پنجاه سال آن روايت زنده شده را » بيدل

هاي خود را دربارة بيدل  بنده مقاله. که موجب سعادت و خوشوقتي بيدل دوستان است
بيدل در منطقه فکر و «تحت عنوان , چاپ رسيده بود هاي مختلف به که در مجلّه

بعد . آقاي سعيدي براي اشاعت تحويل دادم يکجا گردآوري کرده بودم به» انديشه
تهيه » عرس بيدل«ايشان دربارة اطّالعاتي که دربارة . دوستان ايراني مالقات کردم با

ند و سايت گرفت اي براي ايران وب امروز از من مصاحبه. نمودم اظهار خوشوقتي کردند
ازدواج در ايران اقامت ورزيده شخصي بنام عبدالقادر که هندي بودند و اينک پس از  اب

ايشان . مپروفسور شريف حسين قاسمي مالقات و معرفي شدکنند توسط  زندگي ميو 
آدم خيلي ,  لذا براي مالقات آمدند,يون مصاحبة بنده و عکس مرا ديده بودندزدر تلوي

گفت  نماز مغرب از تاالر بيرون آمدم يکي از مسئوالن جلسه خوبي هستند و چون براي
سخنش تمام نشده بود که , شما مالقات کنند اخواهند ب که خانم سيد حسن حسيني مي

ثر اخواهرزاده خود آمدند و پس از سالم و معرفي تقريباً شش  اخانم مزبور همراه ب
 آوردند و گفتند مرحوم سيد اي گذاشته برايم ارمغان هستدر برا حسن حسيني مرحوم 

من نامة شما . دهد ولي زندگيش وفا نکردبنامة شما را  خواست جواب حسن حسيني مي
براستي چندي . توانم در آن خط بنويسم من نمي, ام خيلي خوشخط و خوب بود را ديده

تأثّرات , اثر حسن حسيني» سپهري و سبک هندي, بيدل«پيش بعد از خواندن کتاب 
شان را دربارة  هاي ايشان فرستاده بودم و افکار و انديشه راه با چند پيشنهاد بهخود را هم

همين نامه کرده  خانم در گفتگوي خود اشاره به. داده بودم بيدل مورد ستايش قرار
آقاي حسيني و شفيعي کدکني بودم که  باگفتم من هم خيلي آرزومند مالقات . بودند
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روي را هرصورت ايشان آدرس خانه و نمرة تلفن  به.  فوت شداه متأسفانه يکي از آن
در آن هنگام .  تشريف آوريداخانة م جلد يکي از آثار حسيني نوشتند و گفتند که به

نجام دهيد تا اايشان گفتم که شما وظيفة راهنما را   به,العبا بودند همراه من آقاي زين
آميز ايشان قرارگرفتم و ر رفتارهاي مهريبنده خيلي تحت تأث. خانة ايشان برويم به

 صرفهنگام . اما متأسفانه فرصتي دست ندادم برويخانة ايشان  خواستم که حتماً به
آقايان ابوالقاسم رادفر و فقيهي و آقاي کرازي و مصطفوي و خانم سماواتي  اچاي ب

لذا , چون اين آخرين جلسه بود. ايشان سابقة آشنايي داشته بودم امالقات شد که ب
تقريباً در ساعت ده بعد از ظهر از .  از شنوندگان ايراني هم در آن شرکت کردندبسياري

  .تاالر برگشتيم

  سفر قم
جا مقبرة حضرت معصومه خواهر امام  قم بردند که آن بهما را در تاريخ هفتم ماه نوامبر 

 خواني و استفاده جا ازدحامي بزرگ از مرد و زن براي فاتحه آن.  است)ع( رضامهشتم اما
مقبرة پرشکوه است که نمونة هنر و فن هنرمندان ايراني است . چشمم رسيد روحي به

مراکز مهم ديني و علمي ايران محسوب عالوه قم يکي از  به. ست اکه خيلي ستودني
علماي آن سامان  اشود که متأسفانه نتوانستم از يکي از مدارس آن ديدن کنم و ب مي

مرعشي اهللا  آيت اي که شايد به جا کتابخانه آنهمچنين معلوم شد که . صحبت کنم
ا در آن هنگام باز نبود ترين کتابخانه منسوب است يکي از مهمهاي ايران است ام.  

نژاد رئيس محترم جمهور  روز ديگر قرار بود که شامگاه براي مالقات آقاي احمدي
اش  الط آزادانهزندگي ساده و اخت. جا رسيديم تقريباً نزديک مغرب آن. ايران برويم

روش زندگي  اداد و آن را ب کنندگان و مردم ايراني مرا تحت تأثير زيادي قرار شرکت با
حتماً رئيس » کجا ببين تفاوت ره از کجاست تا به«: شاهان گذشته ايران مقايسه کردم

اي خالي از کر و فر و شأن و شکوه داشته  خواهند يک زندگي ساده جمهور محترم مي
کردند و دربارة بيدل و ايران کنندگان در برابر ايشان سخنراني  د نفر از شرکتچن. باشند

گفتم که . پيشگاه ايشان بگويم بنده را هم فرصتي دادند تا حرفي چند به. صحبت کردند
هم امروز .  انديشمندان جهاني هم بودهة بلکه از جمل,اي محض نبوده بيدل يک گوينده
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ش و زورگويانة بومثالً دربارة سياست . رسد چشم مي هش سودمند با بعضي از راهنمايي
  :گويد بلر و همنوايانش مي

  اگر تسـخيـر دلـهـا در خيـالت بگـذرد بيـدل
  گردد احسان جهد کن کاينجا خداي بنده مي به

 و ديگران براي هجوم ناجوانمردانه اآن مبلغي هنگفتي که آمريکا و بريتاني
ها ويران ساختند  ها نفر را کشتند و خانه نيدند و مليونخرج رسا افغانستان و عراق به هب

شان را   حتماً دلهاي,دادند اگر همين مبلغ را براي رفاه و بهبود مردم اين سامان خرج مي
زيرا اثر احسان و . »دست آور که حِج اکبر است هدل ب«گفتة حافظ  بهآوردند  دست مي به

پندارد در برابر محسن   ميدش را خدااين است که اگر آدمي خوهمجنسان  ي باينيکو
گويد که اگر اخالق حميده و  ميشمارد و در جاي ديگر در همين زمينه  خود را بنده مي

الزم نيست و يم ايتوانيم در جنّت بياس  مي,ريمگذابمعرض نمايش  اوصاف پسنديده را به
  :دوزخ بنشينيم ها به که توسط اظهار شرارت

چه الزم در دل دوزخ نشستن از    در جنّت آسودنحسن خلق بيدل تا توان به  
ها نه تنها کشورهاي اسالمي را مبدل  آمريکا و همنوايانش توسط اظهار شرارتها شرارت

هالکت رسانيده و هزارها نفر  ود را به بلکه هزارها نفر از سپاه خ,اند کده ساخته جهنّم به
ها هم در آن  ساد بازاري و بستن بانکعالوه ک به. اند سپاه خود را مفلوج ساختهاز ديگر 
 بيدل ,اند  روي داده که در نتيجة آن بسياري از مردم شغل خود را از دست دادهکشور

  :چه خوب گفته است
  شک مقبول فضل يزدان باشد بي  دلها از هرکه شاد و خندان باشد  
  ان باشدـدا هراسـکز وي خلق خ  ردود ابدشـناس آن ملعـون راـم  

  :گويد رة اوضاع سياسي وخيم جهان اسالمي در شعري ميهمچنين دربا
  لنـگر حـباب آه از فسـون کشـتي بي  کو فرصتي که فکر سالمت کند کسي  

لنگر شده است که هم ناپايدار است و هم  اينک جهان اسالمي مثل حباب کشتي بي
کدام از سران کشورهاي  ست و طرفه اينکه هيچ اخطر غرق شدن اهمواره مواجهه ب

 کشورهاي اسالمي اين تنها جنابعالي ناز ميان سرا. سالمي فکر سالمت آن را نداردا
آمريکا بگويند که شما   بهيدت کردأملل متّحد جرسازمان  ةد که در اجالسييهست
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بياوريد درخواهيد توسط هجوم ناجوانمردانه کشورهاي اسالمي را تحت سلطة خود  مي
مناسبت تبريکات خيلي صميمانه  بدين. خود کنيدو معادن و ذخاير آنها را تحت کنترل 

 وندکنم و در آخر توفيق بيشتري جنابعالي را از خدا پيشگاه جنابعالي تقديم مي به
  :گويم زبان بيدل مي مسئلت دارم و به

  ست ييسرمايه اگر هست همين دست دعا  ست ييي نه نواـش برگـيه نه آراـا را کـم  
اي ايراد کردند و  نژاد خطابه ترم آقاي احمديدر آخر اين جلسه رئيس جمهور مح

حيث انسان   بهراگفتند که امروز در جهان مسئله انسان مطرح است يعني اگر ما انسان 
 امروز کشمکشي و کشت و يي در دنيايجا مورد تقدير و تجليل قرار دهيم هيچ

دادند  اين موضوع را رئيس جمهور طوري مورد شرح قرار.  روي نخواهد دادکشتاري و
در همين جلسه آقاي . که جميع حضّار تحت تأثير سخنان دآلويز ايشان قرارگرفتند

سعيدي روح رواِن عرس بيدل پيشنهادي براي تأسيس بنياد بيدل در پيشگاه رئيس 
همچنين رئيس جمهور اجازه دادند . جمهور ارائه کردند که مورد قبول ايشان قرارگرفت

مشهد   به)ع(وسيلة هواپيما براي زيارت امام رضا دولت بههزينة  که همة مهمانان را به
  .رندبب

  مشهد سفر به
جا  فرودگاه مهرآباد رفتيم و از آن  بههاي که قبالً ذکر شد روز ديگر شامگا بر طبق برنامه

هتل جم اقامت  مشهد رسيديم و راست به سوار هواپيما شده در ظرف يک ساعت به
قدر رفتارهاي مهرآميز نشان دادند که ما تحت  اني ما آن جا ميزبانان ايرهورزيديم و هم

زيارت مقبرة  شان به طوس رفتند ولي بيشترين روز ديگر چند نفر به. تأثير آن قرارگرفتيم
بزرگ از مرد و زن بود  لذا ازدحامي , بود)ع(جا سالروز تولّد امام رضا امام رضا رفتند آن

اينجا .  البتّه از دور فاتحه خوانديم,وضه برسيمها نتوانستيم نزديک ر همة تالش که ما با
روز ديگر . هنرهاي هنرمندان ايراني در ميناکاري و بناسازي موجب دلگرمي بنده شد

شان را  هاي پررونق سير بازار رفتيم و نحوة زندگي مردمان و رفتار تاجران و دکان به
شد باز هم کمتر از آن  حتماً ايران اگر از کشورهاي خيلي پيشرفته محسوب نمي. ديديم
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هاي  اند و تالش جا دربارة کشور و تعالي و پيشرفت آن خيلي حساس نيست و مردم آن
  .آيند دارد  خوشةدهند که اين امر آتي پيگير را ادامه مي

اين نخستين سفر ايران بوده و شايد آخرين هم باشد و تأثّرات بنده اين است که 
کنند يکي از دوستان  دين اسالم پيدا مي هيج گرايش بتدر پس از انقالب اسالمي مردم به

بنده آقاي شريف حسين قاسمي گفتند که من در زمان شاه آمده بودم و ديده بودم که 
برکت انقالب اسالمي  اين کم نيست که به. ايرانيان خدا را تقريباً فراموش کرده بودند

آيند  يکي از آثار خوش. اند دا کردهدين اسالم پي هاند و گرايشي ب خدا شده ايشان متوجه به
نوشته بودند که حتماً را ر ديوارها بسياري از آيات قرآني بانقالب اين بود که در شهر 

ه عاليکه زنان ايراني هم تحصيل   دوم اين,آميز بوده است گناههاي  جاي نشين عکس
ايشان خيلي کند و  دوش مردان کار مي هند و در هر اداره و دفتر و مؤسسه دوش بارد

که  اند که بنک شايسته و مرتّب هستند و هنگام صحبت کردن اين امر را رعايت مي
کنيم و چطور بايد ايشان را مخاطب کنيم که البتّه اين تأثير تحصيل و تربيت  صحبت مي

اين تأثّرات آرزومند توفيق بيشتر ايشان در راه تعالي و ترقّي مادي و معنوي   به.است
  .هستم

  .اد ايرانزنده ب
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  راني از سفر ايگزارش مختصر

  ∗حانه خاتونير

  چـــون يآن خداونـــد قـــادر بـــ  
ــرخ ن ــرد در چــ ــون دويکــ   ارلگــ

  د و دانــش داد يــآنکــه جــان آفر 
ــرد   ــل را کـ ــاعقـ ــشريرهنمـ    بـ

  ان فرقــة نــاس  يــ بهــر الفــت م 
ــول انب  ــه از ق ــآنچ ــل ي ــده نق   ا ش

  شيرحم و عـدل اسـت اصـل آسـا         
 

ــکافر ــد ايـ ــونيـ ــپهر بوقلمـ   ن سـ
ــار   ــا اقم ــموس ب ــزاران ش ــد ه   ص
  منطق و گوش و هوش و بينش داد       

  ر را از شـــريـــتـــا دهـــد فـــرق خ
ــاد اســاس    ــم و انــصاف را نه   رح

   بـــود مطــابق عقـــل يتمــام  بــه 
ــضل ز  ــش و ف ــدان ــب و آراي   شي

 ) دانشيآقا(                      
خوشحال شدم و  يليخ. ام ران انتخاب شدهيا  به مسافرتيدم که من برايچون شن

آن .  اعالم کردميران و شرکت در کالس دورة بازآموزيا  به رفتنيموافقت خودم را برا
 يشين نوع مراسم آسايدر درونم از شرکت در ا,  روح و جانم بودي برايا خبر مژده
 ينة من براي است و سي اسالمي با نظام جمهوريران کشوريرا ايز, کردم ياحساس م

, شده استگشوده , ستي در آن نيديچ تردي که هي اسالم واقعيمذهب حق و برا
من   بهيران که خداوند تعالي از نعمت حضور در ايسراسر وجودم را سرور و غرور

  ):نعمت پروردگارت را بازگو کن (ما ِبِنعمِة ربك فَحدثْ اَو: داشت فراگرفته بود
  ســت يکــيران يــن هنــد بــا ايســرزم

ــا ــهم ــبنميم   ب ــره ش ــي دو قط   گلبرگ
ــانش پارســي    ســت شــاعر هنــدي زب

  ببين مـا مـا و تـويي در کـار نيـست            
ــيم  ــدلي مثـــل همـ ــفا و يکـ   در صـ

  سـت  وز صـفاي هنـد شـعر مـا غنـي     

                                                   
  .هليد, استاد فارسي دانشگاه دهلي  ∗

 



  ايران از سفر يگزارش مختصر  ٣١١

  

ــضي و  ــدگر فيـ ــار يکـ ــائب کنـ   صـ
  خسرو از هند است و سعدي زين ديار       
  تــا زبــان پارســي پيونــد ماســت    

ــده    ــد پاين ــا اب ــران ت ــد و اي ــاد هن   ب
 

  شعر اين قند است و زان ديگـر شـکر     
ــا در ميــان فرقــي ــهنيــست ام   کــار  ب

  هـا خطاسـت    از جدايي  گمان حرف  بي
ــم ــي  ه ــان پارس ــده  زب ــان زن ــاد م   ب

                    )يرآبادياس خعب( 
 ستندين مردم گزار شکر که ها آن( اهللا شکُِري مل الناس شکُري مل من :رايز کنم يم تشکّر من

 در و دهد يم قوت ما به و کند يم قيتشو را ما رانيا دولت که )ستندين هم خدا شکرگزار
 و دهد يم ليتشک هفته دو يبازآموز دورة فرهنگ خانة طرف از ما يبرا سال هر هند
 و فصل در دوره نيا اگرچه و رندوآ يم فيتشر دادن درس يبرا رانيا از برجسته دياسات
 ,کنند يم را ها يسخت نيا تحمل ها آن ,شود مي برگزار ژوئن و مه ماه در تابستان گرم يهوا

 سال .کشد يم زحمت يليخ و دهد يم ليتشک رانيا در يبازآموز دورة طور نيهم و
 فقط دوره آن در و بود شده برگزار تهران در ماه کي يبرا يبازآموز دورة نيا گذشته

 نيا امسال که ميگو يم سپاس ضمن در .بودند کرده شرکت يهند انيدانشجو و دياسات
 برگزار اصفهان دانشگاه ةمحوط در که ادبيات و زبان يريفراگ ماهة چهار يبازآموز دورة
 در ماهه چهار اقامت دوراِن در و است بوده جالب و سودمند اريبس من يبرا بود شده

 ادبيات و زبان برجستة و سواد با هنرمندان ,دانشمندان ,استادان همه از من ,اصفهان
 يراض ام خوانده که ها درس همة از و استادان همة از ,ام کرده استفاده شيپ از شيب يفارس

 کاوش و تالش در و کرده شرفتيپ و رشد قيتوف حسب که دارم کامل نانياطم و هستم
 ,کردم دايپ شتريب ييآشنا امروزه مکالمة و يا محاوره زبان با مخصوصاً ,ام شده قموفّ خودم

 ,تيمشروط دورة ,اسالم از بعد ,اسالم از قبل رانيا خيتار از ,گرفتم ادي را رانيا تعارفات
 ,شعرنو ,انقالب از بعد ادبيات و معاصر ادبيات ,انقالب از بعد و انقالب از قبل خيتار

 ,»تصوف و عرفان« ,»روم موالنا يمثنو« ,»يسعد بوستان« و »گلستان« ,»حافظ يها غزل«
 ,يفارس گفتار روش ,نگارش و مکالمه ,زبان دستور ,يفردوس سهراب و رستم داستان

 يرانيا يهنرها از زين ,يمعمار هنر خيتار و اسالم اقتصاد ,»يقهيب خيتار« ,»دمنه و لهيکل«
 هم هب ارزش با اطّالعات و ام برده وافر بهره رهيغ و ,ينقّاش ,يقيموس ,يسيخوشنو مانند

 خوب العاده فوق ها برنامه .است بوده تيقموفّ با لحاظ هر از من يبرا دوره نيا .ام رسانده
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 و يخيتار و يباستان آثار و مساجد ,ها موزه ,يهنر آثار يها شگاهينما از داريد .بودند
 هنرمندان با کينزد ييآشنا و ـ امام حضرت آثار نشر دفتر جمله از ـ يفرهنگ مؤسسات

 که محترم استادان و مراجع از ياريبس داريد از .کرد خوشحال يليخ را ما اصفهان بزرگ
 بردم لذّت ,شناختم مسافرت نيهم در زين را يبرخ و داشتم ييآشنا ها آن از يبرخ با قبالً

  :کردم استفاده و
 شي خويينايسازم از خاک رهش سرمة ب تدـم افـرم چشـاهان اگـصف  بهرـگيبار د
 دهيشن و خوانده اريبس رحينيخم امام حضرت و رانيا دربارة رانيا به آمدن از قبل من

 امام ,مردم شةياند و خنس تمام روزها نيا که کردم را حس نيا رفتنم با اما ,بودم
 تمام و کرد يم يرهبر را رانيا ملّت جا آن از و بود شده سيپار وارد که است رحينيخم

 امام چون که بود طور اين رحينيخم امام تيشخص .کردند يم عمل او دستور به رانيا مردم
 لبيک او به جهان غرب و شرق در مسلمان ها ميليون رسانيد پيروزي به را ايران سره قدس
  :نگهدار ها تاريکي در فروزان مشعل همچون را ايران اسالمي جمهوري خداوندا ,گفتند

  نواز اي امام عالي مقام اي رهبر مسلم      
  پرور در همه ايران زمـين      انقالبي روح 

 

  عالم اسالم را هستي متاع فخر و نـاز       
  با پيام خود نمودي آشکار اي سـرفراز     

 )ـ هندربها, ي انصاريدکتر غالم مجتٰب(
 ,استادان همة ,اصفهان دانشگاه محترم استير ,اصفهان در ماهه چهار اقامت مدت در
 و شفقت اظهار قدر نيا من هب افراد گريد و شان يها خانواده و برنامه ياجرا نيمسئول

 شفقّت آن واقعاً ,نکردم وطن از يدور و غربت احساس وقت چيه من که اند نموده محبت
 و کرد نخواهم فراموش هرگز را خواهرانه تياُنس و برادرانه تمحب و بزرگانه
 آن و فيلط احساسات آن رايز است ينشدن فراموش اند دهيکش من يبرا که ييها زحمت

 نخواهد فراموش موقع چيه و وقت چيه و است شده ثبت من ذهن صفحة بر قيعم يادهاي
  :شد

ــة ا   ــا خطّ ــة م ــن و خان ــوط ــدي   ران باش
 دـان باشـرت با جـيا غکر مـيه در پـک تا

  ران همه چون روضة رضوان باشد     يخاک ا 
 دـران باشـيه وـم کـيذارـود نگـة خـخان

 من احساسات رايز ,ميبگو سخن مسافرت اين خاطرات از چگونه که دانم نمي
 هفت ,شوش يباستان آثار بر عالوه ,خوزستان استان در من .بشود ظاهر زبان با تواند ينم
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 قهرمانانة يکارها عظمِت و ها يبازساز ,يليتحم جنگ آثار از داريد ,وشترش و دزفول ,تپه
 معاون لرستان استان در .کردم مالحظه فاو پل يکينزد در ژهيو به را اسالم رزمندگان

 يروحان که يموسو يآقا شوشتر دانشگاه استير و کردند يهمراه را ما استاندار محترم
 ,رازيش يباستان آثار و فارس استان از داريد در .آوردند عمل به يا مانهيصم ييرايپذ بودند

 بوم و مرز نيا مردم اکانين آثار ,دختر قلعة ,شهرگور ,شاپور شهر ,چوگان تنگ ,روزآباديف
 دور دِه کي در خود يکشورها با انيدانشجو يتلفن تماس و ,بود کرده زده شگفت مرا

 در شده انجام يکارها عظمِت ,شاهپور مةمجس دنيد يبرا کوه از صعود هنگام به افتاده
 از پس افتاده دور يروستاها مردم چگونه که افکند رتيح به مرا رانيا ياسالم يجمهور
 روز مراسم در يفرهنگ راثيم کلّ ريمد حضور .اند شده يرفاه امکانات يدارا انقالب

 موجب من يراب بود شده برپا يهند انيدانشجو توسط رازيش دانشگاه در که هند يملّ
 اماکن از ارتيز ,کرده خوشحال يليخ مرا کاشان يباستان آثار از ديبازد .بود يسرافراز
 من يها مسافرت طول در ها زاده امام گريد و چراغ شاه حضرت حرم ليقب از مقدسه
 و المالس هيعل رضا حضرت هشتم امام بارگاه ارتيز .داشت ينشدن فراموش يخاطرات

 سپاسگزار و کنم افتخار توانم يم هرچه که کرد وادار مرا زين حضرت آن قدمگاه ارتيز
  :باشم

  بهتر از جنّـت اعالسـت قـدمگاه رضـا         
مـ کلييا موسِزـها معج رهـرد از خاطـب 

  ست قدمگاه رضـا    خوشتر از ساية طوبي   
 اـگاه رضـست قدم يعيٰسبرتر از معجز 

 و محروق زاده امام و ارعطّ و اميخ و طوس در يفردوس مقبرة ارتيز از طور نيهم
 ييرايپذ از اصفهان به بازگشت از پس ,شدم خوشحال يليخ شابورين در الملک کمال
 که است قاصر من زبان واقعاً .بردم لذّت يليخ اصفهان دانشگاه استير معاون مانةيصم

 امام حضرت پدر خانة و زادگاه .ام کرده استفاده چقدر و هستم خوشحال چقدر برساند
 غار ديبازد اصفهان به نيخم از برگشت راه در و کردم ارتيز نيخم در زين را حرينيخم

 در عاشورا روز مراسم در شرکت از و افکند رتيح به مرا ينخچ غارخال نام به يقشنگ
 شدم واقف ازدواج و يگارتخواس يبرا انهيبا مردم نييآ و رسم از .بردم لذّت يليخ انهيبا

  :است جالب يليخ واقعاً که
ــ ــهايداخ ــ  ب ــيد گيخورش ــروزيت ــه   ف ــشان بـ ــو فـ ــروزيش در نيپرتـ   مـ
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   مــاهيهــا يگــر يبــاز  بــهمــاه و بـه 
ــام شـــب راه راز و ن بـــه   ازيـــهنگـ

  ديـ صبح درخـشان کـه بخـشد ام        به
ــه ــق  ب ــر معلّ ــهبح ــ   ب ــطح زم   نيس
ــه ــر   ب ــان آف ــد ج ــان و خداون   نيج
ــه ــان ايروح اد ب ــب ــوم ي ــرز و ب   ن م

   راز عــشق , ســر دل,ام خــرديــپ
ــه ــهنظــم و ب ــر در  ب ــهينث ــد  گفت   ان

ــه ــيا بـ ــان فردوسـ ــاک زاديمـ    پـ
   جــادو ســخن يزهــد نظــام  بــه

  ية مولــــويــــعرفــــان پرما بــــه
  ارزحت گـــير نـــصيـــغـــام پيپ بـــه

  افـت ي کـه حـافظ ازو نـام       يعشق به
ــظ در  ــر ز لفـ ــان را سراسـ   يجهـ

ــن ــزون ک ــهف ــکرخند را  ب ــالم ش   ع
ــ يپــروران را همــ ســخن ــاشي   ار ب

 

ـ که تار    ک و روشـن کنـد بـزِم راه        ي
  ارســت بــازي مــستور يکــه ره ســو

ــيز دل ت ــد ناپد يرگـ ــا کنـ ــهـ   ديـ
ــه ــم ا  ب ــم آن و ه ــاِر ه ــپروردگ   ني

  نيم ســخن در زبــان آفــر   يحکــ 
   روم ياقـصا   بـه  ن تـا  يکه از حد چـ    

ــشان ــا ن ــشقيه    شــهرود و آواز ع
ــفته  ــس نکــو س ــد گــل لفــظ را ب   ان

ـ     بـه  که دل را      کـرد شـاد    يمهـِر عل
ــرورده پ ــخندان پـ ــسـ ــنيـ   ر کُهـ

ــ ــوابخش نـ ــا دم عينـ ــ بـ   يسويـ
ــاد ــعديـ ــخن سـ ــدار نيب سـ   امـ
  افـت ي که از گردشش جـام      يدور به

ــان آور  ــشاط زبـ ــا کـــن نـ   يعطـ
   قنـــد راين پارســـيـــ ده ايـــيروا

   را نگهــدار بــاشيتــو خــود فارســ
 )يبيحبدکتر  ي آقاياز سخنران( 

 مدت در که شد فراهم من يبرا پرارزش تيقموفّ نيا که هستم خوشحال اريبس من
 رود ندهيزا کنار در و خوش يهوا در و اصفهان دانشگاه استادان خدمت در ماه چهار

 را خودم امتنان مراتب دانم يم الزم .کردم استفاده استادان صحبت از و بودم اصفهان
 يجمهور ارشاد وزارت و يعال آموزش و فرهنگ وزارت و امورخارجه وزارت از

 انيميکر يآقا از کنم يگزار سپاس اظهار و مينما ابراز اصفهان دانشگاه و رانيا ياسالم
 من يبرا را فرصت نيا امکان که هند در رانيا ياسالم يجمهور سابق يفرهنگ زنيرا

 زحمات از کنم استفاده رانيا يها کتابخانه و ها دانشگاه از و بروم رانيا به که آوردند فراهم
 درس ما به که يارجمند دانشمندان و دياسات از .ممنونم هم خودمان نيمسئول اتيعنا و

 کردند کمک ما به قلب ميصم با و دنديکش زحمت ما يبرا اديز يگرفتار ودوج با و دادند
  .هستم سپاسگزار
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 يهوا چنان ,مدت چند از بعد برگشت رازيش به چون و بود رفته اصفهان به حافظ
  :کند يم تيحکا زين مرا احساسات که گفت يغزل اصفهان فراق در که کرد اصفهان

  اد بــاديــروز وصــل دوســتداران  
   نمانـد  يان در کـس وفـادار     ن زم يا

   غم چون ز هر گشت     يکامم از تلخ  
ــدب  ــه در ت ــم بيمــن ک ــارهير غ   ام چ

  اد مــنيــانــد از  اران فــارغيــگرچــه 
ــشتم در ــتال گـ ــمبـ ــاليـ   ن دام بـ

  گرچه صد رود است از چشمم روان      
 اندـته مـن ناگفـيد ازـظ بعـراز حاف

ــ ــاران  ي ــاد آن روزگ ــاد ب ــادي   اد ب
  اد بـــاديــ اران يــ زان وفــاداران و  

ـ انگ نـوش شـاد خـواران        ب   اد بـاد  ي
ــم  ــارة آن غ ــساران  چ ــگ ــادي   اد ب

ــاز مــن ا ــشان را هــزاران ي ــادي   اد ب
  اد بــاديــکوشــش آن حــق گــزاران 
ــاران   ــاغ ک ــده رود و ب ــزن ــادي   اد ب

 ادـــاد بــيغ آن رازداران ــي دريا
 هم گريد بار شاءاهللا ان که کنم يم اهداء آرزو نيا با رانيا کشور به يسالم آخر در و

  :رفت خواهم رانيا به

  رانيا مرز يا سالم
  آيم گاه تـو بـا خـواهـش ديـدار مـي جـلـوه بـه

  ميآ يـگر بار ميو دـدر ت, رانـيرز اـ ميالم اـس
  با کي نيست, گلم در ديدة تو يا که هستم خوار

  ميآ يـم, دارـپن, راـ ميدارـه پنـرچـزم هـيزـع
  هرگامي که نزديکت رسم شوقم فزون گردد بـه

  ميآ يـوار م نونـو مجـ تيوـبم اگر سيکن عـم
  د جز تو اي ايرانـر جنّت نباشـدنيا هست اگ بـه

  ميآ يـبک رفتار مـه در جنّت سـشا کـل بگـبغ
  اکنون, ها در هر چمن ه دارم نغمهـبل کـمنم بل

  ميآ ين گلزار ميا  به,تانـندسـاغ هـحن بـز ص
  ترـرامي دارم از بهـس گـتم ولي جنـتهي دس

  ميآ يـار مـعـة اشــا تحفــت و بـيوـم سـياـيب
  تمـا متاعي پر بها هسـد يـس کاسـم جنـدانـن

  ميآ ين بازار مير اـر از بهـمص  بهاـعان تـز کن
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  نونـکل نوا اکـدهم ش يـوز درون را مـي سـول
 ميآ يـار مـش بـرم و آتـ گياـه هـا آن نغمـو ب
  )لکهنو انشگاهد ,يانصار الحق يول محمد روپروفس(

 و عالقه و کند ييراهنما مرا و باشد من حال شامل خدا لطف شهيهم که دوارميام
 که دهم يم قول و مينما يم تشکّر اظهار مجدداً .دارد نگه يفارس ادبيات و زبان با مرا عشق

  .بود خواهم يفارس ادب و زبان خدمت در هست تن در جان تا
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  رانيگزارش سفر ا
  ∗نرگس جهان

يک دورة در  شرکت نمودن برايران ي اي اسالميدعوت دولت جمهور بهنجانب يا
 .مديران گردي عازم ايالدي م١٩٩٢ة يدر روز چهارم فور براي مدت شش ماه يليتکم

نهايت خوشي و شادماني مانند   بلکه با,تنها تاريخي بود اين روز در زندگي من نه
چون پول . چرا که اين آرزوي قديم من بود که برآورده شده بود. فطر بودروزهاي عيدال

چون . تا پولي همراه داشته باشمفروختم را زياد نداشتم لذا دوتا النگوي طاليي خود 
ن ي اي برا.ف نخوردمستأموقع   هيچکار اين ايم بيش از اين سفر نبود و بريالنگو برا
واقعاً خود را خوشبخت و سعادتمند .  بوديا نهيري دي آرزوايرانن يد از سرزميبنده بازد

فرودگاه مهرآباد  بهي هما يا هواپيماب همان روز .م برآورده شديکنم که آرزو يحساب م
 فارسي دانشگاه ادبياتجا آقاي سيد اختر حسين کاظمي استاد زبان و  آن. ميرسيد

خانم قمر و ش داز ما همه خواو قبل .  بودآمدهنو براي استقبالم  دهلي, جواهرلعل نهرو
خاتمي . جا م آن.  رسيدمنيأهلخوابگاه مت همراهي ايشان من به با. غفّار در ايران بودند

سيد  باجا  ناهمدر . نوع احساس بيگانگي نکردم  هيچها  آنوجود امنتظرمان بود لذا ب
قاي آ اآقاي دکتر هاشمي و همسرش و ب  باکمک او يم و بهمالقات کرد ١حسن عباس

در دوران مسافت . کردند  زندگي ميجا اش در آن که با عائلهم ينوشاهي مالقات کرد
خانة ايشان  کردم هميشه به  و مسافرت ميي داشتمخويش هر موقع که احساس تنهاي

  .شد  کم ميمرفتم و در خانة ايشان کمي احساس غربت مي

                                                   
  .دهلي, ي دانشگاه دهلي فارساستاد  ∗
 .شگاه هندوي بنارساالن استاد زبان و ادبيات فارسي در دان  .1
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من   انصاري به پروفسور نورالحسنهمسر آقايدر موقع خداحافظي خواهر بزرگم 
 ,خوابگاه رسيدم جا مواظب باش چون به  از درهاي آنروي ميحمام  گفته بود وقتي که به

روشن  را آبگرمکنام اول قبل از حم. خانم قمر غفّار گفت که اينجا خيلي سرد است
 را روشن کردم از دود آبگرمکنکه در را بستم  همچنان, مگفتة خانم عمل کرد من به. کن

 ولي اين ,کردمکمک خواستن  شروع بهم تاريک شد و من از تاريکي ترسيدم و ا حمنآ
و بعد از م لذا سورة ياسين خواند,فرياد من نرسيد قدر دور بود که کسي به نآام حم 

مشکل و را  ولي ترس درونم آن مشکل نداشتقفل ديدم که ,  شدسعي بسيار در باز
 ترسق خانم قمر غفّار رفتم و بر حالت زار و اتا من با رنگ پريده به. پيچيده کرده بود

  .خنديدم خويش شرمنده بودم و زير لب مي
 )ره(م و نيز براي زيارت امام خمينييمشهد و قم رفت در همين سفر براي زيارت به

در آخر بايد اضافه کنم که در کسب . اش را زيارت کردم جماران رسيدم و خانه به
  .قدم گذاشتيمسوي کمال  تحصيل ناقص بودم و به

شتر از محضر استادان دانشمندان يخواستم هرچه ب يران مين ايسرزم بهبعد از ورود 
جعفر سيد گانه و دانشمند فرزانه جناب دکتر يخدمت استاد . ن استفاده کنميران زميا

جا با دکتر ستوده که قبالً  و همينرفتيم  که رئيس مؤسسه بود ا دهخدة در مؤسسيديشه
. استاد شهيدي آرزوي ديرينه خويش را مطرح کردم م و باي مالقات کرد,تمآشنايي داش

ايشان بعداً . چاپ برسانم تصحيح و تدوين به خواهم ديوان حسن سجزي را به مي
ي از نسخة ديوان فراهم کرد که بعداً وقت تصويرکريميان محمد باقر وسيلة آقاي  هب

دستم  سخة خطّي از ديوان حسن بود که بهاين اولين ن.  من از آن استفاده کردم,تصحيح
ف يشان تأليا. ف شدم مشرياقيرسي دکتر دبيبعداً در محضر آقا. اب شدمي شرف,رسيد
بعد از مطالعة کتاب مذکور و نظر . لطف فرمودندمن  بهرا » سفرنامة ناصر خسرو«خود 

 و مشکالت خواهش کردم که چند جلسه خدمت استاد باشم و ياقير سيزحمات دب به
چنانچه . من لطف کردند و موقع را فراهم کرد ايشان به. از را حل کنميت مورد نسؤاال

 سفرنامه را خدمت استاد ة استفاده کردياقيرسيگر از محضر استاد دبيبنده از روز د
» سفرنامه ناصر خسرو« از يد که فرهنگيذهنم رس به يفکر, دوران جلسات. مطالعه کردم

.  خواهد بودين کار علميحتماً ا, آماده شود,  خود نام برده استها در سفرنامة از آنکه 
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در . هنوز چاپ نشدهتا  که ام ان رساندهيپا بهباً ين کار کردم و آن را تقريا بهشروع 
 شرکت کردم و از محضر استاد يديمؤسسة دهخدا در چند کالس استاد دکتر جعفر شه

  .مطالعه کردم فکري با دقّت نظري و را ي مولويمثنو ,استفاده کرده
م يشعر قد, يدستور زبان فارس, رانيخ اي که تارداشتمران آرزو يا بهمت يقبل از عز

ن يچنانچه ا. دست بيايد  تا دقّت نظري بهران بخوانميااساتيد  د را باي جدادبياتو 
استاد دانشگاه تهران و , ي دکتر تفضّليم جناب آقارشنهاد را در حضور استاد محتيپ

 خواهش مرا يحال شان با کمال خوشيا.  مطرح کردميان خارجيمسئول گروه دانشجو
  :ن قرار درست کردنديها را بد رفتند و برنامة کالسيپذ
 .لي دکتر تجليآقا: رانيخ ايتار .۱
 .يل حاکميدکتر اسماع: يدستور زبان فارس .۲
 .ي دکتر تفضّليآقا: يکيشعر کالس .۳
 .خانم دکتر آموزگار:  بعد از انقالبادبياتد و ي جدادبيات ,ن نگارشييآ .۴

  . استفاده کردميد گراميس اساتيخوشبختانه از درس و تدر
ن کتابخانه يدر ا.  دانش و ادب استيک مخزن گرانبهايکتابخانة دانشگاه تهران 

 هند قارة ژة از شبهيو بهم از نقاط مختلف کشور يد و قدي جدادبياتنة ي در زميآثار
 هند ي فارسادبيات به بنده راجع يد عرض کنم که موضوع رساله دکتريبا. موجود است

 يرازي شي و سعديرخسرو دهلوي معاصر اميحسن سجز. ان استيدر دوران خلج
ح چاپ نشده يحال بعد از تصح بهوانش تا يد.  مشهور و معروف استييگو  غزليبرا

 موجود يوان حسن دهلوي از ديسخة خطّن نيدر کتابخانة دانشگاه تهران چند. است
. ميح نمايوان مزبور را تصحي داشتم که د در نظريدوران نگارش رسالة دکتر. است
وان مذکور را مورد مطالعه ي دي خطّيها  نسخه,ن فرصت استفاده نمودهين از ايبنابرا
ه ي حاشيها رو ن غزلي غزل بود و ا۴۰ که فقط مشتمل بر يک نسخة خطّيدادم و  قرار

لذا , ستخوا ي وقت ميلي خي کار علمينچون ا.  نمودميسيرونورا , نوشته شده بود
وان خواهش کردم و ي دي خطّيها لم نسخهي و في فتوکپيوزارت فرهنگ برا به

و . رفتينجانب را پذي ايتقاضا, ت و ارزش کارياهم بهخوشبختانه وزارت مزبور نظر 
  .لم مذکور هستميافت فيمن منتظر در
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ن کتاب يام و ا زبان اردو ترجمه کرده به را يف دکتر خانلري تألير زبان فارسدستو
 يدکتر خانلر بهگر راجع يران فرصت را مغتنم شمرده اطّالعات ديدر ا. ر چاپ استيز

  .ن کتاب کنميفراهم کردم تا شامل ا
 يمران و انقالب اساليقلم خود از ا نها و بايا. امروز زنان در صحنة شعر آزاد هستند

ن خود يدان را رسالت سنگي خون شهيران پاسداري امروز ايد و شعرانکن يدفاع م
  .دانند يم

  : ران ماننديخواهران شاعره ااز نجانب آثار چند تا يا
 يديندخت وحيميس .۱
 يفاطمه راکع .۲
 وسمقيقه يصد .۳
 .ام  چاپ در هند انتخاب کردهي را برايده کاشانيسپ .۴

  . استفاده کردميرامد گيس اساتيخوشبختانه از درس و تدر
, پور نيصر اميق, يميجعفر ابراه, يلي مانند رضا اسماعيآثار شاعران انقالب اسالم

  .ام شان را جمع کرده يشعرهاو ده يره را برگزي و غيد باقرعسا
آماده شود اما » راني ايشعر انقالب اسالم« بهک کتاب راجع ين بود که يهدف بنده ا

  .مکامل کنالت را در تهران يانستم دورة تحص نتوي ناگهانيماريبدليل  به
 ي لذا سع.رسد يما نم بهاطّالعات فراوان ران ي در ايسينو داستان بهراجع در هند 

 هم ادامه ين کار علميا. ران فراهم کنمي ايسينو  داستان بهکردم که اطّالعات وافر راجع 
 کوتاه و يها ن کرد که شامل داستامک کتاب کوچک آماده خواهينجانب يا. دارد

  .ران خواهد بودي در ايسينو خچة داستانيتار
  :ر را انجام دادمي زيران کارهايدوران اقامت کوتاه خود در ا

 دارد از حکايت ۱۷ بمباران که خاطرات از کودکان و نوجوانان است و يها شب .۱
 .چاپ است بهزبان اردو برگرداندم که آماده  به يفارس

ن لحظات از ين و بدتريبهتر«عنوان  به يرفتم و کتاب گي جنگي از اسرايا مصاحبه .۲
 . که هنوز چاپ نشده استما شتهنو»  اسرايزندگ

 .يليدان جنگ تحمينامة شه يزندگ .۳
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  . چاپ خواهد شديرن هر سه کتاب از دفتر حوزة هنيا
ن ة منيري ديران آرزوين ايد از سرزميرم که بازديقت را بپذين حقيست ايجا ن يب

ران ي اي اسالمي سفارت جمهوري فرهنگيزني راي و همکارياريه با بود که خوشبختان
 ي فرهنگيزنير مقامات رايدانم که از سا يمفة خود ين وظيبنا بر ا. در هند برآورده شد

و سرپرست رايزن فرهنگي ان يميژه از جناب محمد باقر کريو بهن اري اي اسالميجمهور
ن از استاد يهمچن. م قلب تشکّر کنمياز صمآقاي نورمحمدان وقت  آنخانة فرهنگ 

 در اعزام ي که عالقة مفرطي دکتر رضا مصطفويمحترم و دانشمند معظّم جناب آقا
  .کنم ي متشکّر, غ نفرمودنديگونه کمک و محبت در چيو از ه, نجانب نشان دادنديا
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  رانيچهل و هفت روز در ا
  ) ميالدي۱۹۷۸ اوت ۲۹ ژوييه تا ۱۴از (

  ∗محمد عابد حسين

 يا نامه» رانياد فرهنگ ايبن«ل نشده بودم که از طرف يتحصال سانس فارغيهنوز از دورة ل
  :آمد که

  .“ميگو يک ميران تبريد اي بازديانتخاب شما را برا”
نه آن وقت بنده . ان استيرون از بيد که بيبخش يخوشحالنامه مرا  کين تبريا چقدر

 ي خداياري  بهيول. ا بودياسباب مسافرت مهچ گونه ي داشتم و نه ه(Passport)تذکره 
ا شد و من ي مهءاي اشةل هميبزرگوارم در مدت قل  مادر و پدر و برادريمتعال و در رهبر

.  دوستان اقامت کردممان باي جعفر سلةجا در مسافرخان آن. دمي رسيبمبئ  بهاز راه کلکتّه
 شرکت يان از سراسر هند برايها و آقا  خانم، و پنج دانشجويجا معلوم شد که س نيا

از طرف ت ي سفر و بلديادرو. اند ب شدهانتخا ين دورة بازآموزيکردن در ا
 ۱۹۷۸ه يئ روز چهارم ژو.دبو ما آماده ي برايران در بمبئي اي شاهنشاهيسرکنسولگر

م شب از فرودگاه ي در ساعت نه و ني و پنج دوست هندي بود که ما سيالديم
» هما« با (Shanta Cruze International Airport Bomboy) شانتاکروز يالملل نيب
 ي برايالملل ني در فرودگاه ب)پاکستان (يدر کراچ. ميپرواز کرد) راني اي ملّييمايهواپ(
جا پرواز کرده در  نآ م و سپس ازي توقّف کرد(Transite)ت يک ساعت در ترانزي

چون از . ميدشد ار مهرآباد در تهران ويالملل نيفرودگاه ب  بهم شبيساعت دو و ن
ران با اتوبوس در انتظار ياد فرهنگ اين بنيمسئول ر مقدمي خيم برايرون آمديفرودگاه ب

                                                   
  . بيهار,ادانشيار بخش فارسي دانشگاه پتن  ∗
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 زابتيابان الي که در خي دخترايخوابگاه کو  بهماًين ما مستقين مسئولي ايرهبر  به.بودند
  .مي اقامت کرد،واقع بود

ن علم و ادب يما در سرزمحضور ن ي روز نخستيالدي م۱۹۷۸ه يئ ژو۱۵روز شنبه 
  گرفتم که درميتصم متعال مشغول بودم و يم قلب در تشکّر خدايمن از صم. ران بوديا
را  يزبان محاوره و زبان تکلّم فارسرم و يبهره بگز ين مدت اقامت از علم و دانش نيا

 ما يبرارا  ين دورة بازآموزيد و ارک يق مي تشواريبسران ما را ي دولت ا.نمکامل ک
  .مي حاصل کنتجربه ين فارسيري و شي که ما در تکلّم زبان غنکرد يبرگزار م

بها  شي نوادرات بين موزه دارايا. ميرفت) در تهران (يد از موزه پهلوي بازديامروز برا
 تخت يابي که در دستيادگارينجا يا.  استيخي تاريها  و عکسيز شاهيو دستاو
ا که از طرف فرمانروان يرات و هداووان خاص و نذيا. مي تماشا کرد، بوديشاهنشاه

ز ي ن.مي کردرا تماشام شده بود يتقدران يشاه ا  بهگري دي و کشورهاايتانيدولت هند و بر
  . بوديدنيم که واقعاً نادر و ديدي را ديهنر يها  و نمونهيخي تار ها و نقوش عکس

 بايز يه دانشگاه فرهنگ و هنرهاکشنبه در ساعت نُيه روز يئخ شانزدهم ژويدر تار
ه يئدهم ماه ژوزخ شانزدهم تا نوياز تار. ب داده بودنديها ترت  ما کالسينجا برايا. ميرفت

 يم و از محضر آقايم روزانه ما کالس داشتين بود که از ساعت نه تا دوازده و نيبرنامه ا
 يليسنده معاصر خي استاد برجسته و نوياقيرسيان و دکتر محمد دبيرا پورنامديقر تتدک

 يخي تاريجاهاد از ي بازديگر هر روز بعد از ظهر براي دةميو در ن. مياستفاده کرد
 هنرنجا يا. ميران رفتيد موزة فرش اي بازديه امروز در ساعت چهار براکچنان. ميرفت يم

 و ي نقش و نگار در فني ونوآورم که چقدر ابتکاريدي و سنگفرش را دين بافيقال
  .اند دا کردهيک پيموزائ

امروز قرار . ميها استفاده کرد ه معموالً از کالسيئخ هفدهم ژويروز دوشنبه در تار
 ي سفارت هند در تهران بعد از ظهر براانندم از کاريکي ي عثمانيا.ي ايبود که آقا

مسافرت و   به در ساعت چهار آمدند و راجعيمان عثيآقا. اورنديف بي تشريپرس احوال
 ييرايجا هم اهتمام پذ آن.  رستوران دختران با ما صحبت کردنديران در کوياوضاع ا

 ي آن براپس از.  فرمودندييهنماان مسافرت را ريت ايو موفق.  لطف فرمودنديليخ. بود
. د بوديم و جديدر از قد جواهرات ناين موزه دارايا. ميران رفتي موزة جواهرات اديزدبا
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امروز از طرف شاه ايران 
ست که در تنظيم اعالم شده ا

وقت ايراني مقدار يک ساعت 
لذا . عقب برگردد ها به ساعت

هاي  هاي ساعت تمام ايراني
دستور شاه يک  خودشان را به

 .عقب بردند ساعت به

.  بوديواقعاً اسم با مسم. نام موزه نادران موسوم بود  بهم کهيديگر هم ديک موزه دي
  .شود ي مينجا نگهدارياب و نادر روزگار اي کميزهايچ

 يم بعد از ظهر برايدر ساعت چهار و ن. شنبه بود  روز سه،هيئجدهم ژويخ هيتار
ار ج شاه قايارذش که در وقت تاجگتخت و سالن منقّنجا يا. ميد کاخ گلستان رفتيبازد

کاخ . شود ي مي نگهدار،بنا کرده بودند
 و ي هرگونه نمونة نقّاشيگلستان دارا

  . استيکاريکاش
خ نوزدهم يچهارشنبه در تارروز 

م و يمه اول روز درس خوانديه در نيئژو
د ي بازديدر ساعت چهار بعد از ظهر برا

 در تهران راني معاصر ايموزة هنرها
 که از نام ظاهر است يهمان طور. ميرفت

 معاصر ي جالب توجه از هنرهايها نمونه
م يبعداَ در شش و ن. نجا مضبوط بوديا
ند يآ ين پارک مي ااحان دريس.  بودهيبا در منظرين پارک زيا. مي را تماشا کرد فرحپارک 

  .ميه بازآمدخوابگا  بهدر ساعت نه شام خورده. برند يملذّت احت ي سازو 
 گردش در بازار بزرگ يه بعد از ظهر برايئستم ژويخ بيدر روز پنجشبه در تار

  مسافرتينده برايرا که روز آي ز،ک برنامه مشخّص نبوديچ يامروز ه. ميتهران رفت
 در يم و شام خورده بزودي مسافرت سامان درست کرديما برا. بودشده ن ييرامسر تع به

  .ميخواب رفت

  اردوگاِه رامسرد از يبازد
 رامسر يم با اتوبوس براي پنج و نساعته روز جمعه صبح زود يئ ژو۲۱خيدر تار

و ل و رودبار يمنجن و ي مانند قزويخي تاري از شهرهاياريبسدر راه . ميرهسپار شد
ن يمسئول. ميدي رامسر رسيتياردوگاه ترب  به،در ساعت دو. ميعبور کرد را …رشت و

 باال ه طبقدر تختمن .  اقامت دادندآن ما راد و در باشگاه نگفتر مقدم يگاه خ تيترب
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ک جانب کوه است و ي. هوا استث آب و ي خوب از حي جا،رامسر.  گرفتميجا
 ين منطقه برايا.  شهرت دارد خزرياينام در  به مازندران است کهيايگر دريجانب د

مناطق دور و ان از يها و دانشجو بچه.  مخصوص استي تابستانياحت در روزهايس
 ي خوشگوار و اوضاع فرهنگيو از هوا. آورند يف مينجا تشريدراز در فصل تابستان ا

گون  گونايها گاه کالس تين تربيمسئول. برند ي لذّت ميلين مقام خي ايتيو ترب
 آموزش يها ل و ذوق در کالسيهرکس آزادانه حسب تما. اند ب دادهيرا ترت يآموزش

  .کند يشرکت م
. ست و دوم در ساعت هفت صبح مراسم پرچم را انجام دادنديخ بي تارروز شنبه در

مناسبت  به.  شدندباهم افراشتهران ي پرچم هند و ايم مهمان هنديم و تکريامروز در تعظ
 را ادامه يم ساعت ورزش بدنيان تا حد نيآموزان و دانشجو جا دانش اردوگاه همان

 در رامسر ما تا هفت روز .مي شرکت کردها م و در کالسيسپس ما صبحانه خورد. دادند
ن مدت ي ادر.  پربار بودي ما نوآموزان فارسي خوشگوار براين جايا. مياقامت کرد

د بازار و شهر رامسر ي بازديک روز برايالبتّه . کسان بوديبرنامه اقامت هر روز 
 ين جوري که امعلوم شد. ميدي را اولين بار دي اتوبوسةجا کتابخانه آن. مياتوبوس رفت با

. کنند ي از آن استفاده م روستاماند و اهل يهات مدام در گردش ميکتابخانه در شهر و د
آب موج . ستادمي آب ادرونا من يدر کنار در. مي خزر رفتياير دري سيک روز براي
 بر سطح آب يق موتوريقادم که بر ي را ديبرخ. کردند يدم که شنا ميمردمان را د. زد يم

  . بوديدنيآن تماشا د. اند وان و دوانبدون خطر ر
ها  يراني ا،ب دادندي ترتيروش هند  بهيک برنامه فرهنگي يک شب دوستان هندي

جا  زان بود من آني عکس شاه آوآندم که اندرون يک مسجد را ديجا  آن. لذّت بردند
و بعد از .  لطف فرمودنديليخ. يرجاني سيريد بشي مجيآقا. دا کردميک دوست پي

 است که از آن جناب يدي اآلن مدت مديم ولي بودههند ما با هم در مکاتب  بهعتمراج
ن برنامة هفت روزه که در اردوگاه رامسر ي ا.نيآم. دکن محافظت  رايو اخد. خبر ندارم

ان و دانش آموزان مناطق ياز ارتباط دانشجو. بود بخش جهي ما پر بار و نتيبود برا
 ين براي روز آخر،روز چهارشنبه. ميران آشنا شدي ايمحلّ يها شي گوباران ما يمختلف ا

  .ما در رامسر بود
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ادامه شب وقت ر ي تا ديبرنامه آهنگ هند. مير با دوستان در گپ بوديدر شب تا د
. همه شرکت کنندگان خوشحال بودند. چ گونه بار خاطر نبودير هيخأن تي ايول. داشت
م که ين تصميا  بهم ويگرفت هم را ينشانگر يدکيد ما از ياتمام رس  به که برنامهيهنگام

  .ميکرد يگر خداحافظيکدي با م بوديشاءاهللا در مکاتبت خواه نده انيآ
 يصبح در ساعت هشت از رامسر برا. ست و هفتم روز پنجشنبه بوديخ بيدر تار
ها از کنار  ن کوهيش گرفت که در بيراننده اتوبوس همان راه را پ. ميدشل يمشهد گس

در . ميک هتل صبحانه خوردينجا در يا. ستادياتوبوس در نوشهر ا. گذرد يخزر م يايدر
م و بعداً ينجا نهار خورده استراحت کرديا. ميدي رسدشهر بجنور  بهميک و نيساعت 

م شام يو در ساعت ده و ن. دميت بر لذّييماي از لطف کوه پيم و قدري کوه رفتيباال
 سه در شهر مقدس مشهد در محوطة دانشگاه در ساعت. مينجا روانه شديخورده از ا

  .ميخواب رفت ي بهبزودم لذا يما خسته شده بود. مي آمديفردوس

  د از مشهد مقدسيبازد
 بعد از جمعه در ساعت يالدي م۱۹۷۸ه يئست و هشتم ژويخ بيامروز جمعه بود و تار

 يخيتمان تارک ساخين روضه يا. ميه السالم رفتيارت آرامگاه امام رضا علي زيشش برا
 ي در قرن دوم هجرعپس از شهادت امام رضا. م مشهد اصالً روستا بوديدر قد. است

 عمده و پرارزش هنر يها  از نمونهيکيمقبره . دا کرديپر ييمشهد مقدس تغ  بهنامش
.  بوديين ساختمان طالي ايها تمام برج. شود يران محسوب مي در اي اسالميمعمار

 و آثار ي خطّيها  نسخهي بود که دارايا ک کتابخانهينجا يا. بودن يز زريدروازة حرم ن
ن علّت يم بديم بودي مقي دانشگاه فردوسيسرا چونکه ما در مهمان. باشد ي ميخيتار

. ها منقّش بود واري بر دي و اشعار نغز فارسيات قرآنيآ. تر بود ن روضه راحتيارت ايز
  .غفار کردم متعال استينجا فاتحه خواندم و از خدايمن ا

دار شده نماز خواندم و قرآن يه صبح زود بيئست و نهم ژويخ بيروز شنبه در تار
 ياسمش آقا.  ما از تهران وارد شديد براي جداستادک ي  امروز.م را تالوت کردميکر
 يلي خي باستانيهنرها  بهشناس بود و کار و فرهنگ ک آدم تجربهي.  اکبر آرت بوديعل

. مي رفتيخيد مقامات تاري بازديم بعد از ظهر براينج و ندر ساعت پ. وقوف داشت
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مقبره .  از عارفان کامل بوديکياو . ميارت کردي را زيبادآخ مؤمن سرين مقبرة شينخست
.  فوت کردي هجر۹۰۴خ در يش. ستباي و زيدني ديليدان واقع است خيبر چهار راه م

خ تحفة ي شي از آثار علميکي. ن ساختمان را بنا کردي اي هجر۱۰۱۱ دوم در عباسشاه 
 از يکي يا محمد باقر مجلسملّ. ينوشتة دورة صفو. م در علم طب استيحک

ن پارک يا. ميامهر رفتيبعداً در پارک شاهنشاه آر. باشد يخ مي شانن شاگرديتر معروف
 محلّ. باشد ي هکتار م۷۲ و مساحت ي شمسيهجر ۱۳۴۳سن احداث .  بزرگ بوديليخ

  :د بوين جوريپارک ا
شهر مشهد: ي غربحد .د جالل: ي شرقحدبلوار سي طور هزار متر  بهين تهرانيالد .

متر۷۴۰طول   بهآباد ليبلوار وک: ي جنوبحد  .باشگاه برق نگر ابان جهانيخ: ي شمالحد 
  .طول هزار متر به

از آن جمله . شود ي مي نگهداريخي تارياه تي شخصيها ن پارک مجسمهي ادر
ار ذگ هي است که سردار و پاي هجر۲۶۵ ي متوفّيارث صفّيعقوب لي  مجسمةيکي

 يعبدالرزّاق طوسگر مجسمة ابومنصور يد.  مستقل پادشاهان پس از اسالم استةسلسل
ر ير نصيگر مجسمة امي ديکي.  استي شاهنامه ابومنصوري بود که باني هجر۲۵۰مقتول 

 يپرور دور سامان دشاه فرزانه و دانشدم که او پاي را د)   ه۲۳۱-۲۹۳ (يابن احمد سامان
ر جهان و مجسمة يلسوف شهيب و فيطب)    ه۲۷۰-۴۲۸(نا ي سيمجسمة بوعل. بوده است

ران و مجسمة ابوالقاسم يدان بزرگ ا ياضيعالم و ر)    ه۳۶۲-۴۴۰ (يرونيحان بيابور
اگرد گرد. جا مضبوط است ز همانيران ني اي ملّيحماسه سرا) ۳۲۹-۴۱۶/۴۱۱ (يفردوس

راسته يبا و پي زيها  هرگونه و درختيها ها هرچهار جانب فواره بود و گل ن مجسمهيا
  .ن پارک موجود بوديچنار و چتل در

  د از شهر طوسيبازد
د شهر طوس ي بازديه در ساعت پنج بعد از ظهر برايئ ژو۳۰خ يروز دوشنبه در تار

  :م که گفته بوديدي را ديآرامگاه فردوس. ميرفت
 يم زنده کردم بدين پارسـعج يج بردم درين سال س رنيبس
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 بر يبا مبني زيها  آرامگاه نقشيوارهايبر د. واقعاً او زنده کنندة عجم است
 نوشته ي دربارة فردوسيخي تارک عبارت مهمينجا يا. ش است شاهنامه منقّيها داستان

  :است
  “نام خداوند جان و خرد به”
 ي ملّيها نده داستاني و سرايندگان زبان فارسيون مکان فرخنده آرامگاه استاد گيا

ران و ي است که سخنان او زنده کننده کشور اي طوسيم ابوالقاسم فردوسيران حکيا
  .دان استين جاوين سرزميمزار او در دل مردم ا

 يخ بناي تاري قمري هجر۴۱۱خ وفات ي و تاري قمري هجر۳۲۹خ تولّد يتار
  .ي قمري هجر۴۵۳آرامگاه 

 شاهنامه را يها  گوناگون وجود دارد که داستانيها ن ساختمان نقشي اواريبر د
کمند گرفتن رستم رخش   به،ريال با شز جنگ ،مرغيال در پناه سزمانند . کند يم متجس

 ،دست رستم  بهکمند افتادن زن جادوگر  به، جنگ رستم با اژدها و کشته شدن اژدها،را
 ،ل مازندراني جنگ رستم با پ،زد شاه مازندرانن  به رفتن رستم،ديو سفيجنگ رستم با د

 ، آوردن رستم دو شاخ را از جنگل،اري شکست اسفنديمرغ براي رستم از سييجو چاره
 ،اک ستمکاره ضحي انقالب کاوه آهنگر بر عل، رستميروزيار و پيجنگ رستم با اسفند

در اندرون . نرايدربار شهنشاه ا  به آمدن پادشاه هندوستان،روان عادليدربار انوش
 در يي سنايين همايالد  جالليده از کالم استاد آقايبا و قشنگ قصي زيشعرها آرامگاه

.  استيپور منوچهر  شعبانيخط حجار, نيخط حسن زر به”ک تابلو نوشته است که ي
 ي هجر۱۳۸۸الحرام  محرم/ي شمس۱۳۴۷ن ماه يفرورد. ن استي کالم انخ نوشتيتار

  .“يقمر
نجا سنگ مقبرة آرامگاه امام يا. ميارت کردي را زيال خانقاه امام غزّنجاي عقب ايقدر

ن يا. است در شهر طوس يقبر اصل. ستين ني ايقبر اصل. اند  را نصب کردهيالغزّ
 يک آتشکده بود و گاهين يند که قبل از اسالم ايگو يم.  مخدوش بوديليساختمان خ

   ه۴۵۰زاد روز ”: ن نوشته بودي ايبر مقبرة فرض. قصر سلطنت مامون هم بوده است
ده بودند که آن گاه ياط کشيک حي حفاظت از حمله مغول يبرا. “ م۱۱۱۱/ خ۴۳۷

  .موجود بود



   چهل و هفت روز در ايران  ٣٢٩

  

  شابوريد از شهر نيبازد
. ميشابور حرکت کردي نيشنبه در ساعت هشت برا ه روز سهيئکم ژوي و يخ سيدر تار

 يزندگان. ها خام بودندواريم که کوچک کوچک بودند و ديدي دييها در راه ساختمان
در ساعت . گذشت يها م ن کوهياتوبوس در ب. داد ي را نشان مين منطقه خسته حاليا
. ميديام را ديم خيم ابوالفتح عمر بن ابراهيآرامگاه حک. ميديشابور رسين  بهميازده و ني

  : آرامگاه نوشته بوديباال
 که پس از هفتاد و چند يشابوريام نيم خيم ابوالفتح عمر بن ابراهيآرامگاه حک"

   .“وستي پيزديرحمت ا  به ق  ه۵۱۷ در سال يسال زندگان
 يق بر رويخط نستعل  بهامي خيها ي از رباعيبرخران ي اي انجمن آثار ملّةيتوص به

ک نقّاش برجسته و ياو . ميارت کرديالملک را ز پس از آن مقبرة کمال. وار نوشته بوديد
لوح بر .  شهرت حاصل کرديلي خيمان رضا شاه پهلودر ز. معروف زمانه بوده است

  :سنگي نوشته بود
آرامگاه شادروان محمد غفاري . ست خدا خواهد بود که پاينده و باقي آن”

درگذشت يکشنبه . ق  ه ۱۲۶۴المکرم  تولّد آخر ماه شوال. الملک کمال
  .“ شمسي۱۳۱۹ مرداد ماه ۲۷ مطابق   ه۱۳۵۹المرجب  رجب

ارت عارف کامل نيز نويسنده و سراينده معروف قرن هفتم خواجه بعداً براي زي
هر چهار جانب گلهاي گوناگون . آرامگاه بر جاي زيبا واقع است. الدين عطار رفتيم فريد

هرکس کفش خود را بيرون روضه . دانند اين مقام را مردمان محترم مي. وجود دارد
خواني  بنده اينجا فاتحه. ترم نديدمهيچ يک مزار را در ايران اين جوري مح. گذارد مي

  .باالي آرامگاه نوشته بود. کردم
  سراي فارسي فريدالدين عطّار آرامگاه عارف رباني سخن”

 نا اينک بقاـنا گشت از فـچون ف  ت ميان اينک فناـهرکه او را رف
   ه۶۱۸ صفر سال ۱۰ ةتاريخ شهادت سن. سال والدت پانصد و چهل قمري

  .“ق
ملحوظ خاطر يارينجا احترام بسين ايريزا. ن گسترده بوديک قاليرقد طه مدر محو 

  .دارند
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 تهران ي در ساعت شش صبح برايالدي م۱۹۷۸کم اوت يخ يشنبه در تار سه
 و بابل و يسار و گرگان و ، گوناگون مانند بجنورديشهرها. مياتوبوس حرکت کرد با

در آمل عصرانه  م ويحانه خورد در ساعت نه در بجنورد صب، شددهيدر ين مسي اآمل در
م يها واقع است شام خورد ن کوهي که در بيه کوچکيک ناحيازده شب در يو در ساعت 
 يلين مسافرت خيا. ميدي دختران در تهران رسيخوابگاه کو  بهک شبيو در ساعت 

  .  بوديطوالن
ن سفر ي که ايعلّت  بهميخ دوم اوت روز چهارشنبه ما کامالً در استراحت بوديدر تار

  . ما را خسته کرده بوديطوالن
 ما با اتوبوس يالدي م۱۹۷۸خ سوم اوت يدر ساعت شش روز پنجشنبه در تار

م يم و در ساعت سه و نيدر شهر قم ما صبحانه خورد. مياصفهان حرکت کرد يبرا
. مي آمد(.S.O.I.P) اصفهان يش آهنگيسازمان پ  به وميدياصفهان رس  بهاز ظهر بعد

س محترم آمدند ما در خوابگاه ين آن وقت موجود نبودند پس از آن که رئسازما سيرئ
 يعلّت خستگ  به شام رفتند منيهمه دوستان برا. ميم و استراحت کردي گرفتيجا
 خورده در يکم.  آوردند(Biscuit)ت يوسکي بيد محمد انصاري عيآقا. ار نتوانستميبس

  .خواب رفتم
د آثار ي بازديم براي در ساعت ده و ن.خ چهارم اوت روز جمعه بوديدر تار

 جهان يها دانين ميباترين و زيبزرگتردان ين ميا. مينقش جهان رفتدان ي در ميخيتار
طول پانصد و ده متر و عرض صد و . اند احان اشاره کردهيکه س چنان. بوده است

 ي چهار بناي طبقه فوقانيها دان و غرفهي اطراف ميبازارها. شصت و سه متر بود
 و در ،ع موجود استي وسينجا باغيا. سازد  يم مربوط مه  بهي از لحاظ معمارياصل

م و پرشکوه يادگار عظيعنوان   بهاصفهان) رانيا (يخي تاريها ن باغ ساختمانياطراف ا
  .شود يمطرح م

. آن شش تا طبقات دارد. ميد کردير را بازدي کبي صفوعباس شاه قصرنجا نخست يا
 ، پنجم خوابگاه،سرا  چهارم حرم،نينش  سوم شاه، دوم آبدارخانه،ياول گارد شاهنشاه

. رود يرون نمياند که آوازش ب ن طبقه ششم چنان ساختهيا. ک استي موزيششم برا
 در عمارت يابتدا. اند  ساختهي است و از گچبريمي قشنگ و قديليساختمان خ
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قاپو  ينام کاخ عال  بهن ساختمانيا.  واقع شدي هجر۱۰۳۸ و انتها در يهجر ۱۰۲۱
 عباسبعداً ما مسجد شاه . ن سخت توانا و مستحکم بودي چوبيها ستون. مشهور است

باشد و  ي روزگار مةب جهان و نادريا از عجيکيم که ير را تماشا کردي کبيصفو
جده سال بنا شد و پنجاه و ين مسجد در طول مدت هيند که ايگو يم. آفاق است شهرة

ن مسجد بذل همت ي اي چهار تا شاه در بنايعني.  صرف شديار کيشش سال در نقّاش
مان و چهارم شاه ي سوم شاه سل، دومعباس ه دوم شا، بزرگعباساول شاه . اند کرده

اط است و يشش هزار متر اندرون ح. ن دارديمربع زممتر جده هزار ين مسجد هيا. يصف
الصّلوة و السالم بر  هي علينبوث ي و احاديات قرآنيآ.  داردعمارتهزار متر دوازده 

 ي و اماميعباس رضا يخطّاطش استاد عل.  نوشته بوديخط ثلث در خوشخط  بهوارهايد
 و مهندس طراح و ي اکبر اصفهانيمعمارش استاد عل.  بوديزي تبريو عبدالباق

 عباس است که در زمان شاه (Tub)در مسجد تغار .  بودييخ بهايدان معروف ش ياضير
ن سنگ يند که اي گو، بوديک سنگيدر جانب جنوب . گ مرمر ساخته شداز سن

 ساخته يمان صفويک مدرسه است که در زمان شاه سلين جانب يهم. نما است ساعت
منارة . مان از سنگ خارا ساخته شديگر است که در زمان شاه سلي تغار ديکي. شد

است که آن را دوپوش ک گنبد يان مسجد يدر م. مسجد در ارتفاع چهل و دو متر است
ک بار ي ياند که اگر کس کار برده  بهيتاعنن صيدر وسط گنبد چن. نديگو يا دو جاله مي

منبر مسجد از سنگ مرمر است و چهارده . شود يصدا کند تا هفت بار آن صدا تکرار م
 دوم عباسگر بود که در زمان شاه يک مدرسه دي مسجد يدر جانب شمال. تا پله دارد

  .استبنا شده 
ساختمانش .  اصفهان بوديخي از آثار تاريکيدم که ياهللا را د خ لطفيبعداً مسجد ش

ه ساخته يگاه اختصاص در عهد صفو  عبادتين مسجد برايا. با بوديقشنگ و ز يليخ
 بود ين رهبر مذهبيتر ها که در آن روزگا بزرگ عهي شيت مذهبيل شخصيو در تجل. شد

. رود يشمار م  بهي خطّاطي عاليها  خطّ ثلث از نمونهها در بهي کت. شده استينامگذار
 .ز استي مميان آثار باستاني دارد که در ميجلوة خاصّ. فرد بود  به قشنگ منحصريگنبد

رحمت خدا محمد رضا بن   به محتاج،رير حقيعمل فق”:  بوده نوشتيبر لوح کوچک
  .“ ق  ه۱۰۲۸ن بنّاء اصفهان ياستاد حس
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ک ي مقدار يرانيم وقت ايران اعالم شده است که در تنظيامروز از طرف شاه ا
دستور   به خودشان رايها  ساعتيها يرانيلذا تمام ا. دبرگردعقب   بهها ساعتساعت 

  .بردندعقب   بهک ساعتيشاه 
  د از منار جنبانيبازد

 نوشته ي سنگيجا بر تابلو آن. ميد منار جنبان رفتي بازديخ پنجم اوت برايامروز در تار
عمو   به موسومين مکان زاهديدر)  م۱۴ (يمنار جنبان در آغاز قرن هشتم هجر”: دبو

سال   به قبر او که مورخي پس از مرگ بر رويزود  به،خاک سپرده شد  بهعبداهللا سقال
شمار   بهي کنوني بنايقت قسمت اصلي بنا نهادند که در حقيواني ق است بقعه و ا  ه۷۱۶

ن دو مناره يارتفاع ا. افتين يي رنگ مختصر تزي آبيها يکاشد و با ي افزوده گرد،رود يم
 متر و ۹فاصلة دو مناره از پشت بام .  متر استميهفده و نن بقعه حدود ياز سطح زم

 ساخته شده است که بر يها طور ن منارهيا. رسد ي متر مميچهار و ن۴   بهزيک نيط يمح
ن ين امر نسبت شهرت ايو هم. ديآ يجنبش در م  بهزي نيگري د،يکياثر حرکت 

  .“ده استيگردبنا
ن آتشکده مانند غار ي ايبنا. مي رفتيا د آتشکدهي بازديک برايپس از آن در ساعت 

ن يا. اند  محکم ساختهيها  کوه ساختمان مدور است که از خشتيبر باال. نما است
   . اند بنا کردهيزمان ساسانآتشکده را در 
  مسجد جامع

ن ي تريمي از قديکين مسجد يا. مي رفت)مسجد جمعه(امعدر ساعت شش در مسجد ج
شکل   بهشود که يده ميق د معريکارين مسجد کاشي ادر.  اصفهان استيخي تاريهابنا

 وجود يگر در خط ثلث و خطّ کوفي ديها  و کتبهيات قرآنيآ. اند ده کردهک آمايموزائ
وان يه شاگرد و انام صفّ ه ب مسجديوان شرقيا. شود ين مسجد نماز برگزار مي ادر. دارد
نام صفة   بهيوان جنوبيش و اينام صفة درو  بهيوان شمالينام صفه استاد و ا  بهيغرب

ند پسر وک محراب سلطان محمد خداي.  اهللا عنه معروف استيحضرت عمر رض
ن ير ايان سنه تعميدر پا.  نوشته استياندرون محراب عبارت عرب. غزاخان مغول است

  ).۷۱۰( ق  ه هيسنه عشر و سبعه ما. ت نوشته اسيجور
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ک ساختمان يدر سمت شمال مسجد کاخ چهل ستون است و در سمت جنوب 
ت يک بي. الملک موسوم است  و تاجيالملک طوس  خواجه نظامينام گنبدها  بهاست که

امه محمد باقر ن محوطه مقبرة علّي ادر.  جاذب و روشنيلي خ.الشتا از سنگ مرمر است
 دانشمند يپدرش محمد تق. ين علماء دورة صفوي از بزرگتريکي ، استيمجلس

.  ق فوت کرد ه) ۱۱۱۰( در هزار و صد و ده ياو در سن هفتاد و سه سالگ. معروف بود
 ،اتيالح ني ع،نيقيال حقحاراالنوا،مانند ب. اند گذاشتهادگار ي  بهاز خودفات يار تصنيبس
  …رهي و غيالمعان القلوب و زاد اتيح

بود  يالدي م۱۹۷۸ اوت ۵ ق مطابق   ه۱۹۹۸المعظّم  خ ماه شعبانين تاري آخرامروز
ن مسافرت ي ااستعانت خواستم که در متعال ي از خداالمبارک و فردا غرة ماه رمضان

هرچه ممکن باشد در اهتمام روزه و تالوت قرآن کمک بکند و الحمدهللا بنده با همه 
ک دستور يدم که از يران ديدر ا. کردم مسافرت بدون زحمت اهتمام يها يگرفتار

ک کشور ي درورنه . مت بوديقدر هم غن نيا.  قفل شدها نماخانهي و سها  هتلة هميشاه
 را در رواج ييبلکه فرهنگ اروپا. کنند يگونه اسالم را احترام نم چيدم که هي دياسالم

  .کنم ي ميس زندگانيو من حس کردم که در پار دميد
ن يا. ميد چهل ستون رفتي بازدي اوت در ساعت چهار برا۶خ يکشنبه در تاريروز 

 ک ساختمانيان باغ يدر م. ک باغ استين ياصالً ا.  اول استعباسساخت دورة شاه 
وار و سقف ي ديها ين کاريي و تزينجا حوض بزرگيا. اند نام چهل ستون بنا کرده به

ها در  ن ستونين عکس است ستون دارد و چوين کاخ تنها بيا. د استيپرشکوه قابل د
چهل ستون شهرت   بهن علّتيبد. ديآ ي مهنگا  بهچهل ستون. شود يحوض منعکس م

 وجود دارد که آن احوال جنگ يکار نهيي و آين ستون در ساختمان نقّاشياندرون ا. دارد
 يها ن محوطه درختي در،دهد يکرنال در دورة نادر شاه افشار در هند را نشان م

  .ديافزا ي باغ را مييباي است که در موسم بهار ز رنگارنگيها گل
 يها سا کتابين کلي ا در.خوانند يم» سايجلفا کل«م که آن را يديسا را ديک کليبعداً 

   وعحي حضرت مسيها ز مجسمهينو ل و زبور و تورات يم مانند انجيان قدياد
 ظروف يها نه نمو.شود ي ميها نگهدار کي کاتولي مذهبيشواي پ،(Pope) و پاپ عميمر

  ،دان نقش جهان نماز عصر خواندمي بعداً در م،نجا مضبوط استيم ايزمان قد
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خوابگاه   به شام خورده در ساعت نه شبيجا افطار روزه کردم و در هتل سلطان همان
  .ميبازگشت

  رازيدر شهر ش
م و در يراز حرکت کردي شيخ هفتم اوت روز دوشنبه در ساعت شش برايدر تار

ابان ي در خيما در خوابگاه دانشگاه پهلو. ميراز داخل شديم در شهر شيساعت دو و ن
 البتّه توالت. زه و مجهز بودي پاک،ها خوب اطاق. مي اقامت کرديک نفري يها ارم در اطاق

 جعفر محمد ي آقاي پزشکيک دانشجويجا با  آن. بود (Western)طرز اروپا  به
ان کردند و مرا دعوت کرد يراز را با شرح بياحوال ش. مير در گپ بوديتا د. شدم آشنا

  ،مي همراه رو(Self Service) يس دانشگاهي خوردن در سلف سروي سحريکه برا
  در وقت سحر اتوبوس از خوابگاه تا. جا رفتم  سحرخوردن آنيبرا. من قول دادم
Self Serviceد يآقا. ش آمديب پي عجيا در سفره واقعه. ماند ي در حرکت ممحم 

من . ن مال حرام استيو منع کرد که ا. بگذارن کاسه را کنار يا: مرا گفتند کهجعفر 
ن يز حالل و حرام از بيتم.  از گوشت خوک بودغذااطاعت کردم بعداً معلوم شد که آن 

  .رفته است
ک بقعه گلزار يه يحافظ. ميه رفتيد حافظي بازديبراشنبه هشتم ماه اوت  روز سه

ن شعر نغز و مشهور يبر مقبره چند. استقع ابره حافظ ومقن گلزار يان ايدر م. است
  :ل بوديعنام خطّاط حاج محمد اسٰم. ق نوشته بوديحافظ در خط نستعل

 زميان برخـم و از دام جهـير قدسيطا زميکز سر جان برخکو مژده وصل تو 
 از فوت حافظ اين مقبره را مجدداًچند قرن بعد  حکمران فارس ،م خان زنديکر

سال  جا يک ايراني کهن آن. کاري شد  تزيينةد و در دورة رضا شاه پهلوي دوباربناکر
بعضي از دوستان . خواست کرد و پول مي گيري مي نشسته بود و از ديوان حافظ فال

طه داراي خاک مصلّي و رود در زمان حافظ اين محو. هندي فال گرفتند و پول دادند
  .ه آمديمپس از آن در سعدي. گفت ر ميحافظ لب اين نشسته شع. آب رکناباد بود

در . بات نوشته بودي گلستان و بوستان و طيها وار عبارتياندرون آرامگاه بر د
د نقش ي بازديو در ساعت چهار برا. ميم در خوابگاه استراحت کرديک و نيساعت 
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د يوار عکس برجسته از صناديبر د. ک کوه گران واقع استين نقش بر يا. ميرستم رفت
  . رستم نقش بوديها م و از کارنامهعج

ده يوسپ يليادگار خين ي ا، بزرگي هخامنشرادگاي ،ميديد را ديبعداً تخت جمش
در شب از » نور صدا«ک برنامه ينجا ي ا.دا استي از تخت هويشده است البتّه نقش ماض

ه در  آن دوريها بهينجا کتيا. مين برنامه را تماشا کرديما ا. شود يساعت هشت برگزار م
  . ترجمه شده استيفارس  به وجود دارد کهيخيخط م

 است يک باغين يا. ميخ نهم اوت روز چهارشنبه در ساعت نه باغ ارم رفتيدر تار
 يليک چمن گالب خينجا يا.  از طرف شاه بنا شده بوديدي خورش۱۹۷۲که در سال 

گر يف د درخت سرو و در طر،ک طرف باغيدر . کرد يمنظر بود و جلب توجه م خوش
ن يا. کرد ي باغ را دوباال مييبايبود که ز» سرو ناز«نها درخت ين اي و در بنجارندرخت 

اه يک باغ گين محوطه ي ادر. گذار شده بودراز از طرف دولت وايدانشگاه ش  بهباغ
 Pahlawi) ي دانشگاه پهلوييايسموزة شهرام مؤسسه آبعداً .  ارم استيشناس

University shehram Musium Asia Institute)يها نجا ظروفيا. ميد کردي را بازد 
  .شود ي ميح نگهداريمسالد ياز مشکسته و خسته قرن هشتم قبل 

. بود اد ين مقام حامل احترام زيدر نگاه مردمان ا. ميدر ساعت پنج در شاه چراغ رفت
گان داده يرا ه بنجا طعاميا. نديآ ينجا مي تبرک و توسل ايبرامردمان از مناطق دور و دراز 

  . شود يم
برنامه مخصوص . ن شهر بودي ان روز دريخ دهم اوت روز پنجشنبه که آخريتار

ک يم و بازار را از نزددد کريک ضبط صوت خري. بازار رفتم  بهدي خريمن برا. مينداشت
 واقع يا حادثهچون در خوابگاه بازآمدم معلوم شد که امروز در شاهچراغ . تماشا کردم

 زخم خورده داخل ياريو بس. نده ان حادثه کشته شدي است نفر درياز بش يشد و ب
  .نده امارستان شديب

  .مي تهران حرکت کرديازدهم اوت روز جمعه برايخ يدر تار
انقالب . سرعت شهرهاي گوناگون را رد کرده در اصفهان داخل شد بهاتوبوس 

اين .  رو نموده بود در سراسر ايرانرحامام خمينيبزرگ رهبري روحاني   بهاسالمي
هنگامي که ما در اصفهان داخل . ها جاري بود ايراني ه و جاننهضت اسالمي در ريش
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باري  جانب ديگر سنگ  بهزده بودند و  ها يک بانک ملّي ايران را آتش شديم انقالبي
ن ي ماشي را که در جلويپرچم مهمانان خارجراننده اتوبوس ما عجالتاً . کردند مي
شب  .ميسمت تهران ترک کرد  به شهر اصفهان راعتسر  به ورآوردنددران بود يآو

ان ينجا دسته دانشجويا. ميو در خوابگاه شام خورد. ميتهران بازگشت  بهساعت هشت
م و يدزشب گپ وقت ر يم و تا دي هم آمده بودند ما با هم برخورديو مصر يپاکستان

  .ميديپرسگر را يکدي ياحوال ملک
از دانشگاه ( سيد منظور احمد ي دوازدهم اوت من همراه آقاخيکشنبه در تاريروز 

نادر شاه واقع ابان ي در خين اسکول پاکستانيا.  رفتمي پاکستانمدرسة  به)سور هنديم
در ماه رمضان . ارندزگ ينجا جماعت نماز ميمعلوم شد که در تهران اهل تسنّن ا. است

 و ي دوستان پاکستانبانجا يما ا. ندکن  ميز اهتماميح و نماز جمعه را نيالمبارک تراو
  .ميحال شد دن همزبان خوشيم و با دي مالقات کرديهند

ن ينخست. ب داده بودنديها ترت  ما کالسيزدهم اوت برايخ سيروز دوشنبه در تار
 يسخنران يخيد از مقامات تاري دربارة مسافرت شهرها و بازدير جاني سيدي سعيآقا

ن سفر ي ا مهميها  گوش کردند و نکتهها ر زبان خود آنکردند و خاطرات مهمانان را د
ک ينجا يا. ميدر ساعت چهار بعد از ظهر در وزارت فرهنگ و هنر رفت. را نشان دادند

جا  تا شام آن. دندداش ي نمالميف ما ي برايينماياز طرف ادارة س.  بوديسالن بزرگ
 همه يها وهياع گوناگون و م از انويراني اي غذا.جا بود نيدعوت شام هم. ميمشغول بود

لم از طرف وزارت فرهنگ يکرو فيسه تا کتاب و م. مير خورديس  بهما. اقسام حاضر بود
  .ادامه داشت شب وقتريک آغاز شد که تا ديو پس از آن برنامه موز. ه دادنديو هنر هد

 .ميد چاپخانه روزنامه اطّالعات رفتي بازديخ چهاردهم اوت روز دوشنبه برايدر تار
ک ي را از نزدي خودکار چاپيها نيماش. شد ي چاپخانه نشر منيدر اازده تا روزنامه ي

ما   بهه تازهي نمودند و نشري چاپخانه را معرفةس چاپخانه مؤسسيرئ. ميتماشا کرد
  .نمودند ميتقد

 استاد يل حاکمي اسمعيخ پانزدهم اوت در ساعت نه آقايشنبه در تار روز سه
و .  فرمودندي ما سخنراني که تازه از هند برگشته بودند برايات فارسيبرجسته ادب

 يک کتاب دستور زبان فارسي و .ان فرمودنديات مسافرت را مفصّالً بيرات و تجربتأثّ
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ها  ي ما هنديخ پانزدهم اوت براي تار.م نمودندي تقد رايز ناتل خانلرينوشته دکتر پرو
خبر  يچ وقت غافل و بيخ هين تاري ام ازيهرکجا که ما در جهان هست.  است مهميليخ

اد يک برنامه در ين مناسبت يمه  به.ها است يروز جشن هند ،روز استقالل هند. ميستين
 مشغول يرانيها با دوستان ا ي شب ما هندوقتريم و تا ديب داديجشن استقالل ترت. بود
  .دوام داشت شب وقتري تا ديخي تارو ي و ادبيجلسة فرهنگ. ميبود

ست و يخ بيخ دوازدهم اوت تا تاريند که در مدت اقامت در تهران از تار نمايمخف
ل يع اسٰميد معروف و برجسته آقايو از محضر اسات. ميسوم ما روزانه کالس داشت

ر ي دبيان و آقاينامداررپو  ي تقي و آقايمي حکي و آقايبي بهمن حبي و آقايحاکم
 بود و در قسمت آخر روز ما  کالس،در قسمت اول روز. مي استفاده کردياقيس

. جدهم روز جمعه بوديخ هيتار. ميکرد  ميديم و خريکرد  ميدي تهران را بازديها بازار
من همراه سيد .  از هند دعوت کردندياوي مظفر گيآقا.  رفتمي پاکستانمدرسة  بهامروز

 يکو به م و شام خوردهيجا روزه افطار کرد م آني مظفر رفتيدر باشگاه آقامنظور احمد 
  .ميدختران بازآمد

احضرت ي با علي برنامة معرفي شاهکم اوت روز دوشنبه در محلّيست و يخ بيتار
ش يم و در ساعت چهار بعد از تفتيدر ساعت دو از خوابگاه روانه شد. با قرار بوديد فرح
ز رنگ يها ن ين صندلي ا.مي گرفتي جايما بر صندل .مي آمديطه شاه در محويمعمولريغ

ف آوردند که آن وقت يبا تشريد بانو فرح ا حضرت شاهي بعد عليکم.  داشتييطال
ان تک تک يما دانشجو. ناً ارتباط گرفتندي عهمهو با . ران بودندياد فرهنگ ايسرپرست بن

ک فرمودند و خواهش کردند که ياحضرت کلمات تبريعل. مي نموديفخود مان را معر
و گفتند که اقامت شما .  باشد داشتهيادي ز دست آوردو استفاده ين ارتباط علميا

. ر کردندان اظهار تشکّيدار دانشجويز از دين. ران ثمرآور و پربار خواهد بوديزان در ايعز
د ي را فراموش نخواهين دورة بازآموزيد ايکشور خود بازگرد  بهو آرزو کردند که چون

. ميدعوت داشت شام يدر شرکت نفت برا. ها گرفتند رون محل عکسيبعداً ب. کرد
سندگان يد و شاعران و نويمت از اساتي قيک مجمع پروقار و ذينجا يخوشبختانه ا

و . مي استفاده کرديلي خيلين مجمع علم و دانش خيما از محضر ا.  حاضر بود،معاصر
  .ميطور نشان امضا گرفت  به دانشمندانياز بعض



  ٣٣٨  قند پارسي

  

. ميد در تهران دعوت بودخانه هن ست و دوم اوت در سفارتيخ بيشنبه در تار روز سه
  آهوجا. ي ک.ي ويآن وقت آقا. ميسفارت رفت  به شاميبهرادر ساعت شش 

(H. E. Mr. V. K. Ahoja)خودشان ما را در سفارت . ران بودندير محترم هند در اي سف
.  بودند حاضريي گور مقدميگم آهوجا هم در خينه بي خانم امشانهمسر. دگفتنرمقدم يخ

  .ميخوابگاه برگشت  بهم ويشام خورد.  بودندوارد خوب يان فارسزب  بهخانم آهوجا
ن يران تا اي ايرهبر روحانرح يني که امام خميباوجود.  آغاز شده بوديانقالب اسالم

 خودشان ي امام روحانيان تحت رهبريراني اةالکن هم. ندکرد ي ميد زندگيزمان در تبع
 شاه و يبرامشکل تازه ک ي هر روز.  وقف کرده بودندي انقالب اسالميرا برا

ده در ي را دي و ملکياسين اوضاع سي اي شاه پهلو.آمد يوجود م  بهطرفداران شاه
ران برنامه را ياد فرهنگ اي مسئوالن بندشوارن حاالت يادر . اضطراب و در کشمکش بود

  .مختصر کردند
ودگاه  فريسو  بهست و نهم اوت صبح ساعت دهيخ بيشنبه در تار باآلخر در روز سه

م يتا ن. ميدي در پاکستان رسيدر ساعت دو در فرودگاه کراچ. ميمهرآباد حرکت کرد
 Shanta)فرودگاه شانتا کروز   بهعداً در ساعت پنجب.  بود(Transite)ت يجا ترانز ساعت آن

Cruse) تامبر پکم سيخ يمن روانه شدم و در تار آهن  راهباگر يم و روز ديدي رسيدر بمبئ
 وطن خودم يسو  بهجا در روز شنبه و از آن. دميکلکتّه رس  بهدر روز جمعه يالدي م۱۹۷۸
خانه   بهتامبر روز دوشنبه قبل از مغربپخ دوم سيآهن حرکت کردم و در تار  راهتوسط

جا سفر  نيهم. هار هند استياز استان بي در مدهوبن،يخانة بنده در موضع بونس. دميرس
  .ديان رسيپا  بهچهل و هفت روزه

طور مواظبت در سفر روزانه   به در روزنامه بنده مضبوط است کهيليال تفصاحو
ن يو با ا. نجا عرض کردميمختصراً ا.  استي طوالنيليخ. کردم يقبل از خواب ضبط م

  :رسانم يان ميپا  به سفرنامه رايآباد ميدل عظيشعر ب
  آيد دم در پيش ميـز هسـتي گر برون تازي ع

  ها نارسـيدنير از  اين وادي مقامي نيست غدر
  درين گلشن که رنگش ريختند از گفتگو بيدل

  هـا هـا شـنيدن ها و ديدن هاست ديدن شـنيدن
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  رانيگزارش سفر ا
  ∗ين کاظميد اختر حسيس

 ست از بهر دل اخوان اين قطعه ره آوردي
در . سرزمين فارسي زبانان رفتم به شمسي هجري با کاروان حلّه ١٣٧٠ مهرماه ١٦

يکديگر تعارف  بهفرودگاه مهرآباد ميزبانان براي استقبال مسافران با گل آمده بودند و 
. »قابل ندارد, کنم خواهش مي«. »خودتان که گل هستيد, چرا زحمت کشيديد«: کردند مي
. اي از برادران هندي با دست خالي اما با دلي لبريز از عشق و محبت منتظر ما بودند عده

گويا انتظار , آن شب تهران بسيار ساکت و تميز و هواي آن خيلي لطيف و ماليم بود
هتل  بهوس مخصوص سوار کردند و ب ما را در ميني! کشيد شهرياري يا شهرياران را مي

واقعاً . نگاه کردم, جهاني که زير سايه هتل هما بود بهاز اطاق طبقة پنجم . هما رساندند
با اين اميد که , شب بودوقت دير . آمد نظر مي بههمه شهر در قلب شب براق و زيبا 

  :خواب فرورفتم هب, شب آبستن تا چه زايد سحر
 ١بگشاي لب که قند فراوانم آرزوست  نم آرزوستبنماي رخ که باغ و گلستا  

از . دارد تهران مثل ساير شهرهاي معروف ايران در آغوش سلسلة جبال قرار
شميران تا راه آهن نشيب و فرازهايي وجود دارد که بدان دليل اهالي شهر تهران را 

ها  ريق جويط بهاز شميران , برف آب شدة کوه البرز. اند باال و پايين شهر قسمت کرده به
فلک کشيده از اين آب  بههاي چنار سر  در راه درخت. کند پايين شهر جريان پيدا مي به

دني يکند که شن ي ايجاد مي تهران ترنّم خاصّيها صداي پاي آب در جوي. دنگير باج مي
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شمال تهران مستقيم  بهوقتي آدم از يک خيابان پايين شهر ! و نه گفتني, است و ديدني
هاي  در باغ. شود زير چرخ نيلوفري نمايان مي, منظرة زيبايي از کوه البرز, دکن نگاه مي

خود جلب  هشهر را ب به توجه تازه وارد , نهادهديوارهاهاي خرمالو سر بر  شخصي درخت
: اندازد که المثل فارسي مي ياد اين ضرب بهآموزد و او را  او افتادگي مي بهکند و  مي

  .شود تر ميريربه زس ,دارد درخت هرچه بار برمي
يک نفر خارجي که در کشور خود زبان فارسي را آموخته آرزويي دارد که چند 

محيط . سربرد هروزها با سوزها ب» شکرشکنان قند پارسي« بهچند ماه يا چند سال , روز
مة فردوسي نامدار و زنده کننده زبان فارسي همواره در آنجا دانشگاه تهران که مجس

 علم و ةوقتي او در آن خان. براي او ارزش خاصّي دارد, دب فارسي استنگهبان زبان ا
راستي بار دانش , نشيند  فارسي ميادبياتپاي درس استادان نامي و گرامي  بهنس محفل اُ

  :برد که مي شود و پي او افزوده مي
 هرکه ناقص آمد اينجا شد تمام  امـن مقـد ايـاق باشـالعشّبةـکع  

 و علوم انساني دانشگاه تهران گفته و شنيده ادبياتانشکدة زبان فارسي که در د
ويژه در گروه  بهبسيار فرق دارد؛ » ميدان خراسان«با فارسي جنوب شهر و , شود مي

کارآيد و مترسالن را  بهمتکلّمان را : گويند که زباني سخن مي به فارسي استادان ادبيات
نامة فارسي و   مرکز تأليف بزرگترين لغتنامة دهخدا که در مؤسسة لغت. بالغت افزايد

استادان برجسته براي گسترش زبان فارسي ,  غني فارسي در آسيا استادبياتتدريسي 
سطح تدريس آنان بسيار باال است و دانشجويان . کوشند انديشند و مي در جهان مي

اگر , دحق با استادان آن مؤسسه خواهد بو. آروند دکتري براي کسب فيض بدانجا رومي
  :بگويند

 ١ست آشيانة ما ااز آن سبب که بلند  يـر مرغـد هـتواند پريـا نـام مـب به  
نمايند  بلکه از ما استقبال مي,عايي ندارندخوشبختانه آنان چنين اد:  

 ٢در آستانة ماـذرد قـمان گـز آس  خانة ما اگر تو رنجه نمايي قدم به  
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قسمت مرکزي شهر مثل کاخ . استتهران شاهد دورة سلطنت دودمان قاجار بوده 
ناصر خسرو و خيابان , دارالفنون, مسجد شاه, بازار بزرگ تهران, ميدان ارگ, گلستان
هاي قديم در مجاور کاخ گلستان براي ما تاريخ زمان قاجار را  العماره و ساختمان شمس

  :کند بازگو مي
 ١دانـ دننو ز بنـه بشـندانپند سـر د  دندانة هر قصري پندي دهدت نو نو  
 بافت قديم , فارسي پس از ديدن جاهاي ياد شدهادبياتيک شيفتة زبان و , باري

کند زيرا که اصالت فرهنگ ايراني در آنجاها زياد  شهر و فرهنگ آن را بهتر درک مي
تفهيم تاريخ زمان  بهتر مانده است و نيز اين قسمت شهر  آميخته نشده و دست نخورده

  .کند قاجار کمک مي
 فارسي در هند ادبياتهمچنين استادان زبان و , خواهد از خدا دو چشم بينا ميکور 

هاي فارسي بيشتر از ايران در  درست است که زماني کتاب. خواهند کتاب فارسي مي
هاي فارسي  هاي هند مانند نولکشور در محافظت کتاب شد و چاپخانه هند چاپ مي

عنوان  بهاي فارسي چاپ شده در هند ه در آن روزگار کتاب. سهم بزرگي داشته است
هاي  دست آوردن کتاب بهاما وضعيت انتشارات و . شد ايران صادر مي بهکادويي ارزنده 
  :قارة هند اکنون حکايتي و شکايتي دارد که جاي بحث آن اينجا نيست فارسي در شبه

 رـت دگـذار تا وقـگـان بـن زمـاي  شرح اين هجران و اين خون جگر  
آنچه عوض دارد گله : کنم که المثل معروف فارسي بسنده مي اين ضرب بهفقط 

روي دانشگاه تهران در خيابان انقالب قرار دارد  بههاي رو  هر جهت کتابفروشي هب. ندارد
هاي  کتاب. شود جا هر نوع کتاب فارسي از جيبي گرفته تا قطع وزيري پيدا مي و در آن

زبان  بهها  شي اميرکبير و ديگران وجود دارد و آنفرو هاي کتاب بسيار سودمند در ويترين
  :گويند زباني مي بي

 ٢با راـه نبينند روي زيـود کـخطا ب  که گفت در رخ زيبا نظر خطا باشد؟  
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, مرا عقيده بر آن است که در تهران بهترين جايي که يک استاد فارسي بايد ببيند
ارزد؛ چون در  ديدنش مي بهاقعاً ها و بازديد از اين کتابفروشي. هاست همين کتابفروشي
هاي نادر  کند و هم در اينجا بسياري از کتاب هاي تازه آشنايي پيدا مي اينجا آدم با کتاب

هاي  گاهي بعضي از کتابفروشي. بتوان خريد, قيمت بسيار ارزان بهشايد , و مورد نياز را
. دنکن هديه ميوي  بهشناسند و يک دو مجلّد کتاب هم  ادب دوست و اهل ذوق را مي

  !هاي تهران هم فال است و هم تماشا کتابفروشي بهرفتن , پس
 خوش آن روي روزي که صائب من مکان در اصفهان سازم
 ١ز وصـف زنــده رودش خــامـه را رطـب اللــسان ســازم

سيماي . باشد اصفهان از جهت بافت شهرسازي يکي از زيباترين شهرهاي جهان مي
اما وقتي يک ادب دوست . فارسي بسيار درخشان و زيبا است ادبياتاصفهان در 

کند که او دلدادة  اين شهر آنچنان درخشان و زيبا جلوه مي, رود اصفهان مي بهدان  فارسي
 عمر خود را در آن بگذراند ةآيد که هم شود و در خاطر او آرزويي پديد مي اصفهان مي

ن اگير تقريباً در بي شهر دلچسب و دامناين . و بعد از وفات نيز در همان شهر دفن شود
دانشگاه اصفهان در پاي کوه . شود گنجد و خامه از وصف آن فرسوده و عاجز مي نمي

. دانشگاه نيز بسيار بزرگ و زيبا است, مثل خود شهر اصفهان. صفّه قرار دارد
کي از ي بهاي قرار دارد و هر کدام  طة پهن و گستردههاي اين دانشگاه در محو ساختمان

ساختمان . نامند يابد که آن را دانشکده مي هاي عمدة دانشگاهي اختصاص مي رشته
هاي خارجي در همان محوطه اما   و علوم انساني و دانشکدة زبانادبياتدانشکدة 

هاي خارجي  در اين دانشگاه زبان و ادب عرب در دانشکدة زبان. دارد جداگانه قرار
 فارسي پر ادبياتهاي   و علوم انساني از کتابادبياتدة کتابخانة دانشک. شود تدريس مي

 هزار جلد آن ۸۰هاي اخير حدوداً  شد همين سال است و اين در حالي است که گفته مي

                                                   
  .۳۲۵ص , گراني و ديميانتخاب جعفر ابراه به يهزار سال شعر فارس  .1
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ترتيب تاريخ جاي داده شده است که آدم با  بهها  ها در قفسه سوخته است و اين کتاب
  .کند ا راحت طي مي هزار سالة فارسي رادبياتسير تاريخي  يک نگاه گذرا

تواند مشهورترين خيابان  مي, شهر اصفهان بنگرد بههرکس که از بلندي دانشگاه 
 اماماصفهان يعني خيابان چهارباغ و گنبدهاي فيروزه رنگ و قسمت باالي ديوار ميدان 

شود که اصفهان شهر نور  و شهر بسيار گسترده را ببيند و در شب از همين مقام ديده مي
  .ا آويخته است در پهناي آن هزارها عقد ثرياست و فلک

زاينده رود . زاينده رود معروف است بهگذرد که آن  از وسط شهر اصفهان رودي مي
اگر خداوند اين رود را . براي اصفهان داراي همان ارزشي است که رود نيل براي مصر

هاي اصفهان  آب زاينده رود براي باغ. شد ل ميکوير مبد به اصفهان ةهم, کرد خلق نمي
ط پل.  حيات استممدهم متّصل شده است ههاي زاينده رود ب دو طرف اصفهان توس .

در فصل بهار و . باشد هاي اصفهان مي ترين پل سي و سه پل و پل خواجو از معروف
اينده رود کنار ز بهتابستان مردم از جاهاي مختلف براي گذراندن روزهاي شادي بخش 

در کنار سي و سه پل و پل خواجو پادشاهان صفويه جاه و . برند لذّت ميآيند و  مي
ميدان , چهل ستون, شکل عالي قاپو بهاي از آن  حشمت و شکوه جاللي داشتند که شمه
همة جاهاي ياد شده نشانگر عظمت ايران در . شاه و بازار اصفهان هنوز هم وجود دارد

ميدان شاه وارد  بهوقتي آدم از يک کوچه يا خيابان . باشد يدورة سلطنت صفويه م
اين قسمت اصفهان اصالت خود . يک چمن دلگشا راه پيدا کرده است بهگويا , شود مي

هاي گذشته و ايران زمان  قرن بهبرد که وي  را چنان حفظ کرده که آدم در اينجا پي مي
هاي صنايع دستي تجديد  زهها در کنار خيابان و مغا درشکه. صفويه برگشته است

  .کند خاطرات تاريخ مي
ياد سوراخ  به را »کليله و دمنه«ندة نبازار اصفهان چنان پيچ در پيچ است که هر خوا

اين بازار  بهدر قرون وسطي مردم از اقصاي عالم . اندازد موش در کتاب مذکور مي
چون همه چيزها و . ندفروخت ها را مي آوردند و تجار اصفهاني آن کاالهاي رنگارنگ مي

شايد بدين دليل اصفهان را نصف , شدند همة مردم جهان در بازار اصفهان ديده مي
در کنار . تر است ناگفته نماند که جنبة معنوي اصفهان از مادي آن قوي. اند جهان گفته

از بازار بزرگ اصفهان مساجدي و در منطقة جلفا کليساي وانک وجود دارد که هرکدام 
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کليساي وانک دفتر يادداشتي دارد که . مظهري از زندگي معنوي اصفهانيان است اه آن
الشّعرا بهار و رابندرنات تاگور و  در آن امضاي مشاهير جهان ادب و از جمله ملک

نويسندة , هاي ياد شده تعالوه بر شخصي. ديگران همراه با خط آنان ثبت شده است
هر بزرگ ديدن کرده است و شنيز از اين  معاصر ايران صادق هدايت ادبياتمعروف 
  :نماياند حد کافي سيماي اصفهان را مي بهنام اصفهان نصف جهان که  بهاي دارد  سفرنامه

  ن آوردـر از گلشـبـن خـنواز مـا دلـت  تي درنگـم ساعـن در کنار باغ کنـم  
 ١آن نرگس و بنفشه که در دامن آورد  نـنار مـر کــد بـنهبد دوان دوان ـآي  
زماني که بادخزان بر تمام ايران دست . ها است ها و بلبل گل, ها  باغشهر, شيراز

 خزان که تمام درختان لدر آن فص! عجبا. شيراز از آن مصون بود, تطاول دراز کرده بود
بعداً روشن . ها بر تن داشت ها و ميوه هاي شيراز گل درخت, در ايران لخت و عريان بود

  :ستاد دکتر لطف علي صورتگر شيرازي را که گفتخدايش بيامرزاد ا, شد
  ن آوردـه بهمـه مـوفـکـن شـادام بـب  دال آنـتـارس که از اعـواي فـنازم ه  
 ٢ن آوردــتـفـه خـگـا بـداد تــامبـاز   صد گونه ميوه پيش من آن باغبان پير  

شاعران شيرين سخن . مقام و جايگاه شيراز در ابيات فارسي خيلي معروف است
هاي  و همين زيباييدارند هاي جاودانه  در وصف آن نوشته» حافظ«و » سعدي«يراز ش

محال است که يک . ستا دهکرظاهري و معنوي است که شيراز را پايتخت ادبي ايران 
يکي ديگر از الطاف شيراز زيارت . ادب دوست ايران بدون ديدار شيراز از ايران برگردد

محيط با صفاي شيراز بسيار . باشد و باغ ارم ميشاه چراغ , حافظ, هاي سعدي مقبره
در آنچنان آب و هوا و . ح ذات است مفر,شاعرانه است و در پرورش روحيه انسان

هاي   تمام رنج,از هر رنگ تعلّقي آزاد گرديده, خود شده فضايي است که آدم از خود بي
لحق زيبايي شيراز يادآور ا. برد طبيعت دلنواز شيراز پناه مي بهآباد را فراموش کرده  محنت

شيراز همان  به ادب دوست رفتن ک است و براي ي»ات حافظغزلي« و »گلستان سعدي«
ف شدن احساسي را دارد که براي حجسه بهاج مشراماکن مقد.  
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  گزارش سفر ايران  ٣٤٥

  

 فارسي است ادبياتدانشگاه شيراز يکي از معتبرترين مرکزهاي پژوهش و آموختن 
گروه  بهوقتي عشّاق زبان فارسي از هر کجاي جهان . که در جوار مقبره حافظ قرار دارد

روند و با عاشقان فارسي در آن دانشگاه مالقات   فارسي دانشگاه شيراز ميادبيات
توانند يک ديگر را در جريان وضع کنوني فارسي قرار بدهند و آن مأمني  مي, کنند مي

  .دل بکننداست تا هر دو عاشق و دلباختة زبان فارسي از جور زمانه درد 
اختصار بايد عرض کرد  بههاي گفتني دارد اما مجال تنگ است و  غريب شهر سخن

ايران سرزمين عجائب ,  فارسي را آموختهادبياتکه براي يک خارجي که تازه زبان و 
عبارت  بهگردد يا  است و هرگوشه و کنار آن درياي از فرهنگ و ادب محسوب مي

  :قول عرفي هب. ي استفشرده براي او کتاب يا دانشگاه
 ١م راـد عجـست صنادي اآثار پديد  از نقش و نگار در و ديوار شکسته  

عقيدة وي نسبت ,شود ک تهران مواجه ميمنتها وقتي او با زندگي پويا و متحر 
کند و  تي را از نظر وي پنهان ميتهران اروپايي ديگر ايران سنّ. گردد ايران متزلزل مي به

سرزمين , هواي ديدن محيط ايران بهآدم که . دهد دست ميوي  بهحالت نوميدي 
گفتار و حافظ اين همه  سعدي نادر, الي ديندارغزّ, مولوي عاشق دلدار, فردوسي نامدار

ولي يک . گردد نوميد مي, يابد چون ايران آرماني خود را در تهران درنمي, رود راه مي
ها را فوراً از  ن همة اين نوميديکاشان و همدا, کرمان, مشهد, شيراز, اصفهان بهسفر 

با خاطرات , انسان پس از مدتي انس با مکان و مکين ايران. کند خاطر او محو مي
خود  که انبوهي خاطرات شيرين را با گردد و درحالي کشور خود برمي بهشيرين از ايران 

  :افتد که ياد اين ابيات کليم مي به, آورد مي
  ـود بـيــشبــدنــامـي حـيات دو روزي نب

  آن هـم کلـيم بـا تـو بگويم چسان گذشت
  اين و آن بهيک روز صـرف بستن دل شـد 

 ٢کندن دل زين و زان گذشت بهروزي دگر 
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  دو هفته در ايران  ٣٤٧

  

  رانيدو هفته در ا
  ∗ي عابدي عليمحمد تق

  ن سـرآغاز  ي نام تو بهتر   يا
  اد تـو مـونس روانـم      ي يا

 ام ده يياز ظلمت خود رها

   کنم باز  ينام تو نامه ک    يب
  ست بر زبـانم   يجز نام تو ن   

 ام ده ييناـود آشـ نور خاب
 و آل محمد که از )ص( و درود و سالم بر محمديبعد از حمد و سپاس خداوند

ازده صبح ي ساعت يالدي م٢٠٠٦ ي در آخر ماه معني و کرم معصوميزد تعاليت ارحم
ن يتوسط ا  به.هند, نو يدهل, راني اي اسالميتم از خانة فرهنگ جمهورداش تلفنک ي

م يران و دوست من دکتر کلي اي اسالمين خانة فرهنگ جمهورا از کارکيکي تلفن
است و  يشناس رانيا) يجهانگرد (يدو دورة ارز پانزده رويمن گفت که برا  بهاصغر
ن ي مسرور شدم که در ايليمن خ. يد هندياساتديگر ا همراه ب اي همنتخب شدهم  شما

معصومة قم و شاه , عضاالر ابن موٰسي يارت امام عليز به من يشناس رانيدورة ا
 ينصار ايخ مرتٰضي شيالملل نيدر کنگرة بهم دوبار قبالً . شوم نايل ميز ي نعميعبدالعظ

ايران سفر کرده   بهيالدي م١٩٩٦س در سال ت مدري و در تربيالدي م١٩٩٤در سال 
  .بودم

م يدکتر کل. اند د منتخب شدها چند استيشناس ناري اي اردوي کردم که براسؤالمن 
ه از هند حرکت يئ است که در هفتة اول ماه ژويک گروه چهارده نفري”اصغر گفت 

  .“رانيکند طرف ا يم

                                                   
  .لکهنو, دانشگاه لکهنو) عربي و فارسي(شرقيه تاد بخش علوم اس  ∗

 



  ٣٤٨  قند پارسي

  

 نم به را يرمفُ, يوبي دکتر عارف ايس بخش فارسي رئجا آندم يرسلکهنو شگاه دان به
 دادم اطّالعخانة خود برگشتم و تمام خانوادة خود   بهمن ساعت چهار از دانشگاه. داد
 گذرنامة خود يفتوکاپهمراه   بهگر آن فرم رايروز د. ستا کردهدعوت ران مرا يکه ا

  .نو ارسال کردم يدهل, راني اي اسالميطرف خانة فرهنگ جمهور
ن يتوسط ا  به.گر گرفتمي دتلفنک ي] م ۲۰۰۶ ژوئن ۲۲غالباً [در ماه ژوئن آخر 

روز   بههيئ ژو۷خ يتار  بههن گروه چهارده نفري داد که ااطّالعم اصغر مرا ي دکتر کلتلفن
 ۵خ يتار اقللذا شما تا حد. ران پرواز دارديا به ماهان يمايهواپ  ا بکيجمعه ساعت 

توسط   بهمن قبول کردم و. ابديره انجام يغ ت وي و بلويزا تاکه کار ييداي بيه دهليئژو
 صبح ۳۰/۸ساعت . يطرف دهل  بهشب حرکت کردم از لکهنو ۱۰قطار لکهنو ساعت 

 آمدم و نو دهلي, راني اي اسالميخانة فرهنگ جمهور به ژوئيه ۵خ يتار  بهروز چهارشنبه
 يدکتر مهد, م اصغريدکتر کل, زاد خدکتر فر, يمظفّرن يکتر حسد ا ب مالقات کردمجا آن

ند را هم ن گروه شامل بودي که در ايد هندين اساتيابر عالوه . رهيغ  ويريپ خواجه
دکتر خانم ,  پتنا ازيزاهدحسن انور سيد  دکتر  ويقيار صد محمد غفّپروفسور ,ديدم
دکتر محمد اسد ,  آسامِي گوهات ازنيلدا بيدکتر رک,  مهاراستري امراوت ازز فاطمهيتم
  ازالرحمن قيدکتر عت, گرهي عل ازنيالد  دکتر احتشام ويدکتر عثمان غن, دي خورشيعل
  … لکهنو و ازيوبيد اي دکتر عارف فر ويخانم رضو, يدهل
 ۶خ يتار  بهت خود را انجام داد و روز پنجشنبهي و بلويزا کار يازده نفرين گروه يا
م ي و دکتر کلي نوروزي آقازاد دکتر فرخ, يمظفّرن يم با دکتر حسيهار خوردا نژوئيه
 ين دورة اردوياکه ح داد ي توضي کميمظفّرن ين جلسه دکتر حسيدر ا. اصغر

 هند است که ي فارسادبياتن گروه استادان زبان و ين اولي و گفت ا استيشناس رانيا
 س گروهيث رئيح بهن جلسه مرا يدر ا.  منتخب شده استيشناس راني اي اردويبرا

 کردم که يهنگادوستان خود هم ا ب ومن را قبول کرديا,  تأمليکم ا ب من.انتخاب کردند
 ميکن ي صبح حرکت م۱۰ساعت , خانة فرهنگ جمهوري اسالمي ايراناز شاءاهللا فردا  ان
 را تهرانمحلّ اسکان در  و آدرس تلفن. يالملل ني بيگاند ندرايافرودگاه طرف  به
  .ادداشت کردمي



  دو هفته در ايران  ٣٤٩

  

ران و بعد از سه و يطرف ا  به ماهانيمايهواپ ا بميک بعد از ظهر پرواز کرديساعت 
  .رانيا,  تهران,ينيامام خمالمللي  فرودگاه بين  بهميديرسساعت م ين

تمام استادان , نايشا  بهمن.  بودآمده ي محمد رضا انصاري استقبال ما آقاي براجا آن
اد ي بنيسرا م مهمانيم و آمدي سوار شداتوبوس  به.دمي کرفرعم يکي يکي را يهند

م و ينهار خورد, مي خود را گرفتيها اتاق, نينتادان آرژيم, يشناس رانياآرژانتين 
 ما ينواز  مهمانينواز برا  جوان و مهماني مردي عباسي آقاجا آن. مياستراحت کرد
ن يا. ١يتر عارف نوشاهدک ا بميان شب وقت شام مالقات کردهمدر . موجود بود

م و آن وقت ختشنا ي را ماوما بود که قبالً من فقط نام براي  ي خوبادگاريک يمالقات 
مجلّة توسط   بهز مراي ني دکتر عارف نوشاه.م شدشناآهم وي ت يچهره و شخص با

 مقاالت بنده در ي بعضويت يريدورة مددر  که حتشنا يپاکستان م, آباد اسالم, دانش
ک فهرست را ين زمان من يدر ا”:  گفتيدکتر عارف نوشاه.  چاپ شده بودآن مجلّه
ن مرحله يپاکستان است و آن در آخرو  در هند ي چاپيها کنم که در آن کتاب يمرتّب م
من در . کردند يرا نشاندهخود  ي چاپيها  کتابي دوستان من بعضيمن و بعض. “است

 اردو يکردم در آن کتابهاارائه  ايشان بهود را  خيها  کتابي بعضيادگارين مالقات يا
عنوان   بهک کتاب بندهي يدکتر عارف نوشاه). است يکه اصالً موضوعات آن فارس(
 ة مخطوطز اردو اةح و مقدمه و ترجميتصح, بين اصالً ترتيا (»ي و کسانيباغبان«

انتخاب کرد  را) هند, کلکتّه,  آف بنگاليتياتک سوسايشي ااز, ي نخلبندة رساليفارس
 در يادگارين مالقات يمن آن کتاب را در ا. ک چاپ استي آن فهرست که نزديبرا

  .دمن هديه کر بهنامه را  ني حز وراثينة مييک کتاب آي هم وي.  کردمتقديم ويخدمت 
م و در يراز هم رفتياصفهان و ش م و بهي درس تهران بوديها ما چند روز در کالس

ما گفت که  ه بي محمد رضا انصاري مسئول ما آقارازير شم و ديدير قم را هم ديمس
 ديخواه ياگر شما م. شود يما درست نميت هواپيمشهد بل به رفتن ي براي عابديآقا
. برويد ع رضايارت امام علي زي برايرم تاکه شما و خانم زاهده رضوي بگاتوبوست يبل

د يت را خريراز و دو بليل شنايم ترميجا رفت نآاز . کنم ين را قبول مي ايمن گفتم بل
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گر روز صبح ي و درود ميراز ساعت چهار ي از شاتوبوسن يم که ايافتي اطّالع. ميکرد
گر سامان ي دک چمداني را يسامان ضرور. م هتليآمد. رسد ميمشهد  بهازده يساعت 

 م که آنيد کردي خورشيو آن چمدان در خدمت دکتر اسد عل.  را انداختمياضاف
ا حداقل ي که من روز پنجشنبه ي رضا انصاريآقا  بهميقول داد.  تهران بردهمراه خود به

د و نقش ين زمان تخت جمشيو در ا. شاءاهللا م انيردگ ميصبح روز جمعه تهران بر
من و خانم .  بعدازظهر بودژوئيه ۱۹خ يتار  بهشنبه که برنامه آن روز سه. ميديرستم را ند

آن روز من . ميراز و طرف مشهد حرکت کرديال شني ترميم براي گرفتيک تاکسيزاهده 
. روم يارت مي زي بنده را قبول کرد و من براي دعاعبي خوشحال شدم که امام غريليخ

م و در مسجد يارت کردي کاظم را زين بن موسيزاده حس  اماماتوبوسان راه از يدر م
مشهد  بهم يديالحمدهللا رس. مي نماز صبح را خواندير حسن عليموقوفه م, ريجامع کب
نجا دو ياز ا.  روز چهارشنبهژوئيه ۱۹خ يتار  بهم قبل از ظهريازده و ني ساعت .مقدس

 بعد از مغرب از ۹ ساعت اتوبوسن يم که اي روز پنجشنبه را گرفتژوئيه ۲۰خ يت تاريبل
م يارت کردي ز.عم حرم مقدس امام رضايم و آمدي گرفتيتاکس. درک يمشهد حرکت م

 ۲۰خ يتار  بهتمام روز پنجشنبه. ميوادة خود و دوستان خود و دعا کردخان, طرف خود از
م طرف يم و آمدينجا حرکت کرديم و قبل مغرب از اي در حرم مبارک ماندژوئيه

م و ي گرفتاتوبوس. نال مشهديم ترمي آمديم و با تاکسينماز خواند, مياقامتگاه شام خورد
گر يبار د کي بعداً .ميسرا آمد مهمان به ئيهژو ۲۱خ يتار  بهازده صبحي ساعت .م تهرانيآمد
در شب سامان خود را درست . يوبيم با دکتر عارف ايارت شاه عبدالعظي زيم برايرفت
و  يم دهليطرف فرودگاه و آمد بهم ي بعد نماز صبح حرکت کردژوئيه ۲۲م و صبح يکرد
 ت هفتطرف لکهنو و صبح ساع بهم ينجا با قطار ساعت ده در شب حرکت کردياز ا
  .شهر خود رسيديم  بهژوئيه ۲۳خ يتار به

  : اينها بودکردمرا جلب ن سفر توجه يزها که در اي چيبعض
 .انيراني اينواز مهمان .۱
 .ها و بلوارها ناابي خينظافت و صفا .۲
 .و پارکها و باغهاها  درخت .۳
 . بزرگيبازارها .۴
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 .ها ها و حضور فعال آن زنها در خيابانانبوه  .۵
 فرد و ةنمرهاي  ماشينشنبه و پنجشنبه  سه, کشنبهيان روز در تهر(اد ين زيماش .۶

 و روز جمعه هر حق عبور دارد زوج ةدوشنبه و چهارشنبه نمر, روز شنبه
 ).ن زوج و هم فرد آزاد استيماش

 تلفنره يغ  بزرگ ويبازارها, ناليترم,  مثل فرودگاهي عمومي جاهايبعض .۷
 . داردگانيباکس را

ر و ين و فقيران مسکين وجه است که در ايهمد يشا(ا و صدقه يصندوق هدا .۸
 .)اند ار کميمحتاج بس

 .نه استي هزبسيار کم مسافران ي و مترو براي ملّاتوبوس .۹
 .انيرانيدن ايزحمت کش .۱۰

را همراه با معصومان ران ين مقدس اير سرزمديگم که بار يدوارياز خداوند عالم ام
  .شاءاهللا ان. ن کنميارت معصوميزو امامانش 
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  با و دلربايست پرکرشمه و ز ييجا
  )سفرنامة ايران(

  ∗يدي خورشيد محمد اسد عليس

جهانيها ن زبانيتر نيريران را که زادبوم شيف اي آرزو داشتم که کشور شرها بودتمد ، 
ن ينو ا ي دهل،راني اي اسالميخانة فرهنگ جمهور. ارت کنمي ز، استي فارسيعني

د ي گردش اساتين اردويد و بنده را در اولپوشانقت يآرمان و خواب پندارم را لباس حق
 ،فراهم کرد و جمعهرا ران يااز دار ي دتي موقع و کردانتخاب ، هنديزبان و ادب فارس

  .بستمرا  جهان يها  احرام طوف قبله زبانيحيه از سال دو هزار و شش مسيئهفتم ژو
 ن سه ت،گرهي علي اسالمسه نفر از دانشگاه. ازده نفر بودندي ي گردشين اردويدر ا

ل عل  و جواهرينشگاه گوهاتاد ک نفر ازي از دانشگاه پتنا و نفر دو ،از دانشگاه لکهنو
م صبح در تاالر ي ساعت نه و ني گردشين اردويازده نفر ايما همه . ي دهلينهرو

 يبا تاکسجا   آنم و ازينو جمع شد ي دهليراني اي اسالميکتابخانه فرهنگ جمهور
 وارد سالن يل همه امور فرودگاهيبعداز تکم. ميدي رسي دهليگانداندريه افرودگا به

ما يم که بعد از نصف ساعت اعالم شد که مسافران جانب هواپيانتظار شده نشسته بود
غام يستاده بود که پي ايم که مثل قاصديدي ماهان رسيمايخره نزد هواپباال. ف ببرنديتشر

ما حرکت کرد و يظهر هواپک يقاً ساعت يقد. برد ياق مش عشّيوصال محبوب را پ
 يمايتر از هواپ عيمان جلوتر و سر يها مان و شوق يها دل. ران آغاز شدي و طتبرخاس
 )ره(يني امام خميالملل ني بدر فرودگاهما يم ساعت بعد هواپيسه و ن. ران بودياعازم ماهان 
ن که ي همقه بعديچند دق.  بود چشم ماني جلوييايؤکشور ر.  نشستنيبر زم
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صف گذرنامه . ديران را بوسين ايمان خاک سرزم يها اق نگاهيوفور اشت  بهميآمد فرود
 .ميدي رسي کشور فارغ شده جانب در خروجي از امور وروديزود  بهشلوغ نبود و

 سازمان فرهنگ و مگرن و مهربان و خومند کارمند هوشي دکتر رضا انصاريآقاجا  آن
شان از طرف يا. مي کرديروبوس. دنديکش يمرا  انتظار  تهران زحمتيارتباطات اسالم

بعد . مي کردير مقدم و خوش آمد گفتند و ما سپاسگزاريخود و از طرف سازمان خ
. لومتر داردي کيباً مسافت سيم که تقري شهر تهران روانه شديسوار اتوبوس شده سو

 کهم يدانستشد دا ي و مرتفع تهران پيمايپ  فلکيها ن که ساختمانيک ساعت بعد چني
 تاکردند  ي ميي راننده اتوبوس را راهنما،ي انصاريآقا. ميا دهيران رسيتخت کشور ايپا به
 يآقا. مي فرود آمد،دهين رسيدان آرژانتيمدر  واقع يشناس رانياد اي بنيسرا مهمان به

 يها  ما را نشان داد و ما با اثاثهيها سرا خوشامد گفت و اتاق  کارمند مهمانيعباس
 گفتند که امروز استراحت ي انصاريآقا. ميبا شدي خوب و زيها ودمان وارد اتاقخ
تا شامگاه اتاق . ميرو  ميم در ساختمان سازماني فردا صبح ساعت هشت و ن،ديکن

 ياتاق ناهارخور  به و ما همهند شام آماده کرديعباس يشب آقاهشت ساعت . دميماند
ن يتر ن و جالبيباتريشهروند که زوشگاه فراده طرف يم و بعداً پيرفته شام خورد

. ميديم و خوابيسرا برگشت مهمان  بهازدهيساعت . مين است رفتيدان آرژانتي مفروشگاه
 .ميما بعد از صبحانه اتاق بود. ند آمدي علي دکتر بنيصبح ساعت هشت و ربع آقا

رف ساختمان اده طيم و همراه او پيدش ي معرفي علي بنيآقا  بهم وين آمديي پايزود به
 دکتر يآقا. شتسرا دا  مهمانباست متر فاصله يم که دويسازمان فرهنگ روانه شد

 منتظر ما ي دانشگاهي علميس مرکز آموزش و توسعه همکارهاي رئيمحسن شجاع خان
 ياني شاييراي پذيم قلبي و تصميشان با دلگرمي ا،مي کرديمالقات و روبوس. بودند
با و يسالن ز  بهم و سپسي گفتير و امتنان فراوانرا تشکّشان ي ايزبانيما هم م. کردند

 ي آقايبعد از معرف. ه آغاز شديم و جلسه افتتاحي خودمان نشستيده برجايآراسته رس
 ي علميها ي مجمالً هدف مرکز آموزش و توسعه همکاريس مرکز دکتر شجاع خانيرئ

ن يا. ح دادندي را توضيگردش ين اردوي ا ده روزهز را نشان دادند و برنامه پانيدانشگاه
ن جلسه يم و بعد از اختتام اي خورديد و چايساعت طول کشم يک و نيجلسه تا 
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ز ين ي علي و بني دکتر فاموريآقا. ميبوس جانب سعدآباد و جمکران روانه شد ينيم با
  .همراه بودند

 ران است که در شمال تهران قرار گرفتهي ايخي و تاري فرهنگيا سعدآباد مجموعه
. کنند يش م اي بلندقامت و پر طراوت نگاه داريها است و از هر چهار جانب کوه

 مغرب با ولنجک و جنوب با ، شرق با گالبدره، البرزيها آباد از طرف شمال با کوه سعد
 محل ين منطقه در عهد شاهان قاجار و پهلويا.  دارديگي و همسايش هم جواريتجر

ار توسعه ين منطقه بسي ايپهلو در دوره. شان بودي االقيي و ياستقرار و سکونت تابستان
با نظافت و … هريغ و سرو ودار ي سپيها  و باغي گوناگونييها افت و کاخ و کوشکي

جده کاخ کوچک و ي هيپهلوند که در دوره يگو يم.  اضافه شديرانيمثال ا يلطافت ب
 و ذوق  هنريمنتها يک سطوت و شکوه بيدر سعدآباد ساخته شد که هر بزرگ 
موزه   بهها ن بناها و کاخي همه ايپس از انقالب اسالم. دهد يح مي را توضيراني ايمعمار

نو    لباسين خود مانده و برخيشيشکل پ  بهها ن ساختماني از ايبعض. ل شده استيتبد
 و ين گلدسته فرهنگيدر ا. دنيربا يمرا احان يشگران و سرد گيها ده دليپوشو تازه 

 موزه ،کاخ موزه سبز ،)ديکاخ سف( کاخ موزه ملّت ،باي زيها  موزه،د سعدآبايخيتار
 موزه ، موزه هنر ملل،ر عمادي موزه خط و کتابت م، آبي موزه ملّ، موزه بهزاد،ينظام

ن ين منطقه را پر بو و عطرآگي اي شاداب و رعنا فضايها مثل گل… اتور آبکار و ينيم
  .کند يم

ن کاخ يتر شد و بزرگ يده ميد ناميکه قبالً کاخ سفم يد کردي ملّت را بازدکاخ موزه
. سزا داشت  بهن نام شهرتيا  به خوديد نمايسبب رنگ سف  بهمجموعه سعدآباد است که

 هنرمندان و ي همکاربا  ش۱۲۹۵ در ي اول رضا شاه پهلويدستور پهلو  بهن کاخيا
 يبايف و زير ظيها يبر گچ. افته استي بنا يگران فراوان صنعتو ان يامعماران و بنّ
فلک کمال و   به راي درونييباينش زي مرمريها ر است و فرش سنگينظ يدرون کاخ ب

ن تاالر يتر عي در طبقات دارد و وسيفاتي تا تاالر بزرگ تشر۱۰ن کاخ يا. رساند يجمال م
  .ن کاخ سفره خانه استيا

م که يد کرديدبازرا آباد   سعديها  از مجموعه کاخ يگري کاخ د،سپس کاخ موزه سبز
 موجود در کشور يها ن کاخيباتري از زيکين کاخ يا. شد يده ميقبالً کاخ شهوند نام
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 ينما. کند يت مي را حکايرزا جعفر معمار باشي مي و هنرمنديران است که استاديا
است شده ن سبب يافته است و همين يي تزي سبز صدفيها سنگن کاخ از ي ايخارج
 ييباي زيها ينه کارييها و آ يبر  گچين کاخ دارايا. نديوگبن کاخ را کاخ سبز يکه ا

 اتاق و ، اتاق کار،ي ناهارخور،نهيي تاالر آ،يه ورود پلّياش دارا است و دو طبقه
نه يي آر تاال،کاخن قسمت يباتريز.  خواب استيها  و اتاقيفاتي و تشرييرايپذ سالن

با و قشنگ است ين تاالر چنان زي اينه کارييآ.  آراسته استي هفتاد مترياست که با قال
گر   آن صنعتي و هنرمندير من بر صناعين تاالر شدم چشم تحين که وارد ايکه هم

ها و  سي تند، تابلوها،ها چراغل چ،ها همه مبل.  و دلم گرفتارش شدن گفتيآفرمثال  يب
دهد ي را نشان ميخاص يباشناسي حس ز،باين کاخ زي ايها مهمجس.  

ن کاخ موزه ملّت ييپا   موزه هنر ملل که در طبقه،ن دو کاخيااز  دي بازدبرعالوه 
 هم بود که يک مجسمه چوبين موزه هنر ملل يدر ا. ميد کرديهم بازدرا وجود دارد 

ن يح دادم که ايبنده دربارة آن مجسمه توض.  نداشتنديدربارة آن کارمندان موزه اطّالعات
 که در ي فرهنگ هندوان است و ساز زن علوم وياست که خدا» يسرسوت«مجسمه 

ن کارمندان يا. نديگو يم» نايو«ت ي است و آن را در سانسکريقي موسي سازدارددست 
.  بنده نوشتم،سميشان بنوي اي کاغذ برايا ه را بر تکّين مطلبيموزه خواهش کردند که ا

سپس طرف . ن گفتندي بنده آفرير فارسيمانه کردند و بر تحريشان تشکّر صميا
  .ميد کرديم و بازديها رفت گر موزهيبا و دي زيهنرها وزهم

ارت يم و از زي سعدآباد جانب جمکران رفتي و فرهنگيخيد مجوعه تاريبعد از بازد
 يش عظمت و جاللت سادگيم که پيديم و ديه شادکام شديني و حسرحينيمنزل امام خم

 سرنگون و خم  همت چگونه سطوت و مهابت شاهانهي و عالييخدا ي مرديبزرگو 
 و يرانسو فيها  مبلي اگرچه دارايني منزل امام خمييراياتاق کوچک پذ. شود يم

ک ي ،ي سه چهار تا صندلدرن اتاق فقط يه اي نبوده و اثاثيي اروپايها و تابلوها چلچراغ
ن اتاق ي همدر ي ولشد  ميخالصه يد معموليک قرآن پاک و فرش سفي ،جا نماز

العنان  ان و اشرار شاهان مطلقي طغيها  کاخ که با سخنانشستيز  مييبزرگکوچک مرد 
 ي اسالميجمهوردر  و در جهان ير اساسييخ برکند و نابود کرد و تحول و تغيرا از ب

  .دوروجود آ  بهرانيا
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 يل سعادت و استاد علي و استاد اسماعي محمد مؤذّني دکتر عليدر فرهنگستان آقا
مانه يان استقبال صميپا يشان با تلطّف و تفقّد بي ايا م همهيارت کردي را زياشرف صادق

  . گفتنديانيکردند و ورود ما را خوشامد شا
 يم و کتابخانه دانشگاهي دانشگاه تهران رفت ازدي بازديدار فرهنگستان برايپس از د

 ي نگاهداري خطّيها  نسخهين طوسيرالديا تاالر خواجه نصيس يدر تاالر نف. ميديدرا 
ش از ين کتابخانه است که بي اين نسخه خطّيتر خه تهافة الفالسفة کهنشود و نس يم

 ي خمسة نظام،المخلوقات بي عجايها  نسخه،نيبر اعالوه . هزار سال قدمت دارد
 يها نسخه… ح االبدان وي و تشر)ناتوريها و نمونة م تي بةچهار ستون با هم در(

 ي خطّيها گاه نسخه شگاه و مرمتيآزما. ن کتابخانه استية پرارزش ايه و سرمايگرانما
م که همة اقسام يديدرا زاده  ن جماليم و بعداً تاالر محمد حسيد کرديرا هم بازد

 وجود يا هين تاالر زاوين در همي ابرعالوه .  دارد، راران استيا  بهها که مربوط کتاب
ها  ب از آن کتايبعض. زاده است ن جمالي محمد حسي شخصيها  کتابيدارد که دارا

  .ميدار کردي هم د رازاده دارد  جماليها هي و حاشيکه امضا
نگ باوجود مشاغل ير سيبي نامي و محترم هند در تهران آقايار گرامير بسيسف
ما همه .  مالقات ما مختص کرده بودنديبرارا ک ساعت ي ي و شلوغ کار دولتيگوناگون

م و يخانه هند رفت سفارتر ارجمند طرف ي مالقات سفيبعد از ناهار ساعت چهار برا
حال  ر محترم خوشي سفي آقا.ميده در سالن انتظار نشستيقه رسيبعد از چهل و پنج دق

 ين اردويشان دربارة برنامه ايا. مي خوردي کردند و باهم چاييرايشدند و پذ
 که ميشان را مطمئن کرديل کردند و ما اؤاس يآموزش و اقامت و کارگاه يگرگردش
ن طرف شهر کتاب يرين مالقات شيساعت شش بعد از ا. رود  ميشي پيخوب  بهکارها

در .  بودينشست هفتگ» تي انسان با واقعيتقابل شاعرانگ« بر موضوع جا   آنم کهيرفت
ر موضوع زبان و د يادي زيها م و سپس از شهر کتاب کتابي حضور داشتيآن سخنران
  .ميشتسرا برگ مهمان  بهم شبيده و نساعت باً يم و تقريد کردي خريادب فارس

ف يت معلّم تهران تشري دانشگاه ترباري دانشيه دکتر بهادر باقريئدوازدهم ژو
سر کالس چون بنده در . راد کردندي اي پرارزشيا آوردند و دربارة شعر معاصر خطابه

 راني در اي که پس از انقالب اسالميات فارسي دادم که ادبيالعشان اطّيش اسجواب پر
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 ي دانشگاه اسالميات فارسيسانس گروه زبان و ادبيل  فوقدروسما در وجود آمد  به
ر ي ميعل وسفي ،ي فاطمه راکع،پور نيصر اميدة قيم و آثار گزيا گره شامل کردهيعل

را …  ويل حاکمي اسماع،ي جوادسيدانه حاج فتّ، ي ترقّي گل، محسن مخملباف،شکاک
  .ن گفتندي خوشحال شدند و آفريليخبنده الع ن اطّياز ا يم دکتر باقريده يدرس م

م صبح با اتوبوس ي ساعت هفت و ني رضا انصاريه آقايئزدهم ژويپنجشنبه س
آرامگاه امام . شدران روانه يگر اي ديارت شهرهاي زيف آوردند و قافله ما برايتشر
 ميازده و ني و ساعت ميستبسفر طرف قم رخت   بهم و سپسيارت کرديزرا  ينيخم
ن روز بود که يآن آخر. مي رفتي نجفيمرعشت اهللا يآ يکتابخانة عموم به م ويديقم رس به

 يل طوالنيروز قبل از تعطک ماهة کتابخانه بود و معموالً ي يعني ي طوالنيليبعدش تعط
 سيد دکتر ي آقايول. دهند يم امور متعلّق اجازه نميسبب تنظ  بهراد کتابخانه يد و بازديد

 ما يان کردند و برايپا ي کتابخانه تلطّف و تفقّد بيلّس و متوي رئي نجفيمحمود مرعش
 ي اسالمياين کتابخانه بزرگ دنيم سوي نجفين کتابخانة مرعشيا. د دادندياجازه بازد

. شود ي ميق احسن نگاهداريطر  بهي خطّيها  و هفت هزار نسخهيسجا   آناست که
 ين مرعشيالد  شهابدسيمرحوم  يت اهللا العظمين کتابخانه آيانگذار و مؤسس ايبن

 از يران بود و چنانکه نشان داده شد برخيل ايبد يمثال و ب يد و بي عالم فقينجف
 سه ماهة خود حاصل کرده يها  نماز و روزهضانگذارش عوين کتابخانه بني ايها نسخه
البالغة و   و نهجيق سور آبادير عتيم نسخ قرآن و تفسيارت کرديها که ز نسخه. است

 ي اسالمين نسخه خطّيتر کهن. بود…  وينيخطّ الت  بهه السالميد علوودازبور حضرت 
 و پوست نوشته شده ي که بر رويخط کوف  بهم استي از قرآن کري بخش،ن کتابخانهيا

ن دهة يآخر  بهمي قرآن کريگري تعلّق دارد و نسخه دي نخست سدة دوم هجرةمين  به
  . داردي وابستگيالدي دوازدهم مةز سد متعلّق است و نسخه زبور مزبور ايچهارم هجر

دنا امام يارت مرقد خواهر حضرت سي زي برايگانينة شاين گنجيد ايپس از بازد
 سپس. ميم و فاتحه خوانديمعصومة قم شهرت دارد رفت  بهه السالم کهيرضا عل

طرف اصفهان   بهم و ساعت چهار و ربعيناهار خوردم و يرفت يا رستوران سه ستاره به
م و يديشهر اصفهان رس  بهم شبيبعد ساعت هشت و نباً چهار ساعت يتقر. ميه شدروان

 ي دوران سفر براي رضا انصارين سفر آقايمسؤل ا. مي هتل سپاهان رفتيسو  بهماًيمستق
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بعد از .  بوديار عالي بس ن هتل چهار ستارهينظم ا. دنديار کشي بسيها مان زحمت  يراحت
 يها چراغر نور يزدر . ميها رفت اباني خدر گردش ي براادهيم و پي شام خوردييشستشو

  .آمد ينظر م  بهباي قشنگ و زيلي اصفهان خ،برق
  . مي رفتدهد آتشکي بازديه بود برايئگر که چهاردهم ژويروز د

نام عمو   بهعرفا از يکي يا ن مقبرهياصالً ا. ميد منار جنبان رفتي بازديسپس برا
دو .  ساخته شده استيلخاني در دورة ان مقبرهيمان ا است و ساختيعبداهللا گارالدان

توان آن منارها  ي مهاند ک  کردهي طراحين طوريوان بعد افزوده شده و اين ايمنارة طرف
منار جنبان   بهن رويکند و از هم ي هم حرکت ميگري ديکيرا تکان داد و با تکان دادن 

م و يشتهتل برگ  بهد منار جنبانيدآفتاب گرم شده بود لذا بعد از باز. افته استيشهرت 
. ميستون رفت دن باغ چهلي ديساعت چهار برا. مي استراحت کرديناهار خورده قدر

 عباس شاه يي در زمان طالي قمريازدهم هجريل سده ي در اواستون ساختمان چهل
 احداث شده يخانه صفو محوطه دولت يها ان باغ و مجموعه بناها و کاخياول در م

  .است
شکل کاله   بهي عمارتي است که وسطش دارايعيها وس ستون از جمله باغ  چهلباغ

 دوم عمارت مزبور توسعه عباس شاه يدر آغاز فرماندار. ها کوچک است  با اتاقيفرنگ
 ، بار عامستون محلّ کاخ چهل.  بر آن افزوده گشتي جانبيها وان و اتاقيافت و اي

 ي خارجيهمان و سفراي از مييرايپذ و کاخ ي و مذهبي مراسم ملّ،فاتي تشريبرگزار
 با يست عدد ستون است ولي بيستون دارا دار کاخ چهل وان ستونياگرچه ا. بوده است

ن را ين سبب است که ايرسد و هم يچهل م  بهها در آب استخر تعدادش انعکاس ستون
 يعصر صفور نظر هنرمند نامدار يستون ز  چهليواري ديها ياشنقّ. اند دهيستون نام چهل
 انجام گرفته يراني اياتورهايني مةويش  بهيي نما با خصلت بزرگي کاشانيعباسرضا 
 جنگ و يها داني از مييها  صحنه، بزرگ داخل سالنيچهار تابلو. است
 از ي بزرگ وسطيدهد و دو تا تابلو ي را نشان مي پادشاهان صفوييرايپذ مجالس

 ي بزرگ قبليدر آن چهار تابلو. ده استم شي است که دوره قاجار ترسيالحاقات بعد
ون ي هند پادشاه هماي گورکاني و فرمانرواي صفوپ شاه طهماسي است که در وينقش

 سالن وجود شمال ـدر گوشه غرب  ن نقشيا. اند در مجلس رقص و سرود باهم نشسته
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 است که پس از ون پادشاه در دربار شاه طهماسپي هماييرايپذ واقعهاز  يدارد و حاک
ران کرد و از کمک او زمام ين شاه اي ايسو  به روير شاه سوريانهزام خود از دست ش

م ي قرآن کريستون دو تا نسخه خطّ  کاخ چهلةدر موز. بازگرفترا اقتدار اورنگ هند 
ر ابوالبرکات محمد و با اعراب ي در تحريخطّ کوف  به از آن نسخه کهيکي. است

 ينا امام همام امام حسن مجتٰبسيدضرت  مهر حي دارا، استيابواالسود دوئل
 ين موزه نگاهداري هم در ايلين اردبيالد ي صفخيش  به منسوبيکاله. السالم است هيعل
  . چوب و پارچه و نقره ساخته شده است شود که از جنس يم

 ي و نشاط و طربناکي با شادت رااليان تعطيرانيشود و ا يل ميران تعطيروز جمعه ا
 ا کنار رودهاي ي همگانيها ها و گردشگاه رون خانه در باغيو جنب و جوش ب

م که يديآن روز هم جمعه بود لذا قبل از غروب سمت پل خواجو رس. ندبر يسرم به
نده رود پل خواجو را يزا  دوم برعباسشاه .  معروف اصفهان استيگردشگاه همگان

ها   و طبقه باال چهل تا طاق دارد طاقنش هجدهي پاةطبق.  طبقات استيکرد که دارابنا
.  استييتا  و ششيسي تسدين پل عمارتي ايها ان و هر دو کنار طاقيم. و غرفه دارد

ست و بر سطح آب چهارده پاساژ آب ساخته شده است که يين پل دو رويساختمان ا
 آرامشن و يها را تسک  بلند گوشان کوهساري آبشارهايگذشتن آب مثل صدا يصدا

 از دوستان گردش کرده يکيسپس با . مي لذّت برديلي خانبنده و همه دوست. شدبخ يم
دم و ي خريرانيال ايدوازده هزار ر  بهيق دو نفريت قايم و بليق رفتيت قايطرف باجه بل

 يران قينده رود قايقه در وسط زايست دقيم و بيق شديده سوار قايقه نجات پوشيجل
 ي و سه دهنه بر روي سيم که دارايه پل رفت و سياده طرف سيپآن پس از . ميکرد

 ي وي آبيم که نورهاي رفتيده طرف پل فلزيک ساعت گذرانيجا   آن.نده رود استيزا
خ ي تاريها  پليانت و نگاهداري صين پل برايا. ده بودي رسانييبايرا بر فلک ز

 ي از روني سنگيها کيگر ترافيو دها  ها و اتوبوس لياب و ذهاب اتومبياند و ا ساخته
با و يبخش بر کرانه ز دن اوقات با نشاط و فرحتيبعد از گذران. رديگ يصورت من پل يا

  .ميشتهتل برگ  بهنده رود ساعت دهياجالب ز
دان ي م،دان نقش جهانيم. ميدان نقش جهان رفتيد مي بازديه برايئدهم ژوز پان،شبنه

م مانند ي عظيدان بناهاين ميار جالب و در چهار طرف اي بسي است با طاق نماهايبزرگ
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 قاپو و سر يعالاهللا و کاخ  خ لطفيند و مسجد شيگو ي امام ممسجد شاه که اآلن مسجد
ن آثار يتر ن و مهميتر  اطرافش بزرگيدان و بناهاين ميا. کند يه جلب نظر ميصريق در
 قرن ةهي معروف زمان صفوي بناها،ا مسجد اماميمسجد شاه .  جهان استيخيتار

 يمنارها. ز استيبا و شگفت انگيار زين مسجد بسينات ايي است و تزيجرازدهم هي
 چشمان  وها ن مسجد دلي گنبد افخم و منبر بزرگ و مفتخر ا، درب مسجد،برافراشته

 عباسست که شاه  يا  هفت طبقهيمي عظي قاپو کاخي عال.کند  ميرا نوازشاحان يس
ن ي را در ايندگان خارجيفرا و نماکرد و س ياول مراسم مخصوص در آن کاخ برگزار م

 ي عاليرو  روبه،ار با شکوهي بسياهللا مسجد خ لطفيمسجد ش. رفتيپذ يحضور م  بهکاخ
ن مسجد يه اي هنرمند و معمار بزرگ دوره صفوي اصفهانييقاپو است که محمد رضا بنا

 و گنبد ي غنيها و طرح يکار يساخت و کاش) ق ه ۱۰۱۱-۲۸( هفده سال ضرا در عر
 ياهللا عامل خ لطفي شيعنيعه يآور ش ن مجسد را بر نام رهبر بزرگ و نامينام ا. با دارديز

  .اند نهاده
ن سفر ي مسؤل ا،ميافتيدان نقش جهان فراغ ي مييباي زيها ساختماندار يچون از د

.  ناهار بردنديدان نقش جهان برايمدر  واقع يت ما را در سفره خانه سنّي انصاريآقا
 ي در تاالر،ميآن سفره خانه که رفت. اد داردي زيها سنّت خانه ها و قهوه خانهران سفره يا

ها  ت مردم بر آن تختي و جمعداشتبا ي زي با قالي چوب باً پنجاه تختي تقريبزرگ
. مي نشستيک تخت چوبي چهار نفر بر  ـم و چهاريما هم رفت. خوردند ينشسته ناهار م

  .ميسفارش داد مخصوص اصفهان ياني بري براي و برخي سنگيزي دي از ما برايبعض
 بعد از صبحانه ،ن روز اقامت اصفهان نصف جهان بوديه که آخريئشانردهم ژو

ان باغ بلبل و در داخل يکاخ هشت بهشت در م. ميدن هشت بهشت رفتي ديبرا
 در زمان ي شاهيسرا جهت اقامت شاهزادگان حرم  بهيدور صفوخانه   دولتةمجموع
 ي هجر۱۰۸۰ در سال يعني ي قمريازدهم هجريمه دوم قرن ي در نيفومان صيشاه سل

ن يهشت است و ا  بهيا وردي يجهت هشت  بهنام هشت بهشت.  ساخته شده استيقمر
ها و راهروها   اتاقي مرکزيها هشت وانيه سطوح ايبنا در دو طبقه ساخته شده است و کلّ

 دارد که ييها يکار يت و کاشاس ن شدهييتز  ع متنويها  مختلف و سبکيها با روش
  .دهد ي پرنده و درنده و خزنده را نشان م،واناتيانواع ح
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ن ييه اتاق کرده پايساعت چهار تخل. مي استراحت کرديم و قدريشتبرگهتل   بهبعد
 که يارت شهري زي خود سوار اتوبوس شده برايها هيگر اثاثيها و د م و با چمدانيآمد

. ميدارد حرکت کردرا مبر غزل ي عشق پي هنوز بودل حافظ گرفتارش بود و خاکش
چنانکه سفر شروع شد سپاه شوق بر . لومتر فاصله دارديباً پانصد کيراز از اصفهان تقريش

 خال رخ هفت يزدنبر هم م در چشم يخواست ين هجوم کرد که ميمان چن يها قلب
 يالباً گرانا نبود بلکه غيفانه ساربانم آصف برخسأ متيم وليدار کنيکشور را د

 از ييباي و شکيمان دامن صبور يها  شوق.مان سرعتش را کند کرده بود يها محمل
  : آغاز کرد کهي خوانيدطور ح  بهي از اقبال الهوريا دست داد و نغمه

  !ار مني سةناق
  !نار مني درهم و د! تاتار منيآهو

  !دار مني دولت ب!ار منياندک و بس
  …ستين منزل ما دور ،زن ز ترک گاميت

راز تا حد نظر ير شيهر دو طرف مس. رفتي نپذي گران راننده اثريها  گوشيول
 ازده شبيساعت . آمد ينظر م  به جالب و قشنگيلي کوه دارد که خيرهايزنج

شام در رستوران اکبر چلو خورشت با لواش و برنج جا   آنم ويديصفاشهر رس به
 در ي گاهياب گران بود و بر صندلمان از خو يها چشم. م و باز سفر شروع شديخورد

 نور برق و يها م شب از دور چراغيآخر ساعت دو و ن. ميشد يدار مي بيخواب و گاه
نظر   به درخشش ستارگان و کهکشان و ماهي بود که در ويراز مانند آسمانيگوناگون ش

 از حافظ بر زبان من ي غزليهاً شعرهايخود و سرمست شدم که بد يد و چنان بيآ يم
  :که.  شديارج

ـ  ي ش خوشا   مثـالش  يراز و وضـع ب
  رکن آباد مـا صـد لـوحش اهللا         ز
  يان جعفرآبـــاد و مــــصلّ يـــ م
 يض روح قدسي و فيراز آيش به

ــش   ــدا از زوالـ ــدا نگهـ   خداونـ
  بخشد زاللـش    يکه عمر خضر م   

  د شـــمالشيــ آ يز مــ يــ رآميعب
 …از مردم صاحب کمالش بجو

راز بود ي ما در شارستقرمحل اه م کيديهتل آپادانا رس  بهشب هميسه نباً ساعت يتقر
  .ميدي رفته خوابها اتاق  بهو
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 کي نزديليم که خياده رفتي پ،يخان ميدن ارگ کري ديبعد از صبحانه برافردا صبح 
م خان زند ي کرير حکومتقص محل سکونت و يخان ميارگ کر. بودهتل آپادانا  به
 ، ارگيبنا. فتوح دارد ناميحصارها قامت افراشته و يبا روباشد و چهار برج و  يم

 و ظرافت و استحکام يسادگاز  يا  است و نمونهي و نظاميب از دو طرح مسکونيترک
 ياش نقّيها وانيها و ا  با اتاقيخي تارين بناي ايبخش درون.  استيو هنر و معمار

ها   خندقي چهارگانه داراي و برج و بارو،استافته ينت يزها  نماها و باغچه  آب،شده
ن ارگ پس از مرگ صاحبش دارالحکومه يا.  دفاع حفر شده بوديور آن برااست که د

د ين ارگ از قيباً بعد از چهل سال ايتقر. ل شديزندان تبد  به شد و بعداًيان قاجاريوال
  .شود ياداره فرهگ و هنر استفاده مر نظر يزطور موزه و   بهد و الحاليزندان آزاد گرد

و مسعود حضرت  برکت روز والدت پر،ه بوديئو که هفدهم ژيالثّان يستم جماديب
 يها ران جشني اةان در هميراني آن روز ا.بودالم ها السيالزّهرا علطمةساء جناب فاالنّةسيد

 ة هميوارهايد. اند داده قرار» روز زن«ا ي» روز مادر«کنند و روز را  يپرشکوه برپا م
الد يم”: ن مفهوم مانندي ايها چمها و پر و بلوارها با پوستر ها ابانيها و خ ساختمان

“  آسماني بانويبر تو ادرود ”و “ باد  مقام زن مبارکتحضرت فاطمه زهرا و بزرگداش
ها  هيند و هديگو يک ميشان تبر يمادرها  بهانيرانين روز ايا. ن و آراسته بوديمز… و

  .کنند ينذرشان م
ان نه تنها ين هنداي ميرازيحافظ ش. ميه رفتيارت حافظي زين روز عصر برايهم

ک عارف ي هند ة متصوفيها شتر خانوادهي است بلکه در بي بزرگ زبان فارسيسرا غزل
ز ي حافظ که بر سمند تي عرفانيها شهياند. شود يکامل و سالک با کمال هم محسوب م

ن يهم.  حجت بارز استيو سلوک و بر عرفان دهد  مي جوالنيتگ فکرش در کالم و
ن ييگر پايار ددم کفش خود را بر خالف حضّيقد حافظ رسجهت بنده چون بر مر

 از حضرت يه کردم و غزلي فاتحه هد،ده سالم عرض کردميگذاشتم و در مواجهه رس
 ي پهلواريبي هند از خانواده مجي فارسيسرا ن غزلي که بهتررحموالنا ابوالحسن فرد

 خواندم  راداردشان ي ابا يشود و بنده سعادت نسبت خانوادگ يف پتنا محسوب ميشر
  :ن شعر استي ايکه دارا
 ام آن خاک راه تو از من بگو که گشته يحضرت حافظ گذر کن  به فرد گريا
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  . نذر کردم،ام ع حافظ گفتهغزل خودم را که در تتبو بعداً 
ب است و يبا و دلفري قشنگ و زيها گاه حافظ مجموعه ساختمان ا آراميه يحافظ

 بعداً در يول. نهاده بودند بر مزارش يشت او گنبدپس از شصت و چهار سال درگذ
با بنا کرد که ي زي حافظ ساختمانة زند بر مقبرم خاني کري قمري هجر۱۱۸۹ سال

 و بر تربت بود بزرگ يکپارچه و باغي ي مرتفع با چهار ستون سنگيمشتمل بر تاالر
 ي که دارا حافظيها وجود دارد و دو غزلهم ن نهاده شد که هنوز ي مرمريحافظ سنگ

  : بر آن نوشته شده است،ر استي زيها مطلع
 زمـيان برخـم و از دام جهـدسـر قيطا  زمي کز سر جان برخ،مژده وصل تو کو

* 

 اشـ اله بفـت لطـياـمـه در حـتـوسـيپ جهان باش و شاه باش  دل غالم شاهيا
مانند  ي هشت ستون سنگيم خان بر مقبره حافظ بناکرده بود و روي که کريعمارت

گساران عرفان ي رندان جهان و مي هنوز وجود دارد و برا،شان استيه قلندران و دروالک
ت يرت را فروغ داده و بيبصارت و بص. ارتگاه استيان وجدان زو شناوران اعماق عم

  :حافظ که
   از خاک درت حاصل بوديده را روشنيد زل بودـ توام منير کوـاد باد آن که سي

 قرآن ةد دروازي و بازدي کرماني خواجوةدن مقبري ديه برايافظ از ح.تکرار کرده
  .مي رفت،شد ي مي طاق آن درب دو جلد قرآن نگهداري که در بااليان فارسيلمي دةدور

 دو يطه بزرگ و جالب مرقدهادر آن محو. ميارت شاه چراغ رفتي زيسپس برا
مقدار حضرت  ي و برادر عالالمالس هي کاظم عليدنا امام موٰس نژاد حضرت سييفرزند عال

شاه چراغ و   بهراحمد معروفيد اميحضرت س  بهالم موسومالس هيدنا امام رضا عليس
م که مرجع يارت کرديمرقد هر دو بزرگان را ز.  وجود دارد،ر محمدي مسيدحضرت 

 بعد. مانند دارد يمثال و ب يها ب ينه کارييها و آ يکار ي و کاشياتورينيق است و ميخال
  .ميشتهتل برگ  بهم و ساعت ده شبيبازار شاه چراغ رفت به

م که در شمال ي رفتيرازي شيارت آرامگاه سعدي زي نه صبح براروز بعد ساعت
قبالً  يطه آرامگاه کنونمحو. نام پهن دژ قرار دارد  بهي در دامنه کوه،رازي شيشرق ـ

د کرد ي خري سعديباقآن برار اي وزينين جويالد ف بود که شمسيخانقاه عبداهللا ابن خف
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 وجود دارد همان ي که اکنون مزار سعدييجا.  در آن خانقاه انزوا گرفتيو سعد
 گذرانده يل در ويح و تهلي زمان عبادت و ذکر و تسبي است که سعديحجره و خلوت

ن را خود بنا کرده بود که بعداً خراب شد ي ساختمان نخستي سعد،يالعاتبنابر اطّ. است
 يراتيد و تعميگرد د بناي تجدي قمري هجر۱۱۸۷م خان زند در سال ي کرو در زمان

ب اهللا يوان و حبي خان صاحب ديبعدها توسط فتح عل.  صورت گرفتياساس
 که يد آرامگاه سعديساختمان جد. ن بنا صورت گرفتي در ايالملک اصالحات قوام

ان يپا  به شه ۱۳۳۱ستون اصفهان است در مدت پنج سال در  روگرفت از کاخ چهل
 سنگ است که ي بلند از بتون با روکاريضلعچهار  يها  با ستونيوانين بنا ايدر ا. ديرس

 ،روزه برفراز بقعهي في بقعه واقع شده و گنبد کاشيدر جلو يکار ينات کاشييبا تز
 ي براه شديقلي و صياربا که با ظرافت حجين و زي رنگيها سنگ.  خاص دارديا جلوه

درون . ها افزوده است  آنييبايروزه فام بر زي فيها يکار رفته و کاش  بهها نها و ستو هيپا
 ي الجورديبه بر کاشيرون اتاق دو تا کتي بيعني ين مرقد سعديبقعه پنج تا و بال

خ اجل از ي منظوم و منثور شيها ها سخن بهي آن کتيمنصوب شده است که بر رو
افته ير ي تحري استاد بوذريبايخط ز به ديع و قصايبات و بدايگلستان و بوستان و ط

 ي منظومه سعدي دارا،م خان نصب شده استي که توسط کريلوح مزار سعد. است
 و السالم سروده ةه الصّلويغمبر عليش پياست که قبل از سبب نظم کتاب بوستان در ستا

  :است
  يم السجايا جميل الـشيم    کر

 بيلـواي سـل پيشـامام رس
ــفيع اال  ــا ش ــي البراي ــمنب   م
 …امين خدا مهبط جبرئيل

آمده استي سعدبيتي از شيخز ينه بر روي در ورودي سعدي :  
 هزار سال پس از مرگ او گرش بويي راز بوي عشق آيدـدي شيـز خاک سع

آور و معروف  شاعر نام. ش ه ۱۳۱۰ در سال يعنيش از ما يهفتاد و پنج سال پ
  .ه بودآمد يسعدحافظ و گاه ارت آرامي زيهندوستان رابندرنات تاگور هم برا

ن بازار از يتر م که معروفيرفتل ي جانب بازار وکيارت آرامگاه سعديبعد از ز
ن جهت يکرده بود و از هم  را بناآن ايالرعا ليم خان زند وکيراز است و کري شيبازارها

 .ه استي دوره زندي معمارين بازار از شاهکارهايا. نديگو يل مين بازار را بازار وکيا
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 يرانيا ي سنّتين بازارهاياچ يچ در پي پيها  گذرگاه،ها  رواق،ها  طاق، تو در تويها حجره
  . دهد يرا نشان م

 صفّه ي است که بر روي جالبيا  و مجموعهيدني با تماشا و ديد جايتخت جمش
 ي شرقـلومتر در سمت شمال ي ک۵۵ در دامنه کوه رحمت در شهر مرودشت يسنگ

 شکوه و شيامنظور نم  بهوش اوليالد توسط داري قبل از م۵۲۰راز در حدود يشهر ش
…  مانند نوروز وي و مذهبي ملّيها  جشنيي برپايز براي خود و نيقدرت امپراطور

وش اول آغاز و توسط يله داريوس  بهدي تخت جمشيساخت بناها.  شديانگذاريبن
. د ساخته شديز تخت جمشعنوان سرآغا  بهافت و ابتدا کاخ آپاداناي ادامه يبعدشاهان 
س و بعدها يان پرسه پوليانونيباشد و  ي پارسه مي باستانيها بهين محل در کتي اينام اصل
سطوت   پرشکوه و باين مجموعه بناهايا. دنديد نامي تخت جمشين اسالميمورخ

 سرستون دوسر ،انيابان سپاهي خ،ها  کاخ دروازه ملّت،يان پلکان وروديشاهان هخامنش
 تاالر ، کاخ آپادانا، آپاداناي پلکان شرق، کاخ صد ستون تاالر تخت،دروازه ناتمام ،عقاب

 آرامگاه ، مجلس بار عام،دي خزانه تخت جمش،سرا  مجموعه حرم، تاالر شورا،نهييآ
 محل سربازان ، تخت سنگ حوض مانند،ر دومي آرامگاه اردش،ي چاه سنگ،ر سومياردش

دارد و بعد از گذشتن دو هزار و پانصد سال  بر دررا ر سوم يمه تمام اردشيو کاخ ن
کند که  يان مي بيطور  بهان راي شوکت و سطوت و جاللت هخامنشيها هنوز داستان

  :ند کهيگو ي چنان ميشوند و از زبان عرف  مياحان و جهانگردان مسحوريس
 م راـد عجـيت صنادـد اسيآثار پد وار شکستهياز نقش و نگار در و د

 نقش يو اوقات تماشا. ن مخزن فرهنگ ساعت شش عصر شده بوديد ايدر بازد
طرف تهران حرکت   بهماًيد مستقي لذا از تخت جمش،رستم و نقش رجب تمام شد

م که باز سفر شروع يم و خواستيده شام خورديشهرضا رس  بهميساعت ده و ن. ميکرد
زد و ير يرون ميتور بدا شده و روغن موي پيراننده آمد و گفت که اتوبوس اشکال. ميکن

ک يکاني که مشتن طرف و آن طرف گيراننده ا. نجا امکان نداردي حرکت از افعال
م و روز ي شديگريد ساعت سه شب سوار اتوبوس سرانجام.  نتوانستيکند ول دايپ
م و قبل ي استراحت کردي قدر.ميديتهران رس  بهه ساعت ده صبحيئستم ژوي بيعنيگر يد

ل يم که پنجشنبه بود و ساعت سه ظهر بازار بزرگ تعطي بزرگ رفتاز ناهار جانب بازار
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 چند ييها دن کتابي خري دانشگاه تهران برايدان انقالب روبروي بعداً طرف م.شود يم
 يها روز جمعه اثاثه. ميم و ناهار خورده خفتيشتن برگيدان آرژانتيم  بهم و پس از آنيرفت

  گردشيم و برايش در شام خوردم و ساعت هشت کالبان با لوايخود مان بست
شنبه . ميخرج کردرا ف ما مانده بود ي که در کيراني ايها م و همه پوليشهروند رفت به
  .م صبح پرواز بوديه ساعت هفت و نيئست و دوم ژويب

 م و بهار آخر شديدير ندي گل سيرو
فرودگاه   بهکشور عزيز ايران را خداحافظي کرديم و شادباش گفتيم و ساعت شش

طرف ميهن عزيز خودمان و کشور شريف   بهبعداز اتمام امور فرودگاهي. رسيديم
 و ها خوبيبا همة صد حيف که اين سفر و هندوستان مراجعت کرديم و حيف 

  :پايان رسيد ولي  بهشيها ييزيبا
  رسـد طالـب    پايان نمـي    به حديث شوق 

 
  کي اين قصّه را دراز کنـيم   بهخموش تا 
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  تو را اي کهن بوم و بر دوست دارم
  ∗نکهت فاطمه

شوق و ,  بودمي فارسادبياتسانس در زبان و ي فوق لي که دانشجوياز همان وقت
ار ين ديا  بهيد من هم روزيم که شادکر يفکر م. پروردم يران را در سر ميدار اي ديآرزو

,  من بوديدکترا که سال دوم مقطع ي وقتيالدي م٢٠٠٤خره در سال باال. کنم يسفر م
 ي اسالمي جمهوري فرهنگيزنيک مکتوب از طرف راي سال مذکور ژوئنآغاز ماه  در

 و ي شرکت کردن در سيافت کردم که در آن نوشته بود که اسم من برايران دريا
 انتخاب شده است و مرکز گسترش ي فارسادبيات زبان و ييافزا ن دورة دانشيهشتم

د هرچه زودتر يکند و من با يره را در تهران برگزار من دوي اي فارسادبياتزبان و 
خانة فرهنگ جمهوري اسالمي ن برنامه در ي که مسئول ازاد فرخ ملک محمد يآقا با

که خواب من  دم چوني در پوست خود نگنجيوقت از شاد آن. رميتماس بگ, ندبود ايران
ن بار آن ي چنددانستم ينم. شد يده مر من برآويقت شود و آرزويک بود حقينزد

 معلوم شد که از هند فقط جا آن.  تماس گرفتمزاد فرخ يفوراً با آقا .مکتوب را خواندم
 ييافزا ن دورة دانشي در اي من و خانم مسرت فاطمه از دانشگاه دهليعنيدو نفر 

 التي هم در تعطزاد فرخ ي من خوش بود که آقاين خبر هم برايکنند و ا يشرکت م
 و ييافزا برنامه دانش  به راجعيت و اطّالعاتيشان هداياز ا. برند ي مفيران تشريا به

با دست لرزان فرم . ران رفتميسفارت ا  بهروز بعد صبح زود با گذرنامه. د گرفتميادرو
ن دو روز چطور يا. ميايمن گفتند که بعد از دو روز ب  به.پرکردمرا  اديددرخواست رو

  . دلم نبوديل تود.  منيدانم و خدا ي فقط من م,گذشت
                                                   

  .نو دهلي, ه اسالمية ملّية بخش فارسي جامعاستاديار مهمان  ∗
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ن يا. ک ماه آماده بودي ي برااديدرو. دميخانه رس سفارت  بهباآلخره بعد از دو روز
ک لحظه ي دو روز گذشته را در يقدر خوشحال شدم که همه اضطراب و ناراحت

ران جمع و ي سفر ايما گرفتم و اسباب خودم را برايپهوا تيبعد بلروز . فراموش کردم
 يژه چايو  بهراني استفاده کردن در ايگر براي ديزهايه و چيچند تا هد. جور کردم

ده يده و ديخورم و شن ير مياد و با شي زيکه من چا چون. دمير خشک خري و شاي سهيک
ر خشک را در اسباب خود ي و شيپس چا, خورند ير مي بدون شيان چايرانيبودم که ا

  .نفک گذاشتمي الءزجث ياز ح
 تي بود و بليالدي م۲۰۰۴ ژوئن ۲۱ در دوشنبه ييافزا ه دورة دانشيبرنامة افتتاح

توانستم آن  ي نميسبب شخص  بهاما.  بودژوئن ۱۹ روز شنبه يمسرت خانم برامن و 
 خود را عوض تيمن بل.  همان روز رفتندزاد فرخ يخانم مسرت و آقا. روز بروم
زده اطّالع   تلفنادز فرخ يآقا  بهرانيدر ا.  گرفتمژوئن ۲۳ روز چهارشنبه يکرده برا

فرودگاه   بهصبح روز چهارشنبه. ديران رسيم وقت سفر اانجاسر.  خود را دادميروانگ
. ران پرواز کردمي ايسو  بهازده با ماهانيدم و ساعت ي رسيگاند ندراي ايالملل نيب

گر يک کشور دي  بهن بار تنهايلکه او  داشتم چونيبيهنگام پرواز دلهره و احساس عج
  .رفتم يم

 در فرودگاه يدم که اگر کسيترس يم. احساسات مختلف در ذهنم بودنددوران سفر 
 ادبياتآدرس مرکز گسترش زبان و  اگرچه د؟شامد پس چه خواهد ي بردن من نيبرا

اآلن . زد ياما دلم هول م, هم داشتمرا  زاد فرخ يسرا و آقا  تلفن مهمانة و شماريفارس
 از تسمه بنه سفر را گرفته. ما در فرودگاه مهرآباد فرودآمديها بودم که هواپ يباف اليدر خ

: دي نرم و آهسته پرسيبا صدا.  نشسته بوديک خانمي جا آن. طرف در خروج راه رفتم به
طرف هر . رون آمدميب. “برو”: گفت.  تکان دادمياشاره نف بهسرم را “ ؟ني داريزيچ”

 يول. ي و خارجيرانيا, ريجوان و پ, بزرگ و کوچک, ها بچه, ها زن, مردها. نگاه کردم
نگران شدم و در اين خيال بودم که چه کنم؟ همان . دمآ نظر نمي به يچ چهرة شناسيه

شش “ خانم نکهت”. ديگوشم رس  بهک گوشهين از يريو شوقت يک صداي شناسا 
 زاد فرخ يآقا  بهچشم من. م را برگرداندميدانگ حواس خود را جمع کرده مثل برق رو

 يسو  بهخوشحال. دادند يتکان مطرف من   بهاد که با چهرة خندان دست خود راافت
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 ي از عقب آقاي شخصةناگهان سر و کلّ. مي کردي سالم و احوال پرسباهم. مفتشان ريا
 تعجب من زاد فرخ ي که آقايوقت. زد يخند م کرده لب يمن نگاه م  بهدا شد کهي پزاد فرخ
ما .  مايراهنما. بودندک ين تاجيحس يشان آقايا.  کردنديمعرفمن   بهآن آقا را, دنديرا د

 از ياري بسزاد فرخ يان راه آقايم. ميسرا روانه شد طرف مهمان  بهيهرسه با تاکس
مثل کودک کنجکاوانه . يدان آزاديژه ميو  به. معروف تهران را نشان دادنديها ساختمان

ها  راه و بزرگ بلند و باال يها ساختمان  به.کردم يتماشا مرا رون ي بيشة پنجرة تاکسياز ش
  .کردم مياف نگاه  با صفا و شفّيها و جاده
اد ي بنيسرا مهمان, ابان زاگرسيخ, نيدان آرژانتيم  بهقهيباً بعد از چهل و پنج دقيتقر

 ين وعده برگشتند که دوباره برايا  بهخانة خود  بهزاد فرخ يآقا. ميدي رسيشناس رانيا
 که ين هندوستانياول. سرا شدم  کرده داخل مهمانيحافظشان خداياز ا. نديآ يدن من ميد

من قبالً .  مرا استقبال کرديگرم خانم مسرت بود که با دل, دميسرا د تهران و مهماندر 
 من ين هم برايا. مت بوديار غني من بسيران وجودش براي در ايهم با او آشنا بودم ول

سرا  ان در مهمانيوقت ناهار بود و دانشجو. مياق بودند بود که من و او هم اطيخوشا
 يغذا, خورم يجات ميخورم و فقط سبز يکه گوشت نم چون. ناهار صرف شد. بودند

م يباً ساعت سه و نيتقر.  استراحت کردميک کميبعد از ناهار . امدياد پسند ني زيرانيا
ک ي تاجيآقا.  شدم رفتن کالس آمادهيگر برايان دياتوبوس آمد و من هم با دانشجو

نده در ي دو روز آيام ول د استراحت کنم چون که اآلن از سفر آمدهيگفتند که من با
در اتوبوس . کنم ين جلسه شرکت مي ارار کردم که درصکه ا ني ايبرا. ل بوديکالس تعط

, بلغارستان و نروژ آمده بودند, افغانستان, نيگر که از کشور چيان ديدانشجو همسرت ب
د مفتح واقع بود يابان شهيت معلّم که در خياتوبوس ما در دانشگاه ترب.  کرديرفمعمرا 
ت يران در تهران است که افتخار تربي و کهن ايمي قدهاي دانشگاهيکي از ن يا. ديرس
 علوم ادبياتطرف دانشکده   بهم وياده شدي ما پةهم. ن را از آغاز داشته استيممعلّ

ن دورة ي ايها  کالسي فارسادبياتر گروه زبان و  که دجا آن. مي قدم زديانسان
ک ي بر روي, ي فارسادبياترون گروه زبان و يب. ده بول داده شدي تشکييافزا دانش
  : نوشته بودپارچه
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, ياندونز, هيترک, يعربستان سعود, نروژ, هند, ني چيان کشورهايحضور دانشجو
 ي گرامي فارسادبيات زبان و يياافز ن دورة دانشي و هشتمي را در سيالزم, بلغارستان

  .ميدار يم
 ها ن کالسيا.  بودندييافزا ر دورة دانشيس گروه و مدي دکتر محمد غالم رئيآقا

ان سطح ي دانشجويگروه الف برا» ب«و گروه » الف«گروه . م شده بوديدو گروه تقس به
س گروه کال  بهمرا. ان سطح متوسط مشخّص بودي دانشجويبرا» ب« و گروه ييابتدا

ه هم يها بود و من در برنامة افتتاح روز دوم کالسکه آن روز  چون. فرستادند» ب«
قبل از رفتن در . گر آشنا نبودميان ديد و دانشجوين سبب با اساتيشرکت نداشته بودم بد

ک يهمة ما   بهن دوره بودندي که هم استاد و هم مسئول اي دکتر ناصر سارليکالس آقا
  :ر آن نوشته بودکاغذ دادند که د

  نام خدا به
  :دير توجه کنيموارد ز  بهلطفاً! زيان عزيدانشجو

 و بعد از ظهرها ساعت ۴۵/۸ها ساعت  ساعت حرکت اتوبوس از خوابگاه صبح .۱
 .دياد شده آماده بشويش از زمان ين الزم است پيبنابرا.  است۴۵/۱۵

 .ديخوابگاه برگرد  به۲۲ش از ساعت يها پ شب .۲
ان خود را از مقصد و يراهنما, ديرو ي مييجا  بها دوستان خودي ييتنها  بهاگر .۳

 .ديزمان بازگشت خود آگاه کن
 موجب حذف درس ي در پير پيخأت. ديموقع حاضر شو  به درسيها در کالس .۴

 .خواهد شد
شما داده نخواهد   بهان دورهي پايگواه, ديبت کردياگر در هر درس سه جلسه غ .۵

 .شد
 . استيضرور) فوق برنامه (يحي و تفرياحتيس, ي علميها حضور در گردش .۶
 .ديان و استادان عمل کني راهنمايها هيتوص  بههمواره .۷

  تيق موفّيبا آرزو
  ييافزا ن دورة دانشي و هشتمير سيمد
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. ميطبق برنامه هر روز سه جلسه داشت.  هم دادنديک برنامه درسين يعالوه بر ا
  :ب بودين ترتيم ساعت بديک و نيمدت هر جلسه 

  ۳۰/۱۰-۱۱: ييرايپذ -۲  ۹-۳۰/۱۰: جلسه اول -۱
  ۳۰/۱۲-۴: ناهار و استراحت -۴  ۱۱-۳۰/۱۲: جلسه دوم -۳
  ۴-۳۰/۵: جلسه سوم -۵

  :ن قرار بودنديا  بهدي اساتيها و اسام موضوعات جلسه
  يعباسب اهللا ي دکتر حب ـيک فارسي کالسادبيات با ييآشنا
  يادر باقر دکتر به ـي با شعر معاصر فارسييآشنا
  ي و دکتر ناصر سارليعباسب اهللا ي دکتر حب ـي با نثر معاصر فارسييآشنا

  يدکتر منظر سلطان ـ يخواندن متون فارس
  دکتر محمد غالم ـ يمکالمة فارس

   منشي دکتر شادرو ـيات فنون ادبيکل
  ي دکتر ناصر سارل ـن نگارش و دستورييآ

  اري دکتر خدا ـيخواندن متون عرفان
   منشي دکتر شادرو ـيسيخوشنو
  اري ماهعباس دکتر  ـيشناس مرجع

  ي دکتر عابد ـرانيخ تمدن ايتار
 در سه يعنين روز يبودم و اول دهيک روز بعد از آغاز کالس در تهران رسيکه  چون

کالس مکالمه , ن کالس که در آن شرکت کردمين اوليا, بت داشتمي غيجلسه درس
.  بودييافزا ن دورة دانشي و هم اولين جلسة مکالمة ا دکتر محمد غالم بوديآقا با

 ين کالس ما چند تا اصطالحات فارسي ادر.  کردينوبت خود را معرف  بههرکس
دوستان   به. استفاده کردمتنترنياز ا. وتر بردنديمپااطاق ک  بهبعد از جلسه ما را. ميادگرفتي

 ميباً ساعت هفت و نيتقر. مدن خود را داديکرده اطّالع رس ليميو خانواده خود ا
که همسر ي خانم الهام اسکندر, گريان دي من با دانشجوجا آن. ميسرا برگشت مهمان به
 (Care taker)فظ ا که محيعباس يخانم و آقا,  ما هم بوديک و راهنماي تاجيآقا

. آشنا شدم, ثه بودشان که اسمش محديو دختر کوچک و خوشگل اسرا بودند  مهمان
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 ن پنج روز رايارش ازمسرت تمام گ. ميانم من و مسرت چقدر حرف زدد يشب نم
از مسرت آگاه شدم . او گفتم بهرا  رانيا بهداد آمدن يگذار کرد و من هم رو من گوش به

دن ما ي ديشان فردا برايکهر در تهران هستند و قرار است که اي دکتر چندر شيکه آقا
م ينوشتم و تصمرا ران ين روز اول در ايقبل از خواب خاطرات ا. ورندبياف يتشر

  .سمينوب کنم خاطرات هر روز را يگرفتم که سع
کهر ي دکتر چندر شيبعد از ناهار آقا. ل بودي امروز تعط:م ۲۰۰۴ ژوئن ۲۴پنجشنبه 

گر يکدين سبب ي بودند و بديهردو از دانشگاه دهل دکتر يمسرت و آقا. ف آوردنديتشر
ار ي من بسيشان براي اما آمدن ا, نداشتمييشان آشنايا اباد يز من يشناختند ول يرا خوب م

 يهين فقي دکتر حسيخواهم با آقا ي دکتر خواهش کردم که مياز آقا. دلگرم کننده بود
دار ي دي تماس گرفتند و اطّالع دادند که ما برايهيدکتر فق درنگ با يشان بيا. مالقات کنم

 ي آقاةخان  بهباً ساعت هشتيتقر. ميما آماده شد. يمرو يشان ميخانه ا بهشان بعد از عصر يا
 شام جا آن.  ما را استقبال کردنديگرم  بهشاني و خانواده ايهيدکتر فق. ميدي رسيهيفق

 خوش يليوقت خ. جات درست کردندي من سبزيخانم دکتر برا. ميخوشمزه خورد
  .سرا آوردند مهمان ه بن خوديبا ماشدند و ما را ي زحمت کشيلي خيهي دکتر فقيآقا. گذشت

 گردش يبعد از صبحانه من و مسرت برا. ل بوديامروز هم تعط: ژوئن ۲۵جمعه 
در . دان انقالبيم  بهجا آنم و از يدي رسيدان فردوسيم  بهسوار اتوبوس شده. ميآماده شد
مند  ه عالقيلي خي هندينمايس  بهيرانيزنان ا. ا حرف زدمه  از خانمياريبس بااتوبوس 

مار پ کُيدل, ندريدهرم, تاب بچني مثل امي هنديها شهيهنرپ  به کنجکاوانه راجع.بودند
ما وقت . ي را هم دوست دارند خصوصاً ساريشان لباس هنديا. کردند ميپرس و جو 
 يليپارک خ. ميرفت, سرا بود ک مهماني که نزديپارک ساع به م و بعد از ظهريناهار برگشت

باً دو يتقر.  شلوغ بوديلي خجا آن, ل بوديو روز تعطکه جمعه  چون. بزرگ و قشنگ بود
رون آمدم معلوم ي ب,دميبعد از صرف شام سر و صدا شن. ميم و برگشتي ماندجا آنساعت 
دن و ياز د. اند ن دوره آمدهي شرکت در اي برايان پاکستاني نفر از دانشجو۹شد که 

هم ها   زبان آنيعنيند که هم زبان ما بود  خوشحال شدم چونيليشان خيا باحرف زدن 
ادگرفتن ي يرا که ما برايم زي حرف بزنيزبان فارس  بهباهم کردم که ياما سع. اردو بود

  .ميا ار آمدهين ديا  بهنيرين زبان شيا
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. مي رفترحينيامام خمارت مرقد ي زيامروز بعد از جلسه اول برا: ژوئن ۲۷کشنبه ي
  .ا ما همراه بودند بزاده و راهنما  حسنيآقا

همه   بهکي تاجيخانم و آقا. بودک يامروز روز تولّد خانم تاج: ژوئن ۳۰چهارشنبه 
ک و يک, ينيريش, تيسکويب. اط جمع شدنديها در ح همه بچه.  دادنديان مهمانيدانشجو

ن يو حرف زدند و اکردند  ي شوخباهمهمه .  بودي خوبيمهمان. مينوشابه خورد
  .ها جمع کردند خاطرات خوش را در عکس

 يان براي دانشجوة هم۳۰/۸اً ساعت بيصبح تقر. ل بوديامروز تعط: هيئ ژو۱پنجشنبه 
زاده هم   حسنيآقا. سرا منتظر ما بود رون مهمانياتوبوس ب. ح آماده شدنديبرنامة تفر

  مختلف منسوبيزهايچ. ميدر جماران رفت رحينيامام خمخانة   بهاول. همراه بودند
ت امام يها شخص م که از آنيديدرا  رحاران امامير خانواده و شما ي بيها و عکس رحامام به

در .  با دو تا کودک بودمعکس اما,  جلب کردراک عکس که توجه مي. شود يآشکار م
ها مهر   آن بچهي چهره امام برايکردند و رو يها نگاه م طرف آن بچه  بهرحآن عکس امام

 رحخانة امام از. بود, ر امامتمبآلبوم , رحن گوشة خانة اماميتر جالب. دا بوديو لطف هو
, رون ساختمان موزهيب. د رنگ بوديساختمان بزرگ و سف. ميرفت ملّت ةدن موزي ديبرا

بعد از آن کاخ . ميز مشاهده کرديانگ ار شگفتي بسيزهايسبزه فراوان و درون موزه چ
اتاق , اتاق خواب, ي مختلف مثالً اتاق ناهارخوريها تاقا ين کاخ دارايا. ميديسبز را د
, ها بودند ها و فرش که در آن اتاق مجسمه, مبل.  و جز آن بودييراياتاق پذ, کار شاه

 ,ن اتاقيتر ن و شگفتيتر قشنگ. بودندو کرمان فرانسه و انگلستان , نيچ, هند, مال
قبل از . شد يده مي بودند که از آن شان و شکوه شاه ديا  و ظروف نقرهياتاق ناهارخور

بعد از عصر من و . ميسرا برگشت مهمان  به و پرشکوهيدني دين جاهاي ما از اناهار
دم که در يک مغازة گوشت ديدر بازار . ميديدرا م و بازار قائم يش رفتيتجر  بهمسرت

 کوچک و يهاياهم. مي ماندجا آنچند لحظه .  بودندش فرويها برا يآن انوع مختلف ماه
ها در آب شنا  ز آب گذاشته شده بودند و آن پر ااي هشي شيها ظرفدر را بزرگ 

را زها ي مختلف چيبها. ميدر بازار قائم گردش کرد. ار جالب بودي بسةمنظر. کردند يم
  .ميانة خود برگشتيآش  بهباً ساعت نهيتقر. ميزد م و چانهيديپرس
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دار شدم و تا ناهار مشغول ير بيصبح د. ل بوديامروز هم تعط: هيئ ژو۲جمعه 
 راه يطرف پارک ساع  بهبعد از عصر من و مسرت.  شدمي و شخصيس دريکارها

, يتيترب, ي برنامة متنوع فرهنگجا آنن روزها آک تاالر بود که در ي جا آندر . ميفتادا
ن ينامه را تمر شيک نمايچند نوجوانان مکالمه . شد ي برگزار مي و ورزشيعلم, يهنر

ک يدر . ميها لذّت برد دن کار هنر آنيم از دما ه.  بودي عاليشان حسابيهنر ا. کردند يم
م که يديها را د  رنگارنگ بچهيها ينقّاش.  کودکان بودي برايگوشه پارک کارگاه نقّاش

ها  ن پارک برکهيدر ا. ده بودنديها کش ين نقّاشيال و احساسات خود در ايخ, ها فکر آن
ها  بر آن برکه. کردند يشنا م و يها باز يها و ماه اردک, ها يهم بودند که در آن مرغاب

ها را  يها و ماه ن اردکي اي بازجا آنها از   آب نما هم بودند که مردم و بچهيسکو
  .بردند يکردند و لذّت م يتماشا م

, رش بوديذک امتحان پيت معلّم يکه در دانشگاه ترب امروز چون: هيئ ژو۳شنبه 
ها من و  بعد از کالس. برگزار شد ي فارسادبيات ما در مرکز گسترش زبان و يها کالس
.  بودندي مانتو و روسري براياري بسيها  فروشگاهجا آن. مير رفتيبازار هفت ت  بهمسرت

در هر اندازه و هر رنگ بودند که انتخاب , نر و خواه مديانواع مختلف مانتو خواه سنّت
پوش را  ر و دلقيمرد فقريک پيدر بازار . ميدي خريما روسر. ار مشکل بوديکردن آنها بس

.  گذاشته بودينيريش خود شي نشسته پييجا. خواست ميکس کمک ن چيهاز  دم کهيد
 معلوم شد که خانم دکتر ,کهر تلفن زديدکتر ش  بهشب مسرت. خواند يدعا مفقط آهسته 

  .ار شاد شدين خبر مسرت بسيدن اياز شن. اند ران آمدهيا بهحانه خاتون ير
بعد از کالس دوم من و مسرت . بعد از ظهر کالس نبودامروز : هيئ ژو۴کشنبه ي

نور راه  اميدانشگاه پسرا  طرف مهمان  بهما هردو .مفتيحانه ريدار خانم ريقصد د به
ار يشان بسيا.  خوش گذشتيليبا خانم دکتر وقت خ. مي خوردجا آنرا ناهار . ميفتادا

شان ي ايها جالب و حرفار يت خانم دکتر بسيشخص. گرم و دلسوز هستندخون, بانمهر
م که يم آگاه شدي ما برگشتيوقت. شان شدميمن هم عاشق و دلداده ا. ز استغ پرميليخ
. ب داده شده استي ترتي فارسادبيات از طرف مرکز گسترش زبان و يک نشست علمي

دکتر ابوالقاسم , راني ايح شاعر معاصر فارسيوا مسي هين نشست ما با آقايدر ا
 حسن سيد عرب عضو ي و آقايد بهشتيشناس و استاد در دانشگاه شه نپور زبا لياسماع
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وا ي هيآقا. مي آشنا شدي اسالمالمعارفةاد دائريگروه فلسفه و عرفان در بن, يئت علميه
ه يان هديهمه دانشجو  به.»ترسم يکودک م ي بيايمن از دن«عنوان   بهيک کتابيح يمس

 يرو بهور در بزرگراه رسالت يزبان فارسمرکز گسترش . مي صرف کردجا آنشام . دادند
ان يبعد از شام ما همه دانشجو. اد دور نبوديسرا ز  تهران واقع است و از مهمانيامصلّ

باران .  خنک شده بوديک کمي و هوا يآسمان ابر. ميسرا قدم زد طرف مهمان  بهادهيپ
 خواست ي نمدلم. ده و لذّت بردمين اولين باران بود که در تهران ديا. شروع شد

د که يچيدر گوشم پ, گفتند ي ما که اکثر مي رهنماحرفهاياما . سرا برگردم مهمان به
 گريان ديپس ناچار با دانشجو. “ديخوابگاه برگرد  به۱۰ش از ساعت يها پ شب”

  . حرف زدميني و چيدوستان پاکستان اط باير در حيشب د. سرا برگشتم مهمان به
همه ما . ت داده شدينامه ترب شيها برنامه نما از کالسامروز بعد : هيئ ژو۵دوشنبه 

, ميده بودي زود رسيليکه قبل از وقت خ  چونيول, ميديتاالر وحدت رس  بهانيراهنما با
ل يم  بههرکس. مينشست, ک تاالر بوديکه نزد» آق بانو«نام   بهک رستورانيهمه ما در 

. قه بودي و با سلي عاليلير خش و دکويار قشنگ و آرايرستوران بس. زها خورديخود چ
لطفاً ”, “دييت فرماي را رعايلطفاً شئونات اسالم”: وارها در تابلوها نوشته بودي ديرو
تاالر   بهبعد ما.  زنان مخصوص بوديک اطاق کوچک نماز خواندن براي. “ديگار نکشيس

ر وحدت از  بود و در تااليثربيستا يسنده خانم چيو نو» رابعه«نامه  شياسم نما. ميديرس
 که من چون. ش گذاشته بودينما  بهياد رودکي بنيد با همکاريش خورشيطرف گروه نما

ن ي اياز تماشا.  دارمي خاصّيمند هستم و دلبستگ هار عالقينامه بس شينمار و تئات به
ان يهمه دانشجو  بهي محمدخانيش آقايبعد از نما. ش مذکور لذّت فراوان بردمينما

 ديسينامه بنو شين نمايا  به احساسات خود راجعازارش زک گيد ي بافرمودند که همه ما
  .دينده بخواني آي علمةو در جلس

ار خرسند يبس. دن ما آمديد ه بزاد فرخ يامروز بعد از ناهار آقا: هيئ ژو۷چهارشنبه 
 که از هند ينيريم و شيمان درست کرده بود که خودي هنديمن و مسرت با چا. شدم

بعد از .  بودندييراين پذيک هم در اي تاجيخانم و آقا. مي کردييرايپذ, ميآورده بود
 آمد و ي فارسادبياتار از مرکز گسترش زبان و يخا دامينام زل  بهک خانم خبرنگاريظهر 

. ميعصر رفتيدان وليم  بهدر عصر من و مسرت. ان مصاحبه و گفتگو کرديبا همه دانشجو
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 ,دميخر.  نو بوديزي من چيگردان برا م آفتابتخ. ميدي خشک ديها وهي ميها مغازه
  .خوشمزه بود
اوران و يدن کاخ ني ديان برايان با راهنمايامروز ما همه دانشجو: هيئ ژو۸ پنجشنبه
 يسينو ش خوشيدن نماي دي براجا آنم و از يديدرا نما  نگارخانه جهان. ميسعدآباد رفت

 ادبيات عصر در مرکز گسترش زبان و بعد از. مي رضا پهلوانزاده رفتي علي آقايو نقّاش
ش ي از نمايکيدر آن نشست ما با . ب داده شدي ترتيک نشست علمي يفارس
دو روز قبل » رابعه«نام  ي بهش وي که نمايثربيتا سينام خانم چ ي بهراني ايسانينو نامه

ان هم يش حرف زدند و دانشجوينما  بهشان راجعيا. ميآشنا شد, ميتماشا کرده بود
ها  تمام بچه ي بهثربيخانم , ان کردنديبرا ش ين نمايا  بهاسات و نظرات خود مربوطاحس

  .م کردنديتقد» مرغ آخر عشق«و » يمرد آفتاب, يزنان مهتاب«نام   بهنامه شيدو نما
 ييافزا  از طرف دانشيحي و تفريل بود و برنامه درسيامروز تعط: هيئ ژو۹جمعه 

م و بعد از صبحانه قصد يمت شمردي غنپس من و مسرت فرصت را. مينداشت
امروز . ميحانه راه رفتيدار خانم دکتر ري ديم و برايام نور کردي دانشگاه پيسرا مهمان

 مثل مادر مهربان و يخانم دکتر گاه. شد يار تنگ مي خانه و خانواده خود بسيدلم برا
 ييجو  و دليسوز  دليطور ني استاد ماهر روانشناس اي مثل خواهر بزرگ و گاهيگاه

 يآقا. ار لذّت بردميشان بس يها از حرف. ادخانه و خانواده را فراموش کردميکردند که 
. دياوج کمال رس  به من و مسرتي و خانمش هم آمدند و آن موقع خرسنديريدکتر نص

در .  بودي خوبيجا. ميدرکه رفت هببعد از ناهار همه ما . مي ناهار صرف کردباهمهمه 
 و ي چاجا آن. ميار لذّت بردي شلوغ بود و ما بسيليخ. ميجا گرفت يتسنّک رستوران ي

  . بوديري دکتر نصي از طرف آقاين مهمانيا. مي خورديراني ايت سنّيبستن
 و خانمش ما يري دکتر نصيآقا. ميالعبا مهمان بود ني زي آقاةبعد از عصر ما در خان

 العبا با دختر کوچک خود ني زيخانم و آقا. العبا رساندند ني زيخانه آقا  بههر سه را
.  حضور داشتندجا آنکهر هم در ي دکتر چندر شيآقا.  خوشامد گفتنديگرم  بههمه ما را

.  خوش گذشتيليوقت خ.  بوديمزه و هند خوشيليغذا خ. مي شام خوردباهمهمه 
  . بوديادگاريچه روز 
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. اد سخت نبوديز. ن و دستور نگارش بوديي آامروز اولين امتحان: هيئ ژو۱۰شنبه 
ات يکل, د موضوعات مثل عرفان و تصوف چنيش دکتري و پيان دکتري دانشجويبرا

من و .  شديب و بارانو بعد از عصر هوا خ. ما اضافه کردندي در برنامة درسيفنون ادب
ن اولين يا.  زنگ زديشب برادرم از دهل. ميسرا رفت  گردش اطراف مهمانيمسرت برا

هم . خته داشتميوقت احساسات آم آن.  زدمبار بود که در تهران با خانواده خود حرف
 خوب حرف يها فارس آن. ان گفتگو کردمينير با چيشب د. ن و هم شاد بودميغمگ

  .زنند يم
من تلفن  ي بهم نجفي دکتر کريامروز بعد از ظهر وقت ناهار آقا: هيئ ژو۱۱يکشنبه 

 ي نجفياز آن موقع که آقا. مشان چقدر خوشحال شدي ايدن صداي شندانم از ينم. زدند
کار خانة فرهنگ  در دانشگاه جواهر لعل نهرو بودند و در ي مقطع دکتريدانشجو

 شدند که من در تهران ه آگاي دکتر سارليشان از آقايا. شناختم يشان را ميا, کردند يم
بعد از ناهار کالس .  و زنگ زدنداد کردنديشان تشکّر عرض کردم که مرا يا  به.هستم
را  يع هنري صنايها در بازار مغازه. مي رفتيدان فردوسيم  بهپس با مسرت. مينداشت

 دقّت  به. نگران شديليمسرت خ. چ خورديم پيم پايگشت ي که برميوقت. ميديد
خدا .  کردي و پرستارگرفت آب گرم ي بطريعباسمسرت از خانم . دميسرا رس مهمان به
 شکل مسرت  بهک دوست خوب و مهربان خدايا شکر کردم که مسرت با من بود و ر
ادت ي عيد برادن که از پاکستان بوزک و خانم شهنايبعد از شام خانم تاج. من داد به

  .اد شدي من زيدر شب درد پا. آمدند
 ي سلطان و آقايآقا, کي تاجيان جلسه دوم خانم و آقايدر م: هيئ ژو۱۲دوشنبه 

من قرص مسکّن و ژل   بهدکتر. بردنددرمانگاه  بهمرا   بودنديه از عربستان سعودفهد ک
.  افتاديري دکتر نصيآقا  بهم از دور چشم منيسرا برگشت مهمان  به کهيعصر وقت. داد
م در يتمام درد پا. سرا منتظر ما بودند حانه دم در مهماني و خانم دکتر ريري نصيآقا

اط نشستند و يک ساعت با ما در حيباً يشان تقريا.  شدبيدانم کجا غا يک لحظه نمي
ان را ي تمام دانشجويها اس آمد و عکسک عکّي, شب از مجلّه کتاب هفته. حرف زدند

  . مجلّه گرفتيبرا
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ک ماه بود و ي يگر برايان ديد من و مسرت و چند دانشجوديروا: هيئ ژو۱۳شنبه  سه
 يزاده و آقا  حسنيپس صبح ما با آقا. بود چهل و پنج روز ي براييافزا ن دورة دانشيا
م و ي موفّق نشديم وليد و اقامت رفتاديد رويتمدبراي  ي اتّباع خارجاداره کلّ بهبان  دهيد

. فروشگاه کتاب ببرند بهما را  قرار بود که. ميبعد از ظهر کالس نداشت. ميگشتبرنامراد 
 ي وقت خوبجا آن. ميزه گرفتحانه اجاي رمدن خاني ديک براي تاجيمن و مسرت از آقا

آقاي م که خانم و يديد. ميشد مي برگشستن آماده ي که برايبعد از شام وقت. ميگذراند
م اما يسرا برگرد مهمان  بهخواست که ي ما هرگز نميدل هردو. ندآمد يريدکتر نص

  .مي کرده برگشتيحافظها خدا  ناچار از آن,که آژانس آمده بود چون
م و يران رفتيات روزنامه ايامروز بعد از کالس ما نشر: هيئ ژو۱۴چهارشنبه 

  .ميکارمندان و مسئوالن گفتگو کرد با
 روزمره را يکارها.  نداشتميچ کار مهميه. ل بوديامروز تعط: هيئ ژو۱۵پنجشنبه 

بعد از عصر از طرف مرکز گسترش . دان انقالب رفتميم  بهبعد از ناهار با مسرت. منجاا
دانان  يقي از موسيکي بال داده بود و ي تشکيقي موسةک برنامي ي فارسادبياتزبان و 

زنده  يقي موسيدي جمشيآقا. ميدا کردي پيي آشنايدي فاضل جمشينام آقا ي بهرانيا
تر   مرا تازهداغ/مرغ سحر ناله سر کن«ان يشان ما دانشجويبا اوقت ر يکردند و تا د اجرا
 مشب خان. ن دوره بوديخاطرات اترين  جالب  ازيکين جلسه يا. ميزمزمه کردرا , »کن

 ناهار دعوت يحانه آمدند و ما را برايشان و خانم ريپسر و زن پسر ا, يري نصيو آقا
ان شب تا ي که همه شان رفتند ما همه دانشجويوقت. ک ساعت با ما بودنديباً يتقر. دادند
هند   بهکهريکتر ش ديامروز آقا. ميکرد مي را زمزمه »نالة مرغ سحر«اط يدر حدير 

  .برگشتند
صبح همه ما .  بودانگيزي خاطره و يامروز چه روز خوب: هيئ ژو۱۶جمعه 

ه يدادگار دورة زنيوان تخت مرمر که يا, اتاق نقّاشخانه. دندربکاخ گلستان   بهانيراهنما با
 از يکيالعماره که  شمس. ز بودنديانگ ار شگفتي گلستان بسةنگارخانه و موز, است

 که يوقت.  بوديدنيار قشنگ و ديبس. باشد يران مي اين بناهايباترين و زيرت ميقد
 ما از طرف خانوادة دکتر جا آن. ام نوري پيسرا مهمان به رفتن يم برايم آماده شديبرگشت

عالوه بر خانم . ميديمقصد خود رس  بهآژانس گرفته. مي ناهار مهمان بودي برايرينص
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 هم ي و خانم نادره جاللسخانم نرگ, شاني اي پسرهادو, يريخانم و دکتر نص, حانهير
 يبعد از ناهار آقا.  هم بودجاتيدر ناهار سبز. ميهمه ما باهم ناهار صرف کرد. بودند
باً يم و بعد از شام تقريحانه گذرانديبا خانم ررا  با خانواده رفتند و ما تمام روز يرينص

 يليشان خيم و ايزد شان حرفي ا با,ف آوردندي باز تشريري نصي خانم و آقا۹ساعت 
  .سرا رساندند مهمان  بهن خود ما رايلطف کردند و با ماش

 ۸باً ساعت يتقر. ميصبح زود آماده شد. ميکرج برو بهامروز قرار بود : هيئو ژ۱۷شنبه 
. ک ساعت وقت صرف شدياً بيدر راه تقر. د حرکت کردنديان و اساتيتمام دانشجو

دان انقالب يم  بهم و بعدازظهريبعد از دو جلسه برگشت.  بودي قشنگ و عاليليدانشگاه خ
من  چند بار با. ارت مشهد مقدس بروديز هخواست که ب  ي دلش ميليمسرت خ. ميرفت

ش يزاده آمدند و ما خواهش خودمان را پ  حسنيشب آقا. ن حرف زده بوديا  بهراجع
 يليمسرت خ, ن دوره نبودي ايتاحي و سيحي تفرةن جزء برناميکه ا چون. ميشان گفتيا
خواستم که او  يمن نم. رود او تنها خواهد رفت يگر با او نمي ديرار کرد که اگر کسصا

. ميمشهد مقدس گفتگو کرد به رفتن يزاده برا  حسنيا آقابپس ما هردو . تنها سفر کند
  ؟شود ينند که چه ميب يرسانند و م يمسئوالن خواهش ما را م  بهشان فرمودند کهيا

 ي نجفيادار آقي ديد که براشقرار . امروز بعدازظهر کالس نبود: هيئ ژو۱۸يکشنبه 
 مسرت هم ,بعد از ناهار آماده شدم. گرفتمرا شان ي ادارة اي نشاني سارلياز آقا. ميبرو

ن يسازمان مطالعه و تدو  بهم و پرس و جو کنانيآژانس گرفت. ديايحاضر شد که با من ب
ار ي بسيم نجفي دکتر کريدن آقاياز د. ميديرس) سمت(ها  شگاه دانيکتب علوم انسان

بعد از ظهر با . ه دادندي کردند و چند تا کتاب هم هدييرايشان خوب پذيا. خرسند شدم
ک يامروز . مي رفتي در انجمن آثار و مفاخر فرهنگيري نصيدن آقاي دي براي نجفيآقا

ن يبرجسته سرکار خانم نوش آفرخته و کتابدار يبرنامه مراسم بزرگداشت استاد فره
 و دکتر يگر مثل دکتر سبحانيد بزرگ و محترم ديدار اساتي شرف دجا آن.  بوديانصار

دکتر .  هم مالقات کردميبعد از برنامه با خانم فاطمه سماوات. افتميرا  محقّق يمهد
سرا  مهمان  بهدن خوي ماشباه کردند و ما را يها هد ار لطف کرده کتابي بسيرينص

  .ميسفر مشهد گفتگو کرد  بهزاده راجع  حسنيشب دوباره با آقا. فرستادند
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 يگر باز برايان ديان کالس من و مسرت و دانشجويامروز م: هيئ ژو۱۹دوشنبه 
د ي گذرنامه ما را جمع کردند و گفتند که فردا گذرنامه و تمدجا آن. ميد رفتاديد رويتمد

ک درخواست ي اجازه گرفتن سفر مشهد يبرادر دانشگاه من و مسرت . دهند ياقامت م
م يخواه يمشهد مقدس م  بهارتي زيمان برات خوديخرج و مسئول بهم که ما ينوشت
. زاده آمدند  حسنيبعد از عصر آقا. مي دکتر غالم داديآقا بهرا  ن تقاضايو ا. ميبرو

ر تماس با تو, دنديار زحمت کشيشان بسيا. مي حرف زدز سفر مشهد بايشان برايا با
  .ميشان داديا بهرا   تورةهزينمن و مسرت . گرفتند

من   به دکتر غالميآقا. ميفت گرارد اقامت يامروز گذرنامه با تمد: هيئ ژو۲۰شنبه  سه
 از ي فارسادبياتة زبان و رن دوي و هشتمينامه دادند که ما در س يک گواهيو مسرت 

 ت معلّميدانشگاه ترب, ي فارسدبياتا در گروه زبان و ۱۸/۵/۱۳۸۳ تا ۱/۴/۱۳۸۳خ يتار
ن بود که اگر در دوران سفر ي اينامه برا ي گواه.ميشت اشتغال دايآموزش زبان فارس به

 کرده يحافظد خداياز اسات. مي دانشجو هستم که مايياو بگو  بهدش ي پرسان ميکس
ر تور يم مداس.  گل طاها بوديارتي و زياحتي دفتر تور سجا آنم که يفترسالت ردان يم به
 يآقا. آماده بوداتوبوس .  بودندجا آنگر هم يمسافران د.  بودي افضلي سيد مجتبيآقا

مسرت . م سفر سه روزة مشهد مقدس ما آغاز شدجاانسر.  هم با کاروان بودنديافضل
ارت ين تور عالوه بر زيدر ا. شد ي او داشت برآورده ميکه آرزو ار خرسند بود چونيبس

 يتمام غذا و اقامت در هتل بر ذمة آقا. شابور هم شامل بوديس و ندن طويد, مشهد
چند تا . کردند ين بودند که با ما سفر ميري نفر زا۳۰باً يدر اتوبوس تقر.  بوديافضل

ل يدر آن فام. مي داشتيهم دلبستگار بايم و بسي آشنا شديليک فامي باما . خانواده بودند
 يليخ. ده بودسالله و مر, رهياسم دختران ام. ودک پسر بيدوتا خانم و سه تا دختر و 

ي ث خارجيگر مسافران هم از حيد, ميما باهم دوست شد.  بودندامروزيو خوشگل 
  .کردند يار لطف ميما بس بهبودن 

ر ک حرم مطهير بود که نزديپذ  مهمانيک ما در محلّدر مشهد : هيئ ژو۲۱چهارشنبه 
م و يم تازه شديديسرا رس مهمان  به کهي وقتصبح. السالم بود هيحضرت امام رضا عل

ارت حرم مطهر يز, ميم و مقدس آمده بودين شهر قديا  به آني که براين کار مهمياول
ارت ي زيهزاران مردمان برا. مياده راه رفتيطرف حرم مطهر پ  بهگري دياه مما با خان. بود
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رون آمد ي که مسرت بيوقت.  مختلف جهان آمده بودنديران بلکه از جاهاينه فقط از ا
. ميم و برگشتي نزدياد حرفيما ز. ه کرده بوديار گريد بسي شا,شد يچشمانش سرخ م

  .ارت رفتيز يمسرت شب دوباره برا
ارت حرم يز. ميارت رفتي زيامروز صبح زود من و مسرت برا: هيئ ژو۲۲پنجشنبه 

جانم   به لرزهکيشدم  ي که داخل حرم ميوقت.  استي فراموش نشدنةک خاطري
 شده حيک ضرياول نماز خواندم و آهسته آهسته نزد. درون حرم قدم گذاشتم. دافتا مي

ها   اشکيدانم ک يرقّت درآمدم و نم  بهک شدمي نزدحيضر  به کهي وقت.خواندم يدعا م
اد و ي ناله و فريهرطرف صدا.  بوسه بدهدحيضر  بهخواست يهرکس م. ر شدنديسراز
بعد از صبحانه ما . ميسرا برگشت مهمان  بهارتياب شدن زيضيبعد از ف. ده بودنديچيدعا پ
ک يدر . ميرفت,  مشهد استيست خاور که بازار تجارتيبازار ز  بهدهسل مريبا فام

, روزهيما ف. ده بودس مرخانوادة از طرف ين مهمانيا. مي خورديم و بستنيرستوران نشست
. ميوقت ناهار برگشت.  خوش گذشتيليشان وقت خيبا ا. ميديزرشک و زعفران خر

شاعر عظيم و آرامگاه   بهدر طوس. ميما رهسپار شد. بعد از ناهار برنامه طوس بود
 يفردوسبيرون آرامگاه را  شاهنامهاشعار . معروف ايران يعني فردوسي طوسي رسيديم

  دربارةياطّالعات مهم, واري ديدرون آرامگاه هم بر رو. ها کنده بودند واري ديرو
بعد از . زان بودنديوار آويشاهنامه بر د  به مربوطي سنگيتابلوها.  کنده بودنديفردوس

ارت آستانه يزاز بعد از آن . ميف کرد توقّيتخانه سنّ ک قهوهيم و در راه يعصر برگشت
باً يم و تقريشب برگشت. ميد شدي بن جعفر مستفياسر بن موٰسي ديمبارکه سيد ناصر و س

  .ميحرم مطهر رفت  بهارتي زين و مسرت براازده باز ميساعت 
م و بعد از صبحانه يارت مشرف شدين بار از زيصبح ما آخر: هيئ ژو۲۳جمعه 

مرقد مطهر ,  الرضاي ابن موٰسيارت قدمگاه عليدر راه از ز. شابور کرديکاروان ما قصد ن
 بن جعفر يٰسحضرت مو ةم نواديزاده ابراه مرقد مطهر امام, زاده محمد محروق امام
ران ي ايگو يشاعر معروف رباع, اميآرامگاه عمر خ  بهبعداً کاروان ما. مياب شديشرف
خ يآرامگاه ش. مي ماندجا آنک ساعت يباً ي تقر.ار قشنگ بودي آرامگاه بسيمعمار. ديرس

ن کاروان ما يري از همة زاي فاضليآقا. ده بوديوقت ناهار رس.  بودرشابويعطّار هم در ن
ن خسته و يريکه هم وقت کم بود و هم همه زا چون» عطّار«ا ي» ناهار«دند ي پرسزيدو چ
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م و ناهار تناول يک رستوران نشستي  بهپس.  ناهار متفق شديت براياکثر, گرسنه بودند
, ميطرف تهران رهسپار شد  بهم وي از اطراف گردش کرديک کميبعد از ناهار . ميکرد
فکر . ميارت آرامگاه عطّار نکرديم و زيشابور آمدينماند که  ي باقين تشنگي من ايبرا

ن سه روز در مشهد و يا. ميآ ينجا ميحتماً ا, ميبياران يا  بهابم وينده فرصت بيکردم اگر آ
  . بودينادماندي بهشابور يطوس و ن
امروز .  کردندشسفر ما پرس  بهگر از ما راجعيان ديصبح دانشجو: هيئ ژو۲۴شنبه 

از . ک گفتنديمن تبر ي بهليافراد فام.  زنگ زديبرادرم از دهل. دروز تولّد من هم بو
ان اطّالع داد که امروز يهمه دانشجو  بهمسرت. ار سبز شدميشان بس  همهيدن صدايشن

اط جمع شوند و همه ما جشن ياست و بعد از ظهر همه در حتولّد خانم نکهت 
 تمام ي برايبرد و بستنسرا  ک مهمانيفروشگاه نزد  بهاو مرا با خود. ميريگ يم

, انيمثل خواهر نوازش کرد و بعد از عصر تمام دانشجو. ديپول خود خران از يدانشجو
هم وقت خوش ما با. اط جمع شدندي در حيعباس يک و خانم و آقاي تاجيخانم و آقا

ک ي تاجيخانم و آقا, ي کارت تولّد قشنگينيان چيدانشجو. مي گذرانديادماندني را بهو 
. من بود يبرا يادگاريروز . دادندمن هديه  به ي عطريان بلغاري و دانشجوييبايسة زيک

  . کردميژه مسرت سپاسگزاريو  بهانياز همه دانشجو
 از طرف مرکز گسترش زبان و. مياز ناهار کالس نداشتبعد امروز : هيئ ژو۲۵کشنبه ي

سنده معروف يون نشست ما با نيدر ا. ب داده شدي ترتيک نشست علمي ي فارسادبيات
د يشان مستفي ايها م و از صحبتي آشنا شدي کرماني هوشنگ مرادي آقايرانيمعاصر ا

د را قبالً ي مجيها  کودکان و نوجوانان عالقه دارم و داستانادبيات  بهکه من چون. ميشد
. شان حرف بزنميمند شدم که با ا هار عالقيبس, ده بودميها هم د لميصورت ف  بهخوانده و

د ي مجيها داستان.  کودکانه گفتگو کردندادبيات معاصر و ادبيات  به راجعيکرمان يآقا
ن يااز . اند دهيچاپ رس  بهها مجموعه  بهاند و گر زنده جهان ترجمه شدهي ديها در زبان

  .مند شدم ار بهرهي بسينشست علم
همه . ال بود رهينام خانم م ي بهان بلغاري از دانشجويکيامروز تولّد : هيئ ژو۲۶دوشنبه 

  .ار خوشحال شديبس. او النگو دادم  بهمن. ميما در شب جشن گرفت
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ن يا. مي سفر اصفهان آماده شديها همه ما برا امروز بعد از کالس: هيئ ژو۲۷شنبه  سه
 ي دکتر سارلي دکتر محمد غالم و آقايآقا.  بودييافزا  دورة دانشو جزياحتيبرنامه س

شان هم با ما يا. سرا آمدند مهمان  به هم بعد از عصرير مقتديل خودشان و آقايفام با
 روز ما وباً ساعت نه شب آمد و سفر دياتوبوس تقر. رفتند ياصفهان م  به گردشيبرا

م و ي چرت زديگاه. ميتمام شب سفر کرد.  بوديآغاز شد که واقعاً پر از لذّت و خوش
  .مي حرف زديگاه

. اقامت کرديم دانشگاه اصفهان يسرا در اصفهان در مهمان: هيئ ژو۲۸چهارشنبه 
. مينجا هم مسرت و من هم اطاق بوديا. ميسرا تازه دم شد م و در مهمانيديصبح رس
. مي اصفهان رفتيدني ديدن جاهاي دي استراحت و صبحانه همه ما برايک کميبعد از 

 خيمسجد ش, مسجد امام, قاپو يکاخ عال, دان نقش جهانيم, امروز ما کاخ چهل ستون
ز بود يانگ ار شگفتين آثار بسي ايتراش  و سنگياور و فنّي کاريکاش. ميديدرا اهللا  لطف

سه پل و  و يس  بهبعداً ما. شود يدندان م  بهار انگشتياخت يبن آثار يدن ايننده از ديو ب
د و يايژه اصفهان بيو  بهران وي اياگر کس.  و قشنگ بوديدنيم که واقعاً ديپل خواجو رفت

  .دمي خريع دستيپس من هم انواع گز و صنا. ستي ممکن ن,گز نخرد
 از يکي مقبره جا آن. ميمنارجنبان رفت  بهامروز بعد از صبحانه اول: هيئ ژو۲۹پنجشنبه 

 از آثار يکيمنار جنبان .  استينام عمو عبداهللا گارالدن  بهل قرن چهاردهمي اوايعرفا
بعداً کاخ هشت . رود يشمار م  بهيلخانيادگار دورة ايز اصفهان است که يانگ شگفت
 خوب و يجا. مينده رود رفتيبعد از ظهر زا. ميم و وقت ناهار برگشتيديدرا بهشت 

تهران  به برگشتن يبراو  کرده يحافظاصفهان خدابا ز صرف شام ما بعد ا.  بوديدنيد
  .ميا آغاز کردرسفر 

 يبعد از ظهر برا. ل بوديروز تعط. مياصفهان برگشتاز امروز ما : هيئ ژو۳۰جمعه 
 من مواد ي موضوع دکترايدند و برايار زحمت کشيشان بسيا. مي رفتيري نصيدن آقايد

  . فراهم کردندياريبس
 اعالم کردند که دوشنبه هم ي دکتر سارليآقا, امروز در کالس: هيئ ژو۳۱شنبه 

م که يپس همة ما فکر کرد. هيشنبه برنامة اختتام ن و هم امتحان است و سهيکالس آخر
  کهيوقت. مي امتحان هم نگران شدين همه براي با ايک است وليحاال روز وداع نزد
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مانده يک روز باقيکه فقط  چون. م در ذهن من هم امتحان سوار بوديسرا برگشت مهمان به
  . امتحان غرق شدميدر آمادگ, بود

ها  هبعد از امتحان همه بچ. خره امتحان گذشت و خوب گذشتباال:  اوت۲دوشنبه 
که امتحان گذشته است و آزاد  نيااز خوشحال . ن بودنديهم خوشحال و هم غمگ

.  را وداع خواهند گفتي و فرهنگي علمين فضاي ايزود  بهکه نيااز ن يهستند و غمگ
» يا و کامالً شخصه  خانميفقط برا«ن برنامه ي ايول. مي داشتيقيک برنامة موسيشب ما 

خانم , کين محفل خانم تاجي ادر. ندياين محفل بيدر اد که داشتنپسران اجازه ن .بود
,  بودنديني و چينروژ, يستانققزا, يبلغار, يخانمان پاکستان,  و مادرشيعباس
ن يا. ميدي پوشيمن و مسرت سار. کردند مي خوب رقص ي و بلغارينروژهاي  خانم

 يکين محفل يو ا. ميهمة ما لذّت فراوان برد. ار جالب بوديگر بسي خانمان ديلباس برا
  .ن دوره بودين ايرياز خاطرات ش

وه خشک و چند يم. ميبازار بزرگ تهران رفت  بهصبح من و مسرت:  اوت۳شنبه   سه
ارت ي خان زند را هم زيد و آرامگاه لطف علي امام زة بعد آستان.ميديه خريهدتا 

از ظهر مراسم بعد . مي استراحت کرديک کمي. ميديسرا رس مهمان  بهوقت ناهار. ميکرد
 بود ييافزا ن برنامة دورة دانشين آخريا. ميهمه ما آماده شد.  بودييافزا  ان دورة دانشيپا

س محترم سازمان فرهنگ و ارتباط يرئ. شد ميت معلّم برگزار يکه در دانشگاه ترب
ن و کارکنان دانشگاه و يمسئول, ت معلّميس دانشگاه تربيرئ, ي محمود عراقي آقاياسالم
 ن دورهيد محترم که در ايسرا و تمام اسات  و مهماني فارسادبياتگسترش زبان و مرکز 

, ي دکتر باقريآقا.  برنامه آغاز شدقرآنبا تالوت .  داشتندرحضو, ما درس داده بودند به
خر آ کردند و در قسمت سخنراني حضار رايي ب محمود عراقي دکتر غالم و آقايآقا

 من هم راجع. دکردن ي کشورشان سخنرانيندگينما ه بک دانشجوي يجلسه از هر کشور
 ي محمود عراقيدر آخر جلسه آقا. ان کردمي خود را بين دوره احساسات درونيا به
 ييرايه پذيبعد از اتمام جلسه اختتام. م کردنديتقسرا ها  زهينامه و جايدست خود گواه به

چونکه همه ما در . بودز يار غم انگين صحنه بسيا.  بوديحافظاو پس از آن مراسم خد
م يخواست ينم, ميدا کرده بودي پيت خاصي و انسيي خوش آشناين جمع با صفا و بويا

  .ميگر جدا بشويکدياز 
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کتاب . ميدان انقالب رفتيم  بهمن و مسرت.  نبوديچ کاريهامروز :  اوت۴چهارشنبه 
شب خانمان . مين گردش کرديدان آرژانتي و اطراف ميبعد از عصر پارک ساع. دميخر
  .وطن خود برگشتند ي بهستانققزا

 بعد از صبحانه من و مسرت. ران بودين روز ما در اين آخريا:  اوت۵پنجشنبه 
ک ياً يتقر. ميدي را ديدان آزادين روز در تهران مين و آخرياول. مي رفتيدان آزاديم به

از ظهر خانم بعد . ميو جور کرد اسباب خود را جمع. ميم و برگشتي ماندجا آنساعت 
بعد از عصر , ميار حرف زدي بسباهم. ه داديمن هد  به آمد وش با نامزديفاطمه سماوات

ار زحمت يشان هم بسيا.  آمدنديحافظ خدايشان هم براي و خانم ايهي دکتر فقيآقا
گر با يان ديبعد از صرف کردن شام از دانشجو.  دادنديادگاريه يما هد  بهدند ويکش

باً يتقر.  را حالل کننديي و خطاي کرده خواهش کردم که هر بديحافظچشمان نم خدا
 يحافظ خدايک براي تاجيخانم و آقا. مي رفتن فرودگاه آماده شدي برا۱۱ساعت 

ن چهل و پنج روز يا.  احساسات و افکار من پراکنده بودنديدر تاکس. همراه ما آمدند
حاضر نبودم که از . دنديچرخ يلم مياز روز اول تا روز آخر در ذهن من مثل فران يدر ا
خداحافظي ک ي تاجيخانم و آقااز ي در فرودگاه با دلگران.  نرم و گرم بروميجااين 
ن و پر يريم و هردو در خاطرات شيدما منتظر ش. م بوديپرواز ما ساعت دو و ن. ميکرد

  .مين دوره فرو رفتياز لذّت ا
 يمايهواپ. مي کرديادآوريا  گذشته ريما در هنگام پرواز هم روزها:  اوت۶جمعه 

 ما هنوز در پرواز ي از آسمان فرود آمد وليندرا گاندي ايالملل نيما در فرودگاه ب
من . ميرون آمديدر سالن فرودگاه اسباب خود را گرفته از گمرک ب. ميها بود شهياند

ت  خندان و چشمان پر از آب از خانم مسريبا رو. دلم باز شد. دميبرادر و خواهر را د
  .دميخانه رس  به کردم ويحافظداخ

ن و خوش بود يريک خواب شيران بودم يران و چهل و پنج روز که در اين سفر ايا
چنانچه مشهور است که .  مانديادگار فراموش نشدنيک يچشم هم زدن گذشت و   بهکه
رود اما هرگز  يده مياز د«کنم که  يال مي خيول» ده رودياز دل برود هر آنچه از د«
  .»اديرود از دل و  يمن
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   هندةسفرنام
  ∗فرزانه خجندي

   پاميرةاز چکاد برفگير خست… ”
  اشغر منزل بزن روزي،ک و تا خجند

  و ختن از سمرقند
  .رذوز دکن تا تالقان بگ

  و همياريم، را همراه ما تو
  .داريم  ميرا پاس پارسي
  !ساربانا

  رنگ، ي رنگها فارسي بين، تا ببيني نقش
  وبت شکّر است،عذ هندي درهگرچ”
  .“تر است ار دري شيرينرز گفتط

 ر درين دي اهداني، ک  ميليک
  ست، گمان ديرينه قند پارسي بي

                                                   
  .شاعر و محقّق تاجيک  ∗

هاي شعر ايشان در ايران توسط  کتاب. فرزانه خجندي يکي از شاعران برجستة سرزمين تاجيکستان است
اين سفرنامه را وي توسط . چاپ رسيده است پور نيز به مينانتشارات سروش و با همت روانشاد دکتر قيصر ا

نيا استاد دانشگاه دولتي ملّي تاجيکستان براي اين شمارة مجلّة  خواهرشان خانم پروفسور مطلوبه خواجه
ايم و تالش شده است تا با حفظ  بخشي از اين سفرنامه بلند را در اينجا آورده. اند  فرستادهپارسي قند

تر شوند و در بعضي جاها نيز کلمات تاجيکي را در  زبان معيار فارسي نزديک ها به ي عبارتامانتداري کم
  )سردبير. (ام قالب شرح کرده
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  .ن کالم نغز تاجيک استيا
  ست، ي جانگداز مولويها هنال

  ست،  سعدي، نواي رودکيةنغم
  ،“وزوما” ان ياو خ“نبع”رو 

  لوده درآن همان انگور شهديا
  .ريخ استاچرخشت ت

  ،و پرند انوو پرنيان خ رير حرو
  ن همان ابريشيم تابيدهيا

  .ريخ استادر انگشت ت
  را، رير زرفشانحن يا
  را و پرنيان ن پرنديا

  و از جان خريداريم، از دل
  .“داريم  ميرا پاس پارسي

ک قسمت بزرگ يد و يهند لشکر کش  بهمود غزنويحان مط سلهاز روزگاري، ک
ن فارسي و تمد رهنگ اسالم و فعبوم شعا ن پاکي نمود، در ااشغالرا  سرزمين هند

نت، زبان ط زبان اهل دولت سلعنوان  بهسال زبان فارسي ٨٠٠دود حتر شد و  هگسترد
  هندوستانهشتم از آغاز قرن .يرفته شد پذديار ن کهنيي در ايو زيبا شقع ،شعر

آغوش   بهرا لمعاسرايان   فارسي،يدب فارس او کز زباناترين مر بزرگ از يکيعنوان  به
  .اندوخ  ميشا هفساناپور

زنند   ميبزرگان جهان پهلو  دانايان هند باهکرد، ک  ميکرذش يها هاميرخسرو در رسال
فر از جانب صساب دهي و رمز ح کشف .برند  ميو گوي سبقتطو ارسط و از سقرا

را » ههندس« حالصط اميرخسرو ا.سته ا تازه باز کردةلحلوم دقيق مرعلماي هند در ع
را  لمعن ي اهنام برهمني، ک(» ااس« و »هند« از دو ريشه هدهد، ک  ميحيضنيز چنين تو

ر عص هنوز »هکليله و دمن« هند ادبيات شاهکار بزرگ . مرکّب است)سته ابنياد نهاد
 ة نيز آفريد)شطرنج( مات  شاه.پهلوي ترجمه شده بود ي بهکيم بيدناحاز جانب هفتم 

 فروز او ادب جهان و شعر  موسيقيهتمدن بشر، کة ن گهواري ا.رت مردم هند استطف

 هچهار سال آخر، ک ـ هاين س
 و شرکت ها براي تجليل جشن

يم، در رو ايران مي  بهها هدر جلس
ي موسيقي اشعار ها  برنامهبسياري
 .نديسرا را مي بيدل
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 .سته الم بودعاگويان  گاه فارسي بتحي شکوهمند مها ست، قرنه ارا پرورش داد
   جهانگير,)م ١٥٤٢-١٦٠٥ (نت اکبرط، روزگار سلصّه تيموريان هند، خاةدور

 زماني )م ١٦٥٨-١٧٠٧ (زيب  و اورنگ)م ١٦٢٧-١٦٥٨ (شاهجهان, )م ١٦٠٥-١٦٢٧(
تر از  ه فارسي در دربار دهلي زيادادبياترواج زبان و ” بهار يراعشّال قول ملک  بههبود، ک
 را انتشار کرد، زيراح لصاهب مختلف ذ اکبر ميان پاسداران م.“سته افهان بوداصدربار 

 با فرمان و کتب .گانه استيخداي   بهسيدنر ها  تمام معرفتصة خالهدانست، ک مي
 »اويد ـ هاترو« و »هنابهگوت پور«، »هنسيپ ـهر«، »انايامار«، »تارابهامه«قديمي هندويان 

  .فارسي ترجمه شدند به
لي سرهندي، ع رصاست و ميرزا بيدل، نا بک هندي نيز هندوستانسهر ميالد ظم

شانزدهم ي ها  در قرن.را آغاز بخشيدنده بک تازسن يلي اعاخان  غني کشميري، نعمت
الب طرفي شيرازي، ع، شاپوريييري نظسخنوران نيرومندي چون ن و هفدهم ميالدي

فهاني، فاني کشميري، منير الهوري و صب ائاصنجو، کليم کاشاني، ين ايسحملي، آ
 قان تا هنوز فالقّح مهدي، کح  به،ل کردنديبد  بيراي دگر در قلمرو سخن ابتکارهايعش

: سته او ادب فارسي بيشتر خدمت کرد  کدام سرزمين براي ترويج شعرهند، کنز مي
  يا هند؟ عجم

 چون ييها  فرهنگ.ف شدنديلأي فارسي نيز در هندوستان تها هنام ترين لغت بزرگ
 ،»غاتللّا شمس«، »غاتللّا ثغيا«، »غاتلّلا جاسر«، »تيهدا چراغ«، »انهبر عطقا«، »عطقا انهبر«
و ه  زاد،نويسان فارسي هکرذ بهترين ت.رهيغ  و»ارزمشاهيو خةخيرذ«، »غاتللّا منتخب«

وفي صدين کاشي، ال ي چون فخري هروي، تقيسانينو تذکره .ندا  هندوستانةپرورد
ي شگووربي سمرقندي، دارابي شيرازي، سرخوش، بندرابن داس خطمازندراني، م

رف حول داد، اما همين چند طتوان خيلي   ميرا ن جدوليا …، خان آرزو ودهلوي
  .دار شودورها پديصت يامن  تمامةنت ادب پارسي در آينط سلهست، ک کوتاه کافي
يس جمهوري تاجيکستان ئلي، رعا جناب دستور با هخبر رسيد، ک شوما خ  بهچون

ياد   بهرويم، دلم  مي ميرزا بيدلة زيارتکدهتاز تتاحاف  بههندوستان،  بهفمانحلي ر عامام
را  و پارسي و ادب تاجيکي  فرهنگههري، ک چقيقتحزيزان عياد   به.نياي بزرگ تپيد

 براي هان، کيو خاک مهرو يادي شهر ياران  به.اند هداري کرد هسال آين ٨٠٠ول در ط
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 دکني، يضسن دهلوي، فيحخسرو دهلوي، ت مسعود سعد سلمان، امير و ابديادبيات
 ضيداهللا غالب، اقبال الهوري، فسلي سرهندي، غني کشميري، اعرصبيدل دهلوي، نا

دياري،  ياد خرم  به.سته ا کردهيا هد رگريم دعظّّسرايان م  و هزارها سخنضيمد فحا
ندي، ا گانديريور، ااگ تدراناتني راب.نديا گاتما نهرو، مهعل بزرگان امروزينش جواهرلهک

  :گفتم  ميخود  بهو آزادگي اقوام بشرند و فروز آزادي نند، پرچمآچند، ملک راج  پريم
  مـو بالي بزن رـش پـير کوـواي سـه هب   در دوستتا پرواز کنم هخرم آن روز، ک  
 ة در برنام.توانم آورد  مي دستاويزيهو دلم چ وزه در انبان چشمرن سفر چهاريدر ا

  اهل مغرب نيز اقراريحتّ خاوريان، نه تنها .سا نيسته آ معجزلِّحم ما تماشاي تاج
ه اري نشدذگ ن مقدار ارجياتا زمان  چو هي مکان چ دنيا در هي دريزن هيچ هند، ککن مي

 مانم،  مييبصن  بيلّحم  من از ديدار تاجهميد، کهن فک بانوي دوستم چوي .ستا
  :شوخي گفت به

کند،   ميشک، انديشه  بي پا نهد،لّحم تاج  بههي، کي هر بانو.روي  نميهشکر کن، ک
را  شاهجهان و ارادت ک مهري و هزار کي دصهم او   بهه در دنيا کسي هست، کهک

يافتن دشوار است، تو نيز تماشاي نگيز پاسخ اي دردها الؤن سيا  به چون.داشته باشد
  .ارذ ديگر واگزمان  بهرا لّحم تاج

آن ديار   به.کردم ير سفرذپ جنّتکشمير  به  ـغيرصران يا  بهلمن بارها با پر تخي
سن فروغي، موالنا حسين فاني، ملّا حرفي کشميري، مص هو آزادگان، ک تگانخيهفر

الب طو  ست و کليمه اهر آغاز بودظرا م بيک جويا، غني کشميري اوجي، ميرزا دارا
 زمين رانيغراي مشهدي و ديگر بزرگان اط ،يم تهراني سلب،ئاصرفي شيرازي، عملي، آ

و  فر ما تماشاي کشمير نبود، شکرس ة در برنامهک  با آن.سته ابتش پروريدحرا در پناه م
بت صحو  باد با ياران کشميري ديدارآدريحو  پور يو ج  در دهليه کراسپاس خداوند 

  .داشتيم
راب حرا در م شناسند و شمع يادشان  ميرا  تاجيکةدر هندوستان فرزندان نابغ

  .فروزندا  ميرطخا
 ندگي دوستي چنديني براي تجدد و پافجان غفورا دميک بابااکآلم ع هسرجريد

و ص  خلوصوص ما از خ.سته او هند خدمت ماندگار کرد  مردم تاجيکةهزارسال
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 اوليا الدين نظامپيوند اميرخسرو با 
و شمس  شق مولويع ثديح

 هآن سان ک. ماند را مي تبريزي
ترين،  ديوان شمس زيباترين، نجيب

بت مريد ح مةترين نام ليبد بي
شق اميرخسرو عمرشد است  به
ر جاي د نيز ءدين اولياال نظام به

 .جاي ديوان و اشعارش آمده است

 متح ز.يما ه بسيار شنيدفباباجان غفورا  بهنديا گانديريهندوستان ا بزرگ يبانواعتبار 
ي ها خلق ريخاياي تحو پژوهش و ا قيقح در راه تفجان غفورا ي باباها اريثو خودن

 دانشمند .سته اکر يافتذلماي هند بسيار عي ها ه، هندوستان در رسالهشرق و، از جمل
رش ثنامور هند ششي بهوشن در ا

ت يص شخ»فجان غفورا دميک باباااک«
را براي  ن بزرگمرد تاجيکيت ايثيحو 

 .سته انمود تر باز نانش روشنطهمو
 .ندا مردم هندوستان بسيار قدرشناس

 جشن نود ن کشوريدر ا .م ٢٠٠٠سال 
ار ز برگفجان غفورا سالگي ميالد بابا

 هنديبت پاح دليل مهگشته بود، ک
  .و تاجيکستان است تاجيکان  بههنديان
مان تاجيکستان استاد ميرزا قهر
بات بزرگ ذزاده نيز با ج ترسون

ش کلّي مردم ا ريعشامت عظانساني و 
سوزي دارد،  درد جان »هندوستانة صّق « کرده بودتحرا ف ، دل دوستان هنديهصّآفاق و خا

و   تفکّرةاشيحگاه در  چديده هي ن کشور غمي ا.شود  مي چون شريان از دل استاد آغازهک
و ه ن ملک پرفسانيبت اح م.سته انداشت زاده قرار  جان استاد تورسون و دلانديشه و

  :ر مهر سرمد داشتعدا در درون دل شاي سوقطةچون ن مألّپرت
ــدي  ــر هن ــدخت   اه شــدودالتخع

  را افصو ان اکرد    مي وجو جست
ــازهــا هرا، چهــر دوســتي   را ي ب

  اـر مـميـار در کشذـ بگهـا هالل

  و نيـک جهـان آگـاه شـد         از بد 
ــمان آ ــس ــاف ص ــوه ق   را اف ک

  را غـــاز آبامـــداد روز نيـــک 
  اـمـن وو ـشـد در نـنـا باشـمئدا

شت دوستش ذ سالي پس از درگه، کضيمد فح اصير بزرگ هندو پاکستان فعشا
وجود   بي، کلّ جهانه دوشنبنه تنها” هگفت، ک  مي آمده بود،هدوشنب  بهزاده تورسون
  .“ست زاده خالي تورسون
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شق عارا  زاده مردم بت با اوستاد تورسونصح حظهک لي ه، کنديگو  ميدانندگان
بزرگ   بهل اوستادثام  بيو ليبد  بيو نجابت  بزرگي.کرد  ميو تاجيکستان ابدي تاجيکان

را انسان بتش هزاران ح در زير بال هماي مه اوستاد نفري بود، ک.مانست  ميجمعشعر 
  .کرد  ميادتمندعس

 و ابتکار ماندگارش در شرق  با کارهست، ک وري منةمي نيز چهرعاصمد حاستاد م
حت و مو غرب معروفيهست، کا يي هندوستان هم در شمار کشورها.سته ات يافتبوبي 

ق قّحزيز تاجيکستان، مع دوست .نهد  ميرا قدر ميعاصمد حبت محخدمت و م
 ياد ه بانديتار مرکز پژوهش آسياي مرکزي دانشگاه کشمير کشينت پوفسوشناس، پر بيدل
 ن سرزمينيتاجيکستان آمده بود و ا  بهمي نخستين بارعاص با دعوت اوستاد هرد، کآ مي

ت استاد ي و با هدا.ي دوست داشتي آغاز و ابتداي روشن فرهنگ آرياعلطّرا چون م
نام   بهه و سزاوار جايزهنمود  نشر»دوستان تاجيک من«نوان عرا با   کتابييمعاص

 »گر نيستي دهمي، کسي، کعاصبرادرم «ش ا ه در يادنامايتندا پ. نهرو گرديدلعلجواهر
 وکيالن شوروي با سروري اوستاد ثيح باري در دانشگاه کشمير هکند، ک  مينقل
و ابدي  وند ازليي پصوصمي از خعاص در مجلس ديدار استاد .مي مهمان شدندعاص

 .ي کردندکوب و کفاافتخاري   بهران پنج دقيقهضاح .و هند سخن راند مردم تاجيک
بتش صح در پايان .نمود  ميانگليسي ترجمه  بهانديتازد، پ  ميرفحمي با تاجيکي عاص
  .“شما، مردم هند، تاج سر ما هستيد” :اهل تاالر گفت  بهميعاص
 انديتار کرد، پرا مکره  دفعه آن جمله استاد س.را ترجمه نکرد وان سخن ي اانديتاپ

رف مرا ح چرا همي با آزردگي پرسيد، کعاص در بيرون اوستاد .باز برگردان ننمود
 .شما، مردم آسياي مرکزي تاج سر ما هستيد” ه پاسخ داد، کانديتاترجمه نکرديد، پ

 را  ما خود.ن سرزمين از آسياي مرکزي آمدنديا  بهاجداد ما چندين هزار سال پيش
زيز عشما ”: آغوش کشيد و گفت  بهرا سخت پانديتاو ا. “توانيم تاج سر شما ناميم نمي

 ]يسخنران[ هضو شرق بيشتر با زبان انگليسي معرو مي در غربعاص استاد الًصا .“يديما
داد، اما در ملک   ميش گرم خود قراريبات و رباذت جح ت راکرد و اهل تاالر مي

  خود سخنيور بود، با زبان مادر کمحول چندين قرن زبان فارسي ط ههندوستان، ک
 شهر  بهشيکي از سفرهاي در هنويسد، ک  ميراتشطامي در خعاصاستاد  .گفت مي
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 ديجمس  بهاو راها   آن.شود  ميشناس آشنا دان سخن پيرمرد فارسي س با چندامدر
 ةشاهنام« ميان آن کتب هارند، کذگ  ميرا پيشش ي نادريها برند و جلدجلد کتاب مي

ند، يگو  ميانيدقي موس. جامي بودند وخسروي اميرها ، ديوان»اميظ نةخمس«، »فردوسي
ها   زياد نيستند و آندر حال حاضر هي در مدرسفارس، دانندگان زبان هسفانأ متهک
ن ياهيم اوخ  ميما پير شديم و”. ]اند ناراحت[ رندط خواها ن کتابي اةنديسرنوشت آ از
لخلقي ا ني بنينوا از روي قهدهد، ک  ميمي جوابعاصاستاد  .“شما اهدا کنيم  بهابهاراتک

 هين هديدد اع  بيي قلمي ممنوع است، وگرنه با سپاسها وردن کتابآبراز کشور 
. نديشدا  مي چارههيار گرانماث آن آظفح براي هدهد، ک  ميو وعدها .ميرفتذپ  ميرا همتا بي

ر وفسوارف هندوستان پرعاهر و وزير مظاد ر نامور هند سجعشا ـدوستانش   بهدر دهلي
  بعد بازگشت.ديگو  ميرا بازماجرا  بود، فن غفوراجا  باباه دوست ديرينهسن، کحلانور
 کتاب ه سپاس و چند بستة نامهمدرسآن مي از پيرمردان عاصتاجيکستان اوستاد  به

ل سرخوش ضمد افح مةکرذتالشعرا  کتاب کلماتميان آن کتب   درهگيرد، ک  ميارمغان
ر وفسوشناسي، پر نلم سخع دکتر ةکره رسالذآن ت  به راجعم ٢٠٠١ديرتر، سال . نيز بود

 هندشناس، مستشرق نامور، ةق برجستقّح دختر مه، کاميره غفّاراوض ،دانشگاه خجند
 استاد ةيص با تو.چاپ رسيد  به است،فجان غفّارا بداهللاعبوب هندوستان حدوست م

را  زبان هندوستان ران فارسيع شاةکرذ کرماني تث وارهليگرعمي استاد دانشگاه عاص
  .سته اليف کردأت

و تعليمات ه فلسف  بهلئي مساضمي در بععاصبک زندگي استاد س، نگاه و هنديشا
 هشفقت بود، ک شرافت و با دي باح  بهمي انسانعاص، استاد الًث م.هندوان مشابه بود

بيک ه جورک يتاجبت هنرمند بزرگ صحدر . توانست آزار دهد  نميرا هم يا مورچه
  کند، زيرا فکرتکّهرا هم دو يذاغک آمد  نمي دلشيحتّي عاصم، استاد بود کهمراد 

مي عاص سالگي استاد ٨٠ـ  در جشن پانديتا کشينت .بيند  مي شکنجهکاغذ هکرد، ک مي
و زمين  آسمان  به من.ال دارمؤخداوند س  بهمن” هدر دانشگاه خجند با ناله گفت، ک

  تمام سلولهي، کيها مي و انسانعاصمد ح چرا م.ال دارمؤبن بشر سا  به من.ال دارمؤس
ن ي مگر ا.شوند  مييم بديعظ نيروي ي، قرباناند هي سرشتيرا از نکو شان و ترکيب

 پاسخ  بي من نيز“و زميني نيست؟ ي آسمانيها خالف قانون قيقت وحق طشکست من
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 مي و کلّ بزرگان مفقود درودصاع اوستاد ة خجستحرو  بهال بسيار مهمؤن سيا به
  :رمآ  مييات اوستادح هرا چون برنام  اقباللّامهعتي ين دوبيفرستم و ا مي

  ر گل زدم منـشرار زندگي ب  فل زدم منحنوا مستانه در م  
  يار دل زدم منعر ـرا ب ردـخ  ياگيرضدل از نور خرد کردم   

لي  عيس جمهوري تاجيکستان امامئلي، رعاگوست ما در رکاب جناب آ ششمشام 
تجديد باغ بيدل و  ممراس  بهمانحر
 قبل ه کيکسان . يادگار رفتيمح لوحاتافت

 ،اند ههندوستان سفر کرد  بهاز ما
 در هک  مزار ميرزا بيدل با آنهند، کيوگ مي

ک يگزين است، يميانجاي دهلي جا
 هک اليحست در باديآو نا مکان نامعمور

 رظو ن دل  اهلهترين زيارتگا د بزرگيبا
واف تربت ط  به دوشهي، کيها  آن.بود مي
و  نشارو بودند، با دل خاني رفتهعلماابو

 .گشتند ال برميعساس انفحا پرمالل و با
ت جغرافي کوچک دارد و نو از جنگ ح مساهک ، تاجيکستان ما با آنهشبختانوخ

 شا مت معنويعظ ت باحکند، با مسا  ميي دروني خودرا بازها هقدعتدريج  و بهه شد رها
اق فراموشي طرا نيز هرگز در  ست و شمع ياد نياي بزرگشه ارا پناه داد تاجيکان جهان

ست و همان شام ه اب شدص ميرزا بيدل نة در مقبره يادگار، کح در لو.سته ااشتذنگ
تاجيکي، هندي، انگليسي و :  زبانه ملّت تاجيک با سةنام بتح شد، محهمايوني افتتا

 سرمشاوير پريزيدينت تاجيکيستان، مستشرق هک,  وقتي.سته ابت گرديدثربي ع طخ با
را  نآقري ها هاني سورعلمادر سر مرقد ابواهللا  متحو دانشور ارکين ر مند نگفره

  :مدآ  ميشادباد ما  بهيضي ماها ي از فراسوي قرنيداصکرد،   ميتالوت
  مرده باشممن و  يي آمـ بر خاکهک  رده باشمودم خع  مقدار خون درهچ  

 در .مدآ  ميچشم  بهرت تشمحاني معلما ابوةهاي تاجيکان مقبر يکاره و تاز بعد ترميم
د ي شاهو گالويز قد افراخته بود، باغي، ک ي گلبندها پهلوي مزار باغ مشجري با درخت

را بسيار  انکدر هندوستان رسوم کهن نيا
 دهلي ةک کوچيباري از . ارندذگ ارج مي

ي با هزار زيور ها  درختهشتيم، کذگ مي
را  شماري ي بيها چراغ. را ديديمه آراست

. بودندنشانده  گل ها افروخته و در فرش
 ،و آرايش  با چنين زينتهراننده گفت، ک

را آماده  روسيعمردم مکان جشن 
 .کنند مي
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ده نسن برازح بعدها هميشه با هداريم، ک  است، اما چشمهتا امروز کمتر ناز باغبان ديد
  .اهد شدوجم خعي شعر يو زيبا  شوکتةمجسم

 غفار هر دهلوي و قمرظ کشور هند ادان اني دانشوران پارسيوخ فل بيدلحدر م
 زيزانعبت بيشتر در دست مهمانان بود و ما از کيمياي سخن آن صحشرکت داشتند، اما 

 و پاکستان  در سراسر هندوستانهرا، ک يا ه ما اسم دانشمندان فرهيخت.يب مانديمصن بي
ها ي بزرگ انجام دادند، بارها پارسي خدمت و ادب برند و براي فرهنگ ميسر به

مد حکيم محبدي، عاسن حخاتون، وزير ه انحيبدي، رعاسن حامير سيد  دکتر :يما هشنيد
 انديتات پان شيامد، کحير اذدر دانش، نيحفي ص کرماني، ثد، وارحميد، مقبول اعس
  …و

 ي جهانها اني غزلعلماابوو خسرو پوش از امير قازر قواالن ةدر شب بيدل دست
 يو پسر وفيانه زدند و پدرصو آهنگ  ربضنواز  بريشم رامشگران .شوب ترنّم کردندآ

رم هنوز طشان در خا هک تراني هرشي سرودند، کعاي  دقيقه چکامه ٣٥نفير قريب ل بلب
  :زند  ميسو سو

  تيجناب کبريا  بهملحده مـهمه کس کشي
  تيم براا ه نکردهودي، کـسرت سجحو  من

  سنگش آزمودم  بهشودم، نهگخاک در   بهنه
  تيام فدا هردـ نکهرا، ک ريـرم سا بـکج به

مد، آ  ميراني، استاد قدميي نامور اهانندوخة يادم تران  بهو شنيدم  ميراها  رعص منيا
  :اندوخ  ميرت بيدلضح از هک

  را زون توـحرت سرو مـيحم سرمشق ا هکرد
  را وـون تـمضي ماـه م بلنديـانوخ  ميهـنال

  وشت کندـال آغـتقبـر اسـدل، آزادي، گـبي
  را مون توض نتوان بست مهن قدر وا شو، کآ

 رانيا  بهها ه و شرکت در جلسها  براي تجليل جشنهچهار سال آخر، ک ـ هن سيا
انندگان ون خي قبل از ا.نديسرا  ميرا ي موسيقي اشعار بيدلها  برنامهبسياريرويم، در  مي

  پرتو نبوغش دورترين روستاهاي تاجيکستانه بيدل دهلوي، کهراني از وجود خجستيا
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کمتر ست، ه ارا فروغستان کرد زبان  ترکيحتّزبان و  ق تاجيکطو دگر منا و افغانستان
  منورهران آينيي کدکني براي مردم اع استاد شفيي»ها ر آينهعشا« کتاب .گرفتند  ميسراغ

منير ح را فت ادافهمي ها تر پديدار ساخت و دل را کامل وير بيدلص تهجوهري بود، ک
  :هد، کيگو  مي خود بيدل هم.کرد

  نــاي مـت جـسـيـ دل نم، دِرـبتـحداغ م
  تر است زنم، از دل درون  ميلقهح هي، کيجا

لقه زد و حرا  لم شکوهمندعان ي در اهست، کا ران نخستين کسيياستاد کدکني در ا
  .ت کرديداهشعر بيدل ع وسعت مشعش  بهرا دوستداران
ليف نمود و أ را ت»بک هنديس و يبيدل، سپهر« هني رساليسحسن حکتر و دابعد 

است در فراخناي شعر وخ  مياني آماده کرد وعلمات شعر ابوئي با قراها بت صحةسلسل
 فرجام طةب نقيو تجمل از غ ن نمويعياتش در ح ةي فراتر زند، اما در جادها بيدل گام

  !زيزش شاد بادع روان .افتاد
* * * 

 زيارت  به و من)رخشذآ(همسرم اوستاد ميهمان بختي، ـ   نفره ديگر ما س روزصبح
 زيارتکده صحن  در ورودگاه و.خسروي دهلوي رفتيمي هند اميرطوط الشعرا  ملکةمقبر

 در هندوستان خيلي هرا، که برجست  بزهاي پيشاني.ار داشتندذگ و هزارها نفر گشت
بق گلبرگ ط ه زيارتگاه سة ما از پيش درواز.ند، مريدان براي قرباني آورده بودندا معمول

آستان   بهنداز گرفتيم واو سر] کاله[ سر تاقي  بهو در آورديم  بهرا از پا ها خريديم و کفش
و ه  پر از گدايان نشستهرا، ک هرو باريک مرمرينيا بعد ر.کوي قدسيان قدم نهاديم

 لمشايخا انلط سةواف مقبرط  زيارتکده داخل شديم و بهصحن بور نمودن بهعبود، ه ابيدوخ
خ يو پساوند ش ونديرا پ  خودهخدمتگزار زيارتگاه، ک . قدم پيش نهاديمءين اولياالد ظامن
 تاجيکي با ما يفارسلي بخاراست و با زبان ا از اههکيد کرد، کأناميد، ت  مينيالد ظامن

  :بت پرداختصح به
ارک برابر تماشاي ن تربت مبيواف اطت و ش گـ جاست نيد، بهشت ايبفرماي”

  .“خلدبرين است
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 ه چشتيتريقطرين مشايخ و پاسدار ت از بزرگ ين محمد ابن احمد دهلويالد نظام
 م ١٢٣٨والدتش سال ( سته الي کوچ بستده  بهنش از بخاراي روزگاري با والدهاست، ک

  .سته اهندويان بود يحتّ پيشواي ارشادي مردم مسلمان و يو )م ١٣٢٥وفاتش سال و 
 اوليا نيالد نظامخسرو با وند اميريپ

 را و شمس تبريزي شق مولويع ثديح
 ديوان شمس زيباترين، ه آن سان ک.ماند مي

 بت مريدح مةترين نام ليبد  بيترين، نجيب
دين ال نظام  بهخسروشق اميرعمرشد است  به

وان و اشعارش ي دي جايدر جا نيز ءاوليا
  .آمده است

چند رساله موسيقي   بهخسرو راجعامير
ي موسيقي ها خسرو سيتار مشهور هندي، اسباب اميرهند، کيگو  مي.سته اليف کردأهم ت

 هم در هرا رودکي بود، کعشّال  راستين آدمث و وار.سته ارا اختراع نمود دلربا و سارنگ
شق در دلش ع وقتي از رودکي پرسيدند، کدام .ي کرديشاگو هم در موسيقي کشور شعر

  :تر است، گفت بزرگ
  نواز دست چنگ فداي دست قلم باد  دست بوند يفطنوازان ل  چنگهاگرچ  

  :يانه ابراز کرد  نيز رودکييخسرو هم دادند، وامير  بهرا الؤ همين سهگاهي، ک
  دو معني کاملم  من در هرهپاسخش گفتم، ک

   آن درخور بودهرا سنجيده بر وزني، ک دو هر
کردند، تا   ميرا شکاف ها زمين]کلنگ[ مدگاه زيارتکده زنان با زاغنولآدر پيش بر

و  کنند  مي زنان نقبهديديم ک  ميفتيم،ر  ميه کجا هر.نديا ترميم نما ررذي آبگها هلول
را  برند و همين نوع کارهاي سنگين  ميکشانند، درخت  ميو گل کنند، سنگ  ميکشت
  .دهند  ميانجام

ند و يآ  مييا هرچشمآراسته س زن هس هست، که ا قديمي هندي آمدةک افسانيدر 
دستانش چون دستاني ه د، کيگو  ميکيي .دنيستا  ميرا ي خودها کي زيبايي دستيهر

ند، پوست شفّاف دستش ا ماه نوهش شبييها يف دارد و ناخونط ل ومغنّيان انگشتاني دراز

 زنان هندوستان ]درصد [فايزنود 
پوشند و لباس  ي هندي ميها پيراهن

. دانند ادت ميعو س  فخريةرا ما خود
و  ي دولتيها فلحو مه در جلس

مقام هندو حب اصرسمي نيز بانوان 
 .ندآي  سنّتي خود ميية و آرالباسبا 
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 اش نش نزاکت پنجهوگ ي الماسها  انگشتريهد، کيگو  مي، ديگريمثل طلوع صبح است
ن يل اثم  هرکدامداست وينع آفريدگار پصو تفرج اي ها کنند، در دست ي متر را کامل
 دعوا ويابد و کار تا   نميرتص کسي نيزيباي ن سبقتي در ا.دهند  ميولطرا  ها ستايش
را  و داوري اوتضبينند و ق  ميراذر ي پيري رهگعبانوان مده کشد تا زماني، ک  ميماجرا

ترديد   بي دستشهرم، کآو  ميرا پيش شما ييال من بانواح :ديگو  مي پير.اهندوخ  مياواز 
و ه خورد  دستاني خراشهرد، کآو  ميرا  شما زيباتر است و زني برزگره هر سناز دستا

 هرا، ک را بينيد، دست رنجبري ن زيباترين دستينک، اي ا:ديگو  مي و پير.بند داشته آبل
  .اردذگ ي مو بيکاران، نعمت غمان  بي شما،]سفره[ در دسترخان

داقت صو در  و پرکار بودنشان بسيار شرفمند يپسند متحجز ز  بهزناني هندو
  :سته اخسرو گفتن معني اميريا  به.ندندبيپا

  زن مباش ورزي کم ز هندو شقعريق طدر 
  را شـيوان خـده جـزن وزدـراي مرد سـکز ب

 لمعا اهل ،»ساتي« است با نام يني قديمي آيه، کها زن رسم وفا خودسوزي هندو به
  :سته ار افکنديحرا در ت

  يا هجان فداي دوست کن، کم ز آن زن هندو ن
  را شـيوـوزد خـش بسـ در آتيوـاي شـ وفزک

  دهليةک کوچي باري از .ارندذگ  ميرا بسيار ارج انکدر هندوستان رسوم کهن نيا
را  شماري  بييها  چراغ.را ديديمه ي با هزار زيور آراستها  درختهشتيم، کذگ مي

 مردم ،و آرايش  با چنين زينته راننده گفت، ک.بودند نشانده گل ها افروخته و در فرش
 جشن  بهع روي دستصّرا در تختي مر روسعکنند و   ميرا آماده روسيعمکان جشن 

الع طّروسي هندويان شرکت کنيم، اما اعو   در سورهيب نشد، کصرا ن  ما.رندآ  ميگاه
ه ي رايج بود، هنوز هم برجا ماندض در قرون ماهو سنّتي، ک  تمام آن مراسمهيافتيم، ک

را  پوشند و لباس خود  ميي هنديها  زنان هندوستان پيراهن]درصد[ فايزنود  .ستا
حب اصو رسمي نيز بانوان  ي دولتيها فلحو مه  در جلس.دانند  ميادتعو س  فخرةيما

 هي مجلّا، کها رياو س پنجابي نوع هزارها .نديآ  مي سنّتي خودةي و آرالباسمقام هندو با 
ست براي ا ويريصند، ديدني ناتک  ميرفيعرا تفسير و م  هندوستانةزيبايي پرفسان
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 در بر لباسي فرنگي هرا در هندوستان ديدم، ک  کم اندر کم زني.سياهاني زيباپرست
 ها  من، پنجابيةانديش  به.بومي باشند ريديدم مردمي غکه د آن نفراني ي شا.دارد

 در هست، کا ن نکته نيز دليلي ديگريي ا.ي تاجيکي شباهتي زيبا دارندها پيرهن با
 تمدن و هم و همن و همخو رمان آو هم زبان  ما با هندويان هم، نه چندان دورةشتذگ

 امهعمر سر بد و نپوش  ميي سنّتيها  بيشتر مردان هند نيز خلعت.تبار بوديم و هم ديار
و  شرف مقدم راهبري تاجيکستان آراستند، وزيران  بهه، کيعددتي مها  در جلسه.نهند مي

 در طشدند و فق  ميرضاح سنّتي خود ]يا پنبه[ ي پختگيها هکبيران هندوستان با جام
و گلوبندهاي  مت کمربندحس جمهور زيئر رصي شکوهمند دولتي، در قها مجلس
  .کشيدند  ميرا فرنگي
ن سينگ نيز هو منمورم و سروزير کشلکالابدعيس جمهور هندوستان دکتر ئ ريحتّ

 اتم است، حةلم بزرگ ساعا هلکالم، کابدع دکتر .را شادباد گفتند ي ملّي ماها با خلعت
 و .سته ا بشر اهدا کردعمناف  بهن موادي اةپژوهش و استفاد  بهرا شا تمامي زندگي

  .تسه امرش هرگز ازدواج نکردعساله دارد و در  ٥٠اهري ظست، ولي ه اسال ٧٥
  :سته اادق ماندصرا رودکي عشّ الکمت آدمحن يا  بهو

  ن هردو، نبرد نسل فرزانهـيببرد نسل ا  زن هرگز  بهو فرزند  بهل فرزانهيندارد م  
. “ديما از افراديم، از ما اوالد برنا” :بيدل گفته بود  به نيزـ ابليک شاه ـدل يبپير ارشاد 

 رت فلکطست و فه ااندورا فرزند خ ستانرد مردم هندوايلک مييلکالم بيشتر از ابدع
ن ملّت بزرگ يخدمت ا  بهرا مانند خود  بيو معرفت هر و فرهنگطق مخالاو  مايپ

لوم دقيق عشناسي و  هو جامع سياست  بهي راجعا هيار گرانماثف آلّؤو م سته ابخشيد
  .است

 ن روشش کامالًيک سوي :و روي مقابل ل آينه با پشتثست ما هندوستان کشوري
کمال، همپاي تمدن  و ي زيباي ون رفعتيعو در  و پرتاللو و فاخرح و مفر و منور
 يرظن  بيو موسيقي و سينما ادبياتو  ين مشرق، با فرهنگيو آ و پاسداري سنّت مغرب
و ه ل مردم گرسنيلود با خآو غبار ، چرکيهو ژوليده رفش آلودطتسخير، ديگر  و فلک
سو  کيه م و تنها متوجينينه را ببين آي ايد هردو سوي با ماو دوش  بههو خانه پابرهن
  .مينباش



  سفرنامة هند  ٣٩٩

  

و   مهرصو رق و موسيقي  سرودا مردم هند بهاز فيلمهاي هندي ما دريافته بوديم، ک
ناقص و  صو رق  فيلم هندي بدون موسيقي.و قيامتي دارند و ازلي وندي خونييپ

 هند، کصرق مي صد نفري سست تايدودود شه حيهمي هندي ها  در فيلم.استناکامل 
  . استتريح ةيبراي اقوام ديگر ما

رخش و من در ذباري اوستاد ميهمان بختي، آ
 هکرديم، ک  ميارذگ و ک فروشگاه دهلي گشتي
 .را پسنديد و خريدار شدند رخش گيتاريذآ
 تاجيکي ةک ترانيتارهاي آن ناخون زدند و  به

را  و فروشکاران همه ما  خريدارانهسرودند، ک
  .پيچ کردنده لقح

و  وق بيدارذانند و خودشان با وي ديگر خا هرخش ترانذ آهاهش نمودند، کو خها نآ
اندند، ورخش سرودي هندي خذ آهک  وقتي.مدندآ درصرق  به مغازهصحندل انگيخته در 

 بيع  بيعني در هرجاي تاالر مغازهيي خودشان، ها ک گروه مردم در پيش ما، در رستهي
  .يدندصرق  ميخروشان شاد و

دبرگ، بابون، الل، پوخار، ص :زنند  ميسنحالي صي هند هزار نوع گل ها در چمن
گل، نرگس، نيلوفر، رعنا،  گول، مينا، پيياد، پيچک، کوکب، داوودي، زنبق، شهپرکيکرن

  .دانم  نميرا  هنوز نامشانهي، کيها سوسن، سومن و باز چمن چمن گل
 جدول .و روستاها بيشترند يحاز نوا در هندوستان شمار شهرها هند، کيگو مي

، هليگرعباد، آدريح، يئ، بمبه دهلي، کلکتّ:ستا والنيطشهرهاي بزرگ کشور خيلي 
 زبان رسمي ١٨ن مملکت ي در ا…وباد آ ، اهللااس، رامپور، لکهنو، پتناپور، مدر ي، جاگرآ

 در .شود  ميسوبحن ميانه زبان انگليسي زباني کارگزاري و مي در اهموجود است، ک
و ه  جادة، در همها و کوشک رصو ق ها همغاز تاق ، پيشها النعو ا ها هحتمامي لو

را مرادف  ن زباني مردم کشور اشتريب .زبان انگليسي است  به کلّ نوشتجاتها خيابان
روبان، ه و کوچ  رانندگان، دوکانداران، کارمندان ميهمانسرا.دانند  ميزبان مادري خود

 بتصح يتحرا  بهو باغبانان با زباني انگليسي  دهقانانيتّح، خادمان فرودگاه، بانک
تي، کشميري، پنجابي، اگو، مرلالي، تيگي بنها و انگليسي زبان ر زبان هندييغ  به.کنند مي

 يران پةو مرتب در اين کشور مقام
. مرديدگان بسيار معتبر استعو 

 ةاشيحرا جوانان زود از  پيران
ت و زندگي اليو فع رسالت
 .رانند ي دور نميعاجتما
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کي از ي زبان فارسي نيز .ندا تي، سيندهي و سنسکريت بسيار معمولاتميل، اردو، گوجر
و  بت روشنحزبان با م  نفر فارسيهر  به هندوها.شود  ميسوبحزبان رسمي م ١٨

  .کنند  ميتصحب فراوانارادتي 
مشرب  وفيصسرايي قواالن  هن نغميح يادگار در باغ بيدل، در ح لوحوقت افتتا

و  لمگير زمينعاداي صک يتمام خاموش شدند و   بهنشين گشتند يا داها تهصتمام 
 حرا فت لمعاش جهت  از شهو مقتدري، ک شکاف داي آسمانص . کردريتسخرا  آسمان

  :ديگو  ميلّامه اقبالعدا صن يفات اصدر ! ک سمت نفير زد از داخل دل ماينمود و باز 
 سـو ب تـس هودـان بـيـالمـت اسـملّ  و بس سته ن بود آدر جهان بانگي از  

نعت از جانب صير ظن  بية چون مجسمهپور، ک يرهاي جصق ة سلسلهوقتي ک
از داي الهوتي صکرديم، باز همان   ميست، تماشاه دپساوندان ميرزا بابر بنياد ش

  .شد  ميدهيه شنسال دصي سيها ستون
 حرا فت تي بزرگح مساهو نيرومند است، ک ان در هندوستان خيلي بلندذداي اص

  .کند مي
 .گيرد  ميأي منشي دوستداري گاو از فرهنگ آريا.هندوستان کشور گاوپرستان است

 ما از گاو است، قوت دل ما از گاو است، خوراک ما از  نيروي:هدر اوستا هم آمدست، ک
، در تاجيکستان هپيش از ميالد در آسياي مرکزي، از جمل گاو در دوستداري .گاو است

  . نام دارد»گنجي گاو«ک نواي باربدي مروزي نيز ي .ستاه نيز جا داشت
و  وحم ما .چرند  مي مرکزي شهر، گاوها آزادةي پيراستها و خيابان ها در چمن

 ،اند هي زينتي سفيد آرا دادها را با سنگ شان  پيرامونهنگريم، ک  ميدرختاني  بهمفتون
 با ناز هسبزي، که ي هميشها رستني  بهجاي آفاق نيست، هيچيرشان در ظ نهي، کيها گل به

 ه تيخاناو، کير مشهور روس نيکالعکنند، شا  ميرا مجسم يباغبانان هزار شکل هندس
ست، در ه ازاده بود ستان سفر کرده و چندين دفعه همسفر اوستاد تورسونهندو  بهبارها

  :نويسد  ميبا زبان هندي] بهار[» در روزهاي ويسنت«ش ا هسفرنام
 ما اعتبار دهند، در برابرمان  بههآن ک  بي پرندگان مايميهمانسرا وانيدر ا”

 .دادند  ميلشرا ماشان  و سبز خود پرهاي درخشان نشستند و با منقارهاي سرخ مي
، مشکني  نمي، پرمزني  نمي،مرساني  نميآنان ي به ما گزندهدانستند، ک  ميها آن
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را ه و چرنده  پرندها ول هزارسالهط هست، کا ن مملکتيي ا.مراني  نميوانيا از
 ها ن ماشينيدر ب اباني خوه  گاوها در کوچ.کنند  ميطياحتو ا دارند  ميدوست
  ماشين ترساندن يابوقرا با  ها  آن.لم باشندعا  گويا شاههگردند، ک  ميچنان

  .“شان داد زدن ممنوع است يسو به
را  سال است، اما بسيار نفراني ۶۵ساب ميانه در هندوستان حمر با عت صفر

 بيشتر .کنند  ميو تواني کافي زندگي د سال دارند و با نيروص بيش از هيم، کآ  ميرو بهرو
مرديدگان عو   پيرانةو مرتب ن کشور مقامي در ا.ندا نداما و الغر قد مردم هندوستان ميان

ي عت و زندگي اجتمااليو فع  رسالتةاشيحرا جوانان زود از   پيران.بسيار معتبر است
سال،  ۷۶کر کرديم، ذ در فوق هک لکالم، چنانابدعکشور   پريزيدنت.رانند  نميدور

 .ند دارسالشصت تا هفتاد  حدودهن سينگه و کلّ وزيران نيز وسروزير مملکت منم
 شوکت سال داشت و با ۸۰ بيش از هپور نيز خانمي بود، ک يکومت جحيس شوراي ئر

  .وب خود کردذو مج را مفتون ش ماا هالبت و نزاکت زيبندصو 
را در انبان  ها هرطترين خا و نجيب زيباترين ما شت وذنک، چهار روز مسافرت گيا
 ةادتکدعو س ليبد  بيبتگاهحم  بهود،صمن مقأو م معبود ةقبل  به:ن برديمطو  بهو ديده دل
ن همه ي ا.تاجيکستان  بهشود،  ميک نام مجسمي با هو ديار، ک کوي يار  بهل خود،ثم بي
  :را تفسير کند، زيرا نط وةتواند واژ  نميروف زيباح

  واون است ز از شادي فها شادي، کر رم ياينگو
  دـيآ  ميراـعادي ـو ز شاق ــشع طرـرا از فـم

 ش پيش آمد وا هچه اب، با ارششناسيم  مي ساليان درازهدر فرودگاه گداي معيوبي، ک
  :ما ندا کرد به

  .را در هندوستان ديدم شما ونمن در تلويز! تبريک، تبريک
 ون در خانه تلويز)شان ک قسميد يشا( گداهاي تاجيکستان يحتّ ههزار شکر، ک

 ها  در چمنههزاران شکر، ک .دارند و در  بام سرشانيبر باال همه خدا را شکر که .دارند
  . آمده استبند ها هلوگل يگر صداي و داند ه شکفتها گل
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  ن آرزوهايسرزم  بهسفر
  ∗ضميره غفّاراوهاميده غفّاراوا و 

ده ي اعتراف گرديت عالي و جذّابييبايمثابة مظهر ز  بهتيخ انسانين هند در تاريسرزم
 يها شه قلبيک عزم سفر هند همي فارس و تاجادبيات خيست که در تاريهوده نيب. است

ن يا. بخشد ي ميندگيحساس ربااکشانده و  ييبايز ن معبدينظر را جانب ا اهل ادب و
ن ين سرزميگوارا از شکوه و عظمت ا  بلند ويش با احساسياست که در زمان خو

  :بود ت را سرودهين بي ايزي صائب تبرها ي و شگفتييبايز
  تـدل هس رـند که در هـفر هـزم سـچو عـهم

  ستيست که نين يچ سري تو در هيرقص سودا
ل سفر هند و مجموع يز مي دوران مختلف نيها تذکره  ويخي و تاريقيدر آثار تحق

ن ياز جمله، ام. اند جلوه آمده  بهه خاصّيها وهيبا ش ها ييباي زين مظهر تجلّي ايها يخوب
  :ن هند گفته استير سرزمينظ ي بيها يخوب ها و ييباي در صفت زياحمد راز

از . ستي نيچ مملکتيدر ه است،) هندوستان(ار ي که در آن ديچندان خوب”
 جزء آن را نه. اند دهي را ده جزء آفريعبداهللا بن سالم نقل است که شاد

  .“اند  جهان دادهيباق  بهک جزء رايهندوستان و  به
  :نوشته است» خانهيم«، در تذکرة ينيقزو ي فخرالزّمانيعبدالنّب

 از يا ک نوبت گشت هند نمود و بهرهي يان اشتهار دارد که هر کين مثل عالميا”
ن و بالد ين سرزمياگر در راه ا ران رفت،يا  به کهياض برداشت، وقتين ملک فيا

  .“رديم ين خاک مراد مي ايرد، البتّه در آرزوينم

                                                   
  .غفوراف.ک بينام آکادم بهتاجيکستان جند خولتي دانشگاه  داستادان  ∗
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 يا هن افسانيدار سرزميد بهميالدي  ٢٠٠٦که آخر سال  سر شدير ما را ميبا امر تقد
ن يسرزم به  مسافرتيد که اسم ما براياز سفر خبر رس  هفته قبليککه  يوقت. مييبياهند 

 شرکت در برنامة ي برايطور فور  بهم وشد  خوشحاليليده است، خيهند وارد گرد
 ـ يشهر دهل ـتخت کشور هندوستان يدر پا ديوتر که باي و کامپيسي زبان انگليبازآموز

ت يد، رضايگرد يم برگزارميالدي  ٢٠٠٦م دسامبر سال يکاکتبر تا بيست و سوم از 
 از آن يفارس ادبياتخ ي که شاعران ما در تارياس بزرگآن همه احس. ش را دادميخو
  .ديگردان ي مييبايز عشق زي را لبرها باره قلب گريال سفر هند دي خيعنياند،  ش کردهيستا

بيست و  موجود نبود، ما سنة يدهل  بهاز دوشنبه مايم هواپير مستقيچون خط س
 جا گر از آنيد و روز رسيديم قزاقستانآتا  شهر المه بهميالدي  ٢٠٠٦م اکتبر سال چهار

 اريندينام ا ي به شهر دهليالملل ني روز در فرودگاه ب٣ساعت . مي پرواز نموديدهل به
  .مانه استقبال گرفتندي ما را صميگاند

 بود »تاتا «ادگذار آن شرکتيکه بن سةمؤسيک  را يسيانگل  زبانيبرنامة بازآموز
 کشور جهان جمع ٦٠ش از ين و انتخاب از بق آزمويطر  به، شنوندگان آنکرد برگزار مي
 ي و خطّيل و انکشاف نطق شفاهيک طرف، تشکي ن برنامه، ازي ايها هدف. آمده بودند
 و يالخلق ني بيها  رواج مناسبتيآن برا قيتطب  بهگر،ي بوده، از طرف ديسيزبان انگل

  .مختلف روانه شده بود يندگان کشورهايان نماي ميمستحکم نمودن دوست
ه طبقه واقع در  نُيمي تعلي در بنا١٦ تا ساعت يپگاه ١٠ هر روز از ساعت ها سدر

استفاده از   بايسيما استادان زبان انگل  به.شد يم برگزار) نو يدهل (يابان جنکپوريخ
ز يانگ طور جالب و شوق  بهميال تعلفع  ويد تکنولوژي جديها وسائط و اصول

در . دنديآموزان يامروزه را م  و مکالمةيا ، نطق محاورهي زبان خارجيها ينازک
 دانش و اطّالعات خود را راجع نترنت استفاده نموده،يک از شبکة اي انفورماتيها درس

توان گفت که  ينان کامل مياطم با. ميکرد ي مستحکم ميوتري کامپي تکنولوژيها اساس به
  .بودند ه شدهيالعاده خوب ته ها فوق کلّ برنامه

د ي شده بود که در داخل کشور بايزير   برنامهيهنگام هندوستان ه بفاصلة سفر ما
بيست و ن مقصد سنة يبا ا. ديگرد يکستان برگزار ميتاج يدنت جمهوريانتخابات پرز

کستان در ي تاجيسفارت جمهور  بهکستان رايتاج ندگاني اکتبر ما پنج نفر نماهشتم
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پس از . ميمملکت شرکت ورزدنت يانتخابات پرز هندوستان دعوت نمودند، تا که در
ر يد نمود، ما با سفي توليمند قناعت انجام مراسم انتخابات که در وجود ما حس

کارمندان مسئول سفارت  اف و نينصرالد. کستان در هندوستان سي تاجيجمهور
م که ما يکرد شان خواهشين صحبت از ايح. مي صحبت نمودي فرصتياله چايک پي سر
 ي راهبلديدهلو ر خسرويدل و اميرزا عبدالقادر بي ميرک ابوالمعانارت مرقد مبايز  بهرا

احساس مشرف  ک راين هند هر نفر از شهروند تاجيسرزم  بهرا قبل از سفريز. ندينما
 و ادبياتنة ييآ  کهير خسرو دهلويدل و اميرزا عبدالقادر بيمزارات متبرکة م  بهدنيگرد

فرهنگ  افتنيوند ي پده، از وجوهات مهمين محسوب گردين سرزمي در ايفرهنگ فارس
 سفارت همان روز با کمک مسئوالن. رديگ يشوند، فرا م يکان و هندوان محسوب ميتاج
د که آرامگاه شاعر يسر گرديما م به

 رزايم ـزبان هند  ين فارسيتر محبوب
ت يدل را که با راز و جذّابيعبدالقادر ب

 يانوس اسرار و معنيه اقيش شبيخو
آرامگاه حضرت . ميينما ارتيبود، ز

دل يقلعه در باغ ب- پرنهيکيدل در نزديب
پس از . دارد قرار واقع در کوچة متهوره

قرائت دعا و فاتحه در حق روح پاک 
انگر نبوغ ناتکرار اوست، گرد و اطراف ياش ب دهيچيپ  که سبک بلندپروازين نابغة معنيا

  :اند ن ثبت شدهيريات زيدل ابيقبر بدر سر . مينمود زهين و پاکيآرامگاه را روب و چ
  آواز من، زارـنگ مـزد از تار رگ سـيخ  ستيبعد مردن شعلة آواز من خاموش ن  
 مين نـد کهـيال برآـزار سـد هـگر ص  من الـياس خـت لبـ اسيددل، تجديب  

  : شده استين حکاکيريدر سنگ کنار مقبرة شاعر، جملة ز
شه، ياند  جهان يپهنا و ژرفا ان ازيپا يخار باحساس افت  و بايشناس رسم قدر به”

 يز هند ابوالمعانيرخيخ ان، پروردة خاکيک و نظم بلند شاعر عالمي باريمعان
ض شعر يف ک و فارس ازي تاجادبياتر تحول يدل که سيرزا عبدالقادر بيم

 اف  رحمانيها برخوردار بوده است، با اهتمام امامعل  او صدسالهيملکوت

 دانشگاه و حدود ٢٦بيشتر از  امروز در
رسي صد دانشکدة سرزمين هند زبان فا

بر آن در  عالوه. شود تدريس مي
ي ها هاي علوم ديني، دبيرستان مدرسه

حيث يکي از  هند نيز زبان فارسي به
 .آيد شمار مي  بهها درس
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 هندوستان که ي از جمهوريد دولتيکستان هنگام بازدي تاجيوردنت جمهيپرز
 ٦ف آورده است، يم تشر هندوستان عبدالکاليجمهور دنتيدعوت پرز با

  .“گذاشته شدميالدي  ٢٠٠٦آگوست سال 
کستان ي تاجيدنت جمهوريباره ما از اقدامات پرز گري دها ن حرفيا با مطالعة

ر از بزرگان ملّت ي و تقديط فرهنگي محاف در سمت گسترش رحمان. ش. ايجناب عال
 هندوستان ي و فرهنگيط علمي در محها ن حرفيثبت ا با م کهي نمودياظهار خوشحال

  .اند را برافراشته کيات مردم تاجيپرچم فرهنگ و معنو
ر خسرو يام ـ هند ين، طوطين سرزميار اي شاعر شهرت ارت آرامگاهيز  بهگريروز د

ان يپا يز کس سعادت بين شاعر بزرگ نيارتگاه ايز  بهرودو با. مي مشرف گشتيدهلو
امر  ون بايد و هماين فاصلة سعيچن  بهکند که ي را در وجود خود احساس ميروح

عارف بزرگ هند  ـرش يوفات پ  ماهششر خسرو که پس از يام. ده استيسرنوشت رس
د و امروز يون گردقبر او مدف د، در جنوبيا از عالم چشم پوشين اوليالد نظام خواجه  

خواجه  درگاه . دارد ا قرارياول نيالد نظام خواجه  ر خسرو در جنوب درگاه يآرامگاه ام
از آن جمله، مسجد .  گوناگونيبناها  است مشتمل بريا درگاه معتبرين اوليالد نظام 

 يها  نظرربا بوده، ستونياست، بنا کرده شاه بنا روزيجماعتخانه که آن را ف  بهموسوم
 نسخ خطِّ ي به قرآنيها بهيمسجد کت در داخل. اند  مسجد از سنگ سرخ ساخته شده انهيم

اند که  دهيها ثبت گرد ت و قطعهيب نين، در اطراف مقبره چنديبرابر ا. باشند يمنقور م
  :به شده استير خسرو کتيقبر ام باشد که در برج سر ين ميريها اشعار ز جملة آن از

  ر خسرو خـسرو ملـک سـخن       يم
  نيتــر از مــاء مئــ نثــر او دلکــش
ــر ي بــيســرا بلبــل دســتان   نيق

 او خيک تاري» المثل مـيعد«شد 

   کمـال  يايط فضل و در   يآن مح 
ــاف  ــم او ص ــر از آب زالل ينظ   ت

ــ  شــکّريطــوط ــال يمقــال ب   مث
 » شکّرمقاليططو« شد يگريد

. ن استيارتگاه هندوان و مسلمير خسرو زيا و امياول نيالد خ نظاميامروز مرقد ش
 يده، سعادت معنوي وارد گرديلة بزرگيروزه مثل س همه جا آن  بهنيريشمار زا يشمارة ب
شمار هندو و  يران بيگونه زا م که چهيآن بود ما شاهد. کنند ي حاصل ميو روحان

ر ي فقيکه برخ آن با. آوردند يم فرود ميتعظ ت بزرگ سرين دو شخصيمسلمان بر مقبرة ا



  ٤٠٦  قند پارسي

  

ن مردان اهل نظر يو نثار آرامگاه ا دنديخر ي ميذرات و نها و تنگدست بودند، گل
  .کردند يم

ساله سه روز مراسم  ن درگاه چون همهيماه نوامبر در ا مة دوميادآور شد که نيد يبا
 عارفانه و ي بر سر تربت شاعر آمده، شعرهاها نيکلّ د مردمان.  داشت ر خسرو ادامهيام

 ٤ر خسرو از ساعت يرس امع. خواندند يمشده را  بسته ر خسروي بر آهنگ امييسرودها
ن دو يد کردن ضرور است که مزارات متبرکة ايق. افتي يم ب صبح ادامهيگاه تا قريب

ک ي غالب در فاصلة نزديآکادم ـن هند ي سرزميعلم گري از مراکز ديکي  بهبزرگوار
دا ي امکان پيعلمرومند ين مرکز نيا يي به آشنايما برا ن امکانيبا استفاده از ا. دارد قرار
  .مينمود
 شهر يها  و کتابخانهها دانشگاه  بهشتريم، هرچه بيکرد يم رون از درس ما کوششيب
 يها ن، روشين سرزمي در اي فارسي و ادبيعلم وضع حفاظت آثار  به رفتهيدهل
دا يق پي عميي هند آشنايمي و تعليمراکز معرفت  دري فارسادبياتس زبان و يق، تدريتحق
  .ميينما

ن ي دانشگاه و حدود صد دانشکدة سرزم٢٦شتر از يب باعث تذکّر است که امروز در
 يها رستاني، دبيني علوم ديها بر آن در مدرسه عالوه. شود يس مي تدريهند زبان فارس

شتر يها در ب ن دانشکدهيا .ديآ يشمار م  بهها  از درسيکيث يح ي بهز زبان فارسيهند ن
 زبان ي کرسي دارا…گر وي، چنديکلکتّه، بمب آباد،  دريا ح گرفته تي هند از دهليشهرها
 ي بخش فارسيها در سراسر هند که دارا دانشکده  وها وجود دانشگاه.  هستنديفارس

گاه و ي خود جاي برايا  در هر دورهيرساند که زبان فارس يما م  بهد راين نويباشند، ا يم
. رديگ ي منشأ ميخيمراحل تارن ي آن از اينفوذ کنون باشد و ي را صاحب ميمقام

 نشسته آواز ها ن کورسيارجمند از کشور هند در ا خوشبختانه، استادان دانشمند و
زبان را در گوش جان  يشاعران فارس گري، موالنا و دي حافظ و سعديدلربا

 و يسرشار از عرفان، عشق، دوست کنند و جان آنان را از بادة يپژوهان زمزمه م دانش
خود را در فروزان نگه داشتن  ن دانشوران سهمي از ايکيهر . ندينما يمز يمحبت لبر

فات و يمقاالت، تأل ين سمت داراي کوشا هستند و در ايچراغ حکمت و ادب فارس
  .باشند يق و گسترده ميقات عميتحق
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ن يتر  که از بزرگيدانشگاه دهل ي بهد قبليگفت و شن م نوامبر ما موافقشانزده روز
باعث تذکّر است که . ميشود، حاضر شد يم  هندوستان محسوبي عاليها مکتب

د يآ يشمار م ي به و پژوهشياز نظر علم  معتبر جهانيها  از دانشگاهيکي يدانشگاه دهل
 يالملل نياستعداد در سطح ب ان بايدانشجو ع، استادان دانشمند وي وسيداشتن فضا که با

) م ١٩٢٢سال (ن دانشگاه يس اي با تأس.باشد يم يشناخته شده و قابل توجه محافل علم
 که يآن مستقل نبود و استادانميالدي  ١٩٥٧  تا ساليد، وليگرد ريز داي نيبخش فارس
 طور مشترک در  به مشغول کار بودند،ها در کالج

از .  مشغول بودنديس زبان فارسيدانشگاه در تدر
 از ي و عربي بخش فارسميالدي ١٩٧٨سال 

صورت بخش   بهکي جدا شد و هر گريکدي
   درآمديمستقلّ

م، ما را يحاضر شد يدانشگاه دهل  بهکه ما يوقت
 ي فارسادبيات کهر و استادان زبان وي دانشگاه پروفسور چندر شير بخش فارسيمد
 ,يعل حانه خاتون، زاهدي، دکتر نرگس جهان، دکتر رينيس فاطمه حسيده بلقيس ـ

 ييرايت افزون پذيميگران با صمين و دخا ، پروفسور محمد اسلمين قاسميف حسيشر
النمودند و ما را با فعس زبان ي و وضع تدري علميها ، محصول کاوشيت بخش فارسي

ضمن صحبت احساس .  بوديميشان گرم و صميا صحبت با. شناس نمودند يفارس
 کنجکاوانه از هر بابت ها آن. شتر از ما سخن بشنونديدارند که ب لي ميم، همگيکرد يم
کستان و دانشگاه ي مختلف در خصوص تاجيها نهيدند، در زميکوش يم گفتند و يخن مس

  .شتر آگاه شونديغفوراف ب.ک بيآکادم نام  به خجنديدولت
 استادان بخش ي پژوهشينشانگر کارها» يقات فارسيتحق مجلّة«قابل ذکر است که 

ن متون يه و تدويها ته ساله ن دهي چنديط. باشد يم ي دانشگاه دهلي فارسادبياتزبان و 
ت و کوشش هم  بهکي فارس و تاجادبياتزبان و  نةيقات برجسته در زمي و تحقيفارس
ي مي همراه اشتغال تعلها ن پژوهشيکه ا  استيهيبد. رديگ ين گروه انجام مي اياعضا

ن ي ا  ادامهي را براها جوان است و آن ان و محقّقانيق دانشجويعمل آمده، موجب تشو به
  دينما ي متشويققات يتحق

آرامگاه اکبر از 
هاي سالطين  مقبره

هند نمونة بهترين 
هاي فارسي  کتيبه

 .منظوم است
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ر حسن يد اميخته، دکتر سي دانشمند فرهييراهنما ن گروه تحتي ايها پژوهش
ده شده ين دانشگاه برگزي فارس اادبياتزبان و  س گروهين رئيعنوان نخست  به کهيعابد

 ي کارهاي فارسيها ن متنيح و تدوينة تصحيزم  درياستاد عابد. رديگ يبود، صورت م
.  نموده استيفرمعروف را معريبان غياد ي خطّيها داده، اغلب نسخه انجام يانينما

  .ده استيگرد في تألي رسالة دکتر٣٠ش از ي او بيتحت راهبر
الفعيو اثرها» يقات فارسيمجلّة تحق«س و انتشار يتدر  به محدوديت بخش فارسي 

د که ينما ي آن کوشش مبراي همواره يعلم  ويمين مرکز تعليست، بلکه اي نيعلم
ن بخش يکه، مسئول چنان. ديبرگزار نما  را منتظمي و ادبي علميها نارها و انجمنيسم

نار تحت عنوان يسم ل نمودني تشکيبراميالدي  ٢٠٠٦ در ماه نوامبر سال يفارس
م يما شاهد آن بود. گرفتند ي ميآمادگ»  در هندي فارسادبياتشرفت زبان و يتوسعه و پ«

 يرانيدانشمندان ا ط جهت شرکتيا نمودن شرايمه  بهان راجعريندگان ايکه چند نفر نما
  .د داشتندينار گفت و شنين سميدر ا

ما   بهگر راي و چند کتاب دي استادان بخش فارسيعلم کهر آثاريپروفسور چندر ش
 ها تي و گوارا امکانيميان صحبت صميدر جر. تحفه بود نيمان بهتريم نمود که برايتقد

  .دي گرديبررس  منبعدهيها ي همکاريها نهيو زم
وجد   بهم و از غناوت آني رفتي دانشگاه دهليمرکز کتابخانة  به مايبعد نصف روز

 و دوصد و پنجاه نسخة يباً ده هزار کتاب چاپيتقر ي فارسيها در قسمت کتاب. ميآمد
ث، فقه، ي و حديمختلف، از جمله علوم قرآن  و اردو در موضوعاتي، عربي فارسيخطّ
 ادبياتخ و يفلسفه، تصوف و عرفان، تار ان،ي و بيعلم کالم، صرف و نحو، معانر، يتفس

 از يان بودند، برخيخوانندگان و دانشجو  کتابخانه پر ازيتاالرها. محفوظ بودند
کس نمودن اري زي براها  از آنيبرخ  نشست ويها ي شدن جايعلمان منتظر خال طالب

ن يان از چنيدانشجو د کهيگرد ياس ماحس. ستادنديا ي در نوبت ميمواد ضرور
جانبه استفاده  همه ل و شوق و رغبتي علم و معرفت با کالم ميبها  گرانيها نهيخز

  .کنند يم
 با اهل يين دفعه هدف ما شناساي ايم، ولي شديدانشگاه دهل گر ما باز عازميروز د

 بخش ريمد.  عرب بودادبياتس زبان و يم و تدريتعل  و وضعيد بخش عربياسات
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 مانه استقبال نمود و از تکلّم مايخان ما را صم نعمان  پروفسور محمديسيانگلـ  يعرب
ما   به عرب راادبياتاو استادان زبان و . خوشحال گشت يلي خي و هنديزبان عرب به

يتدر م وي نمود و از وضع تعليفمعرالس و فعاطّالع دادي بخش عربيت علمي .  
 ، دکتر قمر غفّارير بخش فارسيمالقات نمودن با مد ينوامبر ما براروز بيستم 

 ةي ملّةجامع. ميحاضر شد) م ١٩٢٠س سال يتأس( هندوستان ةي اسالمةي ملّةجامع به
پس از صحبت پرمحتوا با استادان .  واقع استي دهليشرق ه در قسمت جنوبياسالم

م يقبال و دکتر عبدالحل، محمد ايقي، دکتر صديديز عراق رضا ـ ي فارسادبياتزبان و 
 يها س و سمتيم و تدريوضع تعل ما با ندهي آي علميها  و نقشهها در موضوع

  ميک شناس شدينزد  ازيشناس  و اسالمي، عربي فارسيها  بخشيها پژوهش
 و يشناس از شعبة مشترک اسالمميالدي  ١٩٨٨ ن دانشگاه سالي ايبخش عرب

ت خود را ادامه يمستقل فعال ث شعبةيح  به جدا شده،يشناس راني و ايشناس عرب
م يآن پروفسور عبدالحل  به کهيپروفسوران و آموزگاران بخش عرب ئتيدر ه. بخشد يم

نن، يف. ا.، ريخان ندو ق احمدي، شفيفاروق. ا.پروفسوران ز د،ينما ي مي سروريندو
د يجاهللا خان، عبدالم بي، حبيوب ندويا .، استادان ميقيصد حت فر,يخالد عل .م.س
ة بخش ي استادان در نشري علميها محصول پژوهش. برند يم تيالم اختر فعي، نسيقاض
  آنيها  و فشردهيزبان عرب  بهابد که آني يانتشار م» ي عربادبياتمجلّة « يعرب
  .کنند يل ميان تحصي نفر دانشجو٣٠٠ يبخش عرب در. رسند يطبع م ي بهسيانگل به

ت خود شروع يالفع بهميالدي  ١٩٧٥مستقل سال شعبة  ز چوني نيشناس بخش اسالم
خ اسالم، ي، چون تارياسالمـ  يفرهنگ عرب خ ويتار  به مربوطيها در آن فن. نموده است

، کالم، فلسفه، ي و نقليعلوم عقل  و معاصر عرب،يانگي، عصر ميفرهنگ تا اسالم
 .شود يم داده مي تعل…عرب و ادبيات، زبان و ي اسالميها خ تشکّل و تحول مذهبيتار
، يل عزميث اسماعي، شاسعاخترالو ،يروقاان پروفسوران عمادالحسن آزاد فيدانشجو به

  يد شاهد عليده خانم، سيفر ،ي احمد کمال، اقتدار خان، محمد اسحاقياستادان راز
  .آموزند يسبق م

  و اردوزبان فارسي، عربي ارزش به اصدها جلد نسخة خطّي ب داشتن کتابخانة دانشگاه با
  .آيد شمار مي فرهنگ و تمدن اسالمي ايراني در سرزمين هند به هاي معتبر يکي از گنجينه
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ز ي نين موزة ملّينام جواهرلعل نهرو، همچن  بهدانشگاه  دانشگاه همدرد،يها کتابخانه
ن از وجود يباشند که ا ي مختلف ميها  در رشتهيفارس زبان ي به خطّيها پر از نسخه

  .دهد ين مژده مين سرزمي ايها در کتابخانه يکي تاجيفوذ فرهنگ فارسن نة بايخز
 ي جمهوري فرهنگيزنينو را يرگ واقع در دهلام لکيت ابانيد گفت که در خيبا
 در ينة گسترش زبان فارسيموجود است که در زم رانيران و خانة فرهنگ اي اياسالم

  .ندباش يال مفع ارين هند بسيگر نقاط سرزمي و ديشهر دهل
کارمندان . برد يت ميال فعيقات زبان فارسيمرکز تحق راني اي فرهنگيزنيدر نزد را

 يين هند بازگوي را در سرزمي و علم و عرفان فارسادبياتفرهنگ و  آن وسعت نشر
خ و فرهنگ و ي تاريها يژگي و پژوهش ويشناس رانيمسائل ا يق و بررسينموده، تحق

مرکز . اند ت خود قرار دادهيال فعيرا از اهداف اصل ي گذشته و امروزة فارسادبيات
که از » يپارس قند «يادبـ  يمجلّة علم. خود را دارد ية علمي و نشري و غنيکتابخانة با

ان محقّقان و يم ة معتبر دريک نشريعنوان   بهابد،ي ي انتشار محال تا به ١٩٩٠سال 
ن فصلنامه يدر ا. دا نموده استي پيا ستهيشا ران مقاميدوستان هندوستان و ا ادبيات

،  و ديگر فارسي زبانانران و هندوستانيا زبان يمقاالت دانشمندان و استادان فارس
  .رسند يطبع م  بهشده  قبالً چاپي فارس مهميها ن متنيهمچن

» نور«لم يفوکرين مرکز ميران همچني اي فرهنگيزنيرا د است که در نزديقابل ق
الفعهندوستان مشغول استيها  کتابخانهينسخ خطّ يبردار سخهن  بهبرد که يت مي  .
 سة مهمن مؤسيت ايال ما با فعير حسن عابديام ديواسطة استاد س يه و اشتراک بيتوص با

معلوم . مي مالقات نموديريپ  خواجه  يدکتر مهد م و با راهبر آنيک شناس شدياز نزد
ه شده است و يگر تهي عليشگاه اسالمکتابخانة دان ي خطّيها د که تا حال نسخهيگرد

  .ده استيفهرست کامل آن مرتّب گرد
 ي و فرهنگيراث علمي ميف و معرييمرکزها شناسا ني ايق، هدف اساسين طريهم

 هند موجودند، يها  از کتابخانهياري که در بسيا ناشناخته ل وي اصيها ران و هند، منبعيا
 ي خطّيها  نسخهي داراي و فرهنگي علمسات و مراکزمؤس ها،  با کتابخانهيهمکار

، چاپ و نشر آثار تحقيقها،   آنيفرهنگ  ويراث علمي ميجهت حفظ و نگهدار
  .باشد يم زبان هند ي فارسادبياتمندان  شهيارزشمند اند
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شوند که استادان،  ير مي داييها نارها و کنگرهيوسته سميپ جا ني اها تيالن فعيجز ا به
موضوعات   بههم آمده، راجع  بهها  آنينة برگزاريزم  دريراني و ايپژوهشگران هند
خ و يتار  به نکات مختلف مربوطيبررس  بهند و برابرينما يم ي علميها يمختلف سخنران

  .ندينما يتبادل نظر م ي فارسادبياتفرهنگ و 
 يس آن آقايران، از جمله رئين خانة فرهنگ ايمسئول  است کهيادآوري  بهالزم

 خوش يليرا خ  ماي مظفّريران در هندوستان آقاي اي فرهنگيزنيس رايئر ب،يشک
مان امکان دادند که ما از ي نموده، براييرايپذ

در . ميياستفاده نما ن مرکزي ايها کتابخانه
شناسان هندوستان  رانيکتابخانة مذکور اغلب ا

استاد  مالقات ما با. بود را واخوردن ممکن
 دکتر فاطمه ،يهر دهلوظ، پروفسور ايعابد
گران ي و ديونس جعفري س، پروفسوريبلق

صورت  ي و معرفتي فرهنگيدارهاي مالقات و دين مکان برگزاريمحض در هم
  .گرفت يم

ران ي اي فرهنگيزنين در کتابخانة راي معيروزها ز ما دري نيبا استاد عابد
 و ي ما دوستف که با پدر بزرگواريو انسان شر ر خرد، عالم فاضلين پيا. ميخورد يم وا

 نموده، يفعالمان معر  بهنمودند و ما را ي ميسرپرست همتانه يما عال  به داشتند،يهمکار
  .نمودند يل مي تشکي عاليها  و مکتبي علميمرکزها  ما را ازيدهايمالقات و بازد

 زبان هند که براي تحصيل  فارسيادبياتنخستين پژوهشگر  گاه ما چون ايشان از قبله
 يهندوستان آمده بود و منبعد از هندشناسان نام ي بهشورو  از سابق اتّحاديو بازآموز

خاطر   بهکستانيتاج  به خود رايان صحبت سفرهايدر جر. کردند يم ادي يکين  بهد،يگرد
اف و  نيازاف، عبدالمنّان نصرالديعبدالقادر من ـدانشمند خود  آورده، از حال دوستان

  .شدند يگران پرسان ميد
ل ي در هندوستان تشکي گسترش زبان فارسيها راه  ازيکيذکّر است که باعث ت

 از کشور هند يساله ماه دسامبر در نقاط همه  هند است کهيانجمن استادان زبان فارس
 اشتراک در يز برايباشند، ما را ن يانجمن م نيس اي که رئيهر دهلوظا. گردد يبرگزار م

اصول اعمار ) م ١٥٥٦-١٦٠٥(اکبر 
اصول  هندي را با يها عبادتگاه

دورة  معماري فارسي آميزش داده، به
 .نو معماري هندوستان ابتدا گذاشت
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م و يگشت يوطن برم  بهديدسامبر ما با ماهفانه، متأس. انجمن امساله دعوت نمودند
  .ميورز  شرکتينفوذ علم ن انجمن بايم که در اينتوانست

 احتي سيافتاد، ما را برا يل موافق مي تعطيروزها  بهآخر هر هفته که اساساً
. کردند ي ميي رهنماين افسانويگر سرزميد ي و شهرهاي شهر دهليخي تاريها يجا به

، ي و فرهنگي آثار هنريمنظرة عموم  بهفرها بود که مان سيان انجام ايدر جر
اکان ي ني و معرفتيفرهنگ راثي حفاظت ميها سه، مؤسي و مدنيخي تاريها يادگاري

  .ميافتي دريمعنو يها دارها و مسافرتين دي از ثمرة ايشناس شده، برداشت افزون
گره معروف آم ن که با ناين سرزمي اي از شهرهايکي  بايي ما آشنايخصوص، برا هب

 جمنه يايدر ساحل راست درميالدي  ١٦گره در عصر آ.  بوديناشدن است، فراموش
. ان هند بوديموريت مرکز دولتميالدي  ١٦-١٧ يو در عصرها قامت افراخته

ره مقام يغ محل و د، تاجيگره، مسجد مروارآ آن قلعة ي مشهور معماريها يادگاري
 يها دست مثال يدة بيآفر  به که مايوقت. بخشند ي را بازتاب مين شهر فرهنگي ايخيتار

 زاده تورسون رزايار شعر مياخت يم، بيدوخت يده مي دمحلّ تاج ـ ين انسانيآفر معجزه
اعجاز ناتکرار   الهام گرفته در وصفمحلّ ب تاجين منظرة دلفريآمد که از ا يخاطر م به
  :ن منطقه سروده استيا

ــه د ــب رود جمن ــدر ل ــني   دم م
ــدي ــار قـ ــرهـ م   يادگـ   يا مقبـ

  انـداخت  او نظـر    به  که يهرکس
ـ برج ا   به دست انسان    ن کـشور  ي

 پست دهـگمانم که آسمان ش به

  قـــصر ماننـــد مـــاه نـــورافکن
ــرهيپرحـــشم، دلپـــذ   يا ر منظـ

   چشم خود منور سـاخت     يساعت
  مشعل افروفتـه اسـت از مرمـر       

 لک بنشستـه فـا مين ـيبر زم
. گرداند يرت ميح  بهلينندة آن را تمايبدة ي دمحلّ تاج  شکوهيواقعاً هم اثر تجلّا

ده يش ديها بهي از کتياريبها توجه کرده و با بس گران ن آثاريا ک بايکه از نزد يوقت
 از علم و يا نهي بلند گنجين بناهاي از ايکي م که هريديرس يم جهين نتيا  بهم،يدوخت يم

د يات و امکانات شازي امروز با همه تجهيايدر دن. روند يم شمار  بهفرهنگ و هنر
 يها گل ن آن بايي مرمر و تزيها  سنگي بر روياکحکّ. کرد جادي ايين بنايتوان چن ينم
شمار   به اعجازي نوعيکار  پس از کندهها حة سنگيال دادن آن در با و قراريز و زير
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ز است که تنها يانگ چنان شگفت هنرمندان آن ي هنريها ها و ظرافت ييبايز. ديآ يم
دست آن برد،  رهينان چيآفر قدرت خلّاقة نقش عظمت و ي بهتوان پ يک مير از نزددايد با
ست که يسبب ن يب. شرح آن ناتوان است ان آن عاجز و قلم ازيرا که زبان از بيز

آن . ا دانسته شده استيدن باتي از عجايکي داشته، يجهان ي شهرت عموممحلّ تاج
ل يو» تمدن خيتار «فمؤلّ. گانه استي ذات خود  به شده،يزير  طرحياصول اسالم با

آن را … ”که  سدينو يده، مينام»  جهانيها ن مقبرهيباتريز« را محلّ دورانت تاج
 در يمقتدر مدن کرةين پيا. “اند ن دانستهي زمي معمور امروز روين همة بناهايتر کامل

گم يببانو  ارجمند  ـيهمچون مقبرة زوجة و) م ١٦٢٧-١٦٥٨(زمان سلطنت شاهجهان 
 که محلّ اد تاجيمقصد بن با. افراخته است  جمنه قامتيايگره در ساحل درآ يکيدر نزد

ده است، هنرمندان ماهر ياد گرديبن  سال٢٢ هزار نفر در مدت ٢٢کوشش و زحمت  با
ه جمع آمده ي همسايکشورها ت ويتنها از گوشه و کنار هندوستان، بلکه از وال نه

ن ي، بهتري رنج لعل از دهلي جـ ان از الهور، لعلگر نامدارج قاسم  ـزرگر ممتاز. بودند
ل يراز، رسايخان نقّاش از ش هر، امانت از ماوراءالنّيل افندياسماع ـزمان  گنبدساز

تراشان و نقّاشان از بلخ و بخارا،  گر سنگيخان از عربستان و د زمان قادرـ  ممتاز
بها  متي قيها  هفت نمود سنگ ويتابوت ملکه با س. دعوت شدند رانيبلوچستان و ا
اقوت ياز آن جمله، .  شديکار آورده شده بودند، خاتم کي دور و نزديکه از کشورها

 نادر از کوهساران اطراف، مرمر يها ن سنگيجاده بريب شم ويق، الماس و يسرخ و عق
اقوت زرد ين، الجورد از بدخشان، يشم و بلور از چي وال راجستان،يد از مکران و ريسف

گر ي، مرجان و صدف و دي شماليقاين از افرينقش روزه از تبت، الجورديز مصر، فا
اد ي بنيحشمت منتها قصر با. شده بودند افتيه دريگر ممالک همسايجواهرات از د

وجود چمن و گل و سبزه در  . آن در همه کشورها آوازه شديباگيد که زيگرد
  .بود دهيآن بخش بهي  دوچندانييبايابان و اطراف آن زي خيها کناره
 کند، يمانند م» ماه پره«  به که آن رامحلّ دار تاجيض ديف زاده از اثر رزا تورسونيم

  :خواند ين و ثنا ميآفر کار انسان دست معجزه به
  رانـــهيشـــهر و، گــره آا مگـــر يــ 

ــ ــالهايــ ــهر ســ    درازيا دل شــ
ــ    ره همخانـــهگــشته بـــا مـــاه پـ
ــازن ــازيســــوزد از داغ نــ   ن ممتــ
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  شاهجهان» عشق و مهر  «ا که از    ي
  اسـت  ن و نه آن   يم، نه ا  يراست گو 

 لـعـر مشـنـز ه اتـروخـفلق اـخ

ــعله ــوز يا ش ــا هن ــده ت ــشان  مان   ن
ــت   ــسان اس ــت ان ــار دس ــه آث   هم

 لـحـم اجـت تــذاشـام آن را گـن
 کند که معماران صاحب ي در آن ظهور ممحلّ تاج ي و ارزش معنويعيت بديماه
ه شاهجهان در آن نزاکت، صداقت و يمطابق غا اند ر توانستهينظ ين مقبرة بياعجاز ا

 زن را که در يگر وفاداريمقبرة ناتکرار بار د نياد ايبن. نديم نما زنانه را تجسيزگيپاک
امروز تابوت .  کرديدار نهييگرفته بود، آ ثنا فرا شه مورد مدح وي هميعرصة شعر فارس

  .قرار داده شده استساختمان در کنار هم  نير گنبد ايشاهجهان و همسرش ز
 يکريسـ پور دن فاتحي دي ما برايخيموضعات تار نيدار خود از اي دةدر ادام
 يلومتري ک٤٠، در مسافت )م ١٥٦٩-٧٥ (م که در زمان اکبر ساخته شدهيرهسپار گشت

اکبر آن را مدت نه چندان   کهيزمان. ک شکوه و عظمت خاص پابرجاستيگره با آ از
 از يکي  بهن شهريد، ايبرگز ان هنديموريتخت دولت تيث پايح به )م ١٥٨٣تا سال (اد يز
جالل .  افزوديليخ ده، وسعت و عظمت آني جهان مبدل گردين شهرهايتر شکوه با

وان خاص، يد ي سنگيها  و ستونها ها، سرستون بهي را در آن زمان کتيکريسـ پور فاتح
 ،)م ١٥٧٦(زه ا، بلند درو)م ١٥٧١(ربل ي، خانة راجه ب)م ١٥٧٢(، مسجد جامع محلّ پنج

 يها که با قلم) م ١٥٧٣ (يم چشتيخ سلي، مرقد شيخانة شاهدختر عنبر، کاخ جادوب
با يع ز مرقّيها ي شده و با کاشياکف نقش بسته و حکّيبا و ظري زيرهايتصو توانا و با

 نام  باي کاخ بزرگيکريسـ پور در فاتح. ديبخش يمان  دوچندييباياست، ز ده شدهيپوش
  شهريباي پنج طبقه بوده و از طبقة پنجم منظرة زيافراخته است که دارا  قامتمحلّ پنج
  .ت دلربا و نظررس بوديوارها نهايش داخل بنا و دياصول آرا. شود يم دهي ديخوب به

. ارتگاه مردم عارف استيد ساخته شده، زيمرمر سف  ازيم چشتيخ سليآرامگاه ش
  .موجود است خان مدر طرف راست آن قبر نواب اسال

د که ساختمان آن در يآ يشمار م  بهن شهر قلعة اگرهيا يدنيگر دي ديها ي از جايکي
 خان  محمد قاسميتحت راهبرميالدي  ١٦٧٤سال  ده،ي اکبر شروع گرديزمان حکمران

  .ده استيانجام رس به
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 از  پدرش اعتمادالدولهيپادشاه برا ريهمسر جهانگ  ـ که نور جهانييبايمقبرة ز
گره آبامنظر شهر يگر زي ديها ي از جايکي، )م ١٦٢٢-١٦٢٨ (سنگ مرمر بنا نموده است

 يبها متي قياست که در دوران پس از عهد اکبر سنگها باعث تذکّر. شود يده ميبرشمار
ها فراوان و  ش مقبرهيمت رنگه جهت آراي قيها سنگ  ويدر معمار) لال(د و سرخ يسف

 ي اصول معماري از هماهنگيا وله که نمونهاعتمادالد  آرامگاه.اند ماهرانه استفاده شده
 يها  است که در آن سنگيين بناهاياز نخست يکيشود،  ي محسوب ميراني و ايهند

ست که جواهرلعل يسبب ن يب. شده است يکار  خاتميمت با ظرافت و نازکيمختلف پرق
  . کرده استيامگذارن» يمعمار د صنعتيمروار«نهرو آرامگاه اعتمادالدوله را 

گر از وسعت يم، بار ديکرد يارت ميمحمد اکبر را ز نيالد  که آرامگاه جالليوقت
 ين هند برايخ سرزمي که در تارياسيمقتدر س تين شخصي ايخين مقبره شکوه تاريا

 يها  خدمتيخ جهانين کشور در تاريا ياسي و باال برداشتن مقام سيرواج دولتدار
گره در قصبة آرون از شهر يمقبرة اکبر ب. ديگرد يده است، آشکار ميسانسامان ر  بهستهيشا

 هندوستان و نمونة کامل يخيتار ن آثاري از بهتريکيسکندره موجود بوده، امروز 
ن ي سالطيها آرامگاه اکبر از مقبره د گفت کهيبا. شود يده مي عهد مغول برشماريمعمار

 در سراسر در يکلمات و عبارات فارس. است منظوم ي فارسيها بهين کتيهند نمونة بهتر
 در در ورود و در يات فارسياب.  و احجار استها وار مقبره منقوش بر چهرة سنگيو د

در .  متعلّق استيرازيعبدالحق ش  به موسوميقلم کاتب  بهقيف نستعليخطّ ظر  بهمقبره
  :ت از آن استيب ني داده شده است که اي جايلدة مفصّي از درها قصيکي

 نيعرش بر  برتر ازييبنا يمرحبا عال باغ بهشت  بهتر ازييمرحبا خرم فضا
 يکي نما در هر  قبر اکبر در چهار طاقين رويمرمر ينماها در دورادور طاق

ف ياز آن جمله، در توص. باشد يفش نامعلوم ممؤلّ به شده است کهي کتي از مثنويتيب نُه
  :ده استين ثبت گردين هند چني سرزمياسيس طي و شکوه اکبر در محييمقام رهنما

  جهـان  اش در   روان شد چو آوازه   
ــت آن ــه رو بپرداخ ــيگون   ني زم

  سـال   در افزون ز پنجـاه     يتيگ به
 جهان نيرد اـآباد ک  دل ـچو از ع

ــه در دل نگنج ــک ــاني   د راز نه
  نيآفـر  نش جهـان  يکه کرد آفـر   

   جـالل  ي ز رو  ين کرد شاه  يچن
 روان  آن جهان رفت روشنيسو
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 واقع بوده، ي از دهليلومتري ک٢٤٠ز که يپور ن ي جيافسانو مه ويبا شهر قد ييآشنا
ن شهر مورد عالقة يا.  بوديناشدن  ما فراموشيدارد، برا يادي زي باستانيها يادگاري

با ي و زيدني ديها دار مکانياحت و جان در گرو ديس  است که دل در بنديتمام کسان
ن يا. ميدارد، رفت  شهر قراري که در قسمت شرقيمعبد دنيد  بهقبل از همه، ما. دارند

با و ينات زييمت مرمر با تزي قيها از سنگ شکوه بود و ساختمانش ار بايمعبد بس
رفتند،  يجا م آن  به تماشايبرا دسته ـ مردم دسته. ر ساخته شده بوديف ناپذيتوص

  .خواندند يمافتادند و دعا  يم رو  به کف ساختمانيها  سنگيمخصوصاً هندوها که رو
 بود يا طبقه ن منطقه ساختمان چندي ايخي فرهنگ تاريهست گر گر افادهي دياز بناها

 از ين ساختمان در مکانيا.  شده بوديز طراحيانگ شگفت يبا و با معماري زيليکه خ
  .معروف بود محلّ هوا  بهشهر قرار داشت که

با در مرکز شهر ي زيميد، ساختمان قديسر گرديما م يدن آن براي که دييگر جايد
 يها سنگ ز باي ن ن موزهيا. گرفت يهمگان قرار م دي مورد بازد صورت موزه  بهبود که

  آني سنگيها ستون. ساخته شده بود يشکوه طرز با  به شده ويکار مرمر کنده
ق ي دقيمهندس گوناگون و با يها شکل  به شده،ي طراحها ا بتيوانات ي حيها شکل به
 يوارهاي دي بر رويبايز يرهايتصو. ختيانگ يننده را برميرت هر بيکه حشده بود  بنا

  .نمود يم  سرگرمي مدت طوالنيم شده بود که انسان را برايداخل سالن ترس
شتر ي بييآشنا  بهم کهيشناختن و دانستن ما امکان داشت ن سفر پربار ازي ايدر درازا

دار از يد.  بودير هند دهل توقف ما دياساس يم، چون جايسر گردي ميشهر دهل
  ةموز  ـ، جواهرلعل نهرو، خانهيماهاتما گاند نام ي بهها ، موزهي آثار هنريها شگاهينما

 يها تي شخصيها ، آرامگاهيخي و تاريآثار باستان ،ها ، مساجد و عبادتگاهي گانداندريا
  .ر بودمان خاطرمان و مؤثّيبرا رهي و غيمنار، قلعة سرخ دهل بزرگ، قطب

ون نفر يلي م١٤ش از يآن ب. استيرنفوس دني سيشهرها  ازيکي يد گفت که دهلياب
ن شهر سرسبز و خرم، يا. دامن پهن کرده استا  جمنياي داشته، در ساحل درياهال
تخت ين پايعنوان سرسبزتر  بهخوشبو بوده،  رنگارنگ ويها  درختان متنوع و گليدارا

  .جهان شناخته شده است
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آن طول عصرها ناظر . دارد» مهابهاراتا «ي و حماسيباستان  در اثرشهي ريخ دهليتار
 پندوها، مورها، يها سلسله.  بوده استياديامپراتوران ز ظهور و سقوط شاهان و

تسلّط خود در  را ي دهليالدي م١٢ تا قرن يگريد  پس ازيکي ها ها، چوهن گوپته
ن پادشاه ساللة غالمان زمام يولا ـک يبن آيالد قطب که از مسلمانان پس از آن. داشتند

 يها د، سلسلهيتخت سلطنت خود برگزي پايرا برا يدست گرفته، دهل  بهحکومت را
پادشاهان ساللة . دارالسلطنت خود قرار دادند  راي دهليان، سادات لوديان، تغلقيخلج

 مرکز عنوان  به نه تنهايجه، دهليساختند و در نت تخت خودي را پايز دهليان هند نيموريت
  .فرهنگ هم درآمد  هند، بلکه مرکز علم و فضل وياسيس

تخت ي پاميالدي ١٩١١ که سال يوقت. شود يم مي تقس هدو حصّ ي بهامروز دهل
آغاز ) يو دهلين(نو  يساختمان دهل ده شد،ي کوچانيدهل  بها از کلکتّهيتانيهندوستان بر

ن قسمت يز در همي ني مأموريها اداره زمان دارد و  حاضرهيها نو ساختمان يدهل. افتي
تخت يکه در مرکز پا»  بهونيشترپتار «دنتي قصر پرزيدر باال.  گرفته استي جايدهل

سبز ـ  ديسف  ـي رنگ نارنجيدارا رقيکند، ب يل مي را تشکي معمار  بيسمبل عجا نآ
 يها رق چرخيان بيم در. کند ي جلوه ميارياخت ت و صاحبيرق استقالليب ـهندوستان 

  .است افتهير يش تصويپ ي بهرمز حرکت دائمـ  »چکره«
، از جمله، قلعة سرخ، مسجد جامع، بازار چند يخيتار يها يادگاري يقسم اساس

اد ي شاهجهان بني که اساساً در زمان حکمرانيدهل ره در قسمت شهر کهنهيغ چاوک و
  .اند دهيده است، واقع گرديگرد

 و عمارات ها ، ساختمانيو فرهنگ يخي تاريها يادگاري نة صدهاي گنجيشهر دهل
ت شده ي تثبياضيلحاظ ر ن شده و ازيبا، مزيز  ذوقي محتواي است که دارايمجلّل

  .باشند يم
ن ي مرمر]پله[ نةي ز٣٧٨ متر بوده، ٧٢ش يکه بلند منار از وقت ساخته شدن قطب

ن يتر ن و مهميباتري از زيکيآن تا امروز   سال گذشته است، اما٧٠٠ش از يدارد، ب
 يها  پادشاهان ساللهيها منار مقبره قطب در گرد و اطراف.  استي شهر دهليها جاذبه

اند،   نمودهيي در هند فرمانروا١٢-١٤ يها قرن ان کهيان، تغلقيدان، خلجيغالمان، س
  .موجودند
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خانان  ، آرامگاه خاِن)م ١٥٧٦(پادشاه  ونيهما  مذکور قبريها در قطار مقبره
ض ي خود فيز در پين مزارات متبرکه نيا ارتي قرار دارند که زيدهلز در ين) م ١٦٢٧(

ن ي ايها کارنامه  به خود راجعيها فهيصح  درياديخ شهادت زيرا تاريز. دي بخشيافزون
 را در رفعت مخصوص ها مقام آن  ثبت نموده است کهياسير سينظ ي بيها تيشخص

  .بخشد يم بازتابن هند يتبار در سرزم ي مردمان فارسيامور کشوردار
محسوب ) م ١٦٣٩-٤٨؛ لعهل قال(قلعة سرخ  يشکوه شهر دهل  از آثار بايکي

ط هند که يگذرد و شرا يساخت آن م  ازها که قرن  با آنيگردد که از نظر مهندس يم
.  استيهنوز همچنان پابرجا و باق بارد، يکرة آن ميآسا بر پ لي سيها لحظه باران هر
ز ين قلعه ني ايها دروازه. است شکل ليبا و مستطي زيها نگره کين بنا دارايوار ايد
. ده استيآن بخش  به خاصي تمام از چوب و آهن ساخته شده که عظمتيباگيز با

 آن يگنبدها  وها طاق شي، نقش و نگار پيتراش ، سنگيکار ، کندهيصنعت بلند معمار
در آن  هکتار بوده، ١٠ن قلعه يمجموعة مساحت ا. سازد يننده را مفتون ميک بي هر

 واني، مثمن برق، دمحلّ ، خاصمحلّ عام، رنگ وانيمثال د  بهبا،ين ساختمان زيچند
شکل   به تماميمهارت و هنرمند ن وجود دارند که باي مرمريها  از سنگ…خان و

ان يم اند که انسان در  ساخته شدهيبناها طور. اند ن شدهيي و تزيکار با کندهيز يها گل
  .برد يکند و لذّت م ي را مشاهده مي شهر دهليها منظرهن يدورتر آن

باعث تذکّر است که اکبر . اکبر ساخته شده است يقلعة سرخ در دورة حکمران
زش ي آمي فارسياصول معمار  را بايهند يها اصول اعمار عبادتگاه) م ١٥٥٦-١٦٠٥(

ن ي اي که معماريتين خصوصيتر مهم.  هندوستان ابتدا گذاشتيدورة نو معمار  بهداده،
شمار  ي بههند و مسلمان  صنعتي هنريافتن عناصر اجزايزش يعهد اکتساب نمود، آم

 هنوز از زمان يچند اگر.  استيگونه معمار ني نمونة روشن ايقلعة سرخ دهل. رود يم
 ية اصول هنديتجز نين سرزمي ايمعمار) ١٢عصر ( در هند ياستقرار حکومت اسالم

 هند يدوطرفة معمار راتي داده بود، محض در زمان اکبر تأثيا را در خود جيو مسلمان
جة يکه در نت قانه انجام گرفتثمر و موفّ  بايحد  بهها  آنيشو  و همراهيو مسلمان

 يها روش ختنيهم آم ي بهعني مختلف، يها  تمدن ساختمان خلقيب دستاوردهايترک
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» مغول يمعمار«نام  خ بايروجود آمد که در تا ي بهي اصول تماماً نوي و هنديرانيا
  .شهرت دارد

وان خاص داخل قلعه يوان ارم و دي ديداخل قصرها ينقل راهبلد بناها  بهبنا
 ها ضمن فروزان شدن چراغ. ديگرد يفروزان م شمار ي بيها  کرده شده، چراغيبند نهييآ

 يليآمده، منظرة داخل قصر را خ جلوه  به رنگارنگ سقف و شفت تاالرهايها سنگ
وان خاص داخل قلعه يارم و د واني ديبا سپارش شاهجهان قصرها. ديگردان يربا مدل
  .اند شده نّت دادهيروزه از نو زياقوت و فيمرمر و  با

  .دنديبخش ي مانها حسن دوچند فواره  نزد کوشک و قصرها رايها باغ
است ) ه مسجدعجم( مسجد جامع يمقدس شهر دهل  ويخي تاريها يگر جاياز د

 ک قلعةي نزدي مسجد جامع در بلندينما. است ان هنديموريجاماندة دورة ت  به آثارکه از
وارها، ي، ديکار طرز کنده. اعمار شده است جهانمسجد در عهد شاه. سرخ قرار دارد

آور  ب تعجها طاق شي مسجد، در و پيگنبدها ها، ها، مناره بهي، کتها يکار ي، کاشها ستون
  .تواند ي داده ميجا کننده را زار عبادت ه٢٠ک وقت يمسجد در . است

کند،  يخود جلب م  بهن عماراتيننده را در همة ايب ش از همه نظري که بيزيچ
 نقش و نگار )ص(امبري پيها  و ناميث نبوي، احاديقرآن اتيآ  است که باييها بهيوجود کت

 يها  سرودهها ن ساختماني ايها در سرستون ن است کهينکتة جالب ا. شده است
زبان هندوستان دورة  يفارس  گرفته تا شاعرانيات حافظ و سعدي از غزليفارس

ن بناها همچون کتاب تازه يا واريا در و ديگو. رسد يمشاهده م  بهکثرت  بهان هنديموريت
 پند ين فارسيريزنند و با زبان ش يم  و محبتيمهمانان لبخند دوست  بهبا و رسايان زيب با

 شده بود ياکچنان حکّ  آنيها بهيکت با بري با خط زيشعار فارسا. آموزند يو حکمت م
 نين سرزمي در اي فارسادبيات م که نفوذ زبان ويکرد يدن آن احساس مي دباکه ما 

گر، ي دياز سو. خ داشتيتار ي امروز هم محفوظ است که در درازايا همان مثابه به
 ي زبان فارسيشکوهمند  بهگري در سراسر هند بار دي فارسادبياتجلوة سخن بزرگان 

  .کند ين زبان اشارت ميو ارج و احترام مردمان آن نسبت ا
ک يم، در ي بودين مملکت افسانويآباد ا در وسعت  که ماي روز٤٠هرچند فاصلة 

بار پر از   با کولهيم، وليسربرد  به آن رايکوتاه ا در فرصتي شد و ما گويمژه زدن ط
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ش را از شناخت يشه و معرفت خوياند نة يو خز ميشتن و گوارا برگي رنگيها خاطره
ض صحبت فاضالن و يمخصوصاً، ف. ميديگردان ين غنين سرزميراث غنامند ايآثار و م

ر ين تصويتر ني در ذهن ما رنگينام پژوهان دانشمندان و ادب ـار ين ديختگان ايفره
 يگر، از تماشايبار د. نمود  را ثبتيي سبز و طاليها شناخت علم و عرفان و خاطره

 يسرتاسر شهرها  وي و غني بايراث فرهنگي مين هندوستان دارايآفر معرفت
بزرگان  يها نامه پور و سکندره حکمت محبت يگره، جآ و يشکوهمند آن، چون دهل

اند،   سرودهي و خوبيباين مسکن اخالص و مظهر زياد اي  به را کهيسخن فارس
 يمهربان م که بايدانست يان خود را سعادتمند من بزرگي شناخته، در قطار ايستگيشا با

شهر   بهدر بازگشت. ميديور گرد ن بهرهين سرزميبار ا ضيدار فيخداوند از چشمة د
 يها م، مصرعين بودين سرزمي شناخت اي گوارايها م غرق خاطره هکه هنوز دوشنبه

  :ديچرخ يما م ن شاعر در ذهنيريز
 نم مقابل رايب ينم راه آرم،  بهکه رو هم گر ارمدر قفا د انسان چشم حسرت ز شوق هند ز
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   هندةسفرنام
  ∗ رجبيانتشفق

سنده و يان، شاعر و نويشفقت رجبام  يکين سفرنامه دوست تاجين بخش آغازيا
کستان يدر شهر دوشنبه تاجميالدي  ۱۹۹۸ يها  ساليبا و. م لندن استيست مقيژورنال

 ه باشدي شبها کيتاج  بهکه ش از آنيب) وشيدار(ت نثر و محاوره شفقّ. شدم آشنا
  هنديها ن سفرنامهيتر ي از خواندنيکين سفرنامه يهرحال ا به .ه استيان شبيرانيا به
ز يران نيگمان چاپ کامل آن در بازار کتاب ا يک است که بيسنده تاجيک نويقلم  به

  . خواهد داشتي خوبيها جاذبه
   کاليرؤيا
نداشته است؟ و چرا من مستثنا  ي در کودکي ديدار از هندوستان را چه کسيآرزو

ترين   بود با محتشمي من کشوريبرا هند.  باليوود کارشان را کرده بودنديها مباشم؟ فيل
 عشق و در انبوه سبز، و نيرومندترين حس ترين طبيعت غرق ي، ديدنها ساختمان

  .در جهان يافت توان  مي کهيمهرورز
 ها  را که گاه در اين فيلمينواي يظواهر فقر و ب» التا مانگشکار «ييک سيالب صدا

، دل، ي زندگيها شنيدن واژه. کرد  ميي و فرهنگي عاطفيغنا  بهشد، تبديل  ميديده
مانند درد عشق، آتش عشق، جان من،   بهي خودي عباراتيت، درد، جان و حتّمحب عشق،

  کهيا گونه  بهکرد؛  ميتر  من شيفته را شيفتهي هنديها غيره در آهنگ جان جان و
 ي هنديها خواب«: گفتم  مي»خير  بهشب«يا » شب خوش «يجا  بهنزديکان دوستان و به

  .شدم  ميي هنديغرق رؤياها و خودم هم» يببين
                                                   

  .نگار تاجيکي و روزنامهنويسنده   ∗
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خواست خودمان را در سال   مي کهي ميالد١٩٨٠اتمان در دهه  درس ادبييدر انشا
  يکيمن در پايان هزاره دوم ميالد«: م و ترسيم کنيم، نوشته بودم تجسيميالد ٢٠٠٠

باليوود و  يها پر است از ديد و بازديدها با ستارهام  يرنامه کارنگارم در هند و ب روزنامه
  .وزيرم ترين نخست ، محبوبياينديرا گاند

  همين پس فردا،ي اکتبر امسال، يعن٣١روز .  نرسيدميديدار اينديرا گاند  بهه،البتّ
ط محافظان سيکش وزير زن تاريخ هند توس بيست و سومين سالروز قتل تنها نخست

  . سال پيش من را هم سوگوار کرده بود٢٣که  يزاست؛ رو
 هند  به سفرينگار شده بودم، هند و آرزو که روزنامه ، با ايني ميالد٢٠٠٠و در سال 

 يها بيشتر فيلم. رنگ شده بود  تازه ديگر قرار گرفته بود و کمي آرزوها الشعاع ده تحت
 زد و يدل نم  بهي، ديگر چنگ بودي غربيها  ناشيانه از فيلميباليوود هم که نسخه تقليد

 يها  بود، همراه با رقصي کالسيک هندي و موسيقها  من، آهنگيتنها اسباب دلبستگ
  .شد  مي که در هنر هند هم مشاهدهيزدگ گير غرب دور از موج همه  بهناب؛ يهند

   شانتاراميپا  بهپا
دو ي هم برا از هند برگشته بود و قبالًيتازگ  بها صحبت با يک دوست نزديکم کهام 

آغوش حال و هوا و   بهخوانده بود، من را دوباره  هند درسيها  از دانشگاهيسال در يک
  . انداختي هنديها آرزو و هوس

 يکه بخش» قيام«و » لگان» «دوداس« مثل يا  شايستهيها  فيلميتماشا  بهشروع کردم
 و ها نامهسفر.  شده است و چندين فيلم ديگريبردار آن در تاجيکستان فيلم از

نويسنده » شانتارام«ويژه رمان   به. ميزم پيدا شدندي دوباره رويهند يها سرگذشت
  .هند را دامن زد  بهآتش عشقم»  ديويد روبرتزيگرگور «ياسترالياي

شود   مي وارد هندياين آقا که از زندان استراليا فرار کرده بود، با يک گذرنامه قالب
 شکنجه  ويآنجا هم زندان. کند  مييزندگ) ي کنونيامومب (يو چندين سال در شهر بمبئ

 ياد  هند راي محليها زبان. ماند  ميشود و باز هم در هند  ميدوباره آزاد. شود مي
 يهمين حاال هم آقا. شود  ميي هميشه عاشق اين سرزمين افسانه ايگيرد و برا مي

  . هند استيروبرتز معموالً در شهر مومبا



  سفرنامة هند  ٤٢٣

  

 دوباره داردام  ي دوره کودکيرسيدم، احساس کردم که آرزواواسط اين رمان   بهتا
را  را بستم و رفتم فرودگاه و بعد از هشت ساعت پرواز، خودمام  بار و بنه. شود  ميزنده

  . رها کردمي دهلي پر سر و صدايها  ازدحام و ماشينيدر دريا

  س حيران مقدي و گاوهايحومه دهل
ناپذير بود که چند تا گاو بيچاره و  شديد و رخنه يا اندازه  بهيترافيک حومه شهر دهل

 وسط اين هرج و مرج، گيرکرده بودند و در انتظار ساعات کم شد ديد که  ميحيران را
کردند  ميبودند و نشخوار  زمين ولو شدهيدتر روترد.  

ه آدم، چگونه  قابل درک نبود که اين همه ماشين و حيوان و البتّ من اصالًيبرا
 هم و با سرعت تند و  بهقدر تنگاتنگ و تقريباً چسبيده هم بخورند، اين  بهکه اين بدون

  .دکنن  ميبدون چراغ ترافيک حرکت
 در طول سفرم. س نيستند مقديگويم، منظورم فقط گاوها  ميکه» حيوان«

 درکنار شتر و خر و خوک و ها مختلف هند شاهد حرکت خودروها در جاده يشهرها به
جاست که  جالب اين.  غول آسا بودميها  و فيليو مرغ خانگگربه  و سگ و ميمون

 ميان آدمان و جانورها بيرون از يگرفت و اين همساز ينم  را گازيکدام ديگر هيچ
  .شد  مي هم مشاهدهها جاده

 حد و حصرش را ي بي شکسته بسته صحبت کردم و دوستيبا راننده دو کالم هند
خواست از من پول  ي کرد و نممدعوتاش  نهخا  بهکه بالفاصله يطور. آوردم دست به

  .نرفتم و پولش را هم دادماش  خانه  بهيو سپاسگزار اصرار با. بگيرد
» يفرنگ«. ر استدر اين موقع سال غيرقابل تصو» ها يفرنگ «ي براي دهليهوا
آقتاب، داغ داغ . برند  ميکار ها به ي هنوز هم در مورد اروپايها ياست که هند ياصطالح

 ها  در امتداد جادهي هم اندک نبود و شهردارها  سبز سبز و تعداد درختها درخت وبود 
  . تازه کاشته بوديها نهال

   نزار و خوشبختيگداها
. شود  مير کمتر ميسي در حومه دهليخارج  يکي امکان مشاهده مناظر اطراف برايول

 آيد و از شلوارت مي  ژندهيها با لباس از بس بعد از هردو سه دقيقه يک کودک پابرهنه



  ٤٢٤  قند پارسي

  

برد، سپس   ميچسباند و سمت دهنش  ميهم  به دستش رايها کشد، نوک انگشت مي
  .خواهم  مي»غذا «ييعن» کهانا«: گويد  ميمالد و  ميشکمش را

ل پنجاه يا صد  دو بار اويشود که يک  مي هم باعثي دهليندانستن نرخ و نوا
ا دو و نيم دالر است که شايد بيشتر  که معادل يک تي بکنها تک سائل تک  خرجهيروپ

گداها   به، اگريبعدا ديدم که مردم محلّ.  باشدها  دوروزه آنيروزانه يا حتّ از درآمد
  .دهند  ميي ريز يا فوقش پنج تا ده روپيها ه سکّها آن  بهبکنند، مرحمت
دم، دا شان اسکناس ييک  بهبار که خودرومان در راهبندان گيرکرده بود و اشتباهاً يک

 ما و اشاره پوليشيشه ماشين چسبيدند و با ا  به از پسرک و دخترکان ديگريفوج
 دادم رسيد و همه را از دور  به رانندهآمدند که يبعد از آن گروه ديگر. خواستند

  .خودروش دور کرد
بلند خنديدند و پريدند ويدل بگيرند، با صدا  بهيا که عقده ، بدون اينها هبچ  
شد در   مي بود و اين حالت رايشادشان پر از اميد و نشاط و زندگحرکات . دويدند

، شعله اميد چشم و دلشان را ياز سائالن مشاهده کرد که در عين فقر و ندار يبسيار
  .دارد  ميروشن نگه

   آگراي کرايه کردم و راهيدرنگ يک تاکس ي نماندم و بيروز نخست در دهل
  .شدم

   شناسنامهيماشين، يعن
است و بايد حدود پنج ساعت سمت جنوب   کيلومتر٢٠٣ و آگرا ي دهلفاصله ميان

دآباد، پالوال و ماتورا يتر فر کوچک ياگرا از شهرها  بهدنيدر راه رس. شرق حرکت کرد
گر از هم جدا شده و يجات ديسبز و اهيع ذرت و گي که با مزارع وسيکن  ميهم عبور

 ذرت درست يها از ساقه تاًشکل هست که عمدي  گنبدةن کلبيوسط هر مزرعه چند
  .مزارع باشند ني ايد هم سرپناه کشاورزهايبان و شاياند و ظاهراً سا شده

 گر کاال ويشهر د  بهک شهري درازند که از يها وني جاده کامي رويها نياکثر ماش
 ي و هنديسي انگليها زبان  بهبرند و پشت هرکدامشان با حروف گنده  ميخواربار

  .»بوق بزن «يعني» آواز کارو«ا ي» هورن بلو «نوشته
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 ر مکريها کردند و بوق  مي را مراعاتها وني کاميها ن درخواست رانندهيهمه ا
. ند آن عقب چه خبر استيگذاشت که راننده بب يون نميع کامي وسةظاهراً بدن. زدند مي

 يزدن داشت و چه برا بوق  بهي عشق خاصّي هنديها  ما هم مثل اکثر رانندهةرانند
 کرد و در  مي نثاريا رهين زنجي سهمگيها  و خودروها، بوقهااکشي ري، چه براها ونيامک

 داد و پرت  مي جاده هليدو سو  به راها نير ماشيسااش  نيواقع، با قدرت بوق ماش
  .رفت  ميکرد و جلو مي

 از» .جاد ِدونه«:  را بخوانمها وني از کاميکي پشت در عقب ي هندة کردم نوشتيسع
 يک ينام» جاد ِدونه«بود، گفت، » مانو«راننده که نامش . ح عبارت را خواستمي توضراننده

  او ثبت شدهة هندو است و اضافه کرد که پشت خودرو خودش هم نام طبقيها از طبقه
  .است» قهرمان «يمعنا  بهکه» کينا«

جدايي طبقاتي هندوها کمال احترام را داشت  بهني بود ومانو، هندوي متدي .
 ةترين نکته توي کيش هندو همين مسأل از او پنهان بدارم که براي من غريب انستمنتو

ي ها ا او ترجيح داد صحبتام. شود ها مي اقسام تبعيض که باعث انواع و ستها طبقه
 افتخارش ة نايک مايةناشنيده بگيرد و بار ديگر تأکيد کرد که طبق کفرآميز من را

  .است
 يها نوشته  حکم شناسنامه را دارند و نشان ودر هند غالباً ها نيافتم که ماشيبعداً در

  .کند  ميص آن را مشخّةت رانندين هوي ماشيها شهي در و شيرو
گروه  تاتا نام» تاتا «يها ن مدليتر  هند بود؛ از تازهةک و مدرن مانو ساختيخودرو ش

 است که يا زرتشتي ي متمول پارسةک خانوادي  بهق متعلّي هنديها  از شرکتيميعظ
  .ف خواهم کرديتان تعريداستانش را بعداً برا

  انسان و رقص کبرا  شبهيها بوزينه
 ماربازها و ينفر ۵-۶ک گروه يف کرد، قه توقّي چند دقيبرا  مانو کنار جادهيتا تاتا

ر يک تيماندند، از   ميدو بچه آدم  به کوچولو کهةنيدو بوز. دنديرس بازها از راه نهيبوز
ه ي چند ثاني براين جوريداشتند و هم  ميشان را بريها رفتند و دست  مي کوتاه بااليچوب

  .زد  ميشان خشک
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  عمرمي بودند که من تويآزاد کم شبه ا دستي آزاد يها مونين مي نخستها نيا
 يول. ده بودمي وحش ديها  باغيحال و کرخت را تو ي بيها نهيه، بوزقبالً البتّ. ام دهيد
  .کنند  ميدانستند چه کار  مي داشتند وي شبه بشريها رکت افاده و حها مونين ميا

دش را ي پرپشت سفيد هم کنار در خودرو نشست و ابروهايسف شير ريمارباز پ
ک دست سرپوش سبدش را يبعدش هم با . نواختن لبکي ن  بهشروع کرد گره کرد و

  کفيوضوح تو  بهشد  ميرااش  نکيترسناک که شکل ع يک مار کبرايبرداشت و 
  .دن گرفتيرقص واش بلند شد ويواش يد، يسرش د

هرکدام صد . باز از ما حق طلب کردند نهيمانو پشت فرمان نشست و مارباز و بوز
فرق سر بردند و سپاس گفتند و ما   به دستشان رايها گرفتند و نوک انگشت هيروپ

  .ميآگرا راه افتاد  سمتةدوبار

  نگين تاج هند
 عمده يمغول بود، اکنون از شهرها يتخت امپراتورهايان هند و پي نگيآگرا که زمان

 يت جهان در هند زندگيجمع ششم کي. الت هند استين ايتر تياوتارپراِدش، پرجمع
شتر يب. اوتارپراِدش است اي» يالت شماليا«ن يم هميت هند مقيششم جمع کيکند و  مي

: کار ببرند  بهراش ا يسيانگل فالت مخفّين اي نام ايدهند برا  ميحيمردم هند ترج
  .»يوپي«

اموناي« رود ة است در کرانين مقصد سفر من بود، شهريا خود آگرا که نخستو ام «
 ي است که تويامونا همان رودي. تي هزار جمع٥٠٠ون و يليک ميبا حدود » جمنه «اي

 که يلومتر طولي ک۱۴۰۰زد و درواقع با حدود ير  ميس گنگ مقديها آب  بهشمال هند
  .گنگ است  بهرود متصل نيدرازتردارد، 

 آمده و» ماهابهاراتا «ين بار در کتاب حماسينخست» آگرابانا«شکل   بهنام آگرا
 يالدي م۱۷ا ي ۱۶ يها در قرن. اند  کردهيمعرف» بهشت«ا ي» سيپرد«معناشناسان آن را 

ي ادار  مغول بساطيامپراتورها. ن شده بودي زميس در روي از پردي تمثاليراست  بهآگرا
هم  ن حاالي ساختند که همييها  و باغها ن شهر پهن کردند و ساختمانيشان را وسط هم

  .ديآ  ميشمار  به در هندي گردشگريها ن جاذبهيتر عمده از



  سفرنامة هند  ٤٢٧

  

زبان  ر و شاهجهان بوده کهي چون اکبر، جهانگيتخت شاهانيپا» اکبرآباد«آگرا با نام 
 دند وي کوشيه حسابقار  در شبهي بود و در گسترش زبان فارسيشان فارس يمادر

 شهر نيامونا در هميدر کرانه رود » ي پارسيها باغ«  بهن باغ معروفينخست. ار بودنديکام
  .است» آرام باغ «ين باغ پارسينام خاص ا.  آن شاه بابر بودةشکل گرفت و سازند

 ،يهنرمرکز   بهرا ساخت و آگرا را» حصار سرخ«ا ي» قلعه الل« بابر، ةشاه، نو اکبر
  آگرا هم از مردهةدر حوم» يکريفاتح پورس«شهرک . ل کردي تبدي و مذهبيبازرگان

 ر، پسر اکبريقلعه بازمانده از جهانگ  سبز و انبوه الليها باغ. اکبر است) ميراث (ريگ
  .مغول است

يآگرا و هندوستان ساختمان  به داشت،يهنر معمار  به کهيا ا شاهجهان با عالقهو ام 
. شود  مين تاج سر هند محسوبين نگيتر ن حاال هم درخشاني کرد که همميرا تقد

 يالدي م۱۶۴۸است، سال » محل ممتاز«تبار ي راني اةادبود ملکي يکه بنا» محل تاج«
م داشت و در ي ساختمان آن نقش مستقيزير خود شاهجهان هم در طرح ساخته شد و

  .شد جا خاک ت هم همانينها
 ب دوبارهيز ا پسرش اورنگ منتقل کرد؛ اميدهل  بهرااش  تختيشاهجهان پا

، ۱۶۵۳، سال يبعد از مدت. قلعه انداخت زندان الل  بهاکبرآباد برگشت و پدرش را به
 يها هيد و تا پايآباد در فالت دکن هند کوچ شهر اورنگ  بهبيز اورنگ تختيپا

 و جاث ها  ماراتيها لرزه افتاد، اکبرآباد تحت نفوذ قوم  بها مغول هندي ي بابريامپراتور
  .ا شديتاني بريم امپراتوري تسليالدي م۱۸۰۳آگرا نام گرفت و از سال  واقع شد و

ب، ي و پرفراز و نشي غنةنيشين پيک چنيشوم با   مييو حاال، من دارم وارد شهر
 يراني ايها سينم که ضمناً در ساختن آن نقش معمارها و خوشنوين تاج هند را ببينگ تا

 تا آن هنگام. م کرديد خواهيمحل بازد نده با هم از تاجي آةهفت. ده استاندک نبو هم
  !و بدرود» نَمسته«

 پور هاي جي کاخ آبي و معبد بوزينه
منتظر  پور  کاخ شهر جيةکه در محوط جا رسيده بود که من، درحالي آن داستان ما به

و  پور شدم آبي جي يا کاخ محلّ انگيز جال بودم، مفتون عکس وسوسه» مانو«ام  راننده
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 گوي هندو شدم که  بذلهةسينگ، رانند رماَمحل انتظار را ترک کردم؛ سوار ريکشاي 
 سمت کاخ آبي راه ورتر از کاخ شهر است و به  کاخ آبي پنج دقيقه آنةگفت فاصل مي

  .افتادم
داد که   دقيقه طول کشيد و احساس عذاب وجدان آزارم مي۱۵سفرمان بيشتر از 

که من هنوزم در کاخ شهرم، يک گوشه نشسته و انتظار من را  نو با خيال اينما احتماالً
اصطالح شاعرانه، آسمان ذهنم صاف  ولي تا نماي کاخ آبي را از دور ديدم، به. کشد مي

  .کاخ آبي داد شد و همه چيز جاي خودش را به ابر بي و

  حالي با جال محلّ
اش را  هاي حاشيه ههاي تپ گار پايهمانسا ةب و آراسته، درياچ مرتّةسمت راست جاد

 صورتي دراز که آن سرش پيدا نبود، ةنرد يک. ناهارگار را هاي موسوم به تپه. شست مي
پوتي با صالبت   کاخ خاک رس راجةدرياچ درست وسط. کرد ما را از درياچه جدا مي

 کبود درياچه عظمت آن را دو برابر بازتاب ساختمان روي آب. سلطنتي نشسته بود
  .کرد مي

پوتي در چهار گوشه و يک گنبد بزرگ در وسط  کاخ آبي چهار گنبد کوچک راج
شد  نوک پنج درخت بلند و سبز را هم مي. کردند ت مي آن را داشتند مرمةهم داشت که

  . ديدمحلّ بام جال پشت روي
سينگ يکم،  ط ماديو ميالدي توس۱۷۹۹پور سال  کاخ آبي جي ف بهو معرمحلّ جال

نماي . پور بود گذراني حاکم جي پور ساخته شد و ييالق و محل خوش جيي اراجامه
پور دوران کودکي خود  جايي که حاکم جي. پور است ي اودي درياچه آن برگرفته از کاخ

  .بود را در آن گذرانده
 آمد و براي مدتي در آن اين کاخ مي ل معموالً براي شکار مرغابي بهسينگ او ماديو

اکنون . پور هم بود وزيران جي  اقامت نخستبي براي يک دوره محلّکاخ آ. ماند مي
 بااليي روي آب ة آن، تنها يک طبقةيک کاخ متروکه است و از پنج طبق محلّ جال

اي تبديل  قيمت درياچه يک هتل گران زودي به  بهمحلّ شود که جال گفته مي. مانده است
  .خواهد شد
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. است آب ساخته شده پور به فع نياز مردم جيمانساگر، مصنوعي است و براي رة درياچ
  .است شود ديد که بين دو تپه ساخته شده  مانساگر را مي شرقي درياچه، سدةدر حاشي

  !انتظار عادت داريم ما به
چون .  خوبي خواهد بودةشناسان تجرب پرنده ويژه براي  مانساگر بهةبازديد از درياچ

  .شود انواع نادر پرندگان مي زها درياچه پر ا گويند که در زمستان مي
سينگ شدم و از او  رماَ در سر، سوار ريکشاي محلّ هواي رمانتيک ديدار از جال

لي  مفصّةر پيش خودش براي من برنامماَولي . کاخ شهر برگرداند که من را به خواستم
. هغير ها و ها و دکان افپور، صح هاي جي نقّاشاعم از بازديد از کارگاه  چيده بود؛

  .کاخ شهر برگردم، کارساز نبود حتماً بايد به اصرار من که
:  گفتم“هندي است يا فرنگي؟”: گفت. جا منتظر من است او گفتم که يک نفر آن به

 ,انتظار عادت داريم و ساعت ها به ما هندي. پس نگران نباش”: تفگ. “هندي است”
 بودم و ظاهراً جا مي بل بايد آنساعت ق گفتم که نيم. “کند زندگي ما را ديکته نمي ترتيب

 موقع در اي دارد که هميشه به ساعت ارج ويژه کنم، به اي که صحبتش را مي اين هندي
 او هم سرايت ها به پس احتماالً اين مرض از فرنگي”: گفت. شود محل قرارش حاضر مي

  .و ديگر چيزي نگفت. “کرده
سوپرهليکوپتر «ل خودش قو هايش را در هم کرد و گاز را فشار داد و به اخم

هايي که مانع از  راننده. هاي مارپيچ و ترسناک، سمت کاخ شهر پريد با جلوه اش »هندي
  .شنيدند دار از او مي شدند، حتماً دو سه فحش آب ريکشاي آمار مي حرکت سريع

 آمار به.  بين کاخ آبي تا کاخ شهر طي شدة دقيقه فاصل۱۰اين بار در عرض کمتر از 
او زنگ بزنم و  من بدهد تا بعداً به  تلفنش را بهة دادم و گفتم که شمارروپيه ۲۰۰

گشود؛  ر سينگ دوباره گره ابروانش راماَ. کرد، سر بزنيم جاهايي که صحبتش را مي آن به
  .اش را نوشت و داد و رفت ر کرد و شمارهشدت تکان داد و تشکّ سرش را به

 پور رسانده بود، طبق جي ا و از آگرا بهآگر اي که من را از دهلي به مانو، راننده
 ب کرد کهتعج. رسيد موهاي مجعدش مي کرد و به  ماشينش نگاه ميةآين معمول داشت به

  .آيم، نه از داخل کاخ شهر چرا من از يک سمت ديگر مي
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 او قدر به بالفاصله از من پرسيد که چه. ر سينگ را برايش تعريف کردمماَداستان 
 صورتش تف کرده من نگاه کرد که انگار به مانو طوري به.  روپيه۲۰۰تم گف. ام پول داده

 بردم و کاخ آبي مي  روپيه داده بودي، چهار بار به۲۰۰من  اگر به”: گفت. باشم
 دليلش هم دقيقاً وسيله”گفتم . “آن هم با اين خودرو شيک کولردار تاتا. آوردمت مي
  .“هتل برسان ا بهحاال من ر. خواستم سوار ريکشا بشوم مي. بود

  هاي عربي نويس کاماسوترا روي دست
از او خواستم . خودرو تاتاي او شديداً نياز دارم کردم که به مانو ثابت فرداي آن روز به

اماکن زيادي را . من نشان دهد پور و اطراف آن هست، به جي هرچه ديدني در شهر
  .کرد ر سينگ تعريفشان را ميماَهاي مينياتور را گرفتيم که  نقّاش از جمله سراغ. ديدم

ي که روي زمين نشسته نقّاشکارگاه، يک اتاق بزرگ بود با هفت تا هشت نفر 
 نوک سوزن ظريف بود و ةانداز موهايشان به قلم. کشيدند هاي مغولي مي ينقّاش بودند و
. شد تشخيص داد بين مي ههايشان را فقط با يک ذر ينقّاشهاي  کاري و ريزه جزئيات

  .هم داده بودند بين همن ذر به
 نقّاششيرچاي هندي داغ آوردند و . ام کردند يس کارگاه راهنماييئاتاق ر به

  .کرد، بساطش را روي ميز پهن کرد انگليسي سليس لندني صحبت مي که به ارشدشان
  فکرنقّاشخود . هاي قديمي فارسي انجام شده بود نويس ها اکثراً پشت دست ينقّاش

 اش را خواندم و ثابت کردم که چند صفحه. ها اردو يا عربي باشد ويسن کرد دست مي
عنوان کاغذ  ها به نويس مذهبي عربي که از آن جز چند دست به. اش فارسي است همه
 براي من توضيح داد که اين کار اصالً نقّاش. تصاوير کاماسوترا استفاده شده بود ينقّاش

  .ان عربي يا فارسي بلد نيستندچون هيچ کدامش. ابداً عمدي نبوده است و

  حصار عنبر و فيل سواري
عيار  ي تمام  کيلومتر فاصله دارد و نمونه۱۱پور  جي حصار عنبر هم رفتم که از شهر به

ها  ها و معابد و باغ ها، قلعه اي از کاخ عنبر، مجموعه. ها است شکوه و جالل راجپوت
ها ترکيبي از معماري هندو و  تمانساخ. ساخته شده است اي بلند هاست که بر فراز تپ
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فرماندار » راجا مان سينگ«ط  ميالدي توس۱۶ ةسد ها در گورکاني است که احداث آن
  .عنبر آغاز شده بود

 اي که تنها وسيله.  حمل و نقل آن استةحصار عنبر، وسيل ترين مورد سفر به جالب
استه و پيراسته ها فيل آر ده.  حصار را دارد، فيل استة ورود از دروازةاجاز

. گردند رسانند و برمي هاي حصار مي ها را تا دروازه ش، بازديدکنندههاي منقّ خرطوم با
  روپيه کرايه کردم و از تپه باال۵۰قيمت  هم براي نخستين بار در عمرم يک فيل را به من

  .رفتم، يک عالمه عکس گرفتم و برگشتم

  باغ وحش آزاد
او قول داده بودم و از  زنگ زدم؛ چون به سينگ رماَ ر بهپو هتل، در جي از بازگشت بهبعد 

ها برساند که تعريفش را از قبل  بوزينه معبد او خواستم که با اوتوريکشايش من را به
  .شنيده بودم

بودم،  اي که نديده پور و تا لحظه  شهر جيةها، روستايي است در حاشي معبد بوزينه
هاي  ميمون تجمعي. اش راست بوده ده بودم، همهاش شني چه درباره شد که آن باورم نمي

  .هاي آن باشد اين روستا شايد بيشتر از آدم
 هاي ديگر زندگي ها در اين روستا با انواع و اقسام جانور تر اين که بوزينه جالب

اگر جيغ يک ميمون سمت يک گاو خشمگين و پريدن يک ميمون . آميز دارند مسالمت
پرسر و صدا را ناديده و ناشنيده بگيريم، از همسازي زده و  خوک وحشت ديگر روي

  .ب است و بسدهد، تعج کس دست مي ي که بهدر کنار هم تنها حس اين همه حيوان
شمار، کنار  هاي بي گاو و خوک و بز و خر و مرغ و خروس و سگ و گربه و پرنده

، شادي شدند کردند، عصباني مي پريدند، بازي مي زدند، مي روي خاک غلت مي هم
 يک باغ. ها حرف زد شان کرد و با آن شد از نزديک ديد؛ لمس اش را مي همه کردند و مي

  .کنند ها خانوار در آن زندگي مي آزاد در روستايي که صد وحش بزرگ و
گاه دارند؛ با يک بت هندو که با چنبر گل آراسته  ها براي خودشان نيايش حيوان

ها  بوزينه.  بيشتر استين برابررويي روستا چند بهها در کوه رو تعداد ميمون. است شده
 زميني نشينند که شايد برايشان موز يا بادام ها مي خزند و منتظر آدم ها مي صخره روي
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 زميني من را يک ميمون چابک قاپ زد و پاره کرد، يک بسته پالستيکي بادام. بياورند
  .پ نگاه کرد و رفتچ من چپ هاي ريخته را از روي زمين جمع کرد و به  بادام

گردن  اند؛ در انتظار گردشگرها که مارشان را دور ها مارگيرها هم نشسته کنار ميمون
ا ام من فقط جرأت کردم پوست مار کبرا را لمس کنم؛. بيندازند و با آن عکس بگيرند

  .دور گردنم ننداختمش
  .ترين جاهاي هند بود از ديدنيبراي من ها  معبد بوزينه
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  سفرنامة هند
  ∗عبدالجبار کاکايي

  بخوانيم يا»هندسه «دانستيم نمي. هايمان بود گي هبازي بچ. »هند سه برابر ايران است«
هاي آدمهاي زياد و پك و پوز اي پهناور با هقار يكردم حتّ هند را خيال نمي. »هند«

. ماشاِي بچگِي منت رها بود در آسمان بي. هند بافتم براي بادكنِك يا نميؤنِخ ر. يكجور
لي  شرِت بروس جيب داشتم با تنباِن ابريشمي و تي ي درتنه چمداني بسته بودم، نه بلي

 هند «:شنيدم گفتم و مي ريشخند و خوشمزگي مي هاي جغرافيايي غرب ايران به در كوچه
 نبود اش، مهم بختي ، خوشاش تش، بدبختيجمعي ،حاال مساحتش. »سه برابر ايران است

  .خيالِي من سالگِي بي  نبود در هشتچيزي مهم  كه هيچنه هند
هاي كوچك در  هدر اقيانوسي بزرگ با لكّ اي دارد ديده بودم در اطلس ها دِم آويخته

. ي نبودا ديدنم جدام. پرچمي داشت اطرافش كه هريك فاتحي و اميري و قشوني و
، آرام و ا راضي و خوشنودمبودم ا هند بي. كال بودم .طعم تند و تيزش را نچشيده بودم

  .صبور
صادرات سالمتي . اِي هنديتجويز اطب. دواي گلودردهاي مزمِن من پني سيلين بود

ةكراواِت پهن، زبان فلفل سوخت با  من از هند بود آدمي پشت ميزةمين حادثو دكتر دو 
تم تا سيلين نوش پني) خوبه(بازتر، كوبه  دهانت را باز كن، ”:گفت تند و تيزي كه مي

ا در جغرافيا هنوز دور در معرض نسيم هوش هندي بودم ام حاال. “نفر بعد. كوب شوي
  .در تاريخ هنوز دورتر

                                                   
  .شاعر و نويسندة ايراني  ∗
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و  از آگاهي با سينماي هند و قر هاي ديگري رسيدم مرتبه سالها سپري شد و به
هاي پليد از  خودمان، آدم اش سينماي آميز احساسات و آيينه غمزه و نمايش مبالغه

  .معلوم هاي خوب شان معلوم بودند و آدم زدن قيافه و حرفريخت و 
ها را شناختم،  دكترها را شناختم، هنرپيشه

سي نه . ها را و حاال جلوي سفارت هندم خواننده
. هايي شيرين  و خاطرهتساله با پاسپورت و بلي

هواپيما بال زنان رفت و در بمبئي . روز پرواز شد
قرآني كه . تادم بمبئي افة مطبعقرآنياد . نشست

كسي و من تا صبح گريه كردم كه  پدرم هديه داد به
  . نازل شده همان بودقرآنكردم  فكر مي

هواي  هاي فرودگاه بوي ادويه و عطر و هدر پلّ
من » هندسه برابر ايراِن« ساله بود سِن ٧با خانم و پسرم بودم كه . شرجي پيچيده بود
  .هاي كودكي  سالهاي دبستاِن حكيم نظامِي بود و خوشمزگي

ي معابد و مساجد و بازار ها و حتّ ابنيه و. بمبئي را چهار روز زندگي كرديم
تماشا گذشت و گاهي گپ و گفت  به دهلي رفتيم و ها در اقيانوس هند و به  فيلةجزير

پاكستان رفتيم  پور و به جي با تاج محل و. هاي دانشگاهي و بيست روز شد در محيط
اضافه شد و ارديبهشت سال   و كويته و كراچي و هفده روز ديگرآباد الهور و اسالم

بيست روز شد برگشتم . دو ماه بعد دوباره رفتم .ايران برگشتيم هفتاد و شش به
گروهي و امسال  دو سه سالي گذشت و دوباره رفتم و سال بعد با. درك بيشتر با
  .گروهي ديگر با

اند و خدايان  روها خوابيده خدا در پيادههاي  خليفه. هند نوار يكساني دارد در تماشا
هاِي  پرستندگاِن آدم. ذات عناصر و اجسام پرستندگان نيروهاي طبيعي و. در معابد

هاِي دوره گرد و گرماي طاقت  و فروشنده هاِي گل ِس مذاهب و حلقهكاريزما، طعِم مقد
هاي   پهن و تنهاي انبوه درختها با برگ  وـ ريگشا ـ موتورهاي سه چرخه ةسوز و نال

هاي زياد زياد، زيادتر از فرصت نگاه  آدم اي و بناهاي نوساز و مندرس و نحيف و تركه
  .و تماشا

 ةودخانبرنامه بعد بازديد از ر
هاي  سوار قايق. زير معبد بود

نفره شديم و تاريخ مختصر  ١٥
 ةهند را بدون احتساب دور

ج كنان ديديم واسالمي تفر 

 .شنيديم
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رسيد  ما كه مي صف به. ورود ايستاديم از ماهان اير كه پياده شديم در صِف مهر
  .رسيدن و گذشتن شد مثل هميشه شتاب مجهولي داشتيم براي فربه مي

رود و انبوه مسافران  يكسره پيش مي ش روان وا ي نيماييعبدالملكيان مثل شعرها
ما  كنيم تا مهر ورودي به و صبر مي رويم گرديم و پيش مي برمي. دنبالش ماهان اير به

  .رسد مي
بندي  ها بسته هايس رايزني با چمدان كنسروِِ استقبال و در قوطي قزوه آمده است به

هاي  شود اتاق اش مي خالصه .يورسيتييون شويم و عازم اينترناشنال گست هاوس مي
سمفوني  ب باهاي مرتّ و تخت هاي سقفي و كولرهاي گازي دانشجويي با پنكه

  .يكنواخت صداي پشه تا صبِح سالمتي و صبحانه
بود براي آدمي خيالي كه دست بر  اسمي.  را عبدالملكيان ساخت»من رخوتؤم«

بود د هنةا اين تركيب خالصقضا با خيال مخالف بود ام.  
  شد در بستر خيال و خيانت هالك  من ببين كه بيدل بيچاره عاقبتؤم  

  .خيالِي عبدالملكيان  سفر بود اين آدِمةاين هم شاهدش و قصّ
 اردو و سانسكريت و هياهوي زبانهاي ست در سالح كارآمد سهيل كه زبان آوري

  . از كار افتاده بودانگليسي كامالً
هاي معكوس عادِت ذهني ما را در عبور از دو ترد ها ها سمت راسِت ماشين فرمان

  .افتد فاق ميداد هم نرسيم حادثه اتّ ريزد اگر به هم مي عرِض خيابان به
دانشگاه  گروهي را دكتر اختر مهدي برد به دو گروه شديم براي دو منظور،

آشنايي مختصري در . دانشگاه دهلي ر بههكي، گروهي را دكتر چندر شاهرلعل نهروجو
ها حاصل شد ها و خواستهمعارفه و طرح آرزو حد.  

زبان  زبان فارسي در هند مثل زبان هندي در ايران غريب است و پروفسورهاي
مدرسه  ار قديمي هستند كه فارسي را نه ازيا تج ها  نوه يا فرزند بازرگاناًفارسي بعض

 انزواي زبان در واقع نسل جديد آموزش مصادف با. ندا هتربيت خانوادگي آموخت كه به
  .تازي انگليسي و ترك تازي عربي شده است هفارسي و يكّ

 صورت زنده تصاويري را از سطح شهر ه ماشين مثل مونيتوري است كه بةشيش
 روها، خياباني، گرسنگان خواب آلوِد پياده نمايش عواطف خواهندگان. دهد  نشان مي
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ِ روسري توفان رنگ  ةهاي تير جابي، پوستهاي پن هاي كشميري و لباس هاي روشن
قول خالق  هسقف و آزاد و ب هاي بي هاي كوچك و نقلي، زندگي خورده، ماشين آفتاب

  .»اين عادالنه نيست «من رخوتؤم
  .ل تعيين شد ديدار روز اوةبرنام
 حكمران سالطين ةحوز.  سرخ دهليةقلع

تركهاي قراختايي و  گوركاني كه با غلبه بر
يع بابري را بنيان ها قلمرو امپراطوري وسهندو

لياقت ترينشان اكبر شاه بود و  با. نهاده بودند
زيب كسي  اورنگ. زيب ع ترينشان اورنگمتشر

. ش حاصل استنساخ قرآن بودا دستمزد پادشاهي. سلطان حسين خودمان بود مثل شاه
رحم  هاي بي زيب مثل اغلب شاهزاده ا اورنگام. جهانگير هم پر بدك نبودند همايون و

  .بند كشيد و حكومت را در دست گرفت را بهو برادران  پدر
معماري  هاست كه رفته رفته با زاده  تاريخي هند حاصل معماري مغولةابني
 اين آميختگي زمند عصر صفوي آميخته شده است و در تاج محل نمايشي ا شكوه

  .آيد مي چشم به
و   وسيعةط سرخ با مسجد موتي و سه عمارت سلطاني و محوةرد فورد يا قلع

 هاي سرخ و انبوه بازديد كنندگان در مدخل بازار صنايع دستي انداز زيبا و سنگ چشم
 بازديد از اين قلعه دو ساعتي طول كشيد و باز. اسي داشتهاي خوبي براي عكّ سوژه

  .اينترنشنال گست هاوس يونيورسيتي برگشتيم به
با يك  پيمايي هندي وروز دوم سفر عازم بمبئي شديم با جت اسپايسي شركت هوا

 .خير در زير باران شديدأساعت ت
من و . شديم استقبال آمده بودند باز هم دو گروه  فرهنگ و سركنسول بهةرئيس خان

ة خان رئيس. سمت هتل مصاحبه و گروهي ديگر به گرمارودي و اميرخاني رفتيم به
 هتل گي رفتيم بهترتيب مصاحبه داده شد و هم. فرهنگ از احفاد منوچهري دامغاني بود

wcym روز  .ه البتّ,كوهجا شديم با ِش اسمش پيدا بود جاي مرتبي نيست و جابه كه از
. آباد بود و دريا ويران منؤمان م نام كشتي. ها رفتيم در باران شديد  فيلةجزير بعد به

. هند نوار يكساني دارد در تماشا
روها  هاي خدا در پياده خليفه

 .اند و خدايان در معابد خوابيده
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. ويشنو بسيار جالب بود ديدار از جزيره و غارهاي باستاني و تمثال شيوا، برهما و
در برگشت لنج . كيلومتر ٤٠ اً تقريبةاي سرسبز و زيبا در غرب بمبئي با فاصل جزيره

  .دچار توفان دريايي شد و مدتي روي آب سرگردان بوديم
ما . است هميشه رفتن روي آب و پريدن در هوا براي فرزند آدم پرمخاطره بوده

مثال اگر . هوا ه بهزمين داريم و ن اعتمادي نه به.  بايد صاف روي خشكي راه برويماصوالً
كجا آويزان  م يا اگر دريا بهم ريخت بهيكجا بگيريم كه نيافت سقوط كنيم دستمان را به

و بزنيم  توانيم راه برويم لب رسيده را؟ فقط روي زمين صاف است كه مي كنيم جان به
  .زير آواز

تاد فق افااتّ ا وقتي توفان بمبئيارزيد ام تماشاي جزيره مي  سفر دريايي بهةمخاطر
  .كني صداي دريا گوش سهيل هم باشي بايد ساكت بشوي براي چند دقيقه و به

داشت  ا خطر همچنان وجود ام,فانوس دريايي چسبيد كشتي در وسط اقيانوس به
كه  انگيز اتاق ناخدا بود تازه فهميديم ي رحماندوست راوي نمايش غمبعدها كه مجتٰب

بخنديم  ت و اجازه داده است تا باز هم بگوييم وما بخشيد اس ت بهمرگ زندگي را با منّ
  .اسكله خشكي رسيد و جانمان را تلو تلو خوران برديم به كشتي به. و بمانيم

 اقيانوس هند ة، حاشي رفتيم، در ابتداي خيابان كوالباهتل سوبا  بهعصِر خيس بمبئي
هم  نگتي گوش تا گوش، تجمعي. سمت سمينار  بهاستراحت الزم عازم شديم و بي

گشت و گذار در ساحل   بهشام تند هندي را آهسته خورديم و شب. نشسته بودند
 ديوار كوتاِه ة در حاشي.گشت دست خالي زد و برمي  ميساحل  بهموج. گذشت اقيانوس

هوا درست   بههاي سر پاي هتل. خواب ريخته بودند و گدا و بيكار و بي ساحل توريست
ياي ؤتخت و تاج خوابيده بودند در ر هاي بي هاراجهسفت و نمدار، م هاي روي موزائيك

  .شب ساحليِ مومباي
بيدج و  با ناصر فيض و علي هوشمند و سعيد بيابانكي و محمود اكرامي و سهيل و

  .روهاي مغموم عبدالملكيان راه افتاده بوديم در حاشيه هتل پياده
صداي  ادر هواي ولرم و شرجي ساحل ب. سمج و سخت. زد  ميتنها دريا حرف

ساعتي قدم زديم . هاي نيمه شب هاي سلطاني كاسب موزون نعل اسب و چرخ كالسكه
  .تا خود صبح باران آمد. آمديم تا هتل سوبا و
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هواپيما پنبه  اي بعد در باران روز دوشنبه بمبئي با جت اسپايسي پريديم و دقيقه
  .هليو باز هم د. ابرها را زد و ليز خورديم در سطح سيال و آبي آسمان

مقبره . شنال گست هاوس يونيورسيتي بوديم و صبح عازم آگرا شديماشب در اينترن
  .ممتاز محل

و افتادم  گرما و خنكاي كولر گازي. عخوابي و تب و تهو بي. حال مستقري نداشتم
. شهر آگرا  طوالنياً نفره در مسير نسبت١٥دم با گروه ا باز هم راهي شام. نيم بيمار

. كرديم  داغ گرماي طاقت كش، جلز و ولز كنان زيارتةل ماهيتابمحل را داخ تاج
روي   رود جمناة دلگشا و سرسبز جلگةعمارت افسونگر و مرمرين و سفيد در صفح

 هاي توريستي كشيديم و طوافي در اطراف عمارت و بازگشت هاي مان جوراب كفش
  .دهلي به

 انصافاً. ات هند امروز سومنةخانبت. تماشاي معبد آگشاردام رفتيم شب دهلي به
تراِش تنش  ”قول خسرو احتشامي به. اند از زيبايي بت در شعر فارسي راه نگفته بي

 ٢١. مان كردند راهنمايي تفصيل احترام و ادب و به يان معبد بامتولّ“ تقوا زد به تيشه مي
معبدي را ساختند  يك ميليون نفر هشت سال كار كردند و. مه در يك معبدهزار مجس

خدايان در   چشمةتراش دماغ و گوش. كرد شاه بود يك روزه ويران مي ه اگر نادرك
خود را  دلبركان سنگي خدايي بماند، قدرت مگس راندن از. نهايت استادي و مهارت

  .نداشتند
خط اتوي  هاي پنجابي و ها و لباس غوغاي روسري. جگاه هندوان سير بودجا تفر آن

معبد  شكوه در آمفي تئاتر با. داد  مياري را نشانشلوارهاي مردان، فراغت و ديند
  هزار نفر نشستيم و رقص نور و آب را با اجراي موسيقي شنيديم٥جمعيتي درحدود  با

  .و نگاه كرديم
نفره شديم و تاريخ  ١٥هاي  سوار قايق.  زير معبد بودةبرنامه بعد بازديد از رودخان

هايي  در منظره. شنيديم ج كنان ديديم و اسالمي تفرةمختصر هند را بدون احتساب دور
خنكاي زير معبد . كرد  مياي كه روايت غيرطبيعي با صداي افكت و موسيقي و گوينده

شنال اسمت اينترن  بهافتاديم راه. ت بخش شده بودزد لذّ  ميصورتمان  بهو باد نمناكي كه
  .سراي ما عجب اسم آبادي دارد اين مهمان. گست هاوس يونيورسيتي
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هاي دوره  فروشنده. پت ننگر و جا سروجي.  بعد عازم بازار شديم براي خريدروز
هم فيل  قصد داريم فيل بخريم آن. گيرند  ميگيري را از آدم ر و تصميمگرد قدرت تفكّ

ميانه جستجوخسته كه عبدالملكيان مصر  ا دستمال و كيف جيبي روي دستمانكرد ام 
 يكي. دهند  ميحركات پانتوميم برايت نمايش ا باطرز استفاده از وسايل ر. گذاشتند مي

. كند  مييكي با ماساژور دستي نوازشت. زند  ميموهايت  بهيكي برس. زند  ميفلوت
در بازارها تمركز دستخوش . ها بماندتازه حساب گدا. خاطر چندرغاز روپيه  بههمه

  .است تالطم
ساعتي . كرديم  خداحافظيبستيم و با قزوه و ضيايي بار و بنه را. روز آخر سفر شد

ارتفاع   گرمارودي در١٣٨٧خرداد  ٢٣ درست نميه شب . بعد در فرودگاه دهلي بوديم
خستگي  سهيل روي كف هواپيما نشسته بود از.  هزار پايي سراسيمه از خواب پريد٣١

ناصر فيض آخرين جمالت قصارش را سرپايي . و سرش را روي صندلي گذاشته بود
هند دور از انتظار . ريخت  مياميرخاني خاطراتش را روي لب تابشرضا . كرد  ميحراج
 كه هواپيما روي باند فرودگاه ,ي رحماندوست خسته و آراممجتٰب. بيدج بود موسي
  .نشست
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  هاي هند يادداشت
  ∗سعيد بيابانکي

  !…از کفر تو تا دين من
 ما در ةهم .خوانند  ميرقصند و آواز  ميکرديم در هند زن و مرد در خيابان  ميفکر

باريم همه اختيار اشک شوق ب قدر زياد که اگر جايي بي آن .ايم زندگي فيلم هندي ديده
ي ها ي هندي و لباسها فيلمرقص و آوازهاي ! فيلم هندي, فيلم هندي: خواهند گفت

تميز و خوشگل سوپر استارهاي سينماي هند تصويري از اين کشور ساخته که وقتي 
ما که نديديم کسي توي ! شوي حسابي چرتت پاره خواهد شد  ميوارد اين کشور
  .خيابان برقصد

  !هند کشوري بدون گربه
اه گاندي در تازه رسيده بوديم فرودگ . خرداد١٥ . شب بود٩ي ساعت ها نزديک
: ي گفتالملکيان با لحني جدعبد. م از مرز هوايي هند رد شويممنتظر بودي .نو دهلي

لحن او ! ت فاقد گربه استعجيب است که اين کشور با بيش از يک ميليارد جمعي
او تحويل  اي به او شرط کرد اگر کسي گربه .قدر جدي بود که همه باورشان شده بود آن

  .تومان دريافت خواهد کرد  هزار١٠ازاي هر گربه   بهـ زنده يا مرده ـدهد 
آقا : کرد  ميشناختند چاق سالمتي  مييي که او راها سهيل محمودي مدام با ايراني

  :من گفت سهيل يک جايي به!!! سامن عليکم کوچيک شما کوچيک شما
  !سهيل محمودي بهبوديحرکات سمت  يا بهآرفته 

                                                   
  .شاعر و طنزپرداز ايراني  ∗
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اين داشت که فردا روز بسيار گرمي در انتظار  فرودگاه حکايت از ةهواي دم کرد
ي دهلي پر بود از زنان و مردان و ها ي وسط خيابانها روها و جدول پياده… ماست

 اين کشور نان جاي شاعر به کاش به: کودکان خيابان خواب يکي از دوستان گفت
  !فرستادند مي

  !…آخ جون ريکشا
رخه که در ايران بيشتر در يک موتور سه چ .هاي دهلي است ريکشا اسم تاکسي

 نفر ٦ت اسمي ريکشا دو نفر است ولي بيش از ظرفي .هاي تره بار کاربرد دارد ميدان
تلفيقي از درشکه  . سبز و سقف چرمي زردةبدن .هم ديديم که سوار آن بودند

 کم ,گازسوز .ولي هرچه بود محصول هند بود! دوچرخه موتور سيکلت و خودرو
 دستگاه از ١٠٠توي هر خيابان بيش از  .لودگي پايينآ با! ئن ارزان مطم, سبک,حجم

 قرار گذاشتيم توي هند دوتا »او من«رضا اميرخاني خالق  با. اين ريکشاها ريخته بود
: من پيشنهاد کردم .ريکشا سواري و يک سانس فيلم هندي:  تجربه کنيمکار را حتماً

کدام از اين کارها را  د که هيچقدر فشرده بو نآ سفر ةبرنام! فيل هندي هم بد نيست
  .تجربه نکرديم

  ! بوق بزنيدلطفاً
 بوق لطفاً: ي هندي اين جمله نوشته بودها کنيد پشت بيشتر ريکشاها و ماشين باور
اين جمله شايد دوتا معني  .کننده بود ل کالفهسر و صداي بوق يکي دو روز او! بزنيد
که اگر   يکي اين,همه اعالم کنيد ا بهر يکي اين که با بوق زدن شاد بودن خود: داشت

… تابلوي بوق زدن ممنوع جايي نديدمشخصه  من به !…قصد سبقت داريد بوق بزنيد
  !بوق نزدن ممنوع: اين بود  نام اين تابلو در هندظاهراً

  !ما گدايان خيل سلطانيم
سال پيش ما  ٥٠شاه عبدالعظيم  .ين اوليا و امير خسرو دهلويالد رفته بوديم ارامگاه نظام

کس  خدا هيچ قزوه گفت تو را به .شلوغ کثيف و مملو از گدا .جا آن شرف داشت به
باور کنيد  .ها  بسيار وضع مالي خوبي دارند با اين قيافهها اين .اين گداها اعتنايي نکند به
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من شيطنت کردم برگشتني يک  .آيد  مياگر شما هم برويد زيارت اميرخسرو دلتان رحم
 .ساله هم بغل کرده بود  يکةکثيف و سياه بود و يک بچ دختري که بسيار بهه دادم سکّ

بافت که   ميهم جمالتي به .زد  ميدويشان موج ي هرها ت عجيبي در چشممعصومي
بي بابا نکرتاهه آي ام  آقا اين بي: مخلوطي بود از فارسي اردو و انگليسي مثل

  !…انگري
من . کنند  ميندي خوب انگليسي صحبتقا چقدر اين گداهاي هآ ,گفتم انگليسي

گفتم دارم  .سرشان نگذار سر به: رحماندوست گفت… کردم  ميها کل کل نآ مدام با
 نفر از سر و ٥٠تشان حاال رسيده بود بهگداهاي اميرخسرو که جمعي! کنم  ميزبان تمرين

! سازمان مللموران أمثل م .صف کرد عبدالملکيان همه را به .رفتند  ميکول ماشين ما باال
ن  آ!! عين شاباش… ماشين ريختيم روي سرشانةپول روي هم گذاشتيم و از شيش

  .کردم  مين دختر و خواهرش فکرآ شب تا صبح به

  !رو تولد در پياده
رو  ها کنار پياده نآبعضي از  .شوند  ميدرو متولّ  در پيادههاي دهلي بعضاً خيابان خواب

 ةيک آينه سين .ه گونيدو تا تيرک چوبي و يک تکّکنند   مياي برپا براي خود آشيانه
ها اگر  شب…  يک هندو بود در پايتخت هندةاين خان .ديوار و عکس پدر بزرگشان

هايي که کنار  هرو داري بايد مواظب باشي در تاريکي بچ قصد قدم زدن در پياده
 گرفتن عشق من و ناصر فيض عکس .اند را زير دست و پا له نکني رو خوابيده پياده

چقدر … تر از ما بودند کنيد شادتر و زنده باور .ها صفا کرديم نآ ي باکلّ .گداها بود با
د در تولّ: گذارم  مي اگر روزي کتاب جديدي داشتم نامش را,مدآاز اين اسم خوشم 

  !رو پياده

  !بارون بارونه
 نو تا بمبئي واقعاً نزديک سه ساعت پرواز از دهلي .سر شب رسيده بوديم بمبئي

از . توان کمتر از دو ساعت رفت  ميجالب است ابتدا تا انتهاي ايران را .کننده بود خسته
 … فرهنگ بمبئي آمده بودند استقبال ماةهواپيما پياده شديم سرکنسول و مسئول خان
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. دبارش شديد باران در آن هواي گرم بسيار زيبا بو . باران زودتر از ما رسيده بودظاهراً
 از امروز باران بمبئي شروع:  غليظش گفتةسرکنسول که اصفهاني بود با آن لهج

. بمبئي يمن ورود شاعران ايراني است به و اين به. بارد  ميشود و تا چهار ماه يکريز مي
. آن هم چه باراني .؟ از خرداد تا شهريورل بارش باران در هند عجيب است نهفص
کدام چتر است که زير اين همه !  دست نگرفته بودندکدام از ساکنان بمبئي چتر هيچ

سوار دوچرخه بودند و … زدند  مي خيس خيس با هم قدمها باران تاب بياورد؟ آن
  .خيال باران بي

  !ي منوچهريها پيراشکي
ي از شعر دکتر گرمارودي کلّ .دانم چه شد بحث منوچهري پيش آمد نميدر بمبئي 

برشمردن  بلندي هم از او خواند و شروع کرد به باال ةمنوچهري تعريف کرد و قصيد
قاي محترمي که داخل آيک  .ي تعريف کردن از اوي شعر منوچهري و کلّها ويژگي

اشت وسط بحث پريد و جا براي خودش برو بيايي د  آنماشين نشسته بود و ظاهراً
منظورشظاهراً! (ي خيلي خوبي هم داردها بله منوچهري پيراشکي: ي گفتخيلي جد  

  .)خيابان منوچهري بود

  !زندگي سگي
ي ناصر خسرو ها يک چيزي بود مثل مسافرخانه . اسکان پکر بوديمکثيف بودن محلّ از

و  در ي بنا و گچ کار هم داشتند بهتازه کلّ .يا همين خيابان شاهپور خودمان در اصفهان
ب قبل از خوا… زحمت شب را صبح کرديم به! ن هم نصف شبآرفتند   ميديوار ور

 پر از دار .يک چيزي مثل بندر انزلي .بمبئي بسيار زيباست… تصميم گرفتيم قدم بزنيم
ه البتّ…  را هم داردها اقيانوس هند اين مزيت همسايه بودن با .و درخت و گل و گياه

ي ولگرد ها که سگ  بر اينمضافاً .کردند  ميت اذيها خواب باز هم گداها و خيابان
  !افه شده بودندها اض آن خياباني هم به
آزار کنجي دنج آرميده بودند و گرسنگي  الغر و بي .ي مهرباني داشتها بمبئي سگ

  .کردند  ميي ديگر تجربهها را مثل خيلي
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  !دريا سهيل توست  فتاده بهةاين کشت
 ةمسئول خان. ستها  فيلةفکر کرديم جزير. »الفانتا« ةفردا صبح قرار بود برويم جزير

ولي  .جزيره وجود ندارد  هوا توفاني باشد که امکان رفتن بهممکن است: فرهنگ گفت
ي اقيانوس باران گرفت و خيس خيس ها وسط… سوار لنج شديم… فتابي بودآهوا 
 مانديم ةي جزيرها نزديک…  من و سهيل و عبدالملکيان از قافله عقب مانديم…شديم

يره ولي فيلي در کار زحمت رسيديم جز به .ي بحث ادبي کرديم کلّ…تا باران بند بيايد
  !رفتند  مي باالها نبود يک مشت ميمون از درخت

ناخداي … آن هم چه توفاني هوا مه بود… هنگام برگشت گرفتار توفان شديم
ي شديد لنج همه را ها تکان …ديد  نميچشم چشم را… خدا هم راه را گم کرده بود با

 کارمان تمام ظاهراً… دهمه گفت دعا بخوانن ي رحماندوست به مجتٰب…ترسانده بود
وقتي در يک … ه روحيه بدهيمبقي کرديم با شوخي و طنز به  ميمن و ناصر سعي .بود

همين وضع   بههمه ظاهراً… کني  مي و خيلي چيزها فکرها خيلي قدمي مرگ باشي به
 نيروي دريايي هند وارد عمل اري؟ گفتم ظاهراًدچه خبر تازه : سهيل گفت .دچار بودند

  قدر وضع خرابه؟ اين: گفت! شده
 از اين است که توي آب .ترس سهيل از غرق شدن نيست: عبدالملکيان گفت

  !تواند حرف بزند نمي
 ي ايرانيها شديم تا الاقل خوراک کوسه  ميکاش توي خليج فارس غرق: من گفتم

 احتماالً… شود  ميفکرش را بکن غرق بشويم چه: رضا اميرخاني گفتم به! شديم مي
  !کارگرداني مسعود ده نمکي سازند به  مي را»٢ک تايتاني«

جا براي ما قرباني  آن… رسيديم ساحل! اتکوري چشم دشمنان ادبي زحمت و به به
دريا سهيل   فتاده بهةاين کشت: افشين عالء گفت… همه نگران بودند .کرده بودند

  !توست

  !اين هم گربه
ند گربه وجود نداردي گرفته بودند که در هحرف عبدالملکيان را همه جد. ها هبا بچ 

چند تا گربه  زديم که چشممان خورد به  مي فرهنگ ايران قدمةطه خانداشتيم در محو
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 فيلم و عکس ها  بالفاصله از گربهها هبچ! يشان را شمردها شد دنده  ميالغر مردني که
 نشان من گربه گرفتند و دويدند سمت عبدالملکيان که گفته بود اگر کسي در هند به

:  گفتها ديدن عکس عبدالملکيان با… کند  ميتومان مژدگاني دريافت  هزاردهبدهد 
شود اين ساختمان در واقع   مي فرهنگ جزو خاک ايران حسابةعزيزم سفارت و خان

  !…من گفته بودم در هند گربه وجود ندارد! هند نيست اينجا ايران است
  



  ٤٤٦  قند پارسي

  

   هندةسفرنام
  ∗راد عبدالرحيم سعيدي

شد   آقاي احتشامي مية در چهر…شد سرسبزي هند را ديد زد از داخل هواپيما مي
آقاي كاكايي ! آرامش را ديد ديگر خيالش راحت بود كه سپاه صحابه دنبال ما نيست

ا دنبال م همراه كسي كه به به. كرد هند تعريف مي اش به اشتياق خاصي از سفر قبلي با
بر سر در ! گويند دلهي  ميها خود هندي.  فرهنگ ايران در دهلي رفتيمةخان آمده بود به

 .دانست تش را از دوستان پرسيدم ولي كسي نميعلّ.  فرهنگ هم دهلي نوشته بودةخان
با انواع ميوه  ايران در دهليجمهوري اسالمي  ي فرهنگشکيب رايزنآقاي شفيعي 
قرار ! بازار نيامده بود اغ انگورها رفتند كه در تهران هنوز بهسر همه به. از ما استقبال كرد
برويم آکشاردامد بمع آقاي شفيعي پيشنهاد كرد به. اكثر استفاده را كنيمشد از وقت حد 

همراه  موقع حركت گفت هرچه وسايل فلزي داريد به. ندرقص نور هم داشتكه مراسم 
همه با اخم و غرغر دوربين و . است اينجا بگذاريد كه ممنوع …دوربين و موبايل و

 :گفتم. شود دردسر مي:  گفتند.مخود برد با وسايلم را امامن . موبايل را تحويل دادند
  .داخل بيايم نهايتش اين است كه نخواهند گذاشت

. اش را آورده بود برداري معبد بوديم آقاي كاكايي دوربين فيلمدر نيم ساعت بعد دم 
. كسي ايراد نگرفت. اسي كرديمعكّ شروع به. سي بازديد نكردداخل معبد وارد شديم ك

 ص حرةاينجا بود كه هم. از داخل معبد عكس گرفتيم كسي جيكش باال نيامد
اسي بوديم كه گفتند درها را گرم عكّ. اند يشان را نياوردهها خوردند كه چرا دوربين مي
. شود مانم ببينم چه مي ا مي همينج,خود گفتم با. خواهند ببندند تا مراسم اجرا شود مي

                                                   
  .شاعر و نويسندة ايراني  ∗
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اند نشستهکنارم در معبد ثي و قزوه هم ديدم محد .ري هم در زير نور ضعيف سالن منو
عبدالملکيان هم که حسابي عرق کرده بود . كرد تند و تند در دفترش وقايع را ثبت مي

  .گرفت نشسته بود کنار کاکايي که داشت فيلم مي
خواند همه  سوز مي خيلي با. خواندن كرد هي ما شروع بها احيك نفر مثل مد

ما هم . زدند ي خاصي دست ميها  و با ملوديندكرد ت هم با ايشان همراهي ميجمعي
سه در بسته را باز .  شدندجوان و پير وارد) روحاني(ي مواسبعد چند . دست زديم

  .كردند
چند م. كردند باال گرفت  همراهي ميخوانندة دعات كه با صداي جمعيمه خيلي جس

العملي  ديدم كسي عكس. عكس گرفتن يواشكي شروع كردم به. زيبا خودنمايي كردند
 كه يك پارچه نارنجي يي سوامي. بلند شدم و از نزديكتر عكس گرفتم. نشان نداد

. نماز خواندن دور خودش انداخته بود شروع كرد به) ي هلندرنگ پيراهن تيم ملّ به(
رفت و بعد  اي مي از ايستاده ركوع نصف و نيمه. انچقدر هم سخت بود اين نمازش

كشيد و دستانش را مثل شناگران عقب و جلو   كامل روي زمين دراز ميةجاي سجد به
ها بار اين كار را  ده. كرد ايستاد و همان عمل قبل را تكرار مي كرد بعد دوباره مي مي

 كمي فضاي خالي بود ت هركس كه جلويشبين جمعيه شدم ازيكباره متوج. تكرار كرد
  …كرد كارها را مي هم همين
مثل (ات از زنها كسي اين حرك. جا بود كه ديدم قسمت زنها از مردها جداست آن
  .داد را انجام نمي) نماز

حدود يك ساعت اين مراسم زيبا و . شد صداي همخواني و دست زدن قطع نمي
  .گير طول كشيد ه نفسالبتّ

 معبد ةاز فروشگاهي كه در محوط. د خارج شديمبعد از مراسم يكي يكي از معب
چيزهايي خريدندها هبود بچ  .نورافشاني را بخريم.دي.ري گفت بريم سيدكتر منو  .

عين . كردم من هم وسايل را نگاه مي. ت و بيگي و چند نفر ديگر خريدندآقاي محب
نوار ي مذهبي و عكس و ها.دي.ي فروش محصوالت فرهنگي بود كه سيها همين دكه

ي ها انواع تسبيح در جنس. ب كردمخيلي تعج. فروشد فروشند، ديدم تسبيح هم مي مي
 .مختلف



  ٤٤٨  قند پارسي

  

 يا ۱۶سرصحبت را با فروشنده كه يك جوان بود اش از بقيه بهتر  انگليسيبيگي كه 
ده شد و گفت بياييد جوان وقتي فهميد ما شاعريم خيلي ذوق ز.  ساله بود، باز كرد۱۷

.  بسيار زيبا شديمةوارد يك محوط.  دنبالش راه افتاديممعبد روحانيرهبر ببرمتان پيش 
طولي نكشيد كه پيرمردي كه در مراسم هم . رفت. گفت همينجا باشيد تا صدايش كنم

. خيلي ما را تحويل گرفت. ديده بودمش آمد
او هم او گفته بود كه ما شاعريم  آن جوان به
خورشيد خيلي : گفتهايش  در صحبت

ا شاعران از خورشيد برتر و م ا,ستباال
  .باالترند چون با عالم غيب در ارتباط هستند

ي زيادي شد از جمله گفت ها صحبت
 ها پيش پرزيدنتي از ايران قبل از شما سال

: من گفتم! نو: گفتيم خاتمي؟ گفت. آمد
 آمده بود؟ گفت …من گفتم با عبا و عمامه و! هاشمي رفسنجان. اوكي  :هاشمي؟ گفت

دستش  گفت من دعايش كردم و نشان خودمان را به. ل شما لباس پوشيده بودمث! نه
  .بستم

: گفت. كرديم كه حرفي زد كه همه ما ميخكوب شديم حافظي ميداشتيم از او خدا
ما هم مثل شما : چي؟ گفت  :گفتيم. ما و شما در باورهايمان يك نقطه مشترك داريم

آورد كه يك كلمه را  خودش فشار مي داشت بهكي؟   :آيد؟ گفتيم او مي اعتقاد داريم كه
صداي بلند  باره با يك! من گفتم مهدي! ون:  امام زمان؟ گفت :يكي گفت. ياد بياورد هب

  .شود آيد و زماني كه او بيايد دين همه ما يكي مي  مياو! مهدي! مهدي! اوكي: گفت
انگار كه از خود!گفتيم بابا چي ميگه اين.  هنگ كرد با اين جملهها هذهن همه بچ  

  !مونه
كمبود وقت،  ه به، آقاي كاكايي پيشنهاد كرد با توجبعد از برگشت از معبد هندوها

 شب بود كه از هتل زديم بيرون و با ريكشا ۱۰حوالي ساعت . ينالد شب برويم نظام
ثي در يك ريكشا آقاي شفيعي و محد با.  شديمراهي محلّ) موتورهاي سه چرخه(

  .رفت كه هر لحظه امكان داشت سر يك پيچ چپه شويم در سرعت ميق آن. نشستيم

شود  د ميت وقتي متولّيك ملّ
كه نخستين شاعر آن شعر 

تي كه خود را بسرايد و هر ملّ
 آخرين شاعر آن از دنيا برود،

 .ديگر حيات نخواهد داشت
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ي پيچ ها وارد كوچه. آقاي كاكايي كه از بقيه واردتر بود جلو افتاد. باالخره رسيديم
ي باريك، ها ميان آن كوچه در.  بود سال پيش دزفول۷۰يي شبيه ها كوچه. در پيچ شديم

 در كنار »صفي از گرسنگي«: شاعرقول  كرد و به فقر و بدبختي و كثيفي بيداد مي
: تابلويي رسيديم كه بر آن نوشته بود از چند كوچه گذشتيم تا به. شد  ديده ميها كوچه

  .طوطي هند حضرت ابوالحسن امير خسرو رحمه اهللا عليه
دم در ورودي شخصي با پاهاي برهنه نشسته بود و از تعدادي كفش نگهداري 

 همه در …ه و پير و جوان وزن و بچ. وارد شديم. ديماو سپر هايمان را به كفش. كرد مي
 خانواده، خانواده، ها مرزي قائل شد كه مثالً شد بين آن  نمياصالً. خواب بودند

. مزار امير خسرو رسيديم ها گذشتيم و به بين آناز.  وحشتناكي بودةصحن. اند خوابيده
مزار :  بود، نوشته بودندپرده مخملي قرمز رنگي پوشيده باالي در ورودي مزار كه با

ت آرام آرام آقاي محب .الشعرا طوطي هند حضرت ابوالحسن امير خسرو اقدس ملك
ها زندگي كرده از فضايل و كرامات  آن آقاي احتشامي كه انگار با. ريخت اشك مي

آقاي قزوه هم ايشان را در برخي روايات . گفت  مي»ين اولياالد نظام« و »خسرو امير«
  .دكر كمك مي

المشايخ حضرت خواجه  سلطان: كمي آن طرفتر تابلويي بود كه باالي آن نوشته بود
  :شد ين ديده ميالد ين اوليا محبوب الهي و زير آن يك رباعي از نظامالد نظام

  ي داردـاهـي و شـايي و دارايـزيب  درويشي و فقر و كج كالهي دارد  
  ي داردـبوب الهـه كه محـآن رتب  تـاي امـي ز اوليـت كسـكم ياف  

مريد و مراد . ين اوليا بودالد خسرو مزار مرحوم نظام طرفتر از امير چند قدم آن
ين الد روي يك تابلو نسب نظام. تر بود ين خيلي شيكالد مزار نظام. دركنار هم بودند
  .رسيد  مي )ع(حضرت علي  بهة واسط۳۹نوشته بود كه با 

. شتاب رفتند اي خود را گرفتند و باه از زيارت كه فارغ شديم دوستان كفش
آمد  ت افتاد كه عصازنان مياستاد محب ها برسانم كه چشمم به آن خواستم خودم را به مي

پولش را : ها را كه گرفت، آن يارو گفت كفش. هايش را تحويل بگيرد كه تازه كفش
  !بده

من هم با همين گروه بودم: ت گفتآقاي محب.  
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خدا  به! گفت ندارم ت هي ميآقاي محب. اند ها هم پول نداده آناما آن مرد گير داد كه 
  .سعيدي تو يه پولي بده. ندارم

  .ندارم استاد: گفتم
  !دالر بده: گفت
آقاي قزوه و كاكايي حساب خودم ديدم که . همراه ندارم هيچ پولي به: گفتم

  .اند كرده
كفشدار هم زير . مدطرف من آ ت با ناراحتي از كنار آن مرد رد شد و بهآقاي محب

همين كه آقاي . فهميديم كه ما نمي) شايد فحش(گفت  هندي مي لب هي چيزهايي به
ام  دستتان رو روي شانه! استاد: گفتم. ور شدند ما حمله من رسيد، سيل گداها به ت بهمحب

لباس و دست و ! ه و مرد و نامردولي زن و بچ. همين كار را كرد. بگذاريد و بدويد
داد  ت هم مرتبآقاي محب. خواست کمک داشتندكشيدند و در را مي وارمانپاچه شل

  !فريادمان برس خدايا به: زد مي
توي آن . كردند گداها هنوز دنبالمان مي. دوستان رسيديم تر به چند كوچه آن طرف

اين  خونم با  رو نمي»امير خسرو«من ديگه شعرهاي : گفت هجوم گداها عبدالملكيان مي
  !!!گداهاش

گداهاي امير خسرو دهلوي را گدايي . هتل برگرديم سوار يک ريکشا شديم که به
ما که رسيد  به. طرف ما آمد دست داشت از ما دور کرد و بعد به که پرچم سبزي به

يکي از همراهان با عصبانيت . دن مازباد  همان پرچم مقوايي سبزش شروع کرد به با
 خواي؟ تو ديگه چي مي: گفت

گداهاي اينجا خيلي سمج : فارسي گفت از اين حرف جا خورده بود بهبنده خدا که 
ر تشکّ.  بعد هم حال و احوال ما را پرسيد…فرستادمشان نگران نباشيد رفتند! هستند

فارسي را از کجا ميداني؟: ب پرسيديمکرديم و با تعج  
دم کر فکر مي. فروشي داشتم  سبزيةچند سال در تهران مغازام و  من افغاني: گفت
  …تهران برگردم ي پول ندارم بهبينم حتّ ا حاال ميشه ام هند برگردم وضعم بهتر مي اگر به

  .نکرديمهايمان را چنج  هنوز پول. دهلي رسيديم ببخشيد ما هم امروز به: گفتم
  !اشکال نداره همشهري: گفت



  سفرنامة هند  ٤٥١

  

جاي  رسيد به شلوغي که مي به. سرعت خيلي هم با. طرف هتل حرکت کرد ريکشا به
هتل  به.  نزديک بود پرت شويم بيرونها چند بار هم دور ميدان. زد رمز بوق ميت

نگران . آن سوار بود شفيعي در د ضياهمان که سي. يکي از ريکشاها نيامد. رسيديم
معلوم شد هم راه را . بعد از يک و نيم ساعت رسيدند. شديم نکند چپه کرده باشند

  !شدهاند و هم موتورشان پنچر  اشتباه رفته
  .صبح رسيد  عجيب با کابوس حمله گداهاي امير خسرو بهةآن شب پرمخاطر

جايي كه همه هند .  برويمتاج محلّ آماده شديم تا به. در دهلي بود لصبح روز او
برنامه اين بود كه تا عصر تاج محل باشيم . مي سفارش كرده بودند بروها  و نرفتهها رفته

 . فرهنگ برويمةخان ن و هند بهراايو عصر براي اجراي شب شعر مشترك 
 ۲۰۰پيش خودم گفتم .  كيلومتر راه است از دهلي تا تاج محل۲۰۰گفتند حدود 
عوارضي  ا دو ساعت طول كشيد تا از هتل بهام. كشه  ساعت طول مي۲كيلومتر حداكثر 

مان از ديدن مناظر بيرون  كم كم حوصله.  شلوغ بودها خيابان. خروجي دهلي برسيم
بس كه فقر و فالكت در گوشه و كنار خيابان ريخته بود حالمان داشت بهم . تسررف
بينند  گفتند برخي از مردم اينجا تا آخر عمرشان سقفي باالي سر خود نمي مي. خورد مي

  .و هيچ اعتراضي هم ندارند
شديم چند گاو قوي هيكل در وسط خيابان ديديم كه براي  از شهر كه خارج مي

ي ي هندوةم هم دو تا مجسها نزديك يكي از شهرك. ار كردن بودندوخود در حال نشخ
دو ساعتي كه . ها خوكي دركنار خود داشت شد كه هر يكي از آن غول پيكر ديده مي

داخل رستوران . شهر دور شديم راننده دركنار يك رستوران ايستاد تا استراحت كنيم از
ةهم. فروختند مه هم ميمجسداخل شدند برها ه بچ ا يكي يكي بيرون آمدند اي خريد ام

شد  ها ديده مي فراواني دربين آن ي خالف شرع بهها مهچون هم گران بودند و هم مجس
  .و از شرم در رفتيم

شال و . فروش مانكن مردي بود كه لباس هندي داشت مهكمي آن طرف مجس
ها  آنهر كدام دوستان كه مرا ديدند خوششان آمد و . كالهش را بيرون آوردم و سركردم

  .گرفت پوشيد و عكس مي را مي
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نزديك شهرك ديگري چند نفر ايستاده بودند . راهمان ادامه داديم نيم ساعت بعد به
و ! رقصاند يكي خرس مي. آورد اش مار بيرون مي يكي از كيسه. دادند و نمايش مي
  .داد  و با آن نمايش ميداشت يديگري ميمون
. جايي بسيار ديدني بود. گفتند اكبر ميقصر آن   بهجايي رسيديم كه ه بعدبساعتي 

 آن ة آهوان در محوطةپرندگان زيبا و گل. محوطه بسيار سرسبز و با صفايي داشت
گفتند مواظب باشيد جيبتان را   مي, هم نبايد غافل بودها از ميمون. گشتند آزادانه مي
  .خالي نكنند

سعيدي وقت : گفت گشت مي ي ناب ميها ب دنبال سوژهآقاي اسرافيلي كه مرتّ
. گذاشتم ناراضي باشد من هم نمي! از دست نده تو فقط از من عكس بگير رو

  . زيادي هم با از ما بهتران گرفتهاي عكس
خيلي . ديديم الغر اندام بودند چه در راه گاو مي شديم هراكبر كه خارجقصر از 
در جايي ها ماشين. زده بودهايشان بيرون  قدر الغر بودند كه استخوان آن. كردم بتعج 
تاج  ورود ماشين به. ادامه بدهيديا شتر ف كردند و گفتند كه از اينجا بايد با ريكشا توقّ

تاج محل اجازه ندادند  از در ورودي به. ده دقيقه با ريكشا راه بود. محل ممنوع بود
جبور شدند آقاي كاكايي و عبدالملكيان م. برداري همراه داشته باشد كسي دوربين فيلم

دند دا گير ضبط صوت آقاي بيگي هم به. يشان را تحويل دهند و رسيد بگيرندها دوربين
  …چه اصرار كرد فايده نداشتهر. و گفتند بايد تحويل بدهد

  … شويم»تاج محل«صبر كرديم تا همه برسند و با هم وارد 
ت محل كه وارد شديم ديديم آقاي عبدالملكيان و آقاي محب از در ورودي تاج

رنگ نه هرچند كه . معلوم شد كه ايراني هستند. زنند دارند با يك آقا و خانم حرف مي
. هاي ساکن اروپا بودند از ايراني.  لباس پوشيدنشانةخورد و نه نحو ما مي پوستشان به

  …گشت  مياي آب معدني هركس دنبال جرعه. هوا خيلي گرم بود
گنبد و  يكباره چشممان به. از در اصلي كه شبيه طاق نصرت بود وارد شديم

از همان دم . كرد ي تاج محل افتاد كه همچون نگيني در آن محل خودنمايي ميها مناره
ي محوطه كه ها بين حوض از. ت زيادي آمده بودجمعي.  شروع شدها در عكس گرفتن

 تا يم ايستادها  درختةكمي در ساي.  شديمدند ردمنظره بسيار زيبايي درست كرده بو
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ها را بايد  از همان ابتداي ورود گفتند كه كفش. بعد ادامه داديم. ت گرما كم شودشد از
ما كه سبكتر بوديم . جليز وليز كردن ا پاهايمان شروع كردند بهدرآورديم ام. دربياوريم
ر آيد و هربا ت عصا زنان ميمحبسمتي كه قالي داشت ولي ديدم كه استاد  دويديم به
  .سوخت و چاره اي نداشت پايش مي

 شفيعي ءد ضياباز هم سي.  يكي از ديوارها نشستيمةكمي آنطرفتر در زير ساي
بعد هم . ها عكس گرفتن از آن دو كودك هندي افتاد و شروع كرد به چشمش به

  .يش را نشانشان دادها هپدرشان حرف زد و عكس بچ با
. ي آن ديدن كرديمها قسمت فوقاني آن بناي زيبا رفتيم و از سالن بعد هم به

  .شايد نذري بود. ت را نفهميدمعلّ. ريختند شبستاني داشت كه مردم در آن پول مي
. زدند نزديك آن شبستان آقاي احتشامي و اسرافيلي نشسته بودند و گپ مي

 هم اسرافيلي چسبيد كه باز.  حال آمده بوداحتشامي بعد از خروج از پاكستان واقعاً
جا   از آن…عكس بگيرم!) همان پري چهرگان سيه چشم هندي! (ازش با از ما بهتران

كه بيرون آمديم بيگي و عبدالملكيان را ديدم كه دو تا از دوستان را سركار گذاشته 
جا بود نشانشان داده  از آنجاي در ورودي تاج محل در كفشداري را كه دور  بودند و به

  .بودند
. راه افتاديم كه برگرديم به. كمي كه در سايه سار درختان آنجا استراحت كرديم

ه البتّ. يك نوشابه خنك دعوت كرد محل آقاي قزوه همه ما را به بيرون از تاج
  !گذاشتند  مگر مي…هاي سنگي و مار و سبدي و فروشندگان فيل

گفت  شد را مي اشكال مختلف تبديل مي يكي از دستفروشان يك شي فلزي كه به
بابا تو ديگه كي : ري گفتمنو.  روپيه۱۰۰ها   تاي آن۵من گفتم .  روپيه۱۰۰هر عدد 

ام چون دستفروش  راه نگفته ه شد كه من بيا فوري متوجام! هستي اين ديگه نامرديه
كمي رفت و دوباره برگشت و ! نه  :گفتم.  تا۳: گفت! گفتم نه.  روپيه۱۰۰ تا ۲: گفت

كمي آنطرفتر بيگي را ديدم كه از من زرنگتر بود و .  روپيه داد و خريديم۱۰۰ تا ۵همان 
 ۱۰۰ تا ۱۰ :گفت طرف مي از او زرنگتر شفيعي بود كه به.  روپيه خريده بود۱۰۰ تا ۶

  ماجرايي بود واقعاً… تا هستند۸ا وقتي تعدادشان را شمرد، ديد و خريد ام!!! روپيه
  !خريد از اين دست فروشان
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چند ساعت از ظهر گذشته . دهلي حسابي گرسنگي هجوم آورد برگشت بهدر راه 
قول دوستان يك  ف كرد و بهراننده جلوي يك رستوران توقّ. بود و نهار نخورده بوديم

تشخيص قبله هم شد . فيش برگر توي رگ زديم و فرصتي شد كه نماز بخوانيم
غرب نماز خواندند و برخي  ت جغرافيايي هند رو بهموقعي ه بهتوج بعضي با. ماجرايي

 .نماز ايستادند خورشيد را در شانه راست خود گذاشتند و به
ايشان  به. شوخي كردن با احتشامي در برگشت آقاي عبدالملكيان باز شروع كرد به

  دقت كردي در هند گربه وجود ندارد؟: گفت مي
  .نديدم  من تو اين دو روزه گربهها راست ميگي :احتشامي گفت

 .»گربه اشپل«نام  ي داريم بهدر كشتي فنّ: ي ادامه داد جدةادامه با قيافدر لكيان عبدالم
ايران   باها گيران ايراني بلد بودند و هربار هندي سرايي و ساير كشتي  را سوختهاين فن

گربه نديدند  اصالًها چون هندي. كردند ي ميها را ضربه فنّ  آنمسابقه داشتند با اين فن 
  . اين فن را هم بلد نبودند نتيجهو در

  !!!عجب  :احتشامي گفت
ا ايران ام. آره چند ساله که قراره از ايران براشون گربه صادر بشه: عبدالملکيان گفت
وگرنه .  ميگه تو هند بايد موش فراوان بشه که گربه صادر کنيم,اين کار رو نکرده

  !!!ي ما از گرسنگي تلف ميشنها گربه
ا مانده بود چه رود ام دانست دارد سركار مي كه مي  با اينبنده خدا احتشامي هم

  .جواب بدهد
صورت زديم و  سرا رفتيم و آبي به مهمان به. دهلي رسيديم هوا تاريك بود كه به

تاج محل   بهكه قبالً(آقاي كاكايي . شب شعر برويم استراحتي كرديم و آماده شديم تا به
طولي . منتظر ما بودند)  مزاحي حالش مناسب نبودكه آن روز از نظر(و پرنيا ) رفته بود

  . عازم خانه فرهنگ شديمها نكشيد كه با همان ماشين
عبدالملكيان  دوستان به. يك گربه سياه و سفيد افتاد  فرهنگ چشممان بهةدر خان

 گويي در هند گربه نيست پس اين چيه؟ او هم كه هميشه در جواب دادن گفتند تو كه مي
هاي هندي دارند   است چند وقت است موشياين گربه از نژاد ايران: فتآورد گ كم نمي
  .ها كرده باشند اند كه مبارزه بيولوژي با موش شوند اين گربه را از ايران آورده زياد مي
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 يك رسم  فرهنگ ايران برنامه را شروع كرد و ابتداًةيس خانئآقاي شفيعي شكيب ر
 دعوت كردند تا »الحق انصاري ولي«فسور ورجاي آوردند يعني از آقاي پ تازه را به

زبان فارسي و   به»شبچراغ«هاي  نام صدر مجلس بنشيند و بعد از دو كتاب ايشان به در
ط آقاي قزوه و آقاي يعني توس. زبان اردو بود رونمايي شد  كه به»كهكشان«كتاب 

جمع  و به كه در كاغذ كادو پيچيده شده بودند باز شدند ها شفيعي شكيب اين كتاب
في شدندمعر.  

آقاي  ه شديم كه حال آقاي پرنيا خراب شده و باوقتي شعرخواني شروع شد متوج
  .بيمارستان رفتند عال به

 و »واجد سحري«خواني بعد از شعر) ايران و هند در دهليشب شعر (آن شب 
سبك هندي يك سبك ابداعي : ت شعر خواند و گفت آقاي محب»شكيل حسن شمسي«

دليل كم  اي به در دوره: ي شعر را باز كند، بعد هم ادامه داد كهها هن بايد گرهذاست كه 
خوبي مورد استقبال  ذوق بودن شاهان ايراني و در زماني كه در دربار شاهان هندي به

كردند و در اينجا مقيم  اين كشور سفر مي گرفتند برخي شاعران فارسي زبان به قرار مي
 .شدند مي

از شعراي هندي . ت دوستان شاعر و شعراي هندي شعر خواندندبعد از آقاي محب
رفعت سروش، ابرار كرتپوري، ذاكر ماجد ديوبندي، مخدومزاده مختاري عثماني، 

، عظيم امروهوي شعر !)عجب فاميلي(مرغوب حيدر عابدي، اخالق احمد آهن 
ثي، كايي، محداز جمع ما عالوه بر من خسرو احتشامي، عبدالملكيان، بيگي، كا. خواندند

ري، عال و قزوه شعر خواندندشفيعي، منو.  
گفتند و دستشان را هنگام وه  ها بود كه خيلي ديدني مي نكته جالب واه واه كردن آن

  .دادند گفتن حركت ميوه 
: در آخر مراسم هم آقاي شفيعي شكيب رايزن فرهنگي ايران جمله زيبايي گفت

تي كه ن شاعر آن شعر خود را بسرايد و هر ملّشود كه نخستي د ميت وقتي متولّيك ملّ
  .ديگر حيات نخواهد داشت آخرين شاعر آن از دنيا برود،

ردي زباني داغ بعد از مراسم همشهريان آقاي كاكايي دورش را گرفتند و بازار كُ
ه شدم آقاي عال و پرنيا بعد هم شام تند و تيز و در اين لحظه بود كه متوج. شد
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قبل از آن . حال آقاي پرنيا بهتر بود و قيافه مظلومانه گرفته بود. اند شتهبيمارستان برگ از
  !گفتند عال و بال افشين عال و دوستش آقاي پرنيا مي به

شب . شنال گوست هوس ساكن بوديمادر مهمانسراي دانشگاه دهلي با عنوان اينترن
اين قلعه كه . ديم ش»رد فورد«نام  اي به ل وقت راهي قلعهصبح او. را استراحت كرديم

خيلي هم .  قرمز رنگ داشت ساختماني تماماً, بودان مغولي هند شاهةدور مربوط به
 .شلوغ بود
دونم چرا از اين  نمي :كرد گفتم برداري مي آقاي كاكايي كه در كنارم داشت فيلم به

دونم هنوزم داخلش نرفتيم ولي احساس  چيزي در موردش نمي. قلعه خوشم نمياد
رنگ ديوارهاش كه خيلي  آقاي كاكايي هم اشاره كرد به.  بهش ندارمخوبي نسبت

  .تش اين رنگ باشدگفت شايد علّ. روح بود بي
بازار فروش .  بسيار وسيعي داشتةمحوط.  گرفتيم و داخل شديمتهرحال بلي به
دوستان همه خريد كردند و من هيچ تمايلي . هاي سنگي و پر طاووس داغ بود فيل
  .دوست داشتم هرچه زودتر از آن محيط خارج شوم. شتماين کار ندا به

ه هم وضع بقي.  لباس عبدالملكيان خيس شده بودة همتقريباً. اندازه داغ بود هوا بي
چند بيت فارسي افتاد كه  مان به داخل يكي از تاالرهاي قلعه چشم. بهتري نداشتند

سربازي . تند كسي وارد شودگذاش ا طناب كشيده بودند و نميام. اي نوشته بود كتيبه بر
ها  قزوه پيشنهاد كرد ما سرگرمش كنيم تا آن. داد ي آنچناني نگهباني ميها هم با سبيل

  .بروند شعرها را بخوانند
اش پيدا  هايش تعريف كرد كه در كل ايران نمونه بيگي رفت پيشش و از سبيل

د كه سراغ دوستان ديگر هم هجوم آوردن. من هم رفتم كه عكس بگيرم. شود نمي
خوام  تكان نخور مي: سرباز بيچاره تا آمد اعتراض بكند، گفتم. ي شعر بروندها کتيبه

  .عكس بگيرم
سراغ   كه خارج شديم به»رد فورد«از .  سرگرمش كرديم تا دوستان برگشتندةخالص

 فارسي دست و فاقاًاتّ. راننده دم يك پارچه فروشي ما را پياده كرد. بازار خريد رفتيم
فرستد و از همه ارزانتر  عا داشت كه براي تهران لباس ميزد و اد اي حرف مي كستهش پا
  .دهد مي
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ت همه جمع شدند كه  سر ساعدو ساعتي خريد دوستان طول كشيد و تقريباً
ي ها روي خرطوم فيل با گچ. جا كه ايستاده بوديم يك فيل از راه رسيد همان. برگرديم
لش دانه دانه، ولي فيل شكمو او. ن موز بهش دادنددوستا. اشي كشيده بودندنقّ رنگي
بعد يكي از . دهان گذاشت يكباره همه نايلون موز را كشيد و موزها را يكباره به به

دست گرفته بود كه آن را هم از دستش قاپيد و  اي به  روپيه۵۰دوستان يك 
 فيل  همه از اين شعور…گر اوضاع بود داد صاحبش كه باالي فيل نظاره دست به

  .دندان بودند انگشت به
من اشاره كرد  وجد آمده بود در كنار فيل ايستاد و به اسرافيلي كه از اين حركت به

  .كه ازش عكس بگيرم
شب را استراحت كرديم و . سراي دانشگاه برگشتيم مهمان بعد از خريد از بازار به

لش ت كه اودهلي دو فرودگاه داش .سمت فرودگاه دهلي حركت كرديم فردا صبح به
حال . ه شديم و نيم ساعت بعد در فرودگاه اصلي بوديماشتباهي رفتيم ولي زود متوج

 .خيلي ژوليده دركنا يار غارش افشين خان عال نشسته بود. پرنيا خوب نبود
 كارت تخواست بلي كرد و مي ي از بيگي كه شيطنت ميحتّ. چند عكس گرفتم

چندان  بهري هم يه گوشه دكتر منو. بود بقاپدپرواز اسرافيلي را كه در حال چرت زدن 
زد سته بود و داشت چرت مينشميان پري رويان هندي  ا درخلوت ام.  

. هواي بمبئي گرم و شرجي بود. بمبئي رسيديم خيلي زود سوار هواپيما شديم و به
.  فرهنگ ايران در بمبئي منتظر ما بودمسئول خانةآقاي ميرزايي . مثل ماهشهر خودمان

العاتي ل ما را بمباران اطّ اوةهمان لحظ. خوش مشرب و مهربان. دار واني بود آيندهج
بعد هم رسيديم . رسم و رسوم عروسي دختران هندي  چيز گفت تا رسيد بهةهم از. كرد
شود براي  كه مي سوزانند و اين جايي كه حرفش را قطع كرد و گفت اينجا مرده مي به

  .ديدن مراسم مرده سوزي آمد
ثي ري و شفيعي و محدبا قزوه و منو. محلش نزديك دريا بود. هتل سوبا رفتيم هب

شب هم رفتيم . فر لب دريا رفتيم و بعد هم بازارعصر با همين چهار ن. هم اتاق شديم
.  آزادسازي خرمشهر بودةويژ.  فرهنگ بمبئي كه مراسم شعرخواني داشتيمةخان

فن بسيار وي پالستيكي و ميكرها صندلي. برخالف جاهاي قبلي اينجا خيلي محقر بود
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شب شعري بسيار .  فرهنگي بودةاين خان  همه گوياي نرسيدن بودجه به…قديمي و
  .پرنيا هم با سنتورش ياد ايرج بسطامي را زنده كرد. صميمي برگزار شد

گفتند در راه از مناظر فقر دركنار  مي. ري رفتند كنار درياهمان شب شفيعي و منو
  . بمبئي را نشانشان دادهبعد هم يك راننده پيدا شده و كلّ. اند ا عكس گرفتهه خيابان

ي عكس از مناظر زيباي دريايي گرفتيم و خيلي كلّ. فردا صبح با شفيعي رفتيم دريا
دست  زدم هتل يكي ا. بود برگرديم ايرانقرار . فرودگاه زود برگشتيم كه برويم به
اين . ه موفق هم شدالبتّ. او بفروشد ه بادكنك بهاسرافيلي ك فروشان پيله كرده بود به

دادند ولي  طول يك و نيم متر و عرض يك متر نشان مي دست فروشان بادكنك بزرگ به
  !!!دادند موقع تحويل بادكنك نيم متري مي

سمت ماشين ما  كرديم چند گدا به ف ميدر راه فرودگاه سر هر چهار راه كه توقّ
سوز و دلنشين  با. آواز خواندن ت هم شروع كرد بهآقاي محب. آوردند هجوم مي

ايران  هم دوست داشتند به. ي همسفران آن طراوت قبل را نداشتها چهره. خواند مي
 ها آخرين روپيه. پايان خودش برسد برگردند و هم دوست نداشتند اين سفر فرهنگي به

  .يران بوديمشكالت تبديل شد و چند ساعت بعد در آسمان ا در فرودگاه بمبئي به
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   هندسيري در سلوِک
  ∗نيا سعيد يوسف

 و جايي جغرافيايي و حد اين دل نوشته نه سفرنامه که سيرنامه است، زيرا سفر از جابه
ا سير، سفري باطني است و سفر روح مرزها و خطوط و شمارش اعداد حکايت دارد، ام

اپيدا کرانه رود و ن  ميي خاکي فراترها شناسد و از مرزها و اقليم  نمي و مرزينيز حد
دوست دارم نام اين دل نوشته را سيرنامه بگذارم که براستي سيري کوتاه و . است

 آميز ام و شوق آن سوتر از افالک بسته سرشار در سلوک هند براي اين مِن خاکي که دل به
کنم، همانا سير در   ميسپهر فرهنگي شرق و اين سپهر الجوردي نگاه و عاشقانه به

هنوز زنده است و روِح حيات قدسي در  اران سال قدمت دارد وفرهنگي است که هز
س، هنوز ساري و جاري است، فرهنگي که در زندگي کهنسال اين فرهنگ اصيل و مقد

هند، هداياي زيادي براي من  سفر به. د يافته استهايي شگفت و تماشايي تجس صورت
ي ها  و نظريهها  انديشهترين هدف اين سفر، تبادل و تعامل و ما داشت و اگرچه اصلي

 ا ما را اخير ايران بود، امةپژوهشگران هندي و ايراني در حيطه شعر و داستان سه ده
هند نزديک کرد و همچنين درک اي  اهداف ديگري از جمله آشنايي با سرزمين افسانه به

وز  فارسي، هنادبياتزبان و   بههمراه داشت که عشق  بهتر اين نکته را و دريافت عميق
 وقتي. هم بر قلب و روح مردمان مهربان و فروتن و دوست داشتني هند حاکم است

 ةه همکنيم ک  مياقيانوسي از معاني و مفاهيم اشاره  به فارسي،ادبياتگوييم زبان و  مي
 همه وجوه مشترک فرهنگ يگانه ايران و هند را معارف ديني و ايماني و کالً

که بخواهيم در  آن  بهت تکان دهنده است، چه برسدر اين عظمي تصوحتّ. گيرد دربرمي
                                                   

  .شاعر و پژوهشگر ايراني و کارمند راديو فرهنگ جمهوري اسالمي ايران  ∗
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اين فرهنگ شگفت  صورت ديگري از  معنوي اندکي تغيير مکان دهيم و باةاين گستر
تصوير   بهشوند و از  ميروبرو شويم، صورتي که صورتگران چين نيز با ديدن آن حيران

رهنگ و ط فوجود تسلّ هند با. مانند کشيدن همه وجوه اين صورت معنوي درمي
جهان، هنوز همان هند باستاني باقيمانده و عطر و تکنولوژي غرب بر اغلب کشورهاي 

انگيز  بوي فرهنگ عميق و اديان و مذاهب شگف
فرهنگ و زبان و  با هند که در وجهي فراگير،

مشام جان   به فارسي پيوندي ديرينه دارد،ادبيات
حضور هفتصد سال زبان . رسد  ميجان آگاهان

در هند، يعني حضور هفتصد سال فارسي 
فرهنگ ايراني اسالمي که همچنان بر شعر و 

اً بينش اشي و تاريخ موسيقي و کلّنقّ
انديشمندان مسلمان ايراني و هندي،  ژرف
مجازي اين دل نوشته نيز، يک هفته  گسترده و مانا افکنده است و راقماي  سايه

رو شدم و هوش از  هي اليتناهي روبو رويايي ديگري از اين معنااي  صورِت افسانه با
  .فرورفتماي  سرم پريد و در بهت اين عظمت اسطوره

نوعي  هاي علمي همراهند، با صي و نشستمعموالً سفرهايي که با سمينارهاي تخصّ
رو هستند که پژوهشگران را از درياي متالطم  هخشکي و انعطاف ناپذيرتري روب

 ساحل آرام عقل و بينش عقالني  بهد ودار  مياحساس و ابراز احساسات دور نگه
 فارسي همراه ادبياتحضور در سمينارهاي ادبي، آن هم  ا سفرهايي که باسپارد، ام مي

است از اين ويژگي عاري است، زيرا مسافران اين وادي پرشور، يا شاعرند يا 
 دانند که احساس  مينويس و يا پژوهشگراني که با اين دو گروه مأنوسند و داستان

  .از ديگر آدميان است تر متالطم بشري در اينان بسي شديدتر و پررنگ
احساسي که در اين سير کوتاه و اثرگذار گريبان   بهمه را عرض کردم تااين مقد

. روح مجذوب مرا گرفت و آتش حيرت و شوق را در من برانگيخت اشاره کنم
از همان .  استفراموش نشدنياي  لحظه اين سير و سلوک هفت روزه، خاطره هر

دل من پرواز کرد  همراه با ،)ره(که هواپيماي غول پيکر، از فرودگاه امام خمينياي  لحظه

دهلي شهري است که فقير و غني 
بدون شکايت از تقديرشان 

کنند و  درکنار هم زندگي مي
کس طلبکار ديگري نيست و  هيچ

کند که  کسي چنين تصور نمي
 .اند حق او را ديگران ضايع کرده
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قصد ايران عزيز ترک   بهکه فرودگاه دهلي رااي  زمين نشست، تا لحظه  بهو در دهلي
نهايت فرهنگي فرودآمديم، در تمام اين   بيةديگر از اين گستراي  کرديم و در نقطه

  .ور بودم  همچنان در خاطره پرواز غوطه،ها لحظه
حضور شاعران و  انديشي شعر و داستان پس از انقالب اسالمي با سمينار هم

شد، بنابراين حدوداً   ميدهلي برگزار  بهنويسندگان ايران و هند، يک روز پس از ورود ما
کي از قصد آگرا ترک کنيم و شاهد ي  بهدوازده سيزده ساعت فرصت داشتيم تا دهلي را

گروه هشت نفره ما دهلي را رأس . گانه جهان يعني تاج محل باشيم عجايت هفت
سمت آگرا ترک کرد و در مسير سرسبز و بسيار زيبايي که طي   بهساعت نه صبح

ا شاه که بر حالوت اين سفر افزود، ام کرديم، توقفي کوتاه داشتيم براي ديدن کاخ اکبر
محل  تاج.  با عظمت عاشقانه خود مدهوش کردمحل شکوهي ديگر داشت و ما را تاج

 ما براي رسيدن. همسر ايراني خود ممتاز محل است  بهنماد وفا و عشقي ابدي شاهجهان
شترها   بهيي کهها شديم و بخش پاياني راه را با ارابه  ميتاج محل بايد از اتومبيل پياده به

محل جوششي  اف تاجزندگي در آگرا و اطر. کرديم  ميصل بودند طيو اسبها متّ
محل و در آگرا  که حيوانات بسياري را در صحن تاج کننده دارد، خصوصاً اين خيره

کنند؛ از طوطي و باز و عقاب و   ميت زندگيها و در کمال امني ديديم که درکنار انسان
انواع و اقسام پرندگان کوچک و بزرگي که تا آن روز نديده بودم گرفته، تا فيل و اسب 

که درکنار  تر اين اند و جالب جا پراکنده ن و سنجاب و سگ که تقريباً در همهو ميمو
محل که تقريباً  تاج. زيند و از کسي نيز وحشت ندارند  ميظاهر فقير، سير  بههنديان

دستور شاهجهان، پنجمين   بهگذرد، آرامگاه عظيمي است که  مي سال از عمر آن۳۵۰
محل  د همسر ايراني و محبوب او يعني ممتازامپراطور گورکاني هند و براي يادبو

روايتي تکميل   به هجري شمسي آغاز شد و۱۰۴۲ساخت تاج محل در سال . ساخته شد
ي خان محل يعني عيٰس احان تاجکه معماران و طر جالب اين. طول انجاميد  به سال۲۲آن 

تفاوتي با براستي شيراز و الهور و آگرا . دو ايراني بودندو امانت خان شيرازي هر
يکديگر ندارند و فقط مرزهاي جغرافيايي اين شهرهاي باستاني را از يکديگر جدا کرده 

شکوه، بازمانده هنر معماري ايران و هند است که در  اين بناي با تقدير هر  به.است
  .معماري اسالمي و توحيدي ريشه دارد
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بدالحسين آصف خان  دختر يکي از اشراف ايراني بود که ع,ممتاز محل يا بانو بيگم
 سال ۱۸محل  شاهجهان و ممتاز. د شده بودنام داشت و در شهر آگراي هند متولّ

جا ماند که آنان نيز سرنوشت غريب و   بهيکديگر زندگي کردند و از آنان هفت فرزند با
يم محو شدند و در سايه سار روحي ها محل همه دانسته ديدن تاج با. انگيزي داشتند غم

کوه، رنگ باختند و فقط تماشا ماند و حيرت و من از ياد بردم که اين ش بزرگ و با
تراش و فلزکار و  دستان بيست هزار کارگر و استاد کار و سنگ انگيز با آرامگاه شگفت

 آن از نماي بيروني گرفته تا عمارت داخلي و ةشده و هرگوش اش بناجواهرتراش و نقّ
محل، يکي از عجايب   و شکوهمند تاجع و ايوان بزرگ و مربها ديوارها و ستون

محل روحي بود که از  تر از جسم سنگين و عظيم تاج عجيب. گانه جهان است هفت
آن سوي زمان   بهجا بر من هجوم آورد و مرا خشت خشت مرمرين ديوارها و سقف آن

  :ياد اين شعر بيدل افتادم که فرموده است  به.و مکان پرتاب کرد
  .“ فرصت ناکام، کمجنس، بسيار است و نقد”

 جنس حيرت براي ة صورت آسماني و توحيدي براي تماشا و اين همةاين هم
 گشتيم و خود را گشتن و فرصت اندک و ناکام ما که بايد بازمي ديدن و رها

خريد چند يادگاري  بازگشتيم و با. رسانديم  ميسرايي در اطراف دانشگاه دهلي مهمان به
و تاريخي را ترک گفتيم و خود را براي فردايي اي  محل، آن مکان اسطوره از تاج
خستگي راه و هيجان حضور دربين استادان بخش فارسي . انگيزتر آماده کرديم هيجان

 فارسي ادبياتاستادان و دانشجويان دکتري زبان و  دانشگاه دهلي و همچنين گفتگو با
ي ها جويان ديگر زباندانشگاه دهلي و همچنين سخنراني در جمع انبوه استادان و دانش

لطف خدا نتيجه کار   به.همراه داشت  بهاي رسمي هند، برايم تجربه و احساس تازه
همايش . آرامشي آبي سپرد  بهرضايت بخش بود و آن هيجان سرکش جاي خود را

ف نسبتاً کوتاه براي پذيرايي ساعت ده صبح آغاز شد و تا ساعت ده شب با دو توقّ از
هاي اصيل شعر  ي يکي از جريانها سخنراني من شرح ويژگيموضوع . ادامه داشت

 ت شعري و فرهنگي ايران برقرار کرده وايران بود که نسبت دوباره و محکمي با سنّ
 ةارزيابي اين همايش بر عهد. در ساحت شعر و انديشه رسيده استاي  افقهاي تازه به

کنم که اين همايش   مي بسندهذکر اين نکته  بهمنتقدان و خبرنگاران ادبي است و من تنها
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ات و رسمي دانشگاه دهلي بود که درباره نخستين سمينار مهماخير ايران ة سه دهادبي 
ي ديداري و شنيداري و مکتوب ها برگزار شد و خوشبختانه مورد استقبال اهالي رسانه

  .کار خود پايان داد  بههند نيز قرار گرفت و با موفقيت
 ه اسالميةي ملّة فارسي در جامعادبياتدر سمينار زبان و فرداي آن روز نيز بايد 

يافتيم و   مي حضور(workshop) ورکشاپ صي يا اصطالحاً و در نشست تخصّنو دهلي
گفتيم و ضمن   مي اخير ايران سخنةگيري شعر و داستان سه ده از روند شکل

ر ز با تصوآن شب را ني. کرديم  ميشعرخواني در بحث آزاد و پرسش و پاسخ شرکت
صبح   بههاي هند و استراحتي کوتاه  شگفتيةانگيز و با صحبت دربار فردايي هيجان

 اتاقي شاعرکيش و فاضلي که حيرتم را در اين سفر باطني با او قسمت هم. رسانديم
ي تپنده و در ها هادي سعيدي کياسري بود که شايد اگر او در اين لحظه کردم، مي

بود و مرا در تماشا و درک برخي   نميايه و همراه من شگفتي همسةتماشاي اين هم
در . بردم  نميام، بهره برده قدر که اکنون بهره داد، اين  نميدقايق مشترک ايران و هند ياري
گيري شعر انقالب و پس از انقالب و از جريان اصيل  اين دانشگاه نيز از روند شکل
آماده  ئت مثنوي کوتاهي از خود،قرا سخن گفتم و با شعر ايران از سنايي تا امروز

  نيزنو  دهلية اسالميةي ملّةهر تقدير در جامع به. هاي حاضران شدم پرسش  بهگويي پاسخ
ت و سادگي دانشجويان و استادان زبان فارسي هند، لطف خدا و تحت تأثير صميمي به

اين دو ت ما که حضور در ترين مأموري خير و خوشي پايان يافت و اصلي  بههمه چيز
اتمام رسيد، اما کار ما پايان نيافت و در دو سمينار ديگر نيز که در طي اين   بهسمينار بود

ادبي  انجمن ةيک هفته در دهلي برگزار شد حضور يافتيم؛ يکي در يازدهمين جلس
  فرهنگ رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در هند کهةدر خاندهلوي بيدل 

رضا قزوه و دکتر عبدالحميد  ه و شاعراني همچون دکتر علييان فرهيختت متولّهم به
المللي بزرگداشت يکي از عارفان مسلمان  شد و ديگري در سمينار بين  ميضيائي برگزار

قان ايراني و ي محقّها مثبت در جهت تبادل انديشهاي  هند که اين دو نشست نيز با نتيجه
ن رسيد و ما فرصت يافتيم که آرامگاه پايا  به و عرفان اسالميادبيات ةهندي در زمين
ساعت .  خدا و دو تن از شاعران عارف فارسي زبان هند را زيارت کنيمييکي از اوليا

س که آرامگاه بسياري از داد و شوق ديدار اين مکان مقد  مي شب را نشان۱۱تقريباً 
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وي و غالب خسرو دهل ين اوليا، اميرالد اوليا و شاعران عارف هند همچون خواجه نظام
. خوابي ديگر معنايي براي ما نداشت شد و خستگي و بي  ميدهلوي بود، هر لحظه بيشتر

 اين ةي آب و غذا را از ياد برديم و چنان مجذوب و فريفتنظير، حتّ ي بيها در آن لحظه
ن کهنسال شديم که نزديک بود خودمان را نيز تمام و کمال از ياد ببريم که با ديدن تمد

س چنين نيز شد و حالي غريب و شگفت و متعالي بر ما مستولي شد که  مقداين مکان
  .شرح اين هجران و سوز جگر، اين زمان بگذار تا وقت دگر

آرامگاه عارفان مسلمان دهلي سرشار از سکوتي آسماني بود و جز چند تن، آن هم 
 در سفر.  نبودندين اوليا و امير خسرو دهلوي بيدارالد از خادمان و زائران خواجه نظام

دي سعيدي کياسري شاعر ها  هند با هفت شاعر و نويسنده و منتقد همراه بودم؛ دکتر به
نويسي  حسن عابديني منتقد و نويسنده کتاب معروف صد سال داستان و نويسنده، مير

 داستاني و مترجم زبان انگليسي، علي ادبياتدر ايران، دکتر حسين پاينده منتقد 
ر و مترجم زبان آلماني، مهرنوش غالمعلي شاعر و منتقد و باالخره هي شاععبداللّ

ا در اين سفر شبانه بجز هادي سعيدي و ام. بردار عنوان عکاس و فيلم  بهمسعود شايان
ه قديمي و آن روح با ديدن آن محلّ. هي و مسعود شايان کسي با ما نبودعلي عبداللّ

 و حالي چنان ين، دچار حسالد واجه نظامعظيم باستاني، يعني آرامگاه امير خسرو و خ
  :ارقول شيخ عطّ  بهغريب شدم که وصف ناپذير است و

شادماني و غمي آشنا، توأمان در جانم . ن گفتچيزي که چشيدني بود، نتوا”
دروني و اي  گريه  بهاخواست با صداي بلند گريه کنم ام  ميجوانه زده بود و دلم

ي زماني حتّ  و حال را تجربه نکرده بودم،حال اين حس  بهتا. صدا بسنده کردم بي
ترديدي نداشتم . ي نداشتمف شدم چنين حسآرامگاه موالنا در قونيه مشر  بهکه

کنند و خود نيز در گرداب اين احساس تازه   ميکه همراهانم نيز حال مرا درک
. “فتندگ  نميسکوتي عميق تن درداده بودند و هيچ  بهزنند، زيرا  ميدست و پا

  :فرموده بيدل  بهدارند واي  حيرت و خاموشي، خويشاوندي ديرينه
  م بلبل کندـلب غنچه تعلي  اگر معني خامشي گل کند  

ت شعري و حکمي و معرفتي اين اند و از سنّ حتماً کساني که اهل شعر و معرفت
ي، دانند که امير خسرو دهلوي سمرقند  مياند، سپهر فرهنگي و باستاني، منقطع نشده
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يکي از بزرگترين و مشهورترين شاعران عارف و مسلمان اواسط قرن هفتم و اوايل قرن 
دهلوي معروف   بههشتم هجري است که در پتيالي هند زاده شد و در دهلي درگذشت و

د شد و در دهلي وفات آباد هند متولّ شد، درست مثل بيدل که در پتنه يا پتناي عظيم
زبان   بهآثار منظوم و منثور زيادي از امير خسرو آن هم. دهلوي شهرت يافت  بهيافت و

شيرين و پر راز و رمز فارسي باقيمانده که بيانگر ميراث فرهنگي مشترک ايران و هند 
يک زبان مشترک  با ،يي مقتدر و ناميرا که چندين سدهها است؛ دو کشور کهن با ريشه

ه ه تکّتکّ  بهکه هيچ مرزي قادراند، روحي  اند و همچون يک روح در دو بدن بوده زيسته
استقبال از پنج گنج حکيم نظامي   بهخسرو پنج منظومه دارد که امير. کردن آن نيست

 بر وزن و سبک االنوار مطلعسروده و فقط برخي نامهاي اين خمسه را تغيير داده است؛ 
 بهشت هشت، اسکندرنامه بر وزن و سبک اسکندري ةآيين نظامي است، االسرار مخزن

 گنج پنج که هردو در مجنون و ليلي و خسرو و شيرين و باالخره پيکر هفتتقليد از  به
ين الد خسرو از شاگردان و دلدادگان خواجه نظام امير. حکيم نظامي نيز وجود دارند

از اي  اش، مزار مرمرين او را در هاله اين عارف مسلمان که روح هميشه زنده. اوليا بود
 قدري بر من تأثير گذاشت که دلم  بهداده است، آسماني قراراسراري تکان دهنده و 

ماندم و   ميجا در اندوهي شادمانه و آرامشي حيرتبار باقي خواست تا صبح همان مي
ين اوليا الد  بن احمد نظاممحمد. ماند  نميشدم و اثري از من باقي  ميهمه چيز تهي از

هند مهاجرت کرد و   بهبخارا بود کها پدرش از مردمان جهان گشود ام  بهدر هند چشم
ين نيز در همين شهر الد بدايون رفت و شيخ نظام  بهجا نيز در الهور اقامت گزيد و از آن

ديار باقي شتافت و سرپرستي اين رند   بهين پنج ساله بود که پدرشالد نظام. د شدمتولّ
 براي تحصيل معرفت و ينالد نظام. دار شد عالم سوز را مادر پارسا و اهل يقينش عهده

ين الد دهلي رفت و در محضر بزرگاني همچون شمس  بههمراه مادر خود  بهکمال
شکر، خرقه ارشاد  ين گنجتشخيص فريدالد  بهکه باالخره دامغاني شاگردي کرد تا اين

اي  هالعاد ت فوقعنوان يکي از روحانيون اثرگذار و بلندانديش، محبوبي  بهبردوش افکند و
ين و شاگردان الد  خواجه نظامةواسط  بهبسياري از مردم هند.  مردم هند يافتبيندر

. انتهاي معارف قرآني و اسالمي گشودند سوي جهان بي  بهاوست که چشم دل خود را
ت خواجه نظاممقام و محبوبي بهين اولياالد  ي بود که اميران و سالطين مسلمان از حد
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ين خلجي الد کي از مشهورترين اين اميران سلطان جاللرفتند و ي  ميزيارت او  بهسو هر
جز امير خسرو دهلوي،   بهينالد ان خواجه نظامآورترين شاگردان و محب يکي از نام. بود

ين و ديگري سراجخواجه نصيرالد ين و برهانالد ين بودند که هرکدام از اين مشايخ، الد
المي پرداختند و مشتاقان بسياري را ترويج معارف اس  بهاز مناطق هنداي  در منطقه

 هجري در دهلي ۷۲۵ين اوليا در سال الد خواجه نظام. اسرار حقيقت آشنا کردند با
هر تقدير چنين اوليا و   به.خاک سپرده شد  بهجا چشم از جهان فاني فروبست و در همان

ه در عارفاني بودند که معارف ناب قرآني را در هيأت پند و موعظه و شعر و خطاب
دار و عميقي است که ابوالمعاني  سراسر هند گسترش دادند و از دل چنين فرهنگ ريشه

قول هادي سعيدي از دل اين رنگارنگي   بهکند و  ميميرزا عبدالقادر بيدل دهلوي ظهور
  :سرايد  ميکشد و  ميرنگي توحيد را بيرون شگرف، بي

  رنگي ين، مشتاق بيجهان، توفان رنگ و دل هم
  !ا؟ـند مـکل پسـنه مشـا آئيـوه بـد جلازـه سـچ

راستي سرزمين   بهت،سرزمين پهناور هند با يک ميليارد و دويست ميليون جمعي
س و تهذيب و تنزيه از همه مظاهر فرهنگي و بومي اين قوم فروتن و اولياست و تقد

 شديم، ين اولياالد وقتي وارد صحن خواجه نظام. روشني پيداست  بهقانع و ساده و صالح
سرپرست خادمان مرد پنجاه و . گرمي از ما استقبال کردند  بهجا چهار نفر از خادمان آن

 و ها راحتي از جمله  به.ين نام داشت و از اهالي کاشان بودبود که کبيرالداي  چند ساله
اغلب شاعران مسلمان . زد  ميبرد و بسيار شيرين و واضح حرف  ميکلمات فارسي بهره

که يکي از استادان افتخاري عرفان اسالمي در  تر آن شناخت و عجيب ي مايراني را
آرامش و وقار و فروتني و ايمان از او و ديگر خادمان مزار خواجه . دانشگاه دهلي بود

 حضور و آرامش و خاکساري خود چنان تأثيري بر من نهادند آنان با. باريد  ميينالد نظام
بر مزار خواجه . اين تجربه در من باقي خواهد ماندکه يقين دارم تا پايان عمر تأثير 

ين بوديم که ر کبيرالدثّؤين اوليا نشسته بوديم و غرق در سخنان شيرين و مالد نظام
سوي ما آمد و درکنار ستوني نزديک ما ايستاد و پس   بهبانويي ميانسال با کسوتي افغاني

ف کرد که افغانستان در از سالمي خاضعانه، از ديار خود سخن گفت و اظهار تأس
 او از ما. سامان نرسيده است  بهزند و هنوز  ميآشوبي چندين و چندساله دست و پا
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اين بانوي افعاني براي ديدن . اش دعا کنيم خواست که براي هموطنان زنجديده مي
دهلي آمده بود   بههيچ همراهي جا بي نيويورک رفته بود و از آن  بهفرزندانش از افعانستان

. جا بود شد که در آن  مي خدا معتکف شود و تقريباً ده روزييا درکنار مزار اوليات
روزها اين مکان مقدي نقاط شود که از اقٰص  مياالن و خطيبان و زائرانيس پر از قو

 سرايي زائراني که در خانه و يا هتل و يا مهمان. اند دهلي آمده  بهجهان و فقط براي زيارت
گذشت از تعداد   ميهر دقيقه که. رسانند  ميصبح  بهجا  را در همانساکن نيستند، شبها
باالخره و . گرفت مي تر فرا شد و اطراف ما را سکوتي ژرف  ميبيدارماندگان کاسته

سرا  مهمان  بهعميق و کارياي  خاطره س را ترک گفتيم و باناچار آن مکان مقد هب
  .من زنده بوداشتياق گريستن همچنان در  ،برگشتيم در طول راه

دهلي شهر صلح و آرامش است و روح مهرباني و صداقت و ايمان در همه 
در دهلي صداي . ها و معابد آن، چون بادي نرم و سبک جريان دارد ها و آرامگاه خيابان

 هاي متناوب آزرده کس از اين بوق ا هيچرسد، ام  ميگوش  بهها بسيار بوق ماشين
ا اگر ام نا بيشتر ندارد؛ هشدار براي گريز از تصادف،بوق براي آنان يک مع. شود نمي

تصادفي حادث شود از درگيري و ناسزاگويي و خشم خبري نيست و هنديان تحت 
دانم خشم و   مياين نکته براي من که. دهند  نميهيچ شرايطي آرامش خود را از دست

. موزنده بودکنايه و بدفهمي چه جايگاهي در شهر من تهران دارد بسيار دردناک و آ
 دهلي شهري است که فقير و غني بدون شکايت از تقديرشان درکنار هم زندگي

کند که حق او را   نميرکس طلبکار ديگري نيست و کسي چنين تصو کنند و هيچ مي
  .اند ديگران ضايع کرده

 فقط يک روز فرصت داشتيم تا مزار ابوالمعاني بيدل دهلوي را زيارت کنيم و
اخيراً دولت . بديل را از کف بدهيم توانستيم اين فرصت بي  نميمقيمتي ه هيچ به

 .في کرده است و او را شاعري تاجيک معرسنگي گذاشتهمزار بيدل درکنار تاجيکستان 
آن مکان   بهاند و دهبوفکر بيدل  بههم  ها هرحال دستشان درد نکند که باالخره آن به

بر مزار بيدل .اند  نسبتاً زيبا بخشيدهس که در وسط باغي بزرگ قرار دارد صورتيمقد 
آاليشي آرامگاه اين شاعر  شکوه باغ و سادگي و بي حال ديگري داشتم و فضاي با

يکي از حسين فسور اختر وپر. انديش در من تأثير متفاوتي داشت عارف و حکيم ژرف
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مگاه بيدل  و هادي سعيدي و اين حقير، تنها زائران آراهند فارسي ادبياتاستادان زبان و 
بيدل در دهلي . کس در آن باغ بزرگ حضور نداشت بوديم و جز سه چهار خادم، هچ

ي همراه هادي سعيدي و با ياد دوست شاعر و جوانمردم مرتٰض  به.بسيار غريب است
ديم و بر روان خواناي  اميري بر سر مزار بيدل فروتنانه و غمگنانه نشستيم و فاتحه

اند و شوق تکرار   فراموش نشدنيها اين لحظه. رستاديمدرودها فجاودان بيدل حکيم 
يابم که  ميتر از هميشه در کشد و عميق  ميبديلي هنوز در جانم زبانه ي بيها چنين لحظه

انتهاي اين فرهنگ و تمدن شگفت، اندک  چقدر فرصت ما براي پرواز در آسمان بي
  : بيدلةفرمود  بهاست و

  اند تا دهم شرح پرافشاني، شکارم کرده  يستيدامگاه ن رواز و عالم،ـرر پـمن ش  
 در راه بازگشت. زيستي او داشت ترک کرديم آرامگاه ساده بيدل را که نشان از ساده

ت کرده بود بيدل وصي. ياد اين رباعي بيدل افتادم که آخرين رباعي اوست  بهسرا مهمان به
را پس از مرگ حرکت کرد دفن شود و او   ميجا زندگي در صحن همان اتاقي که در آن

که پس از فوتش اين رباعي را از زير  ص نبود تا اينت او مشخّت اين وصيعلّ. ندهند
  :ت او آشکار شدت وصيهمراه يک غزل يافتند و علّ  بهنهاد  ميبالشي که سر بر آن

ــشوي ! بيــدل   کلــف ســياه پوشــي ن
 ان رو بر بادـر و همچنـاک بميـبر خ

  تشويش گلوي نوحه گوشـي نـشوي      
 رگت سبک است، بار دوشي نشويم

 ةما که خستگي اين سفر را در جذب. آخرين شب حضور ما در دهلي از راه رسيد
ي حضور خود، ها ر و رنگارنگ از ياد برده بوديم، در آخرين لحظه اسرار مصوةآن هم

تا و مهربان هم خوابي عميق سپرديم و پيش از طلوع آفتاب برخاستيم تا خداي بي  بهتن
 ترين مظاهر حق بايستيم؛ تماشاي يکي از روشن  بهکر گوييم و در عبادتي خالصانهرا ش

. هاي انبوه دانشگاه دهلي، بسيار تماشايي است طلوع خورشيد دهلي از پشت درخت
طلوع آفتاب خيره شديم   بهسرا ايستاديم و هادي سعيدي در سومين طبقه ايوان مهمان با

اين   بههادي سعيدي نيز. دي ديرينه ايران و هندو از هند سخن گفتيم و از خويشاون
هاست و زبان فارسي نيز که هنوز هم يکي  نکته اشاره کرد که فرهنگ هند مادر فرهنگ

هاي رسمي هند است، جايگاه خود را از دست نداده و بر ماست که از اين وجه  از زبان
هنديان را نيز از مشترک براي آشنايي با راز و رمزهاي فرهنگ هند بهره بگيريم و 
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ن  فارسي که بخش عظيمي از تاريخ و تمدادبياتضرورت يادگيري هرچه بيشتر زبان و 
 ت معنوي همين بود و اکنون کههدف ما در اين مأموري. تر کنيم بردارد آگاههند را در

لطف خدا گامي هرچند کوچک و   بهپندارم که ما  ميکنم، چنين  ميروزهاي رفته نگاه به
، از اين ها ايم و با حضور در اين سمينارها و همايش در اين مسير طوالني برداشتهکوتاه 
و ها  و شنيدنيها ديدني. ايم قدر بضاعت خويش، بهره گرفته  بهت گسترده،ظرفي 

آنچه   بهقدر اشارت و در نهايت اختصار  بهي هند بزرگ، بسيارند و اين حقيرها دريافتني
کردم و از توصيف جزئيات اين سفر، خصوصاً جزئيات در اين يک هفته گذشت اشاره 

اکنون که از اين سير باطني يا بهتر بگويم سير آفاقي و انفسي .  چشم پوشيدمها همايش
ام و شوق   خويش، دلبستگي بيشتري يافتهةفرهنگ ديرين  بهکنم که  ميام، حس بازگشته

جستجو   بهشتر از پيش مرا عرفان و حکمت ايران و هند بيةشناخت اوليا و بزرگان عرص
هند سرزمين عشق و ايمان و برادري و قناعت و مهرباني و . کند  ميو تحقيق ترغيب

است که از اي  ترين خاطره  رويايي براي من، با ارزشةيگانگي است و اين يک هفت
ت و يادآوري آن، نه تنها خسته نخواهم شد که با هر بار يادآوري، مذاق جانم از لذّ

  :که چه ديدم و شنيدم، سرشارتر خواهد شد و حرف آخر اينحالوت آن
  ت او راـب اسـند واجـن هـرفت  و ادبهرکه شد مستطيع فضل   

  آخر ل و الالوا هو
  تهران ,ش ه ۱۳۸۷دوم اسفند 
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  شبه قاره ةسفرنام
  ∗ير منويهاد

 اشاره
  .روي دفتر خاطراتم نوشت. رسد پايان نمي  بهكاري  بدون بسم اهللا هيچگفت
خورد  اش نمي قيافه  به خوشي هم داردتازه فهميدم خطّ. حيمن الرحٰماهللا الر بسم
  . بنويسدطور اين

براي  دسته جمعي شکل به كه بودلين گروه از شاعران  بعد از انقالب اين اوشايد
هدف اين گروه شركت در . درك پاكستان و هندوستان سفر مي  بههاي ادبي اجراي برنامه

مسئوالن فرهنگي، اساتيد و  چند سمينار و شب شعر و همچنين ديدار و تبادل نظر با
و بود  سفر را قزوه پيگيري كرده ماتدمق. دوهاي هند و پاكستان ب دانشجويان دانشگاه

جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و بنياد  حمايت بعضي از ارگانها، ازود بتوانسته 
  .جلب كندرا  )ره(تنظيم و نشر آثار امام خميني

 فرود ما خواهد بود؛ اگر  فرهنگ جمهوري اسالمي ايران در كراچي محلّةخان
ر و شود از عكس دوازده شاع ها پر مي وگرنه تمام روزنامه. سالمتي بنشيند  بههواپيما

گفت  مي. ايم ي بودههاي مهم وقت شما خواهيد ديد كه ما چقدر آدم آن. يك آهنگساز
 كيلومتر، ٢٦٥٢ پا، فاصله تا مقصد ٩٠٠٠ اارتفاع هواپيم.  چيز را يادداشت كنةهم

  . كيلومتر بر ساعت٥٦٤سرعت هواپيما 
 خورد كان ميقدر ت رويمان موقع حركت كردن هواپيما آن  تلويزيون يا مانيتور روبهاين
  . فرود بيايد بعد جواب بيژن ارژن را چه بدهيممحبتترسم روي سر استاد  كه مي

                                                   
  .رئيس کانون شعر و ادب خراسان رضوي, دکتر داروساز و شاعر و نويسندة ايراني  ∗
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من هنوز استاد . كنند في ميها را معر درشت گويند اينها شاعرند و دانه مهماندار مي به
 كند؛ قرار شد قزوه آن را حلّ. اين تنها مشكل من براي خروج از كشور بود. ام نشده

چهارده تا قبض خروج از كشور را . هاد شاعرانه براي من صادر كنديعني حكم اجت
كدام از شاعران پانزده كردم و براي هر اعضاي گروه پرةت پنج دقيقه براي همظرف مد

  .مييكي از افراد داد ها را تحويل يكي م و فيشيهزار تومان پول واريز كرد
ب با تعج! ت از زمين بلند شد؟زحم  بهداني چرا اين هواپيما گويم مي مهماندار مي به
فهمد وزانت يعني چه؟  نمي!! خاطر وزانت اين همه شاعر  بهگويم مي! گويد نه مي
 اضافي، بدون شكر، ةشود و يك قهو تا نيمه باز مياز تعجب دهانش . گويم سنگيني مي

  .آورد برايم مي
نستم هواپيما دا اگر مي: گويد استاد مي. هاي هواپيما خالي است  از صندليتعدادي

حيف شد. آورديم ميهم  شاعران را ةجاي خالي دارد بقي.  
. كند  ساعت و اندكي در آسمان آدم را ملكوتي و حس شاعرانه را سرشار ميدو
اند كه اگر دستت  قدر لزج ابرها آبي و آن. اند كه حرفي زده باشند تر از آن ها ساكت رنگ

هاي آهني،  در ارتفاع بال. شوي خيس ميرا از شيشه هواپيما بيرون ببري تا آستين 
هوا سرد است و اگر .  خيس ابرها را پارو كنندهاي انهاند تا د كبوتران تماشا ايستاده

  !كرديم؟ خورشيد نبود با كدام پيراهن عرياني خويش را بهانه مي
هاي زمان از ايستگاه چندم آفرينش  شود و ارابه هاي شاعران پرمي  از شريانساعت

سايند و اين اقيانوس هند است كه زير پاي  زمين مي  بهابرها پيشاني خويش را. گذرد مي
رسيد  آسمان نمي  بهها راستي اگر دست اين موج. دهد شاعران ايراني دست تكان مي

  . گرفتدازهشد عمق اقيانوس را ان چگونه مي
. ساندر ما مي  بهخزد و خورشيد سالم گرمش را  هواپيما از ابر بيرون ميهاي شانه

 ميليون نفر ١٣٥ع و  كيلومتر مرب٨٠٣،٩٤٣اينجا پاكستان است؛ كشوري با وسعت 
تجمعي .يعني جمعيت ايران و وسعتي حدود نصف كشور تي حدود دو برابر جمعي

  .پهناور ما
هاي سبزه،  خانم.  تا دور فرودگاه كراچي از تابلوهاي تبليغاتي پر شده استدور

اند؛ از  كه هركدامشان در حال تبليغ نوعي كاالي مصرفيقدبلند، با موهاي پريشان 
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خوراكي گرفته تا پوشاكي و لوازم منزل و گوشي موبايل و كارت اعتباري شامپو و كرم 
  …ضد چروك و ضد آفتاب و ضد تانك و

 .آيد استقبالمان مي  بهشويم جرياني از هواي گرم و شرجي  فرودگاه كه خارج مياز
 فرهنگ جمهوري اسالمي ايران، ةلي، مسئول خاندكتر توس. بال گرمگويند استق اين مي به
ح شويم يك گروه مسلّ سوار ماشين كه مي. چند تن از همكارانش منتظر ما هستند با

شويم   ميتوجها بعداً م اينها تشريفات است امكنيم فكر مي. كند پشت سرمان حركت مي
. كنند تمان در پاكستان از ما حفاظت ميت اقامگارد مايند و در طول مد كه اينها بادي
گويد پس از پايان جنگ افغانستان  دكتر مي
كراچي سرازير   بههاي مجاهدان افغان اسلحه

از طرفي .  شدشد و باعث ناامني اين شهر
 سياسي در اينجا الفاتگرايي و اخت فرقه

باعث درگيري و زد و خوردهاي خونيني 
 كه شده است كه همه اين مسائل باعث شد

ترين شهرهاي جهان   يكي از ناامنکراچي
خاطر همين ما از پليس درخواست   به.باشد
ت شما را در طول سفر ايم كه امني كرده

 كه يكي از اي نهگو  بهاساتيد افتاده بود،برخي از هاي وحشت بر سر  سايه. تأمين كند
  .شتايران را دا  بهزده بود كه تقاضاي برگشت قدر وحشت شاعران عزيز آن

كند  خود جلب مي  بهواردي را  هر تازهتوجهلين چيزي كه هاي پاكستان او  خياباندر
ها  سبك مخصوص پاكستاني  بههايي كه اتوبوس. هاي مسافركش پاكستاني است اتوبوس

  .تزئين شده است
انتهاي   بهزخم هايي كه براي دوري از چشم هاي اطراف آن گرفته تا پارچه ينقّاش از

ي حتّ. جاي خالي وجود ندارد ها هيچ در تمام بدنه اين اتوبوس. اند يزان كردهاتوبوس آو
اين . اند ي شده يا يك جمله يا بيت شعري نوشتهنقّاشروي شيشة راننده هم يا 

ها يا مالكان  كدام از رانندهدر ضمن هر.  بودنها سوژه خوبي براي عكس گرفت اتوبوس
  .نويسند شه اتومبيلشان مياين خودروها اسم خودشان را نيز روي شي

ه معتقدند قار مردم شبه
از وقتي بوستان و 

ها  گلستان از خانه
بيرون رفته اخالق هم 

 .رنگ شده است كم
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قاعد اعظم،   بهفو، معرجنّاحعلي  محمدشكوه شهر كراچي، مزار  يكي از بناهاي با
هاي ديدني و تفريحي  اين بنا كه در باغ بزرگي بنا شده است يكي از مكان. است

كنند و زيبايي بعضي  ه در اينجا سرفرازي ميقار هاي زيباي شبه درخت. پاكستان است
  . شاعران ايراني را جلب كرده استتوجه وجود ندارد يرانگياهان كه در ااز اين 

  :افتادم كهمنوچهري من ياد اين بيت . وزد  غروب است و نسيم خنكي مينزديك
 وارزم وزان استـب خـ خنك از جانباد   و خز آريد كه هنگام خزان استخيزيد  
خاطر همين شهرداري   به.دان  پاكستان احترام زيادي براي قاعد اعظمشان قائلمردم

 جنّاحعلي  محمدها در كراچي نبايد از ارتفاع مزار  كراچي دستور داده ارتفاع ساختمان
بار،  اي بلند، هر نيم ساعت يك هاي سفيد و اسلحه لباس نيروهاي نظامي با. بيشتر باشد

  .دهند روند و حركات موزون انجام مي  رژه ميطلب لاطراف مزار اين مرد استقال
هاي اطراف اين ساختمان  ها در حوضچه ههاي جالب ديگر آبتني كردن بچ  صحنهاز

ها بدون لباس و مادرانشان  هپرند، پسربچ لباس در آب مي ها با هدختربچ. بزرگ است
  .كنند ها را نظاره مي كنار استخر آن
 ها را از پاي اعظم بايد كفش  يادم رفت بگويم كه در اطراف مقبره قاعدراستي
 روپيه پول گرفتند و ٢٥.  برويمجنّاحعلي  محمدزيارت   بهآورديم تا با پاي برهنه درمي
  .هاي مرمِر داغ تجربه جالبي بود با پاي لخت روي سنگ. هامان را درآوردند كفش
هادي . خورد تويوتا كروال است چشم مي  بههايي كه در كراچي زياد  از اتومبيليكي

تويوتا كروال در كراچي توليد : گويد  فرهنگ است، ميةخانآقا، كه يكي از پرسنل خوب 
  .شود و قيمت آن يك ميليون و ششصد هزار روپيه است مي
قدر رفت و آمد زياد   قبل تهران است، آنچند دهههاي كراچي، كه شبيه   خياباندر

هاي كوچك و بزرگ  مغازه. كند ميان اين همه خاليق گم مي ش را درداست كه آدم خو
ها نوشته بود دواخانه و زير آن نوشته بود  بلوهاي مختلف كه باالي يكي از آنبا تا

. خورد شغل تو مي  بهمن گفت نگاه كن اين موضوع  بهدسي. ـ بواسير بادي بواسير خوني
يعني اگر راننده كمي حركات . نشينند ترك موتور مي  بهرخ ها نيم در پاكستان خانم

نان ايراني، درآورد حتماً سركار خانم محترم سبك بعضي از جوا  بهآكروباتيك،
 يكي از كلتموتور سي. نوع جلوس بر موتور سيكلت نقش زمين خواهند شد اين با
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پاكستان از ايران هم بيشتر  نقل عمده در پاكستان است و تعدادشان در حمل و وسايل
  .است

الشينكف بيرون يك نفر با ك. رفتيم افي ميصر  بههايمان بايد براي تبديل كردن پول
هواي . روپيه عوض كرديم صد دالر را با. هشت نفري وارد شديم. صرافي نشسته بود

هم روپيه . كردند هم كار مي داخل مغازه كولرگازي و پنكه با. بيرون خيلي گرم بود
شوند  ح ميدر كراچي هر جايي كه نياز باشد مردم مسلّ. گرفتيم و هم كمي خنك شديم

كنم همين آدم مسلح كه با كالشينكف  فكر مي. كنند   محافظت ميو خودشان از خودشان
بيرون صرافي نشسته است در اصل توسافي اجير شده است چون لباس ط همين صر

  .پليس ندارد ه بتيشباه هاي از بناگوش دررفته و هيچ شخصي دارد و سبيل
اند و  ت دادههايشان را از دس ت استفاده از ناس، لثه پاكستاني از شدفروشان دست
قدر ناس  گويم چرا اين ها مي يكي از آن  به.ها بيرون زده است هاي دندانشان از لثه ريشه

مان است، خاك بر سرمان  گويد از نفهمي اي؛ مي اين روز افتاده  بهاي كه مصرف كرده
  .ايم ردهبشود خودمان را بدبخت ك

. ي كرده استنقّاشرا شدة آب دهان افراد ناسي منظره زشتي   زمين آثار خشكروي
و انواع و اقسام ! هاي يك بار مصرف ناس فروشي پر شده از بسته هاي روزنامه كيوسك
مواد   بهسيگار، اعتياد  بهراستي در كجاي زمين اعتياد نيست؟ اعتياد. هاي رنگارنگ همجلّ

 مقام، اعتيادپست و   بهپول، اعتياد  بهمشروبات الكلي، اعتياد  بهادناس، اعتي  بهمخدر، اعتياد
  … بهماشين و موتور و اعتياد به

برنامه ما در پاكستان شب شعري است كه در ساختمان سركنسولگري ليناو 
وقتي كراچي . شود انگيزي دارد برگزار مي جمهوري اسالمي ايران كه فضاي سبز و دل

اي ه ايران بيشترين رايزني.  ايران بوده استةخان پايتخت بوده اين ساختمان سفارت
در چهار مركز ديگر كنسولگري . كشورهاي جهان در پاكستان دارد نسبت بهفرهنگي را 

آباد در شهرهاي كويته، الهور، كراچي و پيشاور نيز كنسولگري  غير از اسالم. داريم
شاعران . دهنده قرابت فرهنگي ايران و پاكستان است اين امر نشان. ايران وجود دارد

هايي كه تازه كوتاه شده بود صندلي چيده بودند و با  چمنروي . شوند كم وارد مي كم
  .ها آذين شده است هاي سبز و سفيد صندلي پارچه
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قان پاكستاني، كه شاعران و محقّ. شكل روشن است هاي بيضي  درختان المپالي البه
  .زنند غالباً افراد مسني هستند، خيلي خوب فارسي حرف مي

شناسان پاكستان است، كت و  انشگاه و از مولوي عفوان سلجوق، كه از اساتيد ددكتر
حاال فهميدم كه در . ها صورت سفيدي دارد شلوار پوشيده و برخالف ديگر پاكستاني

اين . ها سبزه باشد هواي گرم و شرجي اينجا طبيعي است كه صورت اكثر پاكستاني
هايش نيز   تنها صورتش بلكه موها و ريشنهمورد استثنا نيز ژنتيكي است، چون دكتر 

  .سفيد است
د ضياء هم؛ كارت ويزيت سي.  سه تا كيف پر كتاب آورده و تعداد زيادي نواربيگي

ما كه نه نوار .  را همراه دارداش قشنگي با عكس خودش و ليست كتابهاي منتشرشده
ي در حتّ. دي داريم نه كارت ويزيت و نه كتابي كه همراه آورده باشيم كاست و سي
 شده، عكس بنده سياه و اپفي كه عكس دوازده شاعر ايراني چ معركاتالوگ يا برگه

. استتايپ شده هاي من هم اشتباه و هم ناقص  كتابچندتا از اً اسم ضمنسفيد است؛ 
اند و اين  ترجمه كرده» اجنبي«ها  بيگي را پاكستاني» غريبانه«كه كتاب   جالب اينةنكت

  .ر اجنبي نيز همراه داشته باشيمسوژه خوبي براي شوخي كردن است كه ما يك شاع
ةرود؛ با سور ي حسيني، سركنسول ايران در كراچي، پشت تريبون مي موٰسدسي 

اين مراسم براي : گويد پردازد و مي عرض خيرمقدم مي  بهكند و  شروع مي»العصر و«
اين مراسم براي آشنايي اهل . اند كراچي آمده  بهاستقبال از شاعران ايراني است كه

 سال است كه زبان فارسي ١٥٠.  استكستانيگ و ادب ايران با شاعران و اديبان پافرهن
هاي الفت اين  رشته. ا هنوز زبان فارسي در اينجا زنده استاز اين كشور رفته است ام

  .هاي استثماري هنوز مستحكم است ت با وجود دسيسهدو ملّ
. سوزند توي ليوان ميها  شمع. انگيزي دارد  رز و مريم روي ميز بوي دلهاي گل
زبان  آقاي حسيني با. وزد هاي كريستال آب ميوه روي ميز است و باد ماليمي مي ليوان
ها  گويد پاكستاني فهميديم چه مي ما كه مي. گويد آمد مي ميهمانان پاكستاني خوش  بهاردو
 مجري دانم چرا وقتي ا نميزبان فارسي خيلي نزديك است، ام  بهزبان اردو. دانم را نمي
زبان فارسي دست و  دكتر افوان سلجوق با. فهمم زند من نمي زبان اردو حرف مي با
هاي فارسي اين استاد  ها هم حرف كنم پاكستاني فكر مي. شكسته سخنراني كرد پا
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 .كردند هاي فارسي آقاي حسيني را درك نمي  اما حرففهميدند دانشگاه را خوب مي
 تأثير لهجه بر درك معنا يا حس مشترك زباني يا قومي گويند اشتراك زباني يا اين مي به
  …يا

آمدنت باعث آبادي ” : سخنراني استاد سحر انصاري فقط اين را فهميدم كه گفتاز
خوشبختانه اين جماعت خيلي خالصه سخنراني كردند، برخالف اساتيد ايراني كه . “ما

كنند سرعت  تي داغ ميكشد تا موتور كالمشان گرم شود و تازه وق نيم ساعت طول مي
كنند كه آدم  گيرند و آن قدر افاضه فيض مي مي

  .برد خوابش مي
ادان معاصر يقي، از نقّعلي صد محمد دكتر

هايش گفت ما از نظر  پاكستان، در صحبت
آقاي حسيني از اين . ايران بدهكاريم  بهفرهنگ

حرف خيلي خوشش آمد و براي ما ترجمه كرد، 
  .شتيمما هم خوشمان آمد و نو

هاي  دوربين. هاي محوطه سركنسولگري آميخته شد  كباب ايراني با بوي گلبوي
قضيه . درك خورد و پروژكتورها صورتمان را نوراني مي مختلف دورتادور ما چرخ مي

بيني نبود اين همه خبرنگار براي ما قابل پيش. ي استخيلي جد.  
هاي سياسي   آدمةهمهاي سياسي و ادبي بود كه مثل  ت بخشي از شخصيرسول

زنند كه  هاي سياسي يك جوري حرف مي اصالً آدم. مملكت خودمان نفهميدم چه گفت
 و محبتاستاد . اند فهمد چه گفته كس نمي ا هيچام. خواهند بگويند دانند چه مي همه مي

نمايندگي از طرف ما پشت   به هستنديكسوت هيئت ايران استاد خسرو احتشامي كه پيش
من . شود ها بلند مي خوانند كه صداي احسنت پاكستاني روند و شعري مي تريبون مي
گفتم اين اساتيد اگر . آيد ها از اشعار قدمايي ما بيشتر خوششان مي كنم پاكستاني فكر مي

  .گيرند تا ايران اينجا بمانند بيشتر تحويلشان مي
ما . قرائت كردزبان فارسي سروده بود،   به از شاعران پاكستاني يك رباعي، كهيكي

. كاكايي گفت شعرش ضعيف است، اشكال وزني هم دارد. صداي بلند احسنت گفتيم با
بعد هم او كه فارسي، زبان . گفتم اين احسنت، احسنت معرفت است نه صنعت

ها را خيلي  ها ايراني اكستانيپ
ات فارسي دوست دارند و با ادبي

دكتر عفوان . كشند نفس مي
زبان  من خوابهايم را به”: گويد مي

 .“بينم فارسي مي
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تو هم اگر .  سر هم كرده استرااش نيست، خيلي زحمت كشيده همين دو بيت  مادري
  .آيد شعر اردو بگويي از اين بهتر درنمي
   مپسند لوطيان خوار شونديارب

 درخت خوابيده ةها و عنترهايشان زير ساي هاي شهر كراچي، لوطي  يكي از خياباندر
. گير كرده بود و عنترها حوصله ادا درآوردن نداشتند ها را زمين گرمي هوا لوطي. بودند

ما ايستاد و در چراغ قرمِز يك چهارراه، نوجواني سيزده ساله با ميمونش كنار ماشين 
هايش   كوچولو عكس گرفت و نوجوان پاكستاني چشميموند از مسي. تقاضاي پول كرد

لوطي   بهپشت شيشه ليز خورد و با سبز شدن چراغ قرمز راننده فرصت كمك كردن
  .كوچولو و عنترش را از ما گرفت

 نهواي اي.  بنز فاصله استةيك شيشضخامت   به مردمةراستي كه بين ما با تود به
قدر خنك است كه راننده دكمه پيراهنش را تا آخر بسته و كت  مدد كولرگازي آن  بهطرف
 ا آن طرف شيشه يك لوطي است كه چشمشام. اش را از تنش بيرون نياورده است اي سرمه
  !ما كه گذشتيم، خدا هم از ما بگذرد. نسيمي است تا عرق عنترش را خشك كند به

است و اوضاع بهداشتي در كراچي خيلي خوب  كشوري در حال توسعه پاكستان
كنند و سيستم  فروش مواد غذايي مبادرت مي  بهها ها گاري دستي هنوز در خيابان. نيست
ها را  اينجا هنوز با بيل و تراكتور زباله. ها نيست آوري زباله اي براي جمع پيشرفته
گفت  يكي مي.  شودط بر تمامي شهر مسلّتوانستهكنند و شهرداري هنوز ن آوري مي جمع
هاي  هاي سوخته آن شد بنگالدش، قسمت  هند مثل يك نان بود كه قسمتةقار شبه

ها  اين حرف ساعت. هاي اصلي آن شد هندوستان خمير كنار آن شد پاكستان و قسمت
كرقدر زياد است كه فرصت ف ا تابلوهاي تبليغاتي در كراچي آنمرا در فكر فرو برد، ام 

 ٢٨ها  هاي بلند كه فقط روي يكي از آن تابلوهاي بزرگ با پايه. گيرد يكردن را از آدم م
ت بازار خوبي براي راستي كشورهاي پرجمعي. صل بودعدد پروژكتور پانصد وات متّ

فروش توليدكنندگان كاالهاي مصرروند؛ پس طبيعي  شمار مي  بهالتي جهانفي و تجم
  .اجناس خود داشته باشندها با هجوم تبليغاتي سعي در فروش  است كه آن

بهبود شهرسازي در   بهدهنده اوضاع رو  سيماني بزرگ در شهر كراچي نشانهاي پل
هنوز بازارهاي قديمي در كنار پاساژهاي جديد و لوكس خودنمايي . پاكستان است
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. دهند رساني شهري كفاف بازارهاي تو درتوي شهر كراچي را نمي سيستم برق. كند مي
طور متناوب روشن و   به وجود دارد كهيمغازه يك موتور برق بنزينپس در مقابل هر 

  هاي مردم خواهد رسيد؟ مغازه  بهاي پاكستان كي راستي انرژي هسته. شود خاموش مي
 اند و در هواي شرجي كراچي ها ايستاده ك سبزه وسط چهارراه پرتحرهاي پليس

بستن كمربند اجباري نيست و . پردازند؛ عجب طاقتي دارند اينها حركات موزون مي به
چون خودشان هم عقب وانت تويوتا . بارها كاري ندارند سرنشينان وانت  بهها پليس
  . نظر دارند  چيز را تحتهمهنشينند و با اسلحه  مي

گذاري شده است، يكي از  نام يكي از رجال پاكستان نام  بهد، كه سرسيدانشگاه
  .ايم جا دعوت شده آن  بهبرنامههاي دانشگاهي است كه براي اجراي  مكان
شان ما  هاي جستجوگرانه دانشجويان دختر و پسر با چشم. شود  وارد دانشگاه ميبنز

د از بنز پياده سي. كند يك پليس جوان درب عقب بنز را باز مي. كنند را ورانداز مي
ما  ه بهايش معلوم بود، ايستاده بود و دانشجوي دختري، كه فقط چشم. شود و ما هم مي

من دنبال مدير . زد ت برق ميافي از شدت شفّوهايش پرنور بود  چشم. سالم كرد
خواست بدانم اينها هم معاونت دانشجويي  فرهنگي دانشگاهشان بودم و دلم مي

سلف سرويس و خوابگاه و نماز جمعه و دعاي كميل چطور؟ … فرهنگي دارند يا نه
 هتواند رئيس دانشگا  اصالً دانشجو مياينها هم دنبال مسائل سياسي هستند يا خير؟
د پر شده هاي اقبال الهوري، لياقت و سرسي عوض كند؟ سالن كنفرانس از قاب عكس

امروي يك تابلوي بزرگ با خط نستعليق طالكوب . ف خبري نيستا از پرويز مشر
  . است رسول اهللا نوشته شدهمحمداهللا اله اهللا و  ال

باال   بهشان از پنجاه سال اند كه همه اتيد دانشگاه نشسته تا دور اتاق كنفرانس اسدور
  .سن دارند
گويد و نفر بعدي با زبان  آمد مي  شروع جلسه دكتر عفوان سلجوق خوشدر

  .كند انگليسي سخنراني مي
ترسم زير دست و پاي  مي. برداري است  ديگر از شاعران ايراني در تكاپوي فيلميكي

قدر زياد است كه اين يكي در  ها آن ود؛ آخر تعداد آنخبرنگاران پاكستاني لگدمال ش
رنگ  بردارهاي پاكستاني درست هم صورت يكي از فيلم. شود  ميهاي آنان حلّ دوربين



  شبه قارهسفرنامة   ٤٧٩

  

نمك  يك سبزه بي«من ياد اين بيت افتادم كه . ندا ست دوربينش است يعني كامالً با هم
هايش برق   فقط سفيدي چشم.»اند نمك آب داده  بهگويا كه هند را/نبود در تمام هند

  .بازي كنم  فيلمش سياهيخواهد تو خيلي دلم مي. آدم تو دل برويي است. زند مي
ته دلمان خنديديم و از ما .  عفوان ترجمه كرد و گفت سعدي از شاعران ماستدكتر

ها رودكي را، ما كه شاعر زياد داريم،  داند، تاجيك گفتيم تركيه مولوي را از خود مي
  .مال شماسعدي هم 

 انگليسي ة اردو و فارسي با لهجة انگليسي با لهجة هنرهاي دكتر سلجوق مكالماز
در اين دانشگاه فقط يك نفر از اساتيد خانم آمده، شايد مفهوم آن اين است كه . است

 رئيس دپارتمان ,ريحانه افسر. رسند مقام استادي در دانشگاه مي  بهدر پاكستان زنان كمتر
كننده در جلسه پيرامون اخالق در كتاب   تنها زن شركتد،رسيشگاه سزبان فارسي دان

اش را روي ورق كاهي كالسور نوشته بود و  وي سخنراني. سعدي سخنراني كرد
هايش خيلي تكراري بود ا حرفحجاب خوبي داشت ام.  

سي بوستان و گلستان را كتاب مقد. سعدي خيلي عالقه دارند  به پاكستانمردم
ه قار  بوده و مردم شبهبوستان و گلستاناي   در هر خانهقرآنر قديم در كنار د. دانند مي

  .رنگ شده است ها بيرون رفته اخالق هم كم معتقدند از وقتي بوستان و گلستان از خانه
گويا اينها . اند  اين كنفرانس از دانشجويان خبري نيست؛ فقط اساتيد آمدهدر

ها همه چيز را براي دانشجويان  ا ايرانيام. ندگير دانشجويانشان را خيلي تحويل نمي
 دانشجويان را نيز دعوت ة هم يعني اگر همين برنامه در ايران بود،. گيرند درنظر مي

ها را خيلي دوست  ها ايراني پاكستاني. آمد وجود مي  بهي شور و هيجانكردند و كلّ مي
زبان   بهمن خوابهايم را”: يدگو دكتر عفوان مي. كشند ات فارسي نفس ميدارند و با ادبي
  .“بينم فارسي مي
 ها پاكستاني  به.زند ها زنگ مي  اين جلسات خيلي رسمي و سنگين فقط موبايل ايرانيدر

ها  ا ما سيزده نفر دوازده تا موبايل داريم و نصف روز كه موبايلموبايل آويزان نيست ام
را )  فرهنگةرمندان خانكا(ها  قدر اين طفلكي قطع بود همه ناراحت بوديم و آن

هاي اعتباري موبايل آوردند كه يك نوع آن مورد   كارتقسامفرستاديم بيرون تا انواع و ا
  .پسند دوستان واقع شد



  ٤٨٠  قند پارسي

  

دانند  مثالً مي. كنند اي عمل مي  ما پيرامون مسائل اقتصادي خيلي حرفههاي هبچ
شان را  هاي ايراني كارت صرفه نيست، پس سيم  بهرومينگ موبايل در پاكستان مقرون

  .كنند هاي اعتباري تلفن همراه پاكستان استفاده مي بيرون آورده و از كارت
  .هزار بار برو، صد هزار بار بيا:  حسن ختام هم دعا كردند و گفتندبراي
اقبال .  اقبال الهوري استةها رايج است كلم  از اصطالحات غلط كه بين ايرانييكي

  .اش در اين شهر قرار دارد مقبرهد نشده، فقط در الهور متولّ
جا خانه  د شده و در آنآباد است متولّ  در سيالكوت كه بين الهور و اسالمايشان
  .هاست اكنون مورد عالقه پاكستاني ري دارد كه هممحقّ

ده . »نشد كه بشه«ا باز هم سيالكوت هم ببرد ام  بهخواست ما را لي دلش مي توسدكتر
 سال ١٥٠از عهد غزنوي زبان فارسي اينجا آمد و تا . ه بوده قارقرن زبان فارسي زبان شب

 فرهنگي و تاريخي اين ةتمام پشتوان. شكل رسمي وجود داشت  بهپيش در اين ديار
ي در اينجا وجود  كتاب خطّة دو ميليون و پانصد نسخودحد. زبان فارسي است  بهمردم

  .شدبا  فرهنگ مشغول ليست كردن اين كتب ميةدارد كه خان
حاال كه . دار باشد قدر ريشه كردم زبان فارسي در پاكستان اين وقت فكر نمي   هيچمن
مند هستند، با خودم  ات فارسي و خصوصاً شعر عالقهادبي  بهبينم اين مردم چقدر مي
ه فرهنگي ايراني در پاكستان از اهل هنر و گويم اي كاش تمام مسئوالن سياسي و البتّ مي
اين   بههاي زيادي از اساتيد شعر و ادب  تاكنون كاروانشاي كا. بودند ات ميادبي
اي كاش شب شعرهاي مشتركي در ايران و پاكستان برگزار . كردند ه سفر ميقار شبه
اي كاش در كنار اين همه كارهاي سياسي، اندكي هم كار فرهنگي انجام . شد مي
كنند كه   زندگي مياي هدسيا عمردم ايران بفهمانيم كه در جنوب آ  بهاي كاش. داديم مي

گويند ما آزادي و فرهنگ خودمان را  كساني كه استادانشان مي. تپد دلشان براي شما مي
زبان فارسي را . ايد اينجا آورده  بهها دين اسالم را يعني شما ايراني. ايم از ايران گرفته

  .اينجا گسترش داديد كه باعث استقالل پاكستان شد در
. كند معني واقعي كلمه خودنمايي مي  به)تضاد( كراچي پارادوكس هاي  خياباندر
حجابي در مقابل حجاب، فقر در مقابل ثروت، زشتي در مقابل زيبايي، مدرنيته در  بي

ترين ماشين روز اروپا  قيمت انترين و گر عنوان مثال در خيابان، شيك  به.تمقابل سنّ
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كند، خانمي از ماشين  ق صاحبش كار مي كه با عراي هنهچرخه ك كنار يك گاري و سهدر
هاست و اينجا همه  چرخه  سههزينة صدتا از اينشود كه قيمت ادكلنش مساوي  پياده مي

  .شنويد صداي ما را از كراچي مي. چيز از صفر تا صد در نوسان است
ريزند و تقاضاي پول  اند و دور ماشين مي  دوجنسي وسط چهارراه ايستادهگداهاي

ها باورهاي خاصي دارند اينها هم سعي  آن  بهجا كه مردم پاكستان نسبت ز آنا. كنند مي
م و ماه رمضان در پس در ماه محر. كنند خودشان را با اين باورها وفق دهند مي

 غضب خداوند هستند و اگر آه بكشند ة نشاننهاگويند اي ها نيستند و مردم مي خيابان
ها كمك  آن  بهآيد، پس بايد حتماً باليي سر ما مي

ها در  خاطر همين، تعداد اين دوجنسي  به.كنيم
گويد اكثر اينها  راننده مي. ها زياد است خيابان

دوجنسي نيستند، مردهايي هستند كه خودشان را 
 سوءآوردند تا از اين باور مردم  شكل زن درمي

  . كننداستفاده
افتخار   بهاز طرف انجمن ادبي غالب دهلوي

  .اند  شب شعري ترتيب دادهحضور شاعران ايراني
. شود هاي بزرگ كراچي است كه بزم غالب در آن برگزار مي  مهران از هتلهتل
در اين شب شعر هم اكثراً افراد مسن . هاي قديمي است كنم اين هم از انجمن فكر

 مدرن پاكستاني كجايند؟ هاي پست پس اين جوان. حضور دارند
آيد و  اشتها مي  بهدهند كه آدم  شعر گوش ميقدر با اشتياق  جماعت پاكستاني آناين

هر بيتي را كه . خواهد تمام شعرهايش را بخواند رود دلش مي پشت تريبون كه مي
كنند و  واه مي شوند واه خيز مي ها از روي صندلي نيم خوانند پاكستاني شاعران ايراني مي

اند يا  اينها يا شعِر خوب نشنيده. كنند  با صداي بلند تكرار مياگويند و آن بيت ر به مي به
چون در يكي از كتابها خوانده . دهند قدر احساسات نشان مي براي خوشحالي ما اين

  .نوازند ها خيلي مهمان بودم كه پاكستاني
گوشه غالب /اند، نوشته استقباليه ه كردهها تهي ه اتيكتهايي كه از قبل براي بچروي

. اند ها را نوشته هكدام از بچيا اسم هر/ار كاكاييآقاي عبدالجب/مهمانان ايران/ل مهرانهوئ

ستان تنها كشوري است كه پاك
 ةجز يك كلم ي آن بهسرود ملّ

اش فارسي است و  ه بقي»كا«
 اينجا اين دانشگاهيانشعار 

كسب كمال كن که «است كه 
 »عزيز جهان شوي
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گويم كاكايي عجب عكس  مي. ا عكس روي اين اتيكتها، عكس غالب دهلوي استام
  .قشنگي داري

 فرهنگ ةلي، رئيس خاناين دكتر توس.  از اين همه جلسه شعر خسته شديمراستش
كند، نه  ام سرم درد مي  ما برنامه گذاشته؛ االن كه اينجا نشستهكراچي، پشت سر هم براي

اين . فهميم كنم در اين هواي گرم بيرون بروم، نه جايي را بلديم، نه زبان مي ت ميأجر
ها توي اين هواي گرم  شوند، طفلكي  از ما دور نميدمح هم كه يك قكماندوهاي مسلّ
راستي ظهر كه ما . آيند و آن طرف ميپشت سر ما اين طرف   بهبار مسلسل پشت وانت

يك . نفهميديم ناهار خوردند يا نه. ناهار خورديم، اينها بيرون ساختمان ايستاده بودند
 ظهر، ميهمان اهارن. (خورند اند و مرتب آب مي كلمن آب سرد پشت ماشين بسته

هم  ه بشان ها از ديشب اوضاع مزاجي هاكثر بچ. كراچي بوديم نماينده ولي فقيه در
ر داده بوديم كه مواظب غذا ه هم تذكّبقي  بهها دارو داده بوديم و بعضي  به.خورده بود

آقا غذاي بدون فلفل و كامالً ايراني درست كرده  كه حاج  با اين. خوردن خودشان باشند
ها مجبور بودند جانب احتياط را در خوردن  ها اكثر بچ هم خوشمزه، امخيليبود، و 

  ).رعايت كنند
  :د گفت بزم غالب سيدر

  بود  اينجا آمدن جالب نميبه  بود دل اگر غالب نميـ بياگر  
فهمند  دانم آيا اينها شعرهاي ما را مي نمي. فهميم زنند ما كه نمي  اينها حرف ميوقتي
اي زبان فارسي را  خورده كنند يا نه؟ اصالً كدام شير ناپاك چه مي به و چه قدر به كه اين
  .نمك و شاعردوست گرفت  ااين مردم ب از

ه تصوير و هاي مختلف پاكستان براي تهي  اين جلسه دوازده تا دوربين از شبكهدر
شوند و  هاي ادبي پاكستان از كجا حمايت مي دانم اين انجمن خبر آمده بودند، نمي

  .آورند هاي اين چنيني را از كجا مي هزينه سنگين اجاره هتل و ساير هزينه
 دمـديـراچي را نـ را كيـراچـك   هيچي را نديدم از اين شهرمن  

پراكند و ما هم وظيفه كتابت اين اشعار را  د كنار من نشسته و مرتب بيت مي سياين
 شود كه ناشي از دردهاي اعه پيدا ميالس خاطر همين وسط هر مطلب چند بيت خلق  بهداريم؛

  .ا نتوانسته جايي را ببينده ت تراكم برنامهعلّ  بهسوخته است كه دروني اين شاعر دل
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درست .  اين جلسه قمر منصور صاحب وزير امور نوجوانان هم حضور دارددر
  .كنند برخالف وزيران محترم ما كه در جلسات ادبي شركت نمي

 شديم اين آدم توجه كه ميهمان يكي از شاعران پاكستاني بوديم، موقع رفتن مديشب
ةهاي افغانستان رابط با حكومت كمونيستهاي سياسي پاكستان است كه  تاز شخصي 

جمهور مخلوع كمونيست افغانستان،  خوبي داشته و عكس خودش را با نجيب، رئيس
 با سه نشريه كه عكس خودش روي ادما د  بهكتاب قطوري. اش انداخته بود هپشت مجلّ
صد سياسي جا بود كه فهميدم سياستمداران پاكستاني نيز از ابزار هنر براي مقا آن. آن بود

  .كنند استفاده مي
ا حاال داريم  رهبر جهان اسالم شود اممحمد كرديم ماهاتير گفت ما فكر مي  ميايشان

بوش   بهاي كه با اين نامه. تواند بازي كند نژاد اين نقش را مي شويم كه احمدي  ميتوجهم
گفت اين  يقزوه م. نوشت ما ايمان بيشتري پيدا كرديم كه وي لياقت اين نقش را دارد

  . تاجيك هم شنيده استهاي تيحرف را از يكي از شخص
ها بوديم  هاي ادبي و دانشگاه  ميهمان انجمن, كه آمديم بيشتر اوقات ناهار و شاماينجا

هزينه بليت رفت و . و محل خوابمان هم كه دفتر رايزني فرهنگي در كراچي بود
فقط دو تا ماشين كم . داده استسه تنظيم و نشر آثار امام برگشتمان را هم كه مؤس

 استاد را از ترس بتركانند و من مجبور شوم لح كه دداشتيم و چند تا كماندوي مسلّ
  .او بدهم تا آرام شود  بهصبح و شب دو تا قرص آليروزالم و نورتليپتلين

خواهد و  چناني ندارد، فقط كمي فكر فرهنگي مي هاي آن  انجام اين سفرها هزينهپس
ها، مقدار كمي هم  قول مشهدي  بهيا(ه مقدار كمي هم مايه ت و البتّن مديرييك سر سوز

زهبرج.(  
 خانم دكتر حميده كهوره، وزير آموزش و پرورش، در اين نشست قول داد كه سركار
  . الزامي كردن آموزش زبان فارسي در مدارس ابتدايي پاكستان تجديد نظر كندةدر زمين
جم با تيتر درشت آن را  ها پخش شد و روزنامه جام يسرعت در خبرگزار  به خبراين

ها كه از اين نتيجه خيلي راضي بودند، مي هچاپ كرد و بچ كرديم  ر نميگفتند ما تصو
اين روزها نشريات پاكستاني خبر . قدر تأثير فرهنگي داشته باشد يك سفر ادبي ساده اين

ها عكس  هبچ. گردد دست مي به ها دست روزنامه. اند دهورود هيئت ايراني را چاپ كر
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رسم   بهاحترام و ي كه باهاي گردنل كنند با كاله پاكستاني و شا خودشان را نگاه مي
ها در همه  راستي كه عكس. اند يادگاري در جلسه دور گردن شاعران ايراني انداخته

  احتياجكههاست  ت ملّةتصوير زبان مشترك هم. شود ها مثل هم چاپ مي روزنامه
  .رجمه نداردت به

ها  روزنامه  بهروند براي مصاحبه، بعضي تلويزيون مي  بهاند، بعضي  تقسيم شدهها هبچ
سهم ما . جا بيايند آن  بهمانند تا خبرنگاران روند و بعضي هم در خانه فرهنگ مي مي

 جهاني است ةراستي كه جنگ كلم. رويم جنگ مي  بهپس ما دوباره.  جنگ استةروزنام
  ها هم جنگ هست؟ آيا در آسمان. رود يكار م  به زمينو در هر كجاي

ح از آن محافظت شويم كه چندين نفر مسلّ  ساختمان سيماني بزرگي پياده ميمقابل
هاي دراز از  راهروهاي باريك و اتاق. رويم تا طبقه چندم ها باال مي هاز پلّ. كنند مي
  .صات اين ساختمان قديمي استمشخّ
هوا خيلي بد است و بوي نامطبوعي، كه در تمام كراچي .  در رفت و آمدنداي هعد

ب چرخ اند و مرتّ هاي سقفي سرگيجه گرفته اين پنكه. كند وجود دارد، ناراحتم مي
 كنم از ايستگاه حسينيه رد اند و من احساس مي گازي از نفس افتاده كولرهاي. خورند مي
شهيد عابدي بگو در   بهيراست.  را كم داردروناين هواي شرجي، خنكي كا. ام شده

رن  همه مي. اش دو رقمي شده، برگرده عقب كه حاال موقع درس خواندنه كنكور رتبه
 .تو چي بدم شي، جواب مادر شن، تو شهيد مي دكتر، مهندس مي

ها هم سؤال   ضمن بهش بگو ناقال چي شد كه همه تستا رو زدي مگه فرشتهدر
  .فروشن كنكور مي

 فارنهايت است؟ من تب ةساعت چند درج. كستان رسيديمپا  به قطار انديمشكبا
  رضا يك بطري آب كرخه چند دالره؟ علي. كردم، گرمم شده

  .جنگ تمام شده، شهيد عابدي هنوز برنگشته. كند نگاه مي» غريبانه« سرهنگ جناب
كسي . زود باشيد ما كه تمام شديم. شود  روزنامه براي جنگ بعدي منتشر مياين

  .ن نخواهد داشتحرفي براي گفت
هاي سقفي  اين پنكه. شود كند و ناگهان همه چيز تمام مي  از من سؤال ميخبرنگار

  .سوزانند الاقل دل آدم را نمي. كوپترهاي عراقي خيلي فرق دارند هلي با
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اسم اين روزنامه براي ما . ه استقار هاي شبه ترين روزنامه  روزنامه يكي از بزرگاين
كنم اين روزنامه  ل با خودم فكر مياو. س استدفاع مقدكننده هشت سال  تداعي
شوم كه اين اسم   ميتوجها بعداً مپردازد، ام موضوع جنگ مي  بهاسمش فقط  بهتوجه با
  . اين روزنامه مانده استيزمان جنگ هند و پاكستان رو از

رسد و  چاپ مي  بهدو زبان اردو در پاكستان و انگليسي در انگلستان  به روزنامهاين
 هزار در كراچي و نيم ١٥٠اين روزنامه .  اردوستةپرتيراژترين و معتبرترين روزنام
  .ميليون خارج از كراچي تيراژ دارد

  . روزنامه دو كانال تلويزيوني هم دارد كه جزء پرطرفدارترين كانالهاي خصوصي استاين
  . داردشنبه و چهارشنبه در اين روزنامه صفحات مخصوص شعر وجود  يكروزهاي
اندازه   بهكف هر مغازه. ها ويترين ندارند مغازه.  كراچي سبك جالبي داردبازارهاي
روي آن فرش پهن كرده و فروشنده يا فروشندگان روي . متر باال آمده است چهل سانتي
براي مشتريان چند . هاي رنگارنگ است هاي پارچه نشينند و پشت سرشان قفسه آن مي

نشينند و با آرامش پارچه مورد نظرشان را انتخاب   روي آن مياند كه تا صندلي گذاشته
اقل نصف روز ها كه در هر خريد مجبوريم حد اين روش براي ما ايراني. كند مي
آن مغازه برويم خيلي خوب است، چون نشستن در   بهروي كنيم و از اين مغازه پياده

گيرد تي حداقل خستگي آدم را ميچنين وضعي. 
هاي خود در  تسنّ  بهپوشند و هنوز سبك غربي لباس نمي  بهچي كراهاي خانم

تابلوهاي رنگارنگ تبليغاتي محصوالت غربي را . ي پايبند هستندپوشيدن لباس محلّ
هايي از  اگرچه رگه. هاي آينده اين مقاومت بشكند كند و ممكن است در نسل تبليغ مي

  . استشاهدهاين دست در بعضي مناطق پاكستان قابل م
 ديگر اينكه استفاده از وسايل آرايشي و لوازم گريم صورت و بزك كردن در تهنك
ا هاي پاكستاني خيلي رايج نيست؛ اگرچه بعضي از زنها روسري ندارند ام خانم

  .كنند صورتشان را خيلي آرايش نمي
گردد، بعضي  حجابي جرم محسوب مي كه طبق قانون اساسي بي علت اين  به ايراندر

آرايش صورتشان   بهتوانند ا نميحجاب باشند، ام خواهد بي كه دلشان ميها  از خانم
  .دنكن  ميتوجهخيلي 
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هاي اخير روي يك  ايران را در سال  بهخواهد آمار ورود وسايل آرايشي  دلم ميمن
منحني رسم كنم و آن را با ساير كشورها مقايسه كنيم تا ببينيم ما در اين مسابقه چندم 

 .هستيم
اين شهر در . ر مركز استان پنجاب و مركز دانش و فرهنگ پاكستان است الهوشهر

كننده نام اقبال  شهري كه براي ما تداعي. شكوه بوده است طول عصر مغول پايتختي با
  .آن بچسبانيم  بهايم پسوند الهوري را نيز عادت كرده) غلط مصلحتي(  بهاست كه ما

هاي  از خيابان. روم دنبال اقبال مي  بهپس منسراغ من نيامده است   به»اقبال«حال   بهتا
. نمايد تر مي صداي ممتد بوق اتومبيلها مردم را عجول. ميگذر شلوغ و پر سر و صدا مي

ساعت . زنند نور چشمك مي شب دستمال سياهش را پهن كرده و چند ستاره كم
زرگي كه كس در باغ ب   و در اين همه ازدحام هيچدههايش را بر زمين عمود كر عقربه

فهمد ما ايراني  اي كه وقتي مي چرده ا نگهبان سيهمنزل ابدي اقبال است بيدار نيست، الّ
شكوهي كه دور تا دور آن با ديوارهاي بلند  قلعه با. كند رويمان باز مي  بههستيم در را

  .احاطه شده است
اسير گردد و دوازده شاعر در ديوار زمان  عقب برمي  به زمان, ناگهاني از شعردر

هاي  خود و اسب ديوارهاي قطوري كه روي آن مرداني با كاله. شوند شعرهاي نگفته مي
بهاي فرهنگي ما بوده و از زبان فارسي  ها محافظ ميراث گران دهند آن ز نگهباني ميمجه

ما كه وارد . دهند اين نگهبانان اجازه ورود هيچ فرهنگ ديگر را نمي. كردند محافظت مي
 ب كردم كه چرامن تعج. ها برخاست و با همه روبوسي كرد روي چمنشديم اقبال از 

ي حتّ! هاست اين آدم تمام حركاتش شبيه ايراني. كند ه نميحها مصاف سبك پاكستاني به
  .زند  حرف ميراسان خةهاي درواز  پاكستاني هم ندارد و فارسي را مثل بچهةلهج ته

اي كاش . كرد سلطان محمود گله مي گفت قبل از شما فردوسي اينجا بود و از اقبال
  !شد شان مي داشتند و دو بيت شعر حالي سالطين ما كمي ادب مي

اش را با خيال راحت تمام كند  هواي فردوسي را داشته باش تا شاهنامه: قزوه گفت به
ا گويان جهان تشكيل شده ام كاكايي كه، خجالت بكشيد، انجمن شعر فارسي  بهو خطاب

خواست يك غزل اصفهاني بخواند كه اقبال  مي» خسرو«! ان نيست؟يك نفر از پاكست
  !زني مي» شيرين«گفت 
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ي محمدصلوات فرستاد و بوي گل » محبت« گيج شديم از اين همه مالحت كه ما
برق »  نورةكو«هندوها بگويد   بهآمده كه» جام جم«ثي با محد.  هند را فراگرفتةقار شبه

عبدالملكيان در گياهان . ات ما جز عشق چيزي نيستبيانگشتانه ماست كه در صفحه اد
كند و اسرافيلي  احمد شاملو اعاده مياز  يچند بيت. خواند غرق شده و سپيد مي

ين الد صالح. شوند ه ميتكّ هتابد كه مردم فلسطين زير شني تانكهاي اسرائيلي تكّ برنمي
تاند تاريخ از جغرافيا گذشته اس وبي را خلع سالح كردهاي.  

با شما هستم آقاي ! تان بودجه؟ نويسيد؟ يا براي برنامه تان برنامه مي  براي بودجهشما
شكمتان سير ! از دزفول چه خبر؟ امروز چندتا موشك خورديد؟! مهندس سعيدي راد

د بگذرد اگر اين تركش از نخاع سي! خوريد؟ ُه متري مي قدر موشك ن شود اين نمي
دارا انار . كند هايش را مرور مي گيافشين عالء بچ. د آممولوي از قونيه بيرون نخواهد

اي جوانان عجم «! انتها نرسيده است؟  بهجنگ فقر و غنا هنوز. سارا ولي ندارد. دارد
شده است   من در زمان گمةضبطها و دوربينها از كار افتاده و حافظ» جان من و جان شما

  !كند؟ ما رو مي  بهدانم اقبال كي و نمي
مقصد نرسيده، اعصابمان را خط   بههاي  ملكوت گذشته است و بوق تاكسي ازساعت

اينجا چقدر ايران است و ما . افتم قدر دودآلود است كه ياد حلبچه مي هوا آن. زند مي
  .كنيم هرجا كه باشيم خراساني فكر مي

پس با اين حال بهترين جا مزار عارف »  است و سكوت است و ماه است و منشب«
هاي ايراني ساخته شده است  زاده سبك امام  به علي هجويري است كه درستدنامي سي

شان مقوا   مناسبي است براي خوابيدن كساني كه فرششان زمين است و بالشو چه محلّ
شاعران .  هندةقار و پتويشان از جنس آسمان و چه بسيارند اين جماعت در شبه

كشد و حصار آهني مرقدش را  د علي ياهويي ميسي. شوند گانه وارد مي دوازده
  .دود وسط محوطه پابرهنه مي.  شاعر ايراني نديده استةحال اين هم  بهتا. شكند مي

خوب شد كه . زند  جنون قزوه باالتر ميةكند و درج دست سماع مي  به دوربينبيگي
يا مالحظات ! ما ياد دهد؟  به فرهنگ با ما نيامده بود كه آداب ديپلماتيكةرئيس خان

حلقه زديم و . در شاعري، يا علي گفتيم و عشق آغاز شد  بهتي ما هم زديمسي و امنيسيا
اين خسرو عجب صدايي دارد حيف . بيداد كرد» شور« آمد و غزلشعر تعارف كرديم 
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الكردار . كرديم نش مياخو پست ما نخورد وگرنه يك پا نوحه  بهكه بيست سال پيش
 محبتآيد و  خواند و در اصفهان فرود مي عطا ميداند؛ ابو هاي موسيقي را خوب مي مقام

 واي. شناسد  جوان نميوكند كه در پيري جواني كند و راستي عشق پير  را ساز مي
  !حال پيري كه عاشق شود به

باش فرهنگي كرده است  ف اعالم آمادهاند؛ پرويز مشر  پاكستان دور ما حلقه زدهتمام
 بعدي كودتاي نظامي رأي ةكرده است كه در دورها را بسيج  نظير بوتو خبرگزاري و بي

هوا . اند دار زنگ زده هاي شماطه تاريخ از جغرافيا گذشته است و ساعت. بيشتري بياورد
  .كنند  از ضلع چهارم خود فرار ميلثهاچند درجه برگشته است و مث

   است ساقيا قدحي پر اذان بدهصبح
 سال ١٤٠ه دولتي الهور است با ترين دانشگا رويم كه بزرگ مي .G.C دانشگاه به
ما نفهميديم ژنرالي بر دكتري . رئيس اين دانشگاه ژنرال دكتر خالد آفتاب است. قدمت
مقدكنم در پاكستان كه همه چيز در دست  ا فكر ميم است يا دكتري بر ژنرالي؛ ام

ژنرالهاست اوآقاي خدادي، سركنسول الهور، ساختار قول  بهم است، چونلي مقد 
شوخي كودتا راه  ومت پاكستان نظامي است و هر وقت دلشان بخواهد، شوخيحك
  .كنند دار قرباني مي كنند و چند تا درجه اندازند و تيرهوايي درمي مي

  داني ز ايران بازگوي  ميآنچه   رازيم با ما راز گويمحرم  
اند كه پر   دانشگاه نوشته» شناسي  ايرانةخان«ديوار   به خوش شعر اقبال را با خطّاين

شناسي و قاب  شناسي، حافظ ات، مولويهاي شعر فارسي، تاريخ و ادبي است از كتاب
هاي  ا از كتابام. هاي بزرگي از فردوسي و سعدي و ميدان نقش جهان اصفهان عكس

ها مربوط كنم اين كتاب فكر مي.  خبري نيستصر،ات معاشعر امروزي، يا اصطالحاً ادبي 
  !رفت نكرده است؟ات پاكستان از زمان اقبال پيششايد ادبيزمان اقبال است و  به

آورديم اينجا كه ببيند از وقتي از اينجا رفته  شد اقبال را با خودمان مي  كاش مياي
  !ف شده استاست زمان نيز متوقّ

ها كه هيچ، مسئوالن فرهنگي ما در الهور نيز از زمان اقبال هم   پاكستانيحاال
 فرهنگ ايران تأسيس شده اين ةم پنجاه سال است اينجا خاندان من نمي! ترند؟ عقب

  …ت ايران بدهند كهملّ  بهاي كاش يك گزارش كار! اند؟ كرده حضرات چه كار مي
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شوند يا سر از زندان   شهيد مي همين قدر فهميدم كه مسئوالن اينجا ياهالبتّ
  !خير كند  بهشهري خودمان را خدا عاقبت اين هم. آورند ميدر

   گويند زين قياس خجلنيست  عالم تن است و ايران دل همه  
قدر عصباني شدم كه سر اميني داد كشيدم كه الاقل يك  هاي قديمي آن  ديدن كتاباز

از خميركردن كه بهتر . كردين آوردين اينجا كمپرس مي كاميون كتاب شعر از انقالب مي
ي و اتوب تغفراهللا رباس… شعر فارسي عالقه دارند، كه   بهقدر اين جماعت آن! است؟
پاكستان و  بهم ادفرست اي بودم فقط شاعر مي ها گفتم اگر من كاره هيكي از بچ  به،اليه
و بعد هم چندتا كتاب ! شوي اي نمي وقت كاره خاطر همين تو هيچ  بهگفت… الغير
  : حقوقي، داريوش امين، سيمين بهبهاني و شمس لنگرودي نشانم داد و گفتمحمد

  .»اطر توخ  بهفقط«
هاي مختلف نوشته  يقي كه حدود صد كتاب در زمينه دكتر ظهير احمد صدفسوروپر

  :گويد زبان فارسي چاپ كرده است مي  بهتا ديوان شعر است و سه
هامان را سهراب و جمشيد و كوروش  هاسم بچ. ايم ما در عشق ايران فنا شده”
  .“ايم  كردهظي ايران را حفها ها و دره ها، رودخانه گذاريم و اسم تمام كوه مي

  :گويد من مي  بهبعد يواشكي
 و بعد. “كنيم  را استفاده مي»مريد زن« معادل آن يعني »ذليل زن« ةجاي كلم  بهما”
از ذليلي ”: زد زير خنده و گفت. “مريدم استاد” : گفتم“تو چطور؟”: من گفت به

  !!!“بهتر است
جايي كه رياست آن . رويم است مي .G.C دانشگاه پنجاب كه در مجاورت دانشگاه به

در پاكستان . ف بوده استِ پرويز مشر عهده دارد؛ كسي كه استاد  بهرا ژنرال ارشد محمود
اين دانشگاه با ساختمان قديمي و نماي كامالً . ها نظامي هستند تمام رؤساي دانشگاه

و آجرهاي گاه ديوارهاي خراب . كند  خودنمايي ميبزاي كامالً سرس تي و محوطهسنّ
ف بودم اگر من رفيق پرويز مشر. اندازد مي )ع(ياد بيمارستان امام رضا  بهقديمي مرا

راد يك بودجه درست حسابي براي تجديد بناي اين دانشگاه  هماهنگي آقاي سعيدي با
فرسوده   نيمهانها نيست كه در اين هواي گرم و ساختم  اين جوانحيِف. گرفتم مي
: دكتر سليم مظهر گفت. نحو احسن استفاده نكنيم  بهاطاتمانشوند و ما از ارتب پير
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دانم  من نمي. “كرديم شكوه برگزار مي شد يك شب شعر با ريزي مي قبالً برنامه اگر”
ف دانستند ما مشر مگر اين آقايان ايراني مسئول در اينجا نمي! ريزي يعني چه؟ برنامه
ه اگر بگويم دنبال خورد و خوراك ما اند؟ تاز دكتر نگفته  بهپس چرا! نجاشويم اي مي
ايم، چون  اند كه يادشان رفته شب شعر ترتيب دهند كه باز هم دروغ گفته بوده
فكر كنم اين قزوه هنوز با اميني يخهايشان باز نشده . همين را هم نكرده بودند فكر

 ةبرد كه آبروي خان  پيش اقبال نمينهاي درب و داغو تاكسي وگرنه اميني ما را با
  !رود باد  بهفرهنگ

هاي الهور است كه در آن  ترين بخش ديوارهاي قديمي اطراف شهر از تماشايي
 رمهوا هنوز گ. كند نوازي مي  مسكوني چشمةميان منطق مساجدي با گنبدهاي طاليي در

هاي سبز  ع رنگرفتيم تا تنو خان مي مسجد وزير  بهاست و فرصت شاعران اندك وگرنه
ترين عبادتگاه مسلمانان  تماشا بايستم و يا در بزرگ  بهها را منارهآبي ديوارها و  و 

  .ه بنشينيمچلّ  بهمعروف است با اقبال» پادشاهي«مسجد   بهپاكستان كه
 كه اين عجباً!! زيب طراحي شده است  اورنگةط افسر توپخان كه توسمسجدي

ن وجود دارد كه  وسيعي از كاخهاي مغوالةكنند در الهور مجموع نظاميان همه كار مي
از وسط . ها را بازسازي كرده است هايي از آن  ميالدي قسمت١٥٨٠شاه در سال  اكبر

قول شهردار چندبانده است جوي آب   بههاي اصلي شهر كه خيلي پهن يا يكي از خيابان
آلود  آب گل. باشد هاي بعد از سيل طرقبه مي بزرگي در حال عبور است كه مثل رودخانه

كننده است كه بعضي از مردم در همين  قدر كالفه گذرد و گرمي هوا آن مياز وسط شهر 
  .گيرند آيند و زهي شگفتي كه بيماري پوستي نمي روند و باال مي آب فرو مي
. آورد اشتها مي  بهشود آدم را ع كه در كنار خيابان طبخ مي با غذاهاي متنوالهور

كارند؛ يك نفر خميرها را در همه مشغول . بوي روغن سوخته فضا را پركرده است
كند و يك نفر  اندازد، يكي با مالقه آن را از پاتيل روغن خارج مي روغن مي

هاي  بستني.  جان كند داغ نوش مشتاقانه منتظر است تا چند روپيه بدهد و داغ
 شربت نيشكر و شربت آبليمو، آلو بخارا و ,شده هاي تزئين ساز و گاري دستي دست

ما فقط . كه تحمل هضم آن را داشته باشي شرط اين  به فقطهرچه دلت بخواهد
د يك ليوان شربت ا سيام. ت تناول پيدا نكرديمأعكس گرفتيم و نگاه كرديم و جر
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 قرص ديفنوكسيالت پيدا كرد كه ما هم  بهآبليمو خورد و پس از چند ساعت احتياج
  .كسي چيزي نگفتيم به

 اتوبوس از مرز زميني بگذريم و راهي  است يك روز در الهور بمانيم و باقرار
خصوص براي   بهها هستم و همن نگران اوضاع بهداشتي بچ. هندوستان شويم

خصوص   به هند را ندارند وةقار پيرمردهاي گروه نگرانم كه تحمل هواي گرم شبه
ا كاري از دست او ام. قزوه گفتم  بهچند بار… مشكالت عبور از مرز زميني و

ان است پزشک ةعقيده است آخر او هم از خانواد د ضيا شفيعي با من هميس. آمد برنمي
  !يعني چه؟» ديسانتري آميبي«فهمد  و مي
يعني سركنسول الهور از رفقاي . داد ما رسيد  به بود كه روح شهيد احمد زارعياينجا

 صفا و معرفت و الحق كه معرفت در غربت  احمد زارعي درآمد؛ اهل جبهه و جنگ،
  .ارزش است اخيلي ب
هواپيما تبديل   به احمد زارعي از آنتن موبايل گذشت و ظرف چند ثانيه اتوبوسروح

زده  ال مشكالت است حيرتاش هنوز حلّ شد رفيق قديمي شد و قزوه كه باورش نمي
  :د گفتمسي  بهشده بود و من

  اران دارمـه بـردي در كوچـبگـ شلـمي  ان دارمـه پنهـريـوس گـب هـ امشازـب  
  همه هستند و خدا اينجا نيستناخدايان   با ما نيستي هستند ولي هيچ كسهمه  
   :گفت مثالً مي. زد  سركنسول خيلي حرفهاي جالبي مياين
. ات و فرهنگ ايراني از هر زماني بيشتر استادبي  بهنياز امروز مردم پاكستان”

ها كشوري هند بوده است و پاكستان تن  بهن اسالمي تمدةاينجا آخرين درواز
اش فارسي است و شعار  ه بقي»كا« ةجز يك كلم  بهي آناست كه سرود ملّ

 و بهتر »كسب كمال كن که عزيز جهان شوي« اينجا اين است كه دانشگاهيان
ت درنظر ها بهترين كشور و ملّ است كه شما بدانيد در تمام نظرسنجي

ت شناخت رسمي  بهالين كشوري كه انقالب اسالمي راو. ها ايران است پاكستاني
  .“پاكستان بود

. ي شودت ملّتواند باعث افزايش ضريب امني  اعتقاد دارد كه مقوله فرهنگ ميداديخ
نوع كار مشترك  ، هنر يا هر خطّ دانشجو، موسيقي،مبادلة , برگزاري سمينار,چاپ كتاب
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 اينجا بار آمدند تركها سال گذشته چهار. هاي ما را باز كند تواند گره آكادميك مي
. خاطر انجام كارهاي فرهنگي است  بهت چين و ژاپنقيموفّ. فستيوال برگزار كردند

زد همه ساكت بودند و  وقتي او حرف مي .ر استفرهنگ در مقوله اقتصادي هم مؤثّ
كردم كه چرا يك آدم  ب نميكردند و من اصالً تعج هاي او را گوش مي هيجان حرف با

  .الخطاست گاهي وقتا آدم جايز . ول سركنساند ذاشتهفهميده را گ
اي  ها دركنار ايران بودند و االن هم در جريان انرژي هسته  پاكستاني, جنگموقع

موقع انقالب اينها در الهور تظاهرات كردند و از انقالب . كنند ايران حمايت مي از
در باالترين كا. اند اسالمي حمايت كردند، اكثر علماي پاكستان در قم تحصيل كرده

ياد   بهزند من ها را مي دادي اين حرفخ دارند وقتي رديپلماتيك ايران در پاكستان حضو
جا كه شاعران خيلي زود مجاب  شهداي كنسولگري ايران در مزار شريف افتادم و از آن

تر  ها پاك تفاهم طالباني بود وگرنه پاكستاني شوند باور كردم كه آن هم يك سوء مي
  .ن موضوع داشته باشندآنند كه نقشي در آ از

عشق و نفرت، فقر و غنا، زيبايي و :  كشوري عجيب است پر از فراز و فرودپاكستان
اي  ما از پاكستان تنها روزنه. اند دريا نرسيده  بهزشتي، جنگل و بيابان و رودهايي كه هنوز

 .اي بود كه فقط در پنج روز حادث شد را ديديم و اگر چيزي نوشتيم دريافت شاعرانه
سمت   بهكرديم و فرودگاه الهور نقطه پرواز ماست حاال بايد الهور را ترك مي

هندوستان و داستان بليتهايي كه اوكي شده بود باشد براي بعد كه اينها امتحاني بود براي 
هندوستان   بهرضا قزوه كه يا در پاكستان بمانيم يا با اتوبوس راد و علي من و سعيدي

ها رفتند و ما با فرست كالس  آن.  بروندماها با هواپي كه آنما داوطلب شديم . برويم
  .هم رسيدند  به عاقب,آنان كه خريدند و دويدند و پريدند. آمديم تا هندوستان
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  ♦!اومدم از هند اومدم
  ∗ناصر فيض

گردند و پياده روهاي هند با آدم سنگفرش شده است،  يخ دنبال موجود زنده ميدر مر
،  و فلفل و باران بالتکليف و انبههاي گود افتاده، فقر و فيل هاي برآمده و چشم شکم

هاي هندي  ريزد، قبالً فيلم هم مي  بهها در ذهنت  تناسبةهم .معجون شگفتي است
هم   بهها نيست و باز  بيني اينجا لوکيشيني براي آن فيلم  مياند،  گفتهيچيزهاي ديگر

  .ريزي مي
ت که در سرتاسر حاال ديگر گاندي نام بزرگي نيست، گاندي شکلي از انسان اس

  .است هند پراکنده
گاو   بهياي که حتّ ات عادت کرده  اما تو با نجابت ذاتي,اردگذ تو احترام نمي  بهکسي

ي يک ميمون سهم نداشته باشي،  اندازه  بهياحترام بگذاري و از اين درخت و باران حتّ
هاي غربي بفروشي تا آنها براي کمي  توريست  بههاي شرق ها را سر چهار راه و نارگيل

  .انندخودت برگرد  بهنارگيل و التماس پول خودت را
ات عادت  فلفل نيست اما تو با نجابت شرقي  بهآنقدر که نيازي هوا گرم است،

وقتي چهار خواهر دم بخت داري، باز . اي بسوزي تا بداني هستي هر بهانه  بهاي که کرده
 بخت برود و پياده رويي ةخان  بهاز نجابت شرقي توست که بايد بسوزي تا شايد يکي

  .و لبخند بگذراندهلهله   بهدر شهر، شبي را
  .حاال هي بگوييد زير سر انگليس است

                                                   
 .نام يک ترانة قديمي ايراني است  ♦

  .نويسنده و طنزپرداز ايراني, شاعر  ∗
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 ةي که همخيال روز  بهها جز بالشي از رؤيا, باور کنيد زير سر انگليس چيزي نيست
باد آزادي سر بدهند و آزادي همواره آوازي زيبا و  يکزبان فرياد زنده جهان يکصدا و

  .فريبا بماند
افي است توانايي شمارش سريع داشته شود، تنها ک آمار نفوس هند آسان گرفته مي

روهاي شب بگذري، يادت باشد که گاوها را   سرتاسر هند را از کنار پياده.باشي
  .شوند  کافي محترم شمرده ميةانداز  بهنشماري، آنها

بوس را گرفته است تا شايد شب،  قد و نيم قد دور ميني! کند هند چه التماسي مي
 روپيه ٥٠ ها دانند که قيمت اين التماس ها مي حد و توريست بينياز . دنرو ببر پياده  بهناني

  .کند  ميهميشه هرطرف معامله کار خودش را .بيشتر نيست
  .هاي هندي هميشه تکراري است اين صحنه مثل موضوع فيلم

رفته و تمام آشوب است و  بوس در خودش فرو  مينيةمهندس عبدالملکيان گوش
قدر از  ار چرا ايندانم که عبدالجب من مي! نگردي کنيمايم جها خير سرمان آمده. طوفان

  . ديگري نداردةگيرد، آخر مرد بزرگ ميان اين همه آدم چار باران فيلم مي
خيالي از نان شب  هند که چه؟ گاهي کمي بي  بهايد بوس عاطفه آورده يک ميني

  .تر است واجب
  !شود  اما نمي,خيالي بي  بهزنم خودم را مي

 عنوان نمادزايش و بالندگي  بهمعبدي که چيزهاي بدي را  بهها، رسيديم ل فيةدر جزير
يادگار گرفتيم تا خيلي چيزها را فراموش نکنيم  بهمه کرده بودند عکسيمجس!  

و اين ناخدا چقدر اسم . ايم ناصر ما آرامش مان را از دست داده: گويد سهيل مي
کند، سکان را بچسب مرد حسابي  مرد که گريه نمي. ايي دارد در اين طوفانمسم با

  .اش را از دست داده است کشتي آرامش
اينها که موج نيست يک مرتبه ”گويد  هوشمند مي: گويم سهيل مي  بهبار ديگر

سهيل . “شود  اما کشتي باز هم غرق نمي,طرف کشتي  بهآيد بيني که دماوند دارد مي مي
 اينها را , جنوب استةاو بچ! ؟هوشمند خودش گفت: گويد شود و مي تر مي کمي آرام
چه چيزي   بهدانم خورد با نگاه سعيد بيابانکي که نمي داند و نگاهم گره مي خوب مي

  !کند فکر مي
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کنم چيزي شبيه توت فرنگي از آن  دِر يخچال خوابگاه دانشگاه دهلي را باز مي
ردوي مغز ميوه شبيه باسلوق است باسلوقي که گ. شوم آورم و مشغول مي بيرون مي

 آن خوشت ةخيلي از مز. سوسک دارد  بهوسط آن خوردني نيست و شباهت عجيبي
 !خوري داني چه مي خوري، اما نمي مي. شوي که خوشت بيايد آيد، بعدها مجبور مي نمي

اش را   شيرينةار مثل هميشه خند بالتکليفي است و جبةخيلي ميو: گويم ار ميجب به
  .کند سرازير مي

طور است  همين: گويد  مي.اينجا ظاهراً مشکل آب نيست: گويم آقاي ايکس مي به
باران استفاده  هاي بي مهايشان تانک دارند و از آب باراِن جمع شده، در ماهباالي بامردم، 

  …طور است همه جا تانک هست و در لبنان هم همين: گويم مي. کنند مي
من و جمع و همه باهم   بهکند ار نگاهي ميگويد و جب آقاي ايکس چيزي نمي

  .زند اما آقاي ايکس فقط لبخند مي. خنديم مي
ام آقاي سوتين، سوتي قبلي تمام نشده، سوتي جديدي رو  اسمش را گذاشته

  .بخوانيد» کُِمدين«سوتين را مثل . کند مي
آيد و با حرکات و   ميخوريم که آقاي ايکس يا همان آقاي سوتين صبحانه مي

ا چنان ام. خواهد برخوردهاي شب پيش را رفو کند  ميدت لو رفتهش  بهتعارفات
  .تواند از دهلي هم آنها را ببيند ي قزوه ميزند که حتّ کوکهاي درشتي مي

رويم و با قايق درياگردي  دريا مي  بهاگر بشود: گويد  ميگوييم برنامه چيست؟ مي
يشب باران فراواني باريده است چون د. کنم بشود ه فکر نميدهد البتّ کنيم و ادامه مي مي

  …و دريا
درست است در اين مواقع دريا بسيار خيس و لغزنده است و لذا : گويم مي

  . کنيم يا برنامه را تغيير بدهيمبايد صبر! خطرناک
خنديم، ولي آقاي  کند و باز همه باهم کمي بلندتر مي من و جمع مي  بهار نگاهيجب

  .ر لب دارد و ديگر هيچلبخند ب  بهايکس فقط چيزي نزديک
  !کنند گونه آرايشي نمي اي زنان اينجا هيچ ت کردهدقّ: گويد سعيد مي

دهم که خوب  و ادامه مي! کنم؟ کني که من نمي ت ميخيلي چيزها دقّ  بهتو: گويم مي
. آنها که زيبا هستند و آن دسته که زيبا نيستند اند، زنان هند دو دسته. ت روشني داردعلّ
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و اينبار . اي ندارد آرايش ندارند، دسته دوم هم که آرايش برايشان فايده  بهزيزيباها نيا
  !گيرد از همه جاي هند ار هم آن طرف دارد عکس ميخنديم و جب هردو باهم مي
پرسيدم و گفتند اين مردم خودشان با عالقه وسط بلوارها و کنار : گويد سهيل مي

  .يت آرامش را هم دارندستند و نهاخوابند و راضي ه روها مي پياده
تو حاضري يک هفته چيزي نخوري و لخت وسط خيابان ! سهيل جان: گويم مي

  بخوابي و فکر کني که آرامش داري؟
  !آقاي ايکس  بهه نهخنديم، البتّ همه باهم مي

ظاهراً در هند نانوايي از نوع مرسوم آن در ايران وجود : گويم همراه هنديمان مي به
گويم ما  مي. پزند که اينجا مردم نان را در خانه مي رست است براي ايند: گويد مي. ندارد

  .خريم ا نان را از بيرون ميکنيم، ام در خانه اورانيوم غني مي
تر ادامه بدهيم خندد تا سفر را شيرين ار ميجب.  

اي نه اعتراضي و  هند مردم بسيار آرامي دارد، نه حرکت ويژه: گويد دوستم مي
  …نه

روزي يک وعده غذا آن هم ! خواهد عزيزم اعتراض و حرکت توان مي: گويم مي
تازه مگر . ي از آدم سر بزنداگر اقبال با تو باشد که اين همه نيرو ندارد تا حرکت خاصّ

شب تا  کنند، هر اينها خوابيده اعتراض مي. اعتراض هميشه بايد با حرکت همراه باشد
  !روها صبح وسط بلوارها و کنار پياده

  .خندد؛ آقاي ايکس هم نيست دانم چرا کسي نمي بار نمي اين
کنم تا امروز  فکر مي. ل کردن زبان فارسيکنيم براي متحو  حرکت مي٥/١٢ساعت 

قدر شاعر فارسي زبان را يکجا نديده است و مثل آن موش همسفر با فيل در  بمبئي اين
ه گرد و غباري راه چرفيق ببين : گويم کنم و مي پشت سرم مي  به خاکي، نگاهيةجاد

  !ايم انداخته
  .ام خندم چون اين آخري را فقط از ذهنم گذرانده و تنها خودم مي
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  هاتي تا امريتسراواز گ
  ∗سعيد روزبهاني

ي ها شخصيتبرکشيدگي . ، تاريخ سازندها  بهانه»مقصود تويي، کعبه و بتخانه بهانه«
کشند و روز ديگر، مولوي  يک روز، بيدل را برمي. اي بيش نيست فرهنگي و ادبي، بهانه

ي ها ني از بهانهاينان هريک کاروا. رود  ميهند  بهآيد و مولوي  ميايران  بهبيدل. را
جوي ادب دوست و  ساربانان آن، چند بهانه .کشند  ميدنبال خود  بهفرهنگي و ادبي را

پروري هستند که چندگاهي در سرزمين ادب خيز دو قوم آريايي ايران و هند  فرهنگ
اعتقادات اين  ن، زبان وت، تمدآيند تا راز و رمز ماندگاري و مانايي فرهنگ، ملي  ميگرد

  .ت را بکاوند و بدانند که پهناي کار چيستدو ملّ
در ايالت } Guwahati{، دپارتمان فارسي دانشگاه گواهاتي۱۳۸۵در اسفند ماه 

 ت سه روز عاشقانه ومد  بهوالن دانشگاه مزبور،ئمس. آسام، ميزبان دوستداران مولوي بود
ي خوش و سرسبزي و هوا. در نهايت سادگي، از مولوي و آثار سترگش استقبال کردند

. آورد  ميياد  بهي گيالن و مازندران راها  آسام، طراوات و شادابي جنگلزيبايطبيعت با 
ي گواهاتي، مهمانان سفر بر لنجي شدند تا دقايقي را بر روي ها يکي از شب در

  وگرفت  ميسرچشمهي هيماليا ها ي از کوه افراد محلّةگفت  به، که»پوترا برهام« ةرودخان
شب و دريا و بيم از آن، اين بيت حافظ را . ريخت، خوش بگذرانند  ميخليج بنگال به

  :کرد که  ميدر گوشم طنين انداز
  ١ها باران ساحلـا سبکـال مـد حـا داننـکج  گردابي چنين هايلو موج بيم شب تاريک و   

                                                   
  .راني اـ سبزوار يدانشگاه آزاد اسالمي  فارس ادبيات زبان ويت علميأعضو ه  ∗
 .۱: ۱۳۷۵؛ ديوان حافظ  .1

 



  ٤٩٨  قند پارسي

  

آن محفل  در .شده بود  برپا»پوترا برهام«والن در هتل ئت مسهم  بهضيافت شامي
آقايان افسر رهبين رايزن فرهنگي : تن از مهمانان مولوي دوست کنار چندادبي، من در

 افغانستان در دهلي و اشتفان پوب اهل آلمان و پژوهشگر دانشگاه تاريخ هند، گفتمان
زبان   بهمند نو و عالقه  اسالمي ايران در دهلييخبرنگار خوش ذوق جمهور. کرديم مي

که يک بيت از مولوي بخوانيم تا براي تلويزيون مان آمد و از ما خواست  سراغ  بهفارسي
من سه بيت پيش رو ! شرمنده: ايشان گفتم  بهبنده رسيد،  بهنوبت. ه کندايران گزارش تهي

. شود و هم مولوي رنجيده خاطر  مي کالم بريدهةاگر يکي را حذف کنم هم رشت. دارم
 موالنا انانيان عزير و عاشق پير قونيه را براي ايرةاز سرلطف پذيرفت و من فرياد مستان

  :خواندم که
  ادـي  بهت کو آرد آن راـهيچ کسي هس  پست دلبر روز الست، چيز دگر گفت،  
  ر مزاددم ـش را من ندهـ خويةتـساخ  تو تاختم، بهر خودت ساختـم  بهگفت  
  ١رادمراد مـ: مـن کيستم؟ گفت: گفتم  مراد همـه: تـتي؟ گفـتو کيس: گفتم  

 هواپيما، شب هنگام در دهلي. ياهاي شيرينش تمام شدؤ رةگواهاتي با هم
رسومش،  هند و آداب و ها به همه دلبستگي زمين نشست و فرداي آن روز، با به

آريايي  اين ديار  بهديگر آن اميد که بار  بهاام .مقصد تهران ترک گفتم  بهدهلي را
  .گزارم قدم

 اياالت پنجاب و شهر   بهر سفراين با . زنده شد۱۳۸۶ماه  آن اميد ديگر بار در دي
اين سفر را مديون ادبداني و فرهنگ دوستي دکتر . }Amritsar{)امريتسر( امرتسر

 ةمجل  فارسي هند و مديرادبياتول انجمن استادان ئعبدالودود اظهر دهلوي مس
زند   ميدارد و دور همو که هرساله تقويم هند را برمي.  هستم»بياض«تحقيقات فارسي 

  .جوي ديگر را گردآورد اآبادي بيابد تا باز چند بهانهتا ناکج
خوبي آموخت  بهر آنان راامريتسر، سيکها و مذهب و تفکّ. ت واالي اودرود بر هم .

قديمي دانشگاه مذکور،  يها عمارت .نانک بود  همايش و اقامت، در دانشگاه گورومحلّ
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  هاتي تا امريتسراواز گ  ٤٩٩

  

و پيروانش ميزبان  ١نانک وگوييا، آن سه روز، گور .رسيد  مينظر  بهصفا و ديدني با
يک دنيا عجايبش   با(Golden Temple) فرداي آن روز، معبد طاليي. ايرانيان بودند

ديدار از آن معبد، که کعبه سيکها محسوبةبهان  به.خود جلب کرده بود  بهه همه راتوج  
  . سيک آشنا شديمةشود، با آيين و اعتقادات فرق مي

ف  توقّ»سرهند«نام   بهيدهلي، قطار براي چند دقيقه در محلّ  بهسرتبرسر راه امري
خوبي با سبک هندي و پيروانش آشنايي   به فارسي کهادبياتاستادان زبان و . کرد

علي سرهندي همرديف بيدل دهلوي در  داشتند، همگي با ديدن تابلو سرهند، ناصر
  .ه افراطي سبک هندينامي آشنا در گرو .کردند  ميفييکديگر معر  بهسبک هندي را

ي استادان و از طرفي پذيرايي ساده و ها ي سرد امريتسر، با شب نشينيها شب
 تا پاسي از شب بيدار .گرم و دلپذير شده بود آاليش مهمانداران مهمانسراي دانشگاه، بي
آن حضرات  بعضي از. کرديم  ميبوديم و با دوستان فاضل، خاطرات ادبي خود را مرور مي

يادماندني   بهيها سان، شب خواندند و بدين  ميي خويش راها ر داشتند، سرودهکه طبع شع
ا دريغم آمد که چند بيت از من شعري از خود نداشتم؛ ام. گذاشتيم  ميارمغان  بهرا

هند سروده،  که در ارزش پيوند فرهنگي و ادبي ايران و الشعراي بهار را، ي ملکها سروده
  :ي بهار طراوت ديگري داشتها صفا، سروده  باها بآن ش در. براي دوستان نخوانم

  ي مـــاهـــا ايـــزدي بـــود آشـــنايي
  انــد هنــد و ايــران آشــنايان هــم   

  گرچه گندم گـون و ميگـون آمـديم        
ــان    از ــاه جه ــا ش ــر ت ــايون گي   هم

  هنـــد بـــازار خريـــد ذوق بــــود   
  صنعت و ذوق وهنـر ترکيـب يافـت        

 د کاروان در کاروانــس روان شــب

ــنا آ ــداي آشــ ــد، صــ ــنا دانــ   شــ
ــدون و جــمهــر ــسل فري ــ دو از ن   دان

  هردو از يـک خمـره بيـرون آمـديم         
  شــاعران را بــود هنــد، آرام جــان   

  و شوق بود   هند يک سرعشق و شور    
ــاروان ــا ک ــتافت ه ــي ش ــب دهل    جان

 ٢انــي دل پر از کاالي جاـه نگـت

                                                   
بدو ) امريتسر( ه که شهر امرتسرقار  سيک، صوفي و شاعر شبهة، بنيانگذار فرق)بابانانک/نانک(نانک  گورو  .1

وي ذوق شعري داشته . وي از کساني است که در نشر و گسترش زبان فارسي نقش داشته است. مشهور است
  )۹د، ني، علي محمذّؤم( . شعراي پنجاب نقل شده استةو ابياتي از او در تذکر
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  ٥٠٠  قند پارسي

  

دهلي آمد و همچون گذشته، خداحافظي و   بهقطار کاروانيان. امريتسر هم گذشت
داديم   ميفرودگاه مانند پارينه، نويد آمدن سال آينده را در. گرفته شدوداع ياران از سر

دور  با کدام آيين و مذهب، ه و برزن وکدام محلّ ديگر، سرنوشت ما را در که بار
 فارسي در ادبيات ي دوستداران زبان وها هنوز از خوش فکري. کند  مييکديگر جمع

پرورانند و قصد چه  مي ه سال بعد چه در سردانستيم ک  نمي.هند براي آينده آگاه نبوديم
  :باز آهنگ حرکت و فرياد ساروان همچنان بلند که! ا چند ماه بعدام. کاري دارند

 شديم  ميسوي هند رهسپار  بهما بار ديگر و  ها لـدارد که بربنديد محم  ميادـجرس فري  

  کتابنامه
  .ش ه ١٣٨١چاپ اول , تهرانلم، ؛ نشر عديوان اشعار :الشعرا محمد تقي بهار مشهدي، ملك .١
کوشش خليل خطيب رهبر؛  ؛ بهديوان غزليات: الدين محمد حافظ شيرازي، خواجه شمس .۲

  .شه  ۱۳۷۵نشر صفي عليشاه، چ هفدهم : تهران
 تحقيقات فارسي ة؛ مجلّ)مقاله( در گسترش زبان فارسي سهم امرتسر: مؤذّني، علي محمد .۳

  . م۲۰۰۸، ۱، ش ۲۸ سال ،)هند( ، انجمن فارسي دهلي)بياض(
الزّمان  تصحيح و حواشي بديع ؛ بهکليات شمس: الدين محمد مولوي بلخي رومي، جالل .۴

  . ش ه۱۳۷۸نشر اميرکبير، چ چهارم : فر؛ تهران فروزان
  



  سفرنامة کشمير  ٥٠١

  

  سفرنامة کشمير
  ∗رضا قزوه علي

) م ٢٠٠٩ مارس و اول آوريل ٣١(ش  ه ١٣٨٨ سال ماه يازدهم و دوازدهم فروردين
هدف من از سفر ديدن قبر . سرينگر كشمير داشته باشم  بهفرصتي فراهم شد تا سفري
شاعراني چون طالب آملي، كليم كاشاني، سليم تهراني، . شاعران ايراني در كشمير بود

 در اين شاعرانمشهدي و طغراي مشهدي كه از شاعران بنام سبك هندي هستند قدسي 
الشعراي  زيستند و در اين ميان كليم كاشاني ملك مي) پسر جهانگير( شاهجهان ةدور

عصر خود در دربار شاهجهان بود و شاعراني چون قدسي مشهدي و سليم تهراني نيز 
ست كه اي  در اين ميان شهرت كليم تا حد.اي برخوردار بودند از اعتبار و جايگاه ويژه

اگر بخواهيم براي سبك هندي تنها سه نماينده جدي معرفي نام في كنيم ناچار از معر
  .اين شاعر در كنار نام صائب و بيدل هستيم

ت بسيار اسفباري قرار داشت ل آن است كه قبر اين شاعران در وضعي قابل تأمةنكت
ي بر بسياري از ه نه تنها براي مردم و عوام شهر كشمير كه حتّي بايد اعتراف كنم كو حتّ

كه بسياري از  تر آن از همه مهم. ها پوشيده است خواص نيز جاي قبر و قدر و منزلت آن
 نخست ما را. شناختند استادان فارسي دانشگاه كشمير نيز جاي درست قبر كليم را نمي

جا  دانستند كه شاعران ايراني در آن  نميگورستاني قديمي بردند و از هركه پرسيديم به
 از استادان زبان فارسي همراه ما دو تنط زبان كشميري و توس  بهاين پرسش. مدفونند
وجو شد و   هم پرسدار و اهل محلّ ها نفر مردم عادي و مغازه ا از دهشد ام انجام مي

  !!كسي ندانست كليم كيست و قدسي كيست و مزارش در كجاست
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  ٥٠٢  قند پارسي

  

رسد كه نسل جديد استادان زبان فارسي و مردم كشمير زبان فارسي را  ينظر م به
اند و در جايي از اين چند دهه گذشته ما  هايش گم كرده همراه با شاعران و اسطوره

 ةتنها نقط. تر از اين نگاه كرد ايم و شايد بتوان خوشبينانه كشمير نگاه كرده  بههيتوج بي با
زبان فارسي   به ساله بود كه با من٥٥ كشميري و حدوداً وجو مردي اميد من در اين پرس

  كني؟ با كي كار داري؟ تو اينجا چي كار مي: در قبرستاني سخن گفت و از من پرسيد
گفتم استاد زبان ! ام نه، من كشميري: و من پرسيدم كه آيا افغاني هستي؟ گفت

شناسي؟  كليم را مي و غنيگفتم . نه من فارسي را خودم ياد دارم: فارسي هستي؟ گفت
  .و گفت كه اينجا مراسم فاتحه است براي يكي از اقوامش! شناخت نمي

نام دكتر   بهبعد از ظهر آن روز مجدداً با يكي ديگر از استادان زبان فارسي كشمير
وجوي قبر شاعران آمديم و باز همچنان سرگردان بوديم تا  جست  بهغالم رسول جان

يقي نيازمند صد. يقي تلفن كن و از او بپرسسور نيازمند صدپروف  بهمن پيشنهاد دادم كه
ست و تا همين چند سال پيش ادر حال حاضر استاد دانشگاه جواهرلعل نهرو در دهلي 

ات  قبر اين شاعران در يكي از مجلّةاي دربار در كشمير بود و شنيده بودم كه مقاله
  . دروكجن دالگيت راهنمايي شديمهمحلّ  بهباالخره با كمك ايشان. انگليسي زبان نوشته

 دروكجن نزديك دالگيت شهر سرينگر سراغ خانقاهي را گرفتيم كه بخشي ةدر محلّ
ت و برادران اهل سنّ  بهق و متعلّقرآنهاي  اي بود و كالس مكتبخانه  بهصلاز آن متّ

كه اي بود  ا كمي باالتر تپهجا نيز خبري نبود ام در آن. دركنارش نيز مسجدي و حياطي
سوي آن تپه قطع بود و   بهها راه. دكتر غالم رسول جان گفت ممكن است آن تپه باشد

جا چه خبر  دانستند كه آن جا حضور داشتند نيز پرسيديم و نمي از چند طلبه كه در آن
» دكتر ِدر«باالخره با پرس و جو از راه خيابان اصلي و دركنار مطب و داروخانه . است

رفت و در مسير چند مغازه هم بود  سمت آن تپه مي  بها كرديم كهاي را پيد يك راه پله
ال كرديم و پسرك جواني بود و ؤجمله يك داروخانه كوچك كه از او هم س از

. باالتر رفتيم. اش بود چه خبر است نداشت كه در آن تپه كه درست پشت مغازه خبر
دانم  نمي. داد ان مييك سنگ قبر شكسته كه از سمت قبله نيز چرخيده بود خود را نش

قدر انبوه بود كه  ها آن هاي خار و درختچه بوته. كمي جلوتر رفتيم. قبر كدام شاعر بود
چشمم خورد و تا مدتها همچنان   بهاي شاخه. آن چند قبر را در خود نهان كرده بود



  سفرنامة کشمير  ٥٠٣

  

ا توانستم سه سنگ قبر ديگر را پيدا كنم و يك قبر هم در پشت اشكم جاري بود ام
دانم كار سگان بود يا  اي نيز زيرش حفر شده بود كه نمي وجود داشت كه چالهسرمان 
  !انسان

سختي   بهتنها يك سنگ قبر هنوز اثراتي از نوشته را در خود حفظ كرده بود كه
درختي سنگ را . شد و هرچه سعي كردم نتوانستم بخوانم برخي از آيات خوانده مي

ها و سرما نقشي بر آن نگذاشته  رگتر كه باراننيم كرده بود و كمي آنسوتر قبري بز دو
  .كرد بود خودنمايي مي

همراه   بهاي بود و جوانكي اي گشتم و كمي آنسوتر مغازه اسي حرفهدنبال عكّ به
  خواهي عكس بگيري؟ پرسيدند اينجا از چه مي كامله مردي آمدند و مدام از من مي

ي اين پرسش را از حتّ. دانستند ست؟ نميادانيد اينجا قبر شاعران ايراني  پرسيدم مي
جا چه خبر  دانست كه در آن كس نمي  نيز داشتم و هيچچند تن ديگر از كسبه محلّ

فرهنگ داشت قلم و كاغذي آورد و   به بيشتريةتنها مردي از اهل كسبه كه عالق. است
  .نام يكايك شاعران را از من پرسيد و در دفترش نوشت و با من عكس گرفت

اند و در اين  فانه مردم كشمير اين شاعران بزرگ زبان فارسي را فراموش كردهمتأس
ه استادان زبان فارسي و دپارتمان آن و بسياري ديگر از جمله خود ما نيز فراموشي البتّ

  .مقصريم
ي وقتي نشاني غني كشميري شاعر بزرگ فارسي زبان خودشان كه معاصر بعد حتّ

گرفتم، وضع بهتري   و صائب و بيدل بود را نيز مياين شاعران و از دوستان كليم
  .شناختند  و او را هم نمينداشتند
  !ي در خود دهلي وضع شاعري بزرگ مثل بيدل از غني و كليم خيلي بهتر نيستحتّ

اهللا شيرازي نيز شنيدم  فتح است جدا و مزار ملّاشنيدم كه مزار غني كشميري جايي 
اهللا شيرازي  فتح املّ. دانند كجاست ها نمي د كه خيليدار  كوه سليمان قرارةكه در دامن

اش گفته بود اگر از من تمام خزاين  ست كه اكبر پادشاه گوركاني دربارهاهمان كسي 
دانم  كنم و مي اهللا را انتخاب مي فتح ااهللا بخواهند من ملّ فتح اهند را در مقابل داشتن ملّ
امي خواندم  ابوالفضل علّةن نكته را در اكبرنامگمانم اي  به.ام كه در اين معامله سود برده

  .همين مضمون با



  ٥٠٤  قند پارسي

  

 دروكجن دالگيت براي مردم و كسبه ةهر تقدير امروز مزار شاعران ايراني در محلّ به
كردن مسير قبر تنها   دروكجن براي پيداةامروز در محلّ.  شناخته شده نيستمحلّ

ها و   مغازهةبرد كه در محاصر ي ميا باالي تپه  بهراهرويي كوچك وجود دارد كه تو را
راهروي باريكي كه براي . ستاهاي مسكوني  خانقاه و مسجد و ساختمان  بهفمشر

 صل زمين متّةاين قطع. ر و دكتر عبدالمجيد را پيدا كنيآن بايد مطب دكتر ِد  بهرسيدن
 حال حاضر ست كه خانقاه شيخ سليمان كشميري نام دارد و درامسجد و خانقاهي  به

  .دركنارش درسگاه قرآني و مسجد قرار دارد
اگر روزي نيرسد كه جز راه باريك  نظر مي  بهي شودت ساخت اين مزارها جد

مطب دكتر در و داروخانه راه آبرومندي اگر براي آمد و شد پيدا شود راه همين مسجد 
ي سرينگر سمت كوه سليمان و گيرنده تلويزيون  بهاز ديگر سوي و. خانقاه است  بهصلمتّ

هاي شهر  سمت هتل  بهاي كه اي نه چندان دور قرار دارد و كوچه فاصله  بهنيز مسجدي
 تواند راهي ديگر باشد اما جا نيز انباري قديمي وجود دارد كه مي سرينگر است و آن

وجو كردم اين قبرستان  طور كه پرس اعتقاد من بهترين راه از درون مسجد است و آن به
  .باشد مسجد مي  بهصلت متّنيز جزو موقوفا

هاي  قايق  بههاي كوچك را ديد كه مردم كشمير توان رودخانه و كشتي باالي مزار مي
 عنوان رستوران  بهها هاي بزرگتر كه ثابتند و از آن قايق  بهگويند و تفريحي كوچك شيكارا مي

  !اوتر ن هاي بسيار كوچك قايق  بهگويند و شود بوت هاوس مي و هتل استفاده مي
ست كه  ارويم كه جايي سمت گوبكار مي  بهها كمي جلوتر و در مسير عبور از هتل

 ةموازات آن در دامن  بهدهد و اي خود را نشان مي شود و درياچه رودخانه وسيع مي
 ةمان وجود دارد كه بر تنالزّ بحسليمان معبد آچاريا و كمي جلوتر مسجد صا كوه

اند و در مسجد مزار عارفي وجود  م رهبري زدهدرختي بزرگ عكسي بزرگ از مقام معظّ
نام   بهد مهدي الحسيني و قبل از ايشان نيز عارفي بزرگ در كشمير بودهنام سي  بهدارد
د علي سي نام مير  بهين عراقي و قبل از اين دو نيز بزرگ عارفي از ايرانالد شمس مير

تاجيكستان امروزي رفته بود و در سمت   بهجا اين ديار گذاشته بود و از آن  بههمداني پا
 كوالب امروزي در شمال افغانستان و جنوب تاجيكستان مزاري با عظمت دارد كه محلّ

  .زيارت مردم است



  سفرنامة کشمير  ٥٠٥

  

ها و  هايي بود شادي تلخي كشمير اگرچه توام با  بهدر مجموع سفر دو روزه ما
رح بازسازي تواند آغازي باشد براي ط ها نيز داشت و اين گزارش كوتاه مي شيريني
 اين مهم  بهي امركه مسئوالن متولّ اميد آن  به. شاعران ايراني در سرينگر كشميرةمقبر
مان بگذارند  اين مفاخر بزرگ ادبيةه كنند و الاقل چند سنگ قبر ساده بر مقبرتوج.  

  



  ٥٠٦  قند پارسي

  

  شگرفا, اشگرفا کشور هند
  ∗مهرداد اوستا

  ســحرگه کــز ســپيده گــشت رخــشا
  ١ميخند دلبنــد الکــشِ چــو شــکّر 

  کـــشتي از شــکاف ابـــر تابـــد  بــه 
ــشي   ــون آذرخ ــدگي چ ــس تابن   ز ب

ک رفتار همچـون رخـش تقـدير       سب  
  اي نقـش    لب زد پرسش سرگـشته     به

  از ايــــدر آفــــرين زي ســــرزميني
 همايون مرز و بومي ِکش خرد گفت

  د از بــــام خــــضراپرنــــد بامــــدا
ــي  ــه م ــوان کريــشنا   ک ــد ز اي   ٢تاب

ــذرا ــيد عـ   نخـــستين پرتـــو خورشـ
  ٣فروزنــده ز خــشم و قهــر شــيوا   

ــا   ــال عنق ــون ب ــرواز همچ ــران پ   گ
ــه  ــدم ب ــرو مان ــويش  ف ــار خ   دردا, ک

  کــز او شــد ديــدگان عقــل بينــا    
 !اـرفـگـش, نداـور هـکش, اـرفـگـش

  خجسته مرز و بوما حکمـت توسـت       
ــراز آن درفـــــش آســـــماني   فـــ

  ٤اراتـز بهـبـرسـاک و سـرز پـم به

ــا   ــرخ مين ــاين چ ــاوري ک ــدان پهن   ب
ــالم آرا   ــراغ عـــ ــراز آن چـــ   فـــ

  ٥تاـسـردان و ويشـت مـول هفـق به
   و تبــارش٦پــاکي مهــر رامــا   بــه

  
  ٧سن ســيتادس و دلفريبــي حــقُــ بــه
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  شگرفا, شگرفا کشور هندا  ٥٠٧

  

ــشِ   ــاک الکـ ــوهر پـ ــد گـ   ميبرآيـ
ــه ــالمگير ويـــشنو ١اواتـــار بـ   ٢ عـ

ــدون  ــت همي ــر و قول   ز حکمــي دفت
  نان کوه اسـت و بايـد      گيتي بين چ   به

  شــکوه و دهــشت افزايــد ز نزديــک
ــزون دارد آرام   ــه افـ ــي هرچـ   نبينـ

  پنـــدي کـــز لـــب نيلوفرينـــت بـــه
ــايي آيـــين بـــه   هـــاي هنـــد و آريـ

  خـدايي بايـدت چـون بـا خـود آيـي      
ــه ــي    ب ــو چراغ ــاني ک ــز از مهرب   ج
  فـطـرت رهـنمـون آمـد پيمـبـر بـه

  چـــو مرواريـــد از امـــواج دريـــا   
  ٥ايانــــا نار,  و٤ودا, ٣پورانــــا بــــه
ــسا ــدا, ب ــا  , پن ــن و دني ــزاي دي   :س

  چـشم آيـد هويـدا     ت به نه ز انسان کِ   
ــر از دور   ــوه اگـ ــد کـ ــا, نمايـ   زيبـ

ــه ــا؟   ب ــه دري ــيش دارد کين ــينه ب   س
ــا   ــول برهمـ ــد از قـ ــکوفا آمـ   ٦شـ

ــا  ــا و بين   بــسي نامــد چــون مــن دان
ــا   ــار گيتـ ــد در گفتـ ــين گفتنـ   چنـ
  که بخشد روشـني جـان را و دل را؟         

  ميـتراچـو مهـر و مـردمـي ز آييـن 
  همه عرفان و حکمت بـود و اشـراق        
  دو نام از يک حقيقـت يافـت خـاطر         

ــه ــشنو بـ ــاي ويـ ــيوايي دم گويـ   شـ
ــه ــم    ب ــيوة نظ ــين در ش ــي چن   آيين

  فـرمـان چـو درآيـد لفظ و معـني به

  ٧نـــــااآيـــــات ودا و راماي بـــــه
  ٨يکـــي يـــزدان و ديگـــر بهگوانـــا

  زيبـــايي لـــب خـــاموش بـــودا بـــه
ــه  ــر بـ ــي بنگـ ــتا  يکـ ــين اوسـ   آيـ

   مــار دانــد مــار افـسـافــســون
  هــاي هنــدو٩چـو يوگــا و چــه يجنـا  

ــه ــاد آورد بـ ــنج بـ ــتان و گـ   سروسـ
  

ــين  ــه آي ــيش مزد  چ ــا و ک ــسناه   ي
  ١٠پـــاکي گـــوهر واالي کارنـــا بـــه
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  ٥٠٨  قند پارسي

  

   پــــاک١دامــــان دراوپــــادي بـــه 
ــگ   ــة چن ــانم نال ــزد ز ج ــي خي   گه
  ز بــس آوارگــي تــا زنــده مــانم    

ــالم آن ــد  بنـ ــز دل بناليـ ــان کـ   چنـ
ــاد  ــرآر اينــک يکــي اي ســينه فري   ب
ــداد  ــاني ز بيـ ــو خاقـ ــالم همچـ   بنـ
  زبـــــان روغنيـــــنم ز آتـــــش آه
  بــرآرم زيــن دل چــون خــوان زنبــور
ــيد   ــرد خورش ــر گ ــت اخت ــا هف   اال ت
  بپايـــد جاودانــــه کــــشور هنــــد 

  

ــه ــا بـ ــشما ٢آرجونـ ــاورد بهيـ   ٣ و نـ
ــا    ــگ وين ــينه بان ــد ز س ــي آي   ٤گه

ــاي راه  ــود پــ ــرا فرســ ــا مــ   پيمــ
  ســوگ باربــد چنــگ نکيــسا    بــه

ــر ــه آوا  بـ ــي اي نالـ ــدر يکـ   آر ايـ
ــرا   ــات غ ــن ابي ــوانم اي ــر خ   ســزد گ
  بــسوزد چـــون دل قنـــديل ترســـا 
ــا    ــوده غوغ ــون آل ــوران خ ــو زنب   چ
ــا    ــند پوي ــه باش ــال و م ــاره س   هم
  ســـــرافراز و نـــــوآيين و توانـــــا
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  دهلي خراسان است در چشمم  ٥٠٩

  

  دهلي خراسان است در چشمم
  ∗محمد علي معلّم

  گالب از گل، گل از گلشن پس افكند است در چشمم
  است در چشمم» سمرقند«، »دهلي«چرا پنهـان كنم 

   كـشــمـر بـود در خــانـه از مـرو آگـهـي دارد١كـرا
  رو سـهي داردـ تا قـيـروان سـ٢كـه دهـر از قـيـروان

  ريـشـارسـتـان بط بح چـو در ري پـوپـك هنـدو به
  اورالنّهـريـلـحـن م دم بـهـگـنگا طـوطـيـان ديـ بـه

  بـخــارا در مـيــان رودان كـِم بـغــداد شـد گاهـي
   بر باد شد گاهي٣سـر بهـچـو طـوس طـابـران كـز لم

  هـا ر مـدار بـلِخ بـامـيـهـراسـان صـعـب و آسـان ب
  هـا لخ كاميان در حصـار تـبـر انسـان رفت از اين س

  ها  مفت كركس٦مـ خوان٥ استران را پست٤چو اَسپست
  هـا م مفت كركـسـدخـانـم سـاحـران را اسـتـخـوان

*  
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  ٥١٠  قند پارسي

  

  فـلـك مـحـراب زاهـد كـرد بعد از من ِكنِشتـم را
   سـرشـت مـومـيـايي داد گـيـتـي سـرنـوشـتـم را

  شكر پسته شيرين كن كه طوطي قدر خوان داند به
  ـايي را شـكسـتـه اسـتـخـوان دانـدبهـاي مـومـي
  شـكر بسيـار و قند افـزون نـهـانـي وام كن زاهـد

   كمـالـي وام كـن شـاهـد١ز تـركان بـالسـاقـون
  تو آن هاروت و ماروتـي كه گيتي را فسـون كردي

  دي چوني و چندي فزون كرديـيك ته جرعه رن به
  روانسـكـنـدر وار بـر سـيـنـه تـنـيـده مــار بـرز

  شـب انـدر چار آيـيـنـه خـنـيـده شـيـر شـادروان
  انـد و كـم از هـيـچ نـاچيزند سوداهـا پـر از هـيـچ

  و از چـيـزي كه چيزي نـيسـت لبريزنـد سـوداهـا
* 

  پيـچد بـال رنـگ مي در آفـاقـي كـه نيـلوفـر به
  پيچد صدا فرسـنگ در فرسـنگ در فرسـنگ مي

  ش ديده سودايممشومن آن اللم كه شب خواب 
  سـپنـد سـبز كالـم خـواب آتـش ديده سـودايـم

  الفـم من آن الل زبان دانم كـه صـرف كال مي
  الفم خيـال توسـنم زان سـان كه بـاد از يال مي

   رانـد آغـازم٣زيـدر  به٢گـر وارانـمـرا از پتشـخـ
   خـوانـد آوازم٤خيـبر ة زيـدر بهـز خـوار و پـشـت

   بر پريد از مـن٥دژدان ـد گنبـلنـل بايـ از شـب
  د از مـنـكـه سـورج پـيـلـة پـروانـة قژ بـردري
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  دهلي خراسان است در چشمم  ٥١١

  

  دمـ صـد دروازه برچي١طلسـم راي ري شـامـاِن
  رز تازه در چيدمـورهـان سـامـان طـرسـم ن بـه

  مـآي مـن از ثغر خـراسـان مـرز صـددروازه مـي
  مـآي رز تازه مـيـط زم خسـرو خـاصـان بهـب بـه

*  
  ور آنـاهـيـد و شـهـر و دودمـان مـاـا پـغـدري

  يد مـاند و ويد مـاند و بودمان ماـش ا مـاـه بـك
  هـد داوران در ريـشـوران و عـغـا دور وخـدري

  كه ما مانديم و طفل مهر و مهد خاوران در وي
*  

   داري ها٢سـت ظـرف گبـر شـراب شعـر خاقـاني
   داري هاچو حلوا بيش خوردي نيش خوردي صبر

  ٤ تركي است الچيني٣دوگام آن سوي شروان اوبة
  نيـت يا چيـي اسـ بگو روماگر پيـر نهـان بيـني،

اران، سـبـق بـرديـم از يـارانمـن و يـاري ز عـي  
  آمـد، ورق خورديـم در بـاران ز شـش حد بـاد مي

  ود، سـاقي گبِر آتـش وشـسـاغر ب هـوا تر، مي به
  بـود، باقي ابـر آتـش فـشدمـاغ كفـر و دين تر 

*  
  مـنـمـن ايمـني اي ت بـيـمـرا آن يـار بـا مـن گفـ

  مـن مـني بي ؟ بي!ايمن: تـوي او كجـا من گفـس به
  نـجـاــو بـا من يـا مني ايـمن گَهي ايمن ت گهي بي

  و تـا مـن تا مني اينـجاـرفـتـاري تـمـا و مـن گ بـه
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  ٥١٢  قند پارسي

  

  دلـي دانـم ن بـيمـ بي: تـمـرا آن يـار بـا مـن گـف
  فت ني من ني دلي دانـمـآش كه گفت اي من چو مي

  ـت هـر آييـنه آييـنهـه اسـآيـيـن: آيـيـن گـفـت بـه
  ســت در آيـيـنه آيـيـنه هـيـنـت آيـآيـيـن جـفـ بـه

  واري شـد هـيـرت كـوش در آئـيـن اگـر آييـنـح بـه
  زاري شـد ه حيـرت گوش شـد تا چشـم سر آييـنهـك

  زارش گـوي و خواهي حيـرت آبادش هـتو خواه آييـن
  ام گاهي و گاهي غيـرت آبادش ز ايـن سـان ديـدهـك

  ونـه بـاري با مـن و ياري كه با مـن منـگـما زين به
  چو عكس و آيـنه دسـتان زن و تاري كـه تن تن تن

  اري كه مـاهي شـدـاري با مـن و يـمـا زينگونه ب به
  تن سبك باري كه راهي شدسبك جاني كه رست از 

* 
  تيمار قضا مرگ خور آسـان است در چشمم به

  لي خراسان است در چشممـچرا پنهان كنم ده
  رگ و مير بيغار است مردم راـهنجاري كه م به

  ها هنجـار ذيقار اسـت مردم را چه نـك و نـال
  نسيمي آشيـان آشـوب روح مرگ خواهد شـد

  خواهد شـدوز او بيمي عيان فتح الفتوح مرگ 
  آمد مـرا زان يـار با مـن بـوي تـرك اهللا مـي

  آمد كه او في الجمله يا من سوي ترك اهللا مي
  ار آنجا همـه فر همـا جويـانـ و شهري١امـيـر

  ر هنگامـه و هـيجـا كم فر شمـا گويـانـه به
* 

  هـمـايـي وار مـشـتـاق هـر آن تـلـخ سـپـاهاني
  ر آن بلـخ سـپاهانيكـز او عـاشـق شـود ِمجمر د

                                                   
  .اميري فيروزكوهي، سيد كريم اميري؛ شاعر معاصر  .1



  دهلي خراسان است در چشمم  ٥١٣

  

  تم چـه مـانـدي از پي طـرزيـامـيـر شـعـر را گف
  ارزي كـه هـنـد ارزد جهان مانا از ايـن بهتر نمـي

  ت و ايران است هندسـتانـطرزي هند ايران اس به
  برگي سبز از آن بستان زهي زاهد كه خرسندي به

  فتح آسـمـان آنك د بـهـپوي جهان زين پـايـه مـي
  مـان آنك كان اندر كه بيل و داس  بههمت تـو بي

   عـهـد بربندد١ه شـدـپـايد ك جهان زيـن پـايه مي
  ايـمـان گـسـتـي پيمـان ز حـد مـهد بـربندد بـه

  جـهـان بـايـد كه مسـحـور سـالم آريـان بـاشـد
  كام آريان باشـد ـا بـهــا و جـابـلـسـجـابـلـق بـه

  اي مهان مـا رانـه دريـاي محيط غـرب تـا شرق 
  ا جهان ما راـه شـدان ه بلة گيـتي،ـحكمـت جم به

* 
  نـژاد آريــان آغـاز و اســالم آخـريـن مـكـتـب

  تهي از مـا و كيـش ما نشـد گيتي بدين مذهـب
  چه هند و چين و ماچين و چه روم شرقي و ايران

  چه افريـقا چه صحراي عرب چه مصر چـه ايران
  لمـگيـر خـواهـد شـدحضـور مشـرق بشـكوه عا

  علم و دين و دانش چير خواهد شد م بهـكه بر عال
  پيـمبـر زي زمـين فـرمـود از بـاالي پـرويـن را

  هـم ايـدر آريــان آرنـد البـد دانـش و ديــن را
*  

  ٣ اين طـرف في الجملـه كمـتر از يهـودا نـي٢شغادي
  در آن جانب سليمـان است و سلمان اسـت و بـودا ني

  
                                                   

  .كمربند عهد كه زرتشتيان بدان گُستي گويند  .1
  .نيرنگ و حيله عاقبت وي را در چاه هالكت افكند هبرادر رستم كه ب  .2
  . را به سربازان رومي باز نمود)ع(يهوداي اسخريوطي كه خيانت كرد و محل عيسي  .3



  ٥١٤  قند پارسي

  

  اگـر در شـهر چـيـن بـيـني بـتـان نـازنـيــن بـيـني
  صحرا زلِف چين چين، ورد و نسرين بيش ازين بيني به

* 
  ناف آن آهـوي كـوهي كـه صحراي خـتن دارد بـه

  كالف مـشـك انـبــوهـي غـزال سـيـم تـن دارد
  هـا نـسـيـم زلـف و كاكل هـا زهـي بـوي قـرنـفل

  اي مل ها  نهانش دادهها رخش گل كرده چـون گل
  كش ملستانش گـو سواد چـه گفت آن تـرك تـازي

  براهيـم اسـت اگر هنـدو شـود آتـش گلسـتـانـش
  ـي تـازي كـه ذوق فـهـلـوي داريسـالم اي كـشّ

  از ايـن تــركان تـاجـيـكـي نـژاد دهــلـوي داري
  پــوري گـفـت پــروردم نـظـام اولـيـا ايــن را بـه

  ي كه پـورسـتي نظـام الحـق و الـدين رازهي پيـر
  خشك اين جمله كشتي را زهي اي آنكه لطف تو به

  بـان خلقـان كرد چشـتي را مقصد رانـد و كشـتي به
  ها فتـوحي خـواجـه بواسـحـاق را از جمـله چشـتي

  هـا چو اول نـوح را بـخـشــيـد در دريــا و كشـتي
  يـراث مـلّاحـينـداده نـوح را چون خـواجـه ايـن م

  كه پـيـونــدان خــاص نـوح را فـرمــود فـلّاحـي
  چنديـن پشـت تـا گنـج شـكر كـنز هـدايـت را بـه

  هـا بدايـت را نصيـب چشـت كـرد از دوســتـكامي
* 

  ز بيـغار قضـا مـرگ خور آسـان اسـت در چشـمـم
  چرا پنهان كنـم گيـتي خـراسـان اسـت در چشـمم

  و بلخ و طـوس و نيـشـابـور را مـاندجهـان فـاراب 
  بـساط شـيـشـه گـر دلـهـا و دلـبـر كـور را مـانـد

  ست و خوي دشنه طبعان تيز خواهد شد زمين تشنه
  جهان جيـحـوِن خـون از خيـوه تا تبريز خواهد شد



  دهلي خراسان است در چشمم  ٥١٥

  

  داند عدويـش را الدين چـه مي همان سـلطان غياث
  ويـش راكجـا پركـرد خـواهـد سـاقِي سـلطان سـب

* 
  اميرا سـوي دهلي شـو نـظام ديـن و دولـت شد

  صـولت شـد پي گوران صحرا بين سِرشـيران به
  اميرا چهـره نيـلي كن كه اينك حاكـم و صاحب

  سـيه رويي و نيكـويي نشـان ممـكن و واجـب
  تو رسم سـوختن داني كه شمـعت گفـت پـروانه

   نهتو را از اين هراسي ني چو دهر آشـفت پروا،
  سـوز او ثمـر دارد دلـي داري كـه سـوگنـدان به

  شب تـاريك دلـبنـدان چـو روز او سـحـر دارد
  دل آوردمـاسـم بـي امـيـرا طـرز نـو ايـنـك بـه

  دل آوردمـاگر فـر و بهـي بـيـني ز قـســم بـي
  نـوايـي الغـر و فـربـي يـكي بد ني و ديـگر به

   بـد هـم ايـدر بهلفظ ماورالنّهري هم ايـدون به
  خوان ايدر زهي شكّر زهي شيرين زهي خسرو به

  خوان ايدر روز نو به زهي ورد و گل و نسـرين به
*  

  مرا در حضرت دهـلي بـحـل فـرمـا ز نـااهـلـي
  دسـتور سـماحـت رو كـه زيبـد از شـما سهلي به

  لطف اين شيوه بربستي گرت عرق عراق استي به
  تيـنه در هسـارد رخـ نيكه شور نغمـه در مسـتي

  اگـر بيـدل رضــا بـاشــد خـداونـد رگا بـاشــد
  تو در خورد شـش و هفـتي اال هـر چند گا باشـد

  تـو را در نغمه ز ابدالي مقاماتي اسـت بـس عالي
  نقّـالي و قـوالي كـه سـرخـوان سـر آهـنـگي بـه

  اميرا مـيِر ايـوان تـو، پناه از نـحـِس كـيـوان تـو
  خـداونـِد خـديـوان تـو، بـالي جان ديــوان تـو



  ٥١٦  قند پارسي

  

  طـرز تـازه ليـك الـكـن اميرا ميهمـانت مـن بـه
  تشـريـف زه و احـسـن كه نزد خسـروم ايمن بـه

  چـو طـفـل اين دبسـتـانم شـفاي تربيـت دانـم
  تو چون فربه شـدي از حـق ز تو فربه شود جانـم

* 
  ي چو مـن كاناكـيش مصـطفي مـانا چو تـو كاف به

  من و يـاري كه مـاهي شـد تو و سـعـدي و موالنا
  روحي كه راهي شد من و ياري كه ماهي شد سبك

  چو يوسف رست از ِاخوان چو يونس در سـياهي شد
  شـبي تـب دار و بـارانـي رمـيـده لـنـگ در بـاران

  شكسـته پشـت و پيوسـته خميـده مـنگ در بـاران
  امـا كـنــارش بـود در بـرزنروحـانــه بـاد  سـبك

  كـسي اسـتـاده بـر روزن كه يـارش بـود در بـرزن
  بـردش شـكسته پشـت و پيوسته خـمـيـده بـاد مي

  بـردش  زميـن از يـاد مي,هم از روزن هـم از برزن
* 

  كيـش مصطفي مانا چـو او كافي چـو من كانا به
  همان ماهي كه راهي شد سـوي سعدي و موالنا

  چون مهر مانا شـد روحـي كه هم يار سبكهمان 
  سـمـت نيـروانا شـد رهيـد از بنـد سـمـسـارا به

  



  مردي چون گاندي  ٥١٧

  

  مردي چون گاندي
  ∗سيد محمود سجادي

 اين کوه, فرسايش عجيبي دارد
  اين باد, پيمايش غريبي دارد

  
  فرسايش عجيبي دارد

  در معبر مدام زمانه
  مردي که ايستاده شباروز

  استوار و گرانسنگ, چون کوه
  ,چون باد

  با قدرتي شگفت و دوارانگيز
  چون دشت

  دامن گشاده بر همه سويي
  فرسنگ تا فرسنگ

  
  رگبار تازيانه فرو باريد

  ,چون آذرخش
  آور وحشي و بهت

  کوب تپانچة هستي دژخيم با
  بر قامت بلندش کوبيد

  اما

                                                   
  .شاعر معاصر ايران  ∗

 



  ٥١٨  قند پارسي

  

  بديل آن مرد بي
  هرگز

  زنهار را
  خود نپذيرفت به

  ,تسليم کس نشد
  مهميز

  شکوه سمندش کوبيد بر
  فرياد زد

  و خشم قاطع جانش را
  چون موج در نهايت دريا

  .وردفراز آ ,با غربتي غريب
  

  درهاي باغ سبز يکايک
  هاي هالک مشتش از ضربه

  ويران شدند
  ويران شدند و صاعقه

  زان پس
  .حادثه بگشاد زنجيرهاي

  و باز
  فرياد زد

  .فرياد
  

  آن پيکر تکيدة رنجور
  يک شب

  چون کوکبي شريف
  خاک به

  افتاد
  



  مردي چون گاندي  ٥١٩

  

  ,فرسايش عجيبي دارد
  اين مرد

  مردي که در مدار مصائب
  نام ضعف چيزي به
  داند نام عجز نمي حرفي به

  و زانوان پيکاري را
  با استواري

  بر ريگزار تجربه مي کوبد
  .مي ماند

  
  قديس پاکبازي

  يک بار کز صومعه بريده به
  .زاي شب و شعار هاي شعبده وز دخمه

  
  قديس پاکبازي

  ست کز معبري شگفت گذشته
  جالل و شکوهش راو نام پر

  ريزه هر سنگ
  در ته هر جوي

  ,آبهر قطره 
  ,در دل هر دريا

  هر دشت
  ,هر پل

  ,هر جلگه
  داند مي

  آب از سرش گذشته زماني دير
  هاش سوده و فرسوده پاتابه

  در سنگالخ و کوه و کمر



  ٥٢٠  قند پارسي

  

  .در فراز و زير
  
  اما

  تسليم را هنوز
   ـ هميشهـ

  ,با عربده
  خشم به

  ,کوبد مي
  ,نهيبد  مي
  راند مي

  فرسايش عجيبي دارد اين مرد
  دانم مي, رود تحليل مي

  ,اما
  تا واپسين کالم

  .خواند فرياد رستگاري مي
  



  سرمدخواني  ٥٢١

  

  سرمدخواني
  ∗ مرزبانريام

  هاي شاعر مقتول سرمد كاشاني شعري براي شوريدگي
  !اش كشيدند قنّاره  بهكه در دهلي
  سرمد خواني

  
  برهنه،

  چهار پنجره تا
   تويها  چشميمواز
  !يرفندرسکيم

   جهانيها کتابخانه
   من کوچک استيبرا
  کند الهور باشم ي نميفرق
  ده باشميآتش کش  بها دكن راي
  انم،يعر
   پروانهيقدر پوچ به

  ليبد ي بيها در وسعت بال
  انميعر
   آموختميرازي شيقدر آن چه از صدرا به

                                                   
  .شاعر معاصر ايراني  ∗

 



  ٥٢٢  قند پارسي

  

  انميعر
  ي دهليقدر خندة عصرها به

  …با محمد داراشکوه
  ي داريا پنجره ياگر کتاب ب

  اريب
  !ر منيم

  من،
  ام  چهار پنجرهيمتوال
  ديخورش ي بهکيکه 
  آواز يخانة پرندگان ب ي بهکي

  …يکيو 
  …يکي
  …يکي
  !ديآ يادم نمي
  ميا م فراموش کردهيا ما آن چه خوانده«

  ١»ميکن يث دوست که تکرار ميالّا حد
  …يکي
  …يکي
  …يکي

  برهنه چهار پنجره
   تويها  چشميتا مواز

  !يرفندرسکيم
   جهانيها کتابخانه

                                                   
، او را ييبهانه کفرگو  که در هند مجذوب شد و بهيرفندرسکياصدرا و ماز شاگردان ملّ (ي از سرمد کاشانيوام  .1

 .)اين بيت از اشعار اوست. شکوه بودداراي با محمد  عرفانيني مرگش همنشيل اصليکشتند که دل



  سرمدخواني  ٥٢٣

  

   من کوچک استيبرا
  …ايکند الهور باشم  ي نميفرق

١٣٨٦  
  

  وازاي بلندآ زير گنبِد همايون نشسته
  شکوهد و عارف محمد داراي شهة شاهزاديبرا

  
   بلندآوازيا ون نشستهير گنبِد همايز

  گردد ي مي دهليها  که در کوچهيبا سر
  !ينيد يب: گفتند

   شده ازي چراغانيها و چشم
  ر و مدويها نهيآ

  تاب ي بيدهايخورش
  .دنديرا ند

  من کدام خندة تو را
  ها در اتّفاقات نمور قرن

  ام دهيد
  دهي مرکّب سربريها قي نستعليکه رو

  دود يم
  يو برا
   نداردي بهاريشعرها  به که عادتيکس

   رايقي عمينياندوهگ
  .کند يلمس م

   شکسته جهان،يها  همة پليپا
  کنم ي تو دراز ميسو ي بهدست

  کند ي نميبند با بند فرق



  ٥٢٤  قند پارسي

  

  هر چه از تاق ملکوت
  زان باشد،يآو
  کند يها را پر م  فرشتهييتنها
  ا،يدن

  ز استيتنها دو چ
   تويسو ي بهدست

   وقت چي که هييها و فرشته
  با تو
  !ستنديتنها ن
١٣٨٦  

  



  الحق انصاري ايران در شعر ولي  ٥٢٥

  

  يالحق انصار يران در شعر وليا
  سعيده حسينجاني

 شعرهاي ارجمند . ايران است و دلباختة زباِن پارسيةانصاري شيفتالحق  وليپروفسور 
  .او براِي دماوند و تبريز و شيراز، همه و همه بيانگر اين ادعاست

  :بنگريدوي  ةدماونديقسمتي از  به
  باز آمدم و ديدمت اي كوه دماوند

ر و خوش منظر و خرسندريخ در سو گل در ب   
  ارباب دل و ديده و مرداِن خردمند

  ارند، ز باليدگي ات نسبت و پيوندد
  …اي كوِه دماوند

اين شعر عالوه بر تجلّي عشق ايران زمين در آن، بيانگر ذوق سرشار و آشنايي 
 عميق پروفسور انصاري با شعر زالل پارسي و اوزان رواِن آن نيز هست، و عالوه

ز يها، شناخِت استاد انصاري از قوالب شعر فارسي و تنوع آن ن همة اين آشنايي بر
 يد که شعر پارسيگو يد و شعر ميز ي ميني که  در سرزمي شاعريست براا يمتيغن
ه ارزش ين زاويو از ا. گذراند ي ميمهر ي و بي و سختيدو قرن را در دشوار  بهبيقر

  .درک استشتر قابل ين شاعر بيگفتار و سخن ا
  :نگاه کنيدتراود  ايران از آن مي  بهاين شعر كه عشق به

  روـوا بـش نـاعر آتـِش شـپي  بهجا آن  كشد فردوسي انتظار تو در طوس مي  
*  

  بروجا که بود مركز اهِل صفا  آن  ست نيز غزالي در آن دياراخوابيده   

 



  ٥٢٦  قند پارسي

  

ضرت امام ح  بهخراسان خورشيد و ارادت  بهاين غزل شريف و نفيس را كه عشق
كرد عرفان خراسان در شعاِع نور  ست و دركنار اين تجلّي ياد ا از آن متجلّي)ع(رضا

  :ه، موضوع آن است در ديوان مالحظه كنيداالئم حضرت ثامن
   بــرو )ع(دل گويــدم ديــار امــام رضــا   

 نـالك بر زميـارد از افـور بـا كه نـج آن
  در خــــدمِت نبيــــرة شــــيرخدا بــــرو

 دق و صفا بروجا كه هست، چشمة ص آن
او، در  .آيد  مي ايران تا انقالب اسالمي پيش  بهانصاري ـ در عشق ورزي الحق ولي

  :كند اي رهبر انقالب اسالمي چنين ياد مي اهللا خامنه شعري از حضرت آيت
  عار گلـدم اش هـ بم دمـعـبـزار طـد از گلـروي

  ت كم از خار گلـهاي تازه هس ين گلپيِش ا
  ل سرشار از بوي گل استگ به گلشِن من گل

   گلت انبارـند، هسـو آيـنان را بگـچي خوشه
  : جا كه تا آن

  ش بهر زرـي كرد مدحـفر كه عرـاي اكب تو نه
  د از بازار، گلـرش آيـاهي كه بهـي شا هـتو ن

  ت نيزـعر اسـر شـت با تو گوهـدولت علم اس
   گلنيست كافي يك دو سه، باشد تو را بسيار

عنوان يكي از مجاهدان و مبارزان انقالب   به هاشمي رفسنجانياهللا و نيز از آيت
  : کندياد ميگونه  اسالمي اين

  همدم و غمگسار ما، آمدي و خوش آمدي  دي و خوش آمديـا، آمـار مـن ديـدر چم  
  ا، آمدي و خوش آمديـد انتظار مـختم ش  ديـوش آمـدي و خـا، آمـِد روزگار مـائـق  

 توان ر آشنايي پروفسور انصاري با انقالب اسالمي ميدر اين دو شعر، عالوه ب
هايي  قالب. هاي مترنّم ديگر نيز اشارت داشت توانايي او در سرايش قصيده و نيز قالب به

  .هذا  عليها حيِّ ها و قطعه ها و ترجيع همچون مخمس، تركيب
 شاعر او نه تنها. پروفسور انصاري شيفتة ايران و شاعران ديروز و امروز آن است

باشد، بلکه در هند  ي م ـز هستيع هند ني که مرکز تشـ نوهلک ـن خود يگانه سرزمي
ند از شمار انگشتان يز تواناي نيشان که در شعر پارسي چون حضرت ايامروز شاعران

 را يس احمد نعمانيئ و ريد استاد انصارين شمار اندک بايز کمترند و از ايدست ن کي



  الحق انصاري ايران در شعر ولي  ٥٢٧

  

ن راه نه چندان ي جوان ايز شاعرانين ني کاش بعد از اي دانست که ايجزو شاعران
 و ييواين شيهم  به.نديواتر بگوي شير شعر را با زبانت نامکريند و حکايدشوار را بپو

 ين زالليهم  بهاران ملک ادب، سخن گفته است ويار شهري در دي که استاد انصارييبايز
  :سته استيکه نگر

  دمــز آمـريـبـِب تـائـدر زادگاِه ص  ريارـمولد استاد شه  بهستم كنونه  
  خيز آمدم اين زمين سخن  بهزان جا  در هند هست مركِز فرهنگ لكنهو  

و اين عشق، نه عشقي سرسري و عارضي است كه با تار و پود شعر استاد درهم 
سخِن اين  ن زبان پارسي، وامدار بزرگان شيرينياو معترف است كه شعر، ا. آميخته است

  :سرزمين است
  فتمراز ياـشي  بهزان قند پارسي كه  داراي فكر عالي و شكرشكن شدم  

  .الحق انصاري، ظاهر و باطن فارسي است شعر ولي
خورد، پيكره و پيامي  پيكره و پيام شعر او كه بيشتر در مدار سبك هندي تاب مي

گاه ست، ن اها كه سرشار از چاشنِي عرفاِن ايراني اسالمي اين بيت  به.پارسي و پارساست
  :كنيد

  تمـده را باز يافـتاِع گم شـني مـيع  عار پارسيـگفتِن اش  بهدمـراغب ش  
  راز يافتمـشي  بههـزان قند پارسي ك  داراي فكر عالي و شكّرشكن شدم  

هاي  ست که بزودي در ايران اسالمي نيز در شمار کتاباجاي بسي خوشوقتي 
، از جمله اين ديگر کشورهاي زبان شاعران پارسي زبان ايران، تني چند از شاعران پارس

دست   نيز دفتر اشعارش با زيباترين شکل بهـ الحق انصاري استاد ولي ـشاعر ارجمند 
از اين دفتر دو شعر در هواي سفرهاي شاعرانه وي را با هم . ١چاپ سپرده شده است

  :کنيم زمزمه مي

  ٢نشابور روي کن از مشهدالرضا به
ــر   بــرو )ع(دل گويــدم ديــاِر امــاِم رضــا    ــدمِت نبيـ ــرو ةدر خـ ــدا بـ ــير خـ    شـ

                                                   
رضا قزوه، نوشته  نوشتة علي» چلچراغ عشق«هاي تحليلي با استفاده از مقدمه کتاب در دست انتشار  يادداشت  .1

  .شده است
 .ن راه در اتوبوس گفتميمشهد مقدس در ب  بهوقت سفر به  .2



  ٥٢٨  قند پارسي

  

ــاه او  آن ــيِض نگ ــوازش و ف ــه از ن   جــا ک
  جا که نـور بـارد از افـالک بـر زمـين             آن

  جـا مـراِد دل   شـود آن  جايي که يافت مي   
ــداواي درِد خــويش  ــار م ــابي در آن دي   ي
  پيش از رسيدنم برسـان از مـنش سـالم         

 راهش کـشد مـرا     به اي که هست    ههر ذر  
  خدمت آن آسمان جناب     به روي  چون مي 

   کــن ينــشابور رو ه بــ از مــشهدالرضا
ن ديـار  آخـواب انـدر     بـه  ام نيز هـست   خي  
  زير خاک کمـال اسـت جـاگزين         به جا آن

  کـشد  فردوسي انتظار تـو در طـوس مـي     
ــاراخوابيــده  ــي در آن دي   ســت نيــز غزال

  هـاي اشـک   در آن زمين بکار ولـي دانـه    
 

ــد ــر ش ــرويا هذرســت  هبرت ــا، ب    از کيمي
   صدق و صفا، برو    ةشمجا که هست چ    آن

  جايي که مي قبول شـود هـر دعـا، بـرو           
ــرو   آزرده ــرا؟ بـ ــه چـ ــوِر زمانـ   اي ز جـ

ــ ــا تحف ــرو ةب ــبا ب ــن اي ص ــدت م    عقي
  دهد اينک صـدا، بـرو       هر سنگ ميل مي   

ــ ــا تحف ــيةب ــوص و دل ب ــرو  خل ــا، ب   ري
ــ ــار عطّ ــرو  بــهن،يب ــيِش شــه اصــفيا ب   پ

ــرو    ــنا ب ــز آش ــا دِل رم ــيم ب ــيش حک   پ
  جـا، بـرو     هـيچ  يصورتگري چـو او نبـد     

ــهجــا آن ــرو   ب ــوا ب ــاعِر آتــش ن ــيِش ش   پ
  جـا، کـه بــود مرکـز اهــِل صـفا، بــرو     آن
   بــرو  آشــنايســو  بــهار آشــنايــ يا

 
  کشش دوست کشد جانب شيراز مرا

ـ            مي   از مـرا  کـشد جانـِب خـود آن بـِت طنّ
ــر ــدانم،  به ــه ن ــاري ک ــهک ــانم آورد  ب   جه

  زمين   به  بسته شد، از عرش فتادم     نبال چو 
  که من زنـده شـدم     مردن آغاز شد آن روز      

  مرگ گر نيست، کدام است که از باِم فلک      
  ازيـ نـاز و ن    نـه    دارد و  نـه ادا،     ، کرشـمه  هن

  رفت آن يار و مرا عـاجز و تنهـا بگذاشـت         
  دست فلک اين هم يا رب       به کاش مي بود  

ــس دور   ــودگي دل ب ــزل آس ــرده از من   ک
ـ ن شهر غريتنگ در ا هندم و دل  يطوط   بي

 

ــرا    ــاز م ــدِف ن ــاهش ه ــر نگ ــاخته تي   س
  زيـن جـا ببـرد بـاز مـرا          ختم شد کـارم و    

ــاز ــرا    ب ــرواز م ــوِت پ ــرد ق ــرش ب ــر ع   ب
ــرا    ــاز مـ ــود ز آغـ ــري بـ ــا را خبـ   انتهـ

ــده  ــرااو خوان ــرا  مــي،اســم م   دهــد آواز م
ـ         از مـرا بـاز هـم کـرده زبـون، آن بـت طنّ

  جهان محرم و دمـساز مـرا    بهنيست اکنون 
  چــه بگرفتــه ز دســتم، بدهــد بــاز مــرا آن

   مــرا آز، حــرص و روشة فتنــ»ولــي«اي 
  مــراراز يکـشش دوســت کـشد جانــب شـ   

 
  



  ر بازار نشر ايراني موجود دها فهرست برخي از سفرنامه  ٥٢٩

  

  ي موجود در بازار نشر ايرانها سفرنامهبرخي از فهرست 

 دستورالعمل ةپيوست کتابچ خوزستان به وله بهالد دوم نجمة سفرنام: ولهالد آثار نجم
ين شاه در خصوص سفناصرالدخوزستان ل بهر او 

, فرهنگي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات: ناشر, )حمصح(احمد کتابي : پديدآورنده
  .ريال ٢٠،٠٠٠: قيمت, ش ه ١٣٨٦ ماهمهر

 سفرنامه  اي ازبرگزيده: اروپا در انتظار
 :قيمت, شه  ١٣٨٤ ماه دي, بهار قلوب: ناشر, محمود ميردامادي دسي: پديدآورنده

  .ريال ٢،٥٠٠
 )معنوي حج ر آدابسيري کوتاه د(اي عرفاني  سفرنامه» عرفات«تا » ميقات«از 

 نهاد وابسته به(دفتر نشر معارف : ناشر, زاده حسين علي: عبداهللا درويش، ويراستار: پديدآورنده
  .ريال ٨،٠٠٠: قيمت, ش ه ١٣٨٤ماه خرداد, ها م رهبري در دانشگاهنمايندگي مقام معظّ

 حجة سفرنامه آن خان از اين خانه به
  .ريال ٥،٨٠٠: قيمت, ش ه ١٣٨١, آفتاب توسعه: ناشر, ي يثربيديحٰيسي: پديدآورنده

 ها سفرنامه ها و  مقالهةمجموع: وزاز ديروز تا امر
: قيمت, ش ه ١٣٨٤ ماهمهر, علمي و فرهنگي: ناشر, جعفر شهيدي دسي: پديدآورنده

  .ريال ٧٠،٠٠٠
  خسرو ناصرة سفرنام از

: قيمت, ش ه ١٣٨٥ ماه فروردين, اميرکبير: ناشر, )اهتمام به(اهللا صفا  بيحذ: پديدآورنده
  .ريال ٦،٥٠٠

 



  ٥٣٠  قند پارسي

  

 )بيرجندة سفرنام (از سير تا پياز
, ش ه ١٣٨٧ ماه ارديبهشت, علم: ناشر ,ابراهيم باستاني پاريزي محمد: پديدآورنده

  .ريال ١١٥،٠٠٠: قيمت
 دهعمره مفرة سفرنام مه، معظّةره و مکّ منوةمدين از صفا تا مروه، گزارش سفر به

  .ريال ٧،٠٠٠: قيمت, ش ه ١٣٨٣, آبگينه کوير: ناشر,  هاشميعباس دسي: پديدآورنده
  سفرنامه  آدم،ة عالم تا کعبةاز کعب

  .ريال ٢٠،٠٠٠: قيمت, ش ه ١٣٨١, واج: ناشر, سعيد وزيري: پديدآورنده
 تا زمان حاضر هاي ايرانيان از قاجار سفرنامه از نگاه ايراني، کنکاشي در

: قيمت, شه  ١٣٨١, آموزه: ناشر, آزاده رادنژاد: مهرداد جوانبخت، مترجم: پديدآورنده
 .ريال ٢٨،٥٠٠

 )سرگذشت سفرنامه، وقفنامه و سه(استرآبادنامه 
ذبيحي  ، مسيح)اهتمام به(پژوه  تقي دانش ، محمد)اهتمام به(ايرج افشار : پديدآورنده

  .ريال ٤٨،٠٠٠: قيمت, شه  ١٣٨٦ ماه ارديبهشت ,يراميرکب: ناشر, )اهتمام به(
 تاکنون ها از صفويه سفرنامه امور قضايي و حقوقي ايران در

 ,ش ه ١٣٨٧ ماهتير, کشال: ناشر, رضا علي اکبري مهدي خليلي، حميد: پديدآورنده
  .ريال ١٨،٠٠٠: قيمت

ايراني عبدالحميدة سفرنام: لين ايراني در قطب شمالاو 
: قيمت, ش ه ١٣٨٥ ماه ارديبهشت, اقبال: ناشر, )اهتمام به(فرزانه فالح : پديدآورنده

  .ريال ٤٥،٠٠٠
 کربالة سفرنام: اين است بهشت

 ١٥،٠٠٠: قيمت, شه  ١٣٨٧ ماه بهمن, باقيات: ناشر, تهراني ي آقامرتٰض: پديدآورنده
  .ريال

 هاي دوره صفوي سفرنامه بررسي
  .ش ه ١٣٨٥ ماهاسفند, دانشگاه اصفهان: ناشر, منوچهر دانش پژوه: پديدآورنده



  ر بازار نشر ايراني موجود دها فهرست برخي از سفرنامه  ٥٣١

  

 شاردنة سفرنام برگزيده و شرح
, فرزان روز: ناشر,  حسين هژبريانوحسن اسدي : رونالد فرير، مترجم: پديدآورنده

  .ريال ٥٥،٠٠٠: قيمت, ش ه ١٣٨٤ ماهشهريور
 ) حجةسفرنام (بهشت منع، زمين تمتع

 ١٥،٠٠٠: قيمت, شه  ١٣٨٧ ماهخرداد, توکا: ناشر, احترام ملکيان ناييني: پديدآورنده
  .ريال

 نگي جنوبمناطق جة سفرنام: تا افالک
: قيمت, شه  ١٣٨٥ارديبهشت، , هويزه: ناشر, حميد علم الهدي دسي: پديدآورنده

  .ريال ٥،٠٠٠
 ها دل نوشتهـ  سفرنامه… : تا شقايق هست

, هزاره ققنوس: ناشر, ويراستار(حسن معمار  کري، اصغر استادي شامجتٰب: پديدآورنده
  .ريال ٢٥،٠٠٠: قيمت ,ش ه ١٣٨٧ ماه ارديبهشت

 دمشق، کربال، مکّهة سفرنام تا عشق با عشق،
  .ريال ٨،٠٠٠: قيمت, ش ه ١٣٨٣, نيکتاب: ناشر, معلي رجائيغال: پديدآورنده

 خان نحٰمو خاطرات امير عبدالر سفرنامه تاريخ افغانستان،
  .ريال ٤٥،٠٠٠: قيمت ,شه  ١٣٨٢, )ع(هئماال ثامن: ناشر, سيستاني ايرج افشار: پديدآورنده

سفرنامه نگاري، شش گزارش و يک ل در روزنامهتخي 
و مطالعات  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، مرکز: ناشر, حسين قندي: پديدآورنده

  .ريال ١٤،٠٠٠: قيمت, شه  ١٣٨٣, ها تحقيقات رسانه
 بطوطه  ابنة سفرنام تصوير شرق اسالمي در عصر ايلخاني در آينه

 ماه بهمن, کتاب مرجع: ناشر, زاده عيلزهره اسما: علي رودگر، ويراستار قنبر: پديدآورنده
 .ريال ٤٥،٠٠٠: قيمت, ش ه ١٣٨٧

 حجة سفرنام: د دوبارهتولّ
  .ريال ٧،٠٠٠: قيمت, ش ه ١٣٨٤ ماه دي, فارابي: ناشر, رضا يکتايي محمد: پديدآورنده



  ٥٣٢  قند پارسي

  

 هسليمانية  علميةاب مدرساساتيد و طلّة سفرنام جاي همه شما خالي،
  .ريال ٦،٠٠٠: قيمت, ش ه ١٣٨١, عروج انديشه: ناشر, علي تيموري قنبر: پديدآورنده

 نويسان سفرنامه روايت جنوب ايران به
  .ريال ١٥،٥٠٠: قيمت, ش ه ١٣٨٣, نويد شيراز: ناشر, حسن زنگنه: پديدآورنده

 بنويسيده سفرنام چگونه
 سعيد: جين ادواردز، ماري مانيارد دريک، بارباراکلر کسلمن، مترجم: پديدآورنده

  .ريال ٩،٠٠٠: قيمت ,ش ه ١٣٨٥ ماه فروردين, سين هفت: ناشر, فضايلي هاشمي
مکّه تازه مسلماني اروپايي بهة سفرنام ر عشق،حديث نامکر  

: قيمت ,شه  ١٣٨٢, آوينا: ناشر, محمد اخگري: آنه ماري شيمل، مترجم: پديدآورنده
  .ريال ٨،٠٠٠

 ولهظهيرالدة سفرنام خاطرات و
: قيمت, ش ه ١٣٨٥ ماه دي, نشر آبي: ناشر, )اهتمام به(اهللا وحيدنيا  سيف: پديدآورنده

  .ريال ٣٥،٠٠٠
 نويسي در عصر قاجار سفرنامه خاطرات و
: قيمت, ش ه ١٣٨٦ ماه فروردين, نگاه امروز: ناشر, رضا حاج بابايي محمد: پديدآورنده

  .ريال ١٠،٠٠٠
 سفرنامه خسي در ميقات

  .ريال ٢٠،٠٠٠: قيمت ,ش ه ١٣٨٦ ماه بهمن, مجيد: ناشر, جالل آل احمد: پديدآورنده
 )حجة سفرنام (داستان باريافتگان

 ماهاسفند, مشعر: ناشر, علي قاضي عسکر ديس: اهتمام احمد هدايتي، به: پديدآورنده
  .ريال ١٤،٠٠٠: قيمت ,ش ه ١٣٨٤

 » حجةسفرنام «در ديار دوست
 ٧،٠٠٠: قيمت ,ش ه ١٣٨٤ ماهمهر, آهنگ قلم: ناشر, غالمرضا صمدياني: پديدآورنده

  .ريال



  ر بازار نشر ايراني موجود دها فهرست برخي از سفرنامه  ٥٣٣

  

 حجة سفرنام در شعاع انس،
 ٩،٠٠٠: قيمت ,ش ه ١٣٨٣, انديشه نداي: ناشر, احمد راسخي لنگرودي: پديدآورنده

  .ريال
 اکربالي معلّة سفرنام: در محضر درياي عشق

 ه ١٣٨٤ ماهاسفند, کياني انبوهي، عباس: ناشر, )شاعر(عباس کياني انبوهي : پديدآورنده
  .ريال ١٢،٠٠٠: قيمت, ش
خان حسيني  محمود ميرزا) .ق ١٣١٧( مصر و اسالمبول ةسياحتنام: سفرنامه دو
 مهندس ميرزا محمد) . ق١٢٩٦(، راپورت سيات مصر )نعمت فسايي(

  .ريال ١٧،٠٠٠: قيمت, ش ه ١٣٨٧ ماهاسفند, تابران: ناشر, آبادي اکرم حسن: پديدآورنده
 هندة سفرنام دو

: قيمت, ش ه ١٣٨٤ ماهمهر, طاليه: ناشر, علي باقرزاده، حسين بشارت: پديدآورنده
  .ريال ١٥،٠٠٠
 فراتة سفرنام  شيعه شدم،ةدوبار

: قيمت, ش ه ١٣٨٢, رستگار: ناشر, ريجواد غفورزاده، هادي منو محمد: پديدآورنده
  .ريال ٥،٠٠٠

 حجة سفرنام ها، ديار خاطره
  قم، دفترة علميةسين حوزجامعه مدر: ناشر, )قزويني( امراهللا نصيري: پديدآورنده

  .ريال ١٣،٠٠٠: قيمت, شه  ١٣٨١, انتشارات اسالمي
 حجة سفرنام: ديار يار

 ٢٧،٠٠٠: قيمت, ش ه ١٣٨٥بهمن، , نيايش: ناشر, ميرزائي مرجان علي: پديدآورنده
  .ريال

 سفرنامه ديدار عقل و عشق،
, سينانگار: ناشر,  معصومه حاجتيوعباس آقاجاني : هناز نظري، مترجمم: پديدآورنده

  .ريال ١٢،٠٠٠: قيمت ,شه  ۱۳۸۱



  ٥٣٤  قند پارسي

  

  حزينة سفرنام انضمام تاريخ و ديوان حزين الهيجي به
 ماه آبان, سنايي: ناشر, وحيد سمناني دسي: ، ويراستار)حمصح(بيژن ترقي : پديدآورنده

  .ريال ٨٠،٠٠٠: قيمت, ش ه ١٣٨٧
 )کربالة سفرنام (ها راز شهر تشنه

: قيمت ,شه  ١٣٨٦ ماهشهريور, سوره مهر: ناشر, خويسادات ا محمد: پديدآورنده
  .ريال ١٠،٠٠٠

ة سفرنام  تحليلي ازـ تحقيقي در نثر فارسي: رازهاي خلق يک شاهکار ادبي
 خسرو ناصر

 ,ش ه ١٣٨٥ ماهاسفند, )مشهد(دانشگاه فردوسي : ناشر, لي محمديعباسق: پديدآورنده
 .ريال ٢١،٠٠٠: قيمت

 مشهدـ  کاروان پياده راهيان نور رفسنجانة سفرنام راهيان حريم عشق،
  .ريال ١٣،٥٠٠: قيمت, ش ه ١٣٨٢, ماهوان: ناشر, مهدي وافي: پديدآورنده

 جشنواره مناسبت چهارمين به): هاي زائران حرم رضوي دل نوشته(اهيان کوي عشق ر
 نويسي رضوي سفرنامه سراسري

  .ريال ٣٠،٠٠٠: قيمت, ش ه ١٣٨٧ ماهتير, زعيم: اشرن
 حجة سفرنام ز ملک تا ملکوت،

  .ريال ٨،٠٠٠: قيمت, شه  ١٣٨١, بوستان کتاب قم: ناشر, اسداهللا بقايي: پديدآورنده
 نويسان فرنگي سفرنامه روايت زن ايراني به
  .ريال ٦٠،٠٠٠: قيمت, شه  ١٣٨٦ ماهخرداد, آفرينش: ناشر, ميترا مهرآبادي: پديدآورنده

 ها از ديد مشارکت سفرنامه زن ايراني در
  .ريال ١٨،٠٠٠: قيمت, ش ه ١٣٨٥ ماهمرداد, جاجرمي: ناشر, فرشته پناهي: پديدآورنده

 رايس کالرا کوليورة سفرنام زنان ايراني و راه و رسم زندگي آنان،
: قيمت, شه  ١٣٨٣, کتابدار: ناشر, اسداهللا آزاد: کالراکوليور رايس، مترجم: پديدآورنده

 .ريال ٢٠،٠٠٠



  ر بازار نشر ايراني موجود دها فهرست برخي از سفرنامه  ٥٣٥

  

 زيارت يک کودکة سفرنام: زير ناودان طال
: ناشر, سمينه خوبي:  علي خاکبازان، تصويرگر:نجف علي مهاجر، ويراستار: پديدآورنده

  .ريال ١٨،٠٠٠: قيمت ,شه  ١٣٨٧ماه تير, پرورش فکري کودکان و نوجوانان, کانون
  روسيهةسفرنام سرزمين تزارها

  .ريال ١٠،٠٠٠: قيمت ,شه  ١٣٨٢, فرزانه: ناشر, اسداهللا بقايي ناييني: پديدآورنده
 مدينه شهرهاي مکّه و دريايي بهة سفرنام شهر آرزوها، سفر به

  .ريال ٧،٥٠٠: قيمت, شه  ١٣٨١, علم سعادت: ناشر, زاده تقي نجف: پديدآورنده
جنگ در معيت شهيد  ت معارفأت ميداني هيموريأآخرين مة رنامسف: ماوراء سفر به

اد شيرازي سپهبد علي صي»ات بيتبازآفريني عملي سالمقد« 
 ماهشهريور, ايران سبز: ناشر, عبداهللا آلبوغبيش: کاوه خاتمي، ويراستار دسي: پديدآورنده

  .ريال ١٥،٠٠٠: قيمت, ش ه ١٣٨٤
 کربالة سفرنام وادي عشق، سفر به

  .ريال ٥،٥٠٠: قيمت ,شه  ١٣٨١, خرم: ناشر, اقدس کاظمي: پديدآورنده
 )حجة سفرنام (سفر غريب
: قيمت, ش ه ١٣٨٥ ماه ارديبهشتسوره مهرماه : ناشر, ي رحماندوستمجتٰب :پديدآورنده

  .ريال ٢١،٠٠٠
 نويسي سفرنامه سفر و آموزش

: قيمت, ش ه ١٣٨٧ ماه دي, مدرسه: ناشر, حسين بحرالعلومي محمد: ندهپديدآور
  .ريال ١٢،٠٠٠
  آبه کاره در ايرانةسفرنام

 ماهاسفند, گلگشت: ناشر, رياحمد بازماندگان خمي: بارتلمي کاره، مترجم: پديدآورنده
  .ريال ٢٥،٠٠٠: قيمت, شه  ١٣٨٧
 آلماني ايران عصر صفوي از نگاه يک: آدام الئاريوسة سفرنام

, ش ه ١٣٨٥ ماهمهر, ابتکار نو: ناشر, راحمد بهپو: آدام اولئاريوس، مترجم: پديدآورنده
  .ريال ٤٨،٠٠٠: قيمت



  ٥٣٦  قند پارسي

  

 »جارمغان ح« ةسفرنام
, ش ه ١٣٨٥ ماهاسفند, اختر: ناشر,  رضا ايراندوست:احد رازي، ويراستار: پديدآورنده

  .ريال ٢٥،٠٠٠: يمتق
 برادران اميدوارة سفرنام

: قيمت, ش ه ١٣٨٧ ماه دي, جمهوري: ناشر, ي اميدوار، عبداهللا اميدوارعيٰس: پديدآورنده
  .ريال ١٦٠،٠٠٠
 برادران شرلية سفرنام

: قيمت, ش ه ١٣٨١, ديد به: ناشر, علي دهباشي: آنتوني شرلي، مترجم :پديدآورنده
  .ريال ١٢،٠٠٠
 برزخة سفرنام

, ش ه ١٣٨٥ ماهاسفند, گلهاي بهشت: ناشر, آبادي اهللا صالحي حاجي نعمت: پديدآورنده
  .ريال ١٦،٠٠٠: قيمت
 شوش ي سرهنگ الفتوس، نخستين کاوشگرپژوهشة سفرنام

 ,شه  ١٣٨٦ ماه آبان, شادگان: ناشر, عباس امامي: ويليام کنت لوفتس، مترجم: پديدآورنده
  .ريال ٢٠،٠٠٠: قيمت
 )ايران قسمت مربوط به(اله پيترو دالوة سفرنام

 ماهتير, علمي و فرهنگي: ناشر, ين شفاالد شجاع: پيترو دالواله، مترجم: پديدآورنده
  .ش ه ١٣٨٤
 تاورنيهة سفرنام

  .ش ه ١٣٨٣, نيلوفر: ناشر, حميد ارباب شيراني:  تاورنيه، مترجمژان باتيست: پديدآورنده
  اورانيومةجادة سفرنام

  .يالر ٨،٠٠٠: قيمت ,ش ه ١٣٨٥ ماهتير, العترهةبقي: ناشر, حبيب مهرنيا: پديدآورنده
 جکسن، ايران در گذشته و حالة سفرنام

, منوچهر اميريو اي  فريدون بدره: آبراهام والنتاين ويليامز جکسون، مترجم: پديدآورنده
  .ريال ٤٥،٠٠٠: متقي, ش ه ١٣٨٣, علمي و فرهنگي: ناشر



  ر بازار نشر ايراني موجود دها فهرست برخي از سفرنامه  ٥٣٧

  

 و ١٨١٠هاي  سال در ميان(ايران، ارمنستان و آسياي کوچک : جيمز موريهة سفرنام
 …تا قسطنطنيه) م  ١٨١٦

مسعود : ويراستار والقاسم سري،اب: جاستي نين موريه، مترجم جيمز: پديدآورنده
  .ريال ١٢٠،٠٠٠, ش ه ١٣٨٦ ماهتير, توس: ناشر, نيا رجب
 قسطنطنيه آسياي کوچک به از راه ايران، ارمنستان و: سفر يکم: جيمز موريهة سفرنام
 …و ١٨٠٩ و ١٨٠٨هاي  در سال

 ١٣٨٦ ماهتير, توس: ناشر, ابوالقاسم سري: جاستي نين موريه، مترجم جيمز: پديدآورنده
  .ريال ١٢٠،٠٠٠, شه 

 فرنگ حاج سياح بهة سفرنام
, سخن: ناشر, علي دهباشي: اهتمام رضا سياح، به علي بن محمد محمد: يدآورندهپد

  .ريال ٦٩،٠٠٠: قيمت ,ش ه ١٣٨٦ ماهخرداد
 حجة سفرنام

, ) فرهنگةسسؤم وابسته به( معتبر: ناشر, وشتريعبدالمجيد علوي ش دسي: پديدآورنده
  .ريال ١٨،٠٠٠: قيمت, شه  ١٣٨٣, آداب هنر

 از ميقات تا ميعاد: حجة سفرنام
  .ريال ٢٥،٠٠٠: قيمت, ش ه ١٣٨٦ ماهآذر, فريننداي مهر آ: ناشر, لفته منصوري: پديدآورنده

فهارس اعالم  خسرو قبادياني مروزي با حواشي و تعليقات و حکيم ناصرة سفرنام
 تاريخي و جغرافيايي و لغات

: قيمت ,ش ه ١٣٨٧ ماهخرداد, ارزو: ناشر, )حمصح(محمد دبيرسياقي  دسي: پديدآورنده
 .ريال ٧٠،٠٠٠

 شاهد عيني مرو از زبان يک به. ق  ٢٧٦شرح لشکرکشي : حمزه ميرزاة سفرنام
  .ريال ٢٠،٠٠٠: قيمت ,ش ه ١٣٨٧ ماهمهر, ايران يختار: ناشر

 ديگر خانلر قراچورلو همراه چند خاطراتة سفرنام
  .ريال ١٣،٥٠٠: قيمت, ش ه ١٣٨٥ ماهاسفند, عضدي: ناشر, احمد عضدي: پديدآورنده



  ٥٣٨  قند پارسي

  

ت خوزستان و موريأم  دستورةخوزستان با چند ضميمه و نيز تصوير کتابچة سفرنام
 گزارش بررسيهاي آن سامان

انجمن : ناشر, محمد دبيرسياقي د سي:اهتمام الملک، به ار نجمعبدالغفّ ميرزا: پديدآورنده
 .ريال ٣٢،٠٠٠: قيمت ,ش ه ١٣٨٥ ماه بهمن, مفاخر فرهنگي آثار و

 ١٣٣٥-١٣٧٦ دل، ةسفرنام
  .ريال ١٥،٠٠٠: قيمت, ش ه ١٣٨١, پيک نور: ناشر, نچي منفردمژگان تهرا: پديدآورنده

 رابي بنيامين تودواليية سفرنام
: متقي, ش ه ١٣٨١, کارنگ: ناشر, ناصر پورپيرار: مهوش ناطق، مترجم: پديدآورنده

  .ريال ١٢،٥٠٠
 عاليات عتبات سفر به: زائران کوي دوستة سفرنام

  .ريال ١٠،٠٠٠: قيمت, شه  ١٣٨٥ ماه آبان, شاملو: ناشر, رضا آقابيگي علي: پديدآورنده
 ژاپن گرا به ژاپن نگاهي واقعة سفرنام

 ١٩،٠٠٠: قيمت ,ش ه ١٣٨٦ ماهشهريور, آواي نور: ناشر, علي عدالت: پديدآورنده
  .ريال

 .)م ١٩٠٥./شه   ١٢٨٤./ ق١٣٢٣(وله سکينه سلطان وقارالدة سفرنام
هفت  کيانوش کياني: ح ايرج افشار، مصحةموله، مقدسکينه سلطان وقارالد: پديدآورنده

  .ريال ١٥،٠٠٠: قيمت ,ش ه ١٣٨٤ ماه ارديبهشت, پانيذ: ناشر, لنگ
 فرهنگ فارسي قلمروي از تاريخ زبان و: سند کراچي تا شهر خاموشانة سفرنام

 ماهمرداد,  انتشارات و چاپةسسؤدانشگاه تهران، م: ناشر, قاسم صافي: پديدآورنده
 .ريال ١٦،٥٠٠: قيمت, ش ه ١٣٨٥

 سپهر صبر: سوريهة سفرنام
  .ريال ٤،٠٠٠: قيمت ,ش ه ١٣٨٤ ماهاسفند, فارابي: ناشر, رضا يکتايي محمد: پديدآورنده

الملک  نوري سيف روسيه، شرح سفارت ميرزا عباسقلي خان الملک به سيفة سفرنام
 روسيه به



  ر بازار نشر ايراني موجود دها فهرست برخي از سفرنامه  ٥٣٩

  

وزارت امور خارجه، : ناشر, محمد گلبن: قزويني، مترجم اهللا افشار حبيب: پديدآورنده
 .ريال ١٢،٠٠٠: قيمت, ش ه ١٣٨١, انتشارات  چاپ وةسسؤم

ه و زيارت وارث رقي  و حضرت)ص(انضمام زيارتنامه حضرت زينب شام، بهة سفرنام
 )ص(و خطبه غراي حضرت زينب

 ٣،٥٠٠: قيمت, شه  ١٣٨٢, وردارالنّ: ناشر, سبزواري پور علي اکبر مغيثي: پديدآورنده
  .لريا

 کرد عبدالمجيد ملک الکالم مجدي، شاعر و اديب نامدارة سفرنام
 ١٥،٠٠٠: قيمت, ش ه ١٣٨٢, ليتوکّ: ناشر, عبدالمجيد مجدي کردستاني: پديدآورنده

  .ريال
 عجم  تاريخ و جغرافياي راه عراقةضميم به: عراق عجمة سفرنام

: حايران، مصح شاه ين قاجار،لطنه، ناصرالدحسن بن علي اعتمادالس محمد: پديدآورنده
, ش ه ١٣٨٧ ماهشهريور, العاتاطّ: ناشر, حامد نيري عدل: ث، ويراستارهاشم محد مير

  .ريال ٢٧،٠٠٠: قيمت
آستان قدس  سفر به  و)ع(م رضااما هاي مربوط به عشق از مجموعه برنامهة سفرنام

ارضي ، حاج منصور)ع(بيت ط دلباخته حريم رضوي، مداح اهلرضوي، توس 
  .ريال ٢٨،٠٠٠: قيمت, شه  ١٣٨٣, کوثر غدير: ناشر, يوسفعلي يوسفي: پديدآورنده

 سمقد هاي دفاع  بازديد از جبههةويژ:  عشقةسفرنام
  .ريال ٨،٥٠٠, ش ه ١٣٨٦ ماهمهر ,حديث راه عشق: ناشر, محسن نصري: پديدآورنده

 ايفل  منارجنبان تا برج فرهنگي ازـعلمي ة سفرنام
  .ريال ٢٥،٠٠٠: قيمت, ش ه ١٣٨٦ ماه دي, اجر: ناشر, احمد عابديني: پديدآورنده

 اروپا عمادالسلطنه بهة سفرنام
, پانيذ: ناشر, هارون وهومن: حدالسلطنه، مصحاليق علي خان عما: پديدآورنده
  .شه  ١٣٨٤ ماه ارديبهشت



  ٥٤٠  قند پارسي

  

 قاجار ةايران در دور ت اجرايي نخستين سفارت ژاپن بهأعضو هي: فوروکاواة سفرنام
 م١٨٨٠/.ق .ه  ١٢٩٧

:  کينيجي يه اورا، ويراستاروزاده  هاشم رجب: نوبويوشي فوروکاوا، مترجم: پديدآورنده
, ش ه ١٣٨٤ ماهشهريور, انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: ناشر, محمد رئوف مرادي

  .ريال ٣٥،٠٠٠: قيمت
  قفقاز و ايرانةسفرنام

پژوهشگاه علوم انساني : ناشر, علي اصغر سعيدي: ارنست اورسل، مترجم: پديدآورنده
  .ريال ٢٣،٠٠٠: قيمت, شه  ١٣٨٢, فرهنگي و مطالعات

 قمة سفرنام
  .ريال ٢٢،٠٠٠: قيمت, ش ه ١٣٨٤مهر , زائر: ناشر, الملک غالم حسين افضل :پديدآورنده

 قم و جمکرانة سفرنام
 ,ش ه ١٣٨٤ ماهمهر, منينؤمهر اميرالم: ناشر ,علي اکبر مغيثي پورسبزواري: پديدآورنده

  .ريال ٤،٠٠٠: قيمت
 کاررية سفرنام

عباس : عبدالعلي کارنگ، جوواني فرانچسکو جملي کارري، مترجم: پديدآورنده
  .ريال ٩،٠٠٠: قيمت, شه  ١٣٨٣, فرهنگي علمي و: رناش, نخجواني
 نخستين وزير مختار ژاپن در ايران و خاطرات آکي ئوکازاما سفرنامه کازاما،ة سفرنام

, انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: ناشر, زاده رجب: ترجمآکي ئوکازاما، هاشم م: پديدآورنده
  .ريال ١٤،٠٠٠: قيمت, شه  ١٣٨١
 کاظمين ي، سامرا،کربال، ديار عاشقان نجف اشرف، کربالي معلّة سفرنام

: قيمت, شه  ١٣٨٣, گلهاي بهشت: ناشر, ادي لعليتقي سج محمد دسي :پديدآورنده
  .ريال ١٢،٠٠٠
 کربال، ديار عاشقانة سفرنام

  .ريال ٧،٥٠٠: قيمت, ش ه ١٣٨٣, عترهالةبقي: ناشر, ادي لعليتقي سج محمد دسي: پديدآورنده



  ر بازار نشر ايراني موجود دها فهرست برخي از سفرنامه  ٥٤١

  

 جديدة قار کريستف کلمب در نخستين سفر بهة سفرنام
, راس قصيده: ناشر, کامياب خليلي: مهيار خليلي، کريستف کلمب، مترجم: پديدآورنده

  .ريال ١٨،٠٠٠: قيمت, ش ه ١٣٨١
 کالويخوة سفرنام

علمي و  :ناشر, نيا مسعود رجب: روي گونسالس دکالويخو، مترجم: پديدآورنده
  .ريال ٢٥،٠٠٠: قيمت, ش ه ١٣٨٤مرداد، , فرهنگي
 لرستان و خوزستانة سفرنام

 ماه بهمن, علمي و فرهنگي: ناشر, حسين آريا محمد :بارون دوبد، مترجم: پديدآورنده
  .ريال ٤٥،٠٠٠: قيمت ,شه  ١٣٨٤
شوشتر، رويدادهاي  آباد، دزفول و ملرستان و خوزستان، اراک، بروجرد، خرة سفرنام

  ,.ق ه ١٢٦٤شاه مرد، 
, فرهنگي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات: ناشر, رضا دالوند حميد: پديدآورنده

 .ريال ١٤،٠٠٠: قيمت, ش ه ١٣٨٢

 ماژالنة سفرنام
: قيمت, ش ه ١٣٨٢, زرين :ناشر, اهللا منصوري، آنتونيو پيگافتا ذبيح: پديدآورنده

  .ريال ٢٢،٠٠٠
 )ع(ضامشهدالرة سفرنام

 ,ش ه ١٣٨٤ ماهمهر, منينؤمهر اميرالم: ناشر, سبزواري پور علي اکبر مغيثي: پديدآورنده
  .ريال ٣،٠٠٠: قيمت
 مکّهة سفرنام

,  هارون وهومن:اهتمام شاه، به العابدين معصوم علي معصوم بن زين محمد: پديدآورنده
  .ريال ٢٥،٠٠٠: قيمت, ش ه ١٣٨٤ ماه ارديبهشت, پانيذ: ناشر



  ٥٤٢  قند پارسي

  

  )ق١٢٦٠حوالي (مکّه  منظومة سفرنامة ضميم به.): ق ١٢٩٩سال (مکّه ة سفرنام
: قيمت ,ش ه ١٣٨٦ ماهمهر, دليل ما: ناشر, )گردآورنده(رسول جعفريان : پديدآورنده

  .ريال ١٣،٠٠٠
 )ش ه ١٢٦١-٢ (.ق ١٢٩٩-١٣٠٠: مهمکّه معظّة سفرنام

 ماه دي, علم: ناشر, رسول جعفريان: اهتمام ارومي، به عبدالحسين افشار: پديدآورنده
  .ريال ٥٢،٠٠٠: قيمت, ش ه ١٣٨٦
 منظوم چينة سفرنام

  .ش ه ١٣٨٦ ماهخرداد, پاژ: ناشر, )شاعر(علي عباسي  نجف: پديدآورنده
ة سفرنام نقوي پاکباز،:  نادري ازةه شده درشامل پيراسته و کوتا: شاه ادرسفرنامة ن
  الکهارت دکتر: شناس و نويسنده معروف محمدي ماليري، سخنراني ايران: حزين از

, دنياي کتاب: ناشر, احمد کسروية ممحمد ماليري، نقوي پاکباز، مقد: پديدآورنده
  .ريال ٣٥،٠٠٠: قيمت ,ش ه ١٣٨٧ ماهتير

 خسرو ناصرة سفرنام
 ماهآذر, ققنوس: ناشر, آليس هانسبرگرمقدمة ، )اهتمام به(محسن خادم : پديدآورنده

  .ريال ٣٨،٠٠٠: قيمت, ش ه ١٣٨٦
 مازندران ين شاه بهناصرالدة سفرنام

 ماه ارديبهشت, پانيذ: ناشر, هارون وهومن: حين شاه قاجار، مصحناصرالد: پديدآورنده
  .ريال ١٦،٠٠٠: قيمت, ش ه ١٣٨٤
 نامه نامه و سعادت انضمام روشنايي ناصرخسرو قبادياني بهة سفرنام

, ش ه ١٣٨٤ ماه دي, اساطير: ناشر, زاده محمود غني: خسرو، مصحح ناصر: پديدآورنده
  .ريال ٣٠،٠٠٠: قيمت
 ره منوةمه و مدينمعظّة مکّة نور، همراه با مناسک حج، و، راهنماي اماکن متبرکة سفرنام

 ٣،٥٠٠: قيمت, شه  ١٣٨٢, وردارالنّ: ناشر, علي اکبر مغيثي پورسبزواري: پديدآورنده
  .ريال



  ر بازار نشر ايراني موجود دها فهرست برخي از سفرنامه  ٥٤٣

  

 سفرنامه
  .ريال ١٠،٠٠٠ :قيمت, ش ه ١٣٨٧آبان , گلبهار :ناشر, علويه همايوني: پديدآورنده

 )ع(امام رضااز نيکنام تا خيابان : سفرنامه
  .ريال ١٧،٠٠٠: قيمت, ش ه ١٣٨٧ ماهاسفند, آنا: ناشر, بيگي ي ميرزامصطٰف: پديدآورنده
 ياد آنروزها هسفرنامه، ب
  .ريال ١٥،٠٠٠: قيمت, شه  ١٣٨٢, قمحقّ: ناشر, راشد بهار: پديدآورنده

 زندگي ةاي دربار مهمقد  آشي کاگا آتسواوجي، باةسفرنامه، خاطرات ايران و يادنام
 و آثار او

ه  ١٣٨٣, دفتر پژوهشهاي فرهنگي: ناشر ,زاده خاطره اکرمي، هاشم رجب: پديدآورنده
 .ريال ٢٤،٠٠٠: قيمت, ش

 هاي منظوم و سفرنامه سفرنامه
: قيمت,  شه ١٣٨٣, بنياد موقوفات دکتر محمود افشار: ناشر, محمود افشار: پديدآورنده

  .ريال ٢٨،٠٠٠
مرو در سال  مدينه به الم ازالس براساس سفر امام رضا عليه: اي که گم شد سفرنامه

   هجري٢٠٠
: قيمت, ش ه ١٣٨٦ ماهاسفند, اسالميدفتر نشر فرهنگ : ناشر, فريبا کلهر: پديدآورنده

  .ريال ١٢،٥٠٠
 اردن ترکيه، سوريه،ة سفرنام کوي جانان، سفري به

  .ريال ١٠،٠٠٠: قيمت, ش ه ١٣٨١, نوراالصفياء: ناشر, شريفي علي مير: پديدآورنده
 سوريهة سفرنام هواي خورشيد سفري به

  .ريال ٢٠،٠٠٠: قيمت, ش ه ١٣٨١, واج: ناشر, سعيد وزيري: پديدآورنده
 و» دارالخالفه تشخيص نفوس« ة، رسال» تطبيقيهةرسال«وله الد سه اثر از نجم

 »حجة سفرنام«
: ويراستار احمد کتابي،: ه و تنظيموله، تهيالد بن علي محمد نجم ارعبدالغفّ: پديدآورنده



  ٥٤٤  قند پارسي

  

فرهنگي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات: رناش, جليل شاهري لنگرودي دسي ,
 .ريال ١٥،٠٠٠: قيمت, ش ه ١٣٨٤ ماهاسفند

 کنت دوگوبينوة سفرنام سه سال در آسيا،
ه  ١٣٨٣, قطره: ناشر, وزف آرتور گوبينومهدوي، ژ) هوشنگ( ضاعبدالر: پديدآورنده

  .ريال ٣٢،٠٠٠: قيمت, ش
 سرنا ـ مادام کارالة سفرنام سياحت گرجستان،

 کاتوزي: ناشر, ي گروسيٰس عيوحسين دانايي  محمد: کارال سرنا، مترجم: پديدآورنده
  .ريال ١٥،٠٠٠: قيمت ,شه  ١٣٨٢

 کربال سفرنامه ها، سيري در سرزمين خاطره
  .ريال ١٢،٠٠٠: قيمت, ش ه ١٣٨١, مشعر: ناشر, احمد زماني: پديدآورنده

همراه لوح  به اردوگاه ميداني معارف جنگة سفرنام: شنيدن کي بود مانند ديدن
 فشرده تصاوير سفر

  .ريال ١٧،٠٠٠: قيمت ,ش ه ١٣٨٧ ماه بهمن, ايران سبز: ناشر, آرش کوهي: پديدآورنده
 ةترکستان در آستان ايران و  آرتور کريستن سن بهةسفرنام: فراسوي درياي خزر

 جنگ جهاني
, آلفونه  عليوني منيژه احدزادگان آه:آرتورامانوئل کريستن سن، مترجم: پديدآورنده

  .ريال ٥٤،٠٠٠: قيمت, ش ه ١٣٨٥ ماه بهمن,  طهوريةکتابخان: ناشر
 ايران هاي مربوط به سفرنامه فهرست موضوعي

  .ش ه ١٣٨٤ ماه آبان, نششوق دا: ناشر, همايون رفعتي: پديدآورنده
 )عاليات عتباتة سفرنام (ام کرباليي که من ديده

  .ريال ١٢،٠٠٠: قيمت, ش ه ١٣٨٤ ماهآذر, فرزانه: ناشر, اسداهللا بقايي: پديدآورنده
 الفقراءةحتف نائيني، ةصفاءالسلطنة سفرنام گزارش کوير،

 ١٣٨٢, العاتاطّ: ناشر, محمد گلبن: علي بن محمد مشتاقي نائيني، مترجم: پديدآورنده
  .ريال ١٤،٠٠٠: قيمت, شه 



  ر بازار نشر ايراني موجود دها فهرست برخي از سفرنامه  ٥٤٥

  

  .)ش ه ١٣٤٧تا  ١٣٣٧از (هاي کوتاه  سفرنامه  گزارش، گفتار،ةمجموع: ها گزارش
 ماه ارديبهشت, فردوس: ناشر, نيا ي زماني مصطٰف:جالل آل احمد، گردآورنده :پديدآورنده

  .ريال ٢٠،٠٠٠: قيمت, ش ه ١٣٨٦
  ناصر خسروة سفرنامة گزيد

  .شه  ١٣٨٥ ماه آبان, سازمند: ناشر, )گردآورنده(جعفر شعار : پديدآورنده
  خسرو  ناصرة سفرنامة گزيد

  .ريال ١٣،٠٠٠: قيمت, ش ه ١٣٨٣, علمي و فرهنگي: ناشر, پور نادر وزين: پديدآورنده
 ها سفرنامه ها، خاطرات، مصاحبه: ها گفتني

: قيمت, ش ه ١٣٨٥ ماهاسفند, العاتاطّ: ناشر, شيديعلي اکبر عبدالر: پديدآورنده
  .ريال ٧٠،٠٠٠

 نويسان سفرنامه ن از منظر سياحان وگلگشت، سيماي استان زنجا
مرعشي  ياهللا العظٰم  عمومي حضرت آيتةکتابخان: ناشر, قيحسين متّ: پديدآورنده

  .ش ه ١٣٨٢, نجفي
 رانيهاي سياحان اي سفرنامه گيالن در

 ١٢،٠٠٠: قيمت, ش ه ١٣٨٦ ماه دي, فرهنگ ايليا: ناشر, هوشنگ عباسي: پديدآورنده
  .ريال

زمان خراسان در  شمال کلنل استوارت بهة سفرنام (لي با لباس مبدت سرموريأم
 )خانات آسياي ميانه ه به روسيةحمل

: ناشر, علي کريميان: حعلي مترجم، مصح: چارلزادوارد استوارت، مترجم: پديدآورنده
 .ريال ١٥،٠٠٠: قيمت, ش ه ١٣٨٦ ماهشهريور, علي کريميان

 مکّهة سفرنام الحرمين،ةمرآ
, وب صبري پاشا ايوجمشيد کيانفر : سول منشي تبريزي، مترجمعبدالر: پديدآورنده

  .ش ه ١٣٨٣, مرکز نشر ميراث مکتوب وابسته به ميراث مکتوب: ناشر



  ٥٤٦  قند پارسي

  

 ها سفرنامه مسجد در
علي  ، محسن)زيرنظر(هاشم خضري  د، سي)زيرنظر(العابدين درگاهي  زين: پديدآورنده
, رسانش: ناشر, )زيرنظر(، رضا سوري )زيرنظر(، مجيد سامي )زيرنظر(نژادقمي 

  .ريال ٤٤،٠٠٠: قيمت ,ش ه ١٣٨٤ ماهمرداد
  .ق ه ١٢١٣-١٢١٨ميرزا ابوطالب خان، ة سفرنام مسير طالبي، يا،

 علمي و: ناشر, حسين خديوجم: ابوطالب بن محمد اصفهاني، مترجم: پديدآورنده
 .ريال ٢٨،٠٠٠: قيمت, شه  ١٣٨٣, فرهنگي

 هجري ١٢٨٩ ـ کرمان فيروز ميرزا فرمانفرماة سفرنام: احان خاک و سياحان افالکملّ
 بوشهرـ  شيرازـيزدـ  ميرزا رضا مهندس کرمانة سفرنام قمري و

: قيمت, ش ه ١٣٨٦ ماهمهر, ان شناسيمرکز کرم: ناشر, پور مجيد نيک: پديدآورنده
 .ريال ٤٥،٠٠٠

 منظوم حجة سفرنام ميقات عشق،
  .ريال ١٢،٠٠٠: قيمت, شه  ١٣٨٣, جليل: ناشر, علي عباسي نجف: پديدآورنده

 ٨١ تابستان» حج عمره«ة سفرنام! و خدايي که در اين نزديکيست
: قيمت ,ش ه ١٣٨٦ ماهمرداد, متن گستران آريا: ناشر, احسان دالويز: پديدآورنده

  .ريال ١٠،٠٠٠
 )شه  ١٢٥٨-٩/. ق١٢٩٦-١٢٩٧(مکّه ة سفرنام: اجالحجةيهدا

 رسول: بن عبدالجليل حسني حسيني طباطبائي تبريزي، مصحح رضا محمد: پديدآورنده
  .ريال ٢٥،٠٠٠: قيمت, ش ه ١٣٨٦ ماهآذر, مورخ نشر: ناشر, جعفريان

  کربالةسفرنام همسفر عشق
 ماهخرداد, فرامتن: ناشر, رضا جاويد  محمد:حسين کيخاني، ويراستار: پديدآورنده

  .شه  ١٣٨٤



  ر بازار نشر ايراني موجود دها فهرست برخي از سفرنامه  ٥٤٧

  

 هندة سفرنام: هندوستاني که من ديدم
  ٤٥،٠٠٠: قيمت, ش ه ١٣٨٧ ماه آبان, دليل ما: ناشر, شريفي علي مير دسي: پديدآورنده

  .ريال
 ها سفرنامه  و١٩١٠-١٩٢٣: ها يادداشت

ه  ١٣٨٧ ماهاسفند, نيلوفر: ناشر, هي اسالميمصطٰف: فرانتس کافکا، مترجم: پديدآورنده
  .ريال ١٢٠،٠٠٠: قيمت ,ش
  



  ٥٤٨  قند پارسي

  

  ي و پژوهشگران هندي عصر صفويها كمبريج و سفرنامه

 ةهاي انتقادي در مورد سفرنام هاي تطبيقي و نگرش هاي تازه با روش پژوهش بررسي
احان ايراني، هندي و اروپايي بهسي ط دانشگاه كمبريج ايران و هند در عصر صفوي توس

ت و نگرشي دقيق در اين كتاب اثري است مبتني بر شرح جزئيا. چاپ و منتشر مي شود
هايي كه در مسير ايران و هند و آسياي مركزي در  بررسي گزارش سفر يا سفرنامه

ط اين كتاب توس.  ميالدي انجام و نوشته شده است١٨٠٠ تا١٤٠٠محدوده زماني مابين 
ليف شده أه و ت تهي»سنجاي ساب رهمانيام« و »عالم رمظفّ«نام  دو پژوهشگر هندي به

هاي آسياي جنوبي در  ن زبان و تمدةص و استاد در رشتلم، متخصّعا رمظفّ. است
 UCLAص و استاد تاريخ هند در دانشگاه دانشگاه شيكاگو است و ديگري، متخصّ

ها و   سفرنامهةهاي ديگري در زمين فان اين كتاب، هردو پيش از اين نيز كتابلّؤم. است
هاي بسيار  وجود انتشار كتاب  با.اند شرق نوشته تجارب مسافران اروپايي و آسيايي به

هاي تاريخي، ناشر عقيده دارد كه اين ژانر خاص از  نويسي و سفرنامه  سفرنامهةدربار
مورد غفلت و فراموشي قرارگرفته است و در چنين شرايطي، اين كتاب ات اساساًادبي 
ان لين بررسي جامع از اين نوع خاص ادبي است كه روابط ميان مغوالن هند، شاهاو

كننده از نظر بروز  اي تعيين صفوي ايران و نواحي مستقر در آسياي مركزي را در دوره
انتشارات كمبريج در بخش . دهد هاي فرهنگي شرح و توضيح مي تغييرات و تماس

في اين كتاب آورده استديگري از توضيحات خود در معر:  
اند و نتيجه   داشتهها مطالعات دقيقي كه نويسندگان اين كتاب از اين سفرنامه

كند كه ارتباط و درك  هاي آنان براي خواننده اين امكان را فراهم مي بررسي
 روشني از فضاي رواني و اخالقي ادبا و دانش آموختگان مسلمانان و غيرمسلمانان

  .دست آوريم اند، به هاي ارزشمند بوده كه پديدآورندگان اصلي اين روايت

 



  وي و پژوهشگران هنديهاي عصر صف کمبريج و سفرنامه  ٥٤٩

  

اي خاص و در چنان چارچوب  گونه ا در كتاب حاضر بهه  ناشر، اين سفرنامهةگفت به
ط مسافران هايي كه توس ها و سفرنامه اند كه در نهايت با ديگر گزارش جامعي ارائه شده

 مسافران و جهانگردان اروپايي اوايل ةآسياي مركزي نوشته شده و روايات و سفرنام
 »ايران در عصر اكتشافاتهند و  كتاب سفر به. عصر جديد قابل مقابله و مقايسه است

كند كه در  ي ارائه ميچشم انداز غني و قابل اطميناني از تاريخ فرهنگي و تاريخ ماد
نها در عصر جديد بلكه براي مجموع، نه تنها براي درك بهتر طبيعت رويارويي تمد

 هند سفر به«كتاب . دنياي تازه و ناآشنا بسيار خواندني است ت بردن صرف از ورود بهلذّ
زبان انگليسي و از   صفحه به٤٠٠ در )م ١٨٠٠-١٤٠٠( »و ايران در عصر اكتشافات

بازار  در انگلستان به, م ٢٠٠٧ژانويه سال جاري  ٣١سوي انتشارات دانشگاه كمبريج 
  .شود نشر جهاني كتاب عرضه مي

  



  ٥٥٠  قند پارسي

  

  مرکز تحقيقات فارسيهاي نشر  تازه

  قند پارسي
, الدين محمد بلخي رومي مين سال تولّد موالنا جاللصدويژة بزرگداشت هشت .١

 . م٢٠٠٧/شه  ١٣٨٦پاييز , ٣٨شمارة 
 ١٣٨٧ ـ بهار ١٣٨٦زمستان , ٣٩-٤٠شمارة , نامة ميرزا عبدالقادر بيدل دهلوي ويژه .٢

 . م٢٠٠٧-٠٨/شه 
 . م٢٠٠٩/شه  ١٣٨٧ـ پاييز  تابستان, ٤١-٤٢شمارة , نامة نسخ خطّي هند ويژه .٣

  ها کتاب
/ شه  ١٣٨٧بهمن , جبين عمر کوشش ماه به, ترکيبات خاص بيدل در چهار عنصر .١

 . م٢٠٠٩فوريه 

 . م٢٠٠٩/شه  ١٣٨٧اسفند , گزيدة اشعار رئيس احمد نعماني, سرمة اعتبار .٢

اهتمام پروفسور عبدالودود اظهر دهلوي و دکتر  به, سرودة گردهر داس, رامايانا .٣
  . م٢٠٠٩/شه  ١٣٨٨, سيد عبدالحميد ضيايي

تصحيح و حواشي از , تأليف ميرزا محمد طاهر خان آشنا, نامه  شاهجهانملخِّص .٤
 . م٢٠٠٩آوريل /شه  ١٣٨٨ارديبهشت , الرحمن دکتر جميل
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