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  )اصالت( :پژوھشی از

  بخش سوم

  )بلخی(قبادیانی  خسرو حکیم فرزانه ناصر

  
  :كند  بھ یمگان، چنین از خراسان یاد مىپناه بردن  از بعدناصر خسرو 

  خراسان جاى دونان گشت، گنجد

  یك خانھ درون آزاده با دون؟ بھ

  نداند حال و كار من جز آن كس

  كھ دونانش كنند از خانھ بیرون

  ھمانا خشم ایزد بر خراسان

  بر این دونان بباریدست اكنون

  مان  خان و بى  كھ اوباشى ھمى بى

  . در او امروز خان گشتند و خاتون

وانی می پرداختند، برآمد و در بلخ از خانواده محتشمی كھ بھ كارھای دولتی و شغل دی ناصرخسرو

از كودكی بھ فراگیری دانش ھا و فنون و ادبیات پرداخت و قرآن . دارای ثروت و امالكی بوده است

را از بر كرد و كمابیش در ھمھ دانش ھای متداول عقلی و نقلی، مانند ریاضیات و طب و موسیقی و 

   .نجوم و فلسفھ و كالم و حكمت متألھین استادی یافت

بارگاه ملوك عجم و سالطین را « در جوانی بھ دربار شاھان و امیران راه یافت و بھ گفتھ خودش؛

در كارھای . دیده است »)۴٣٢ـ ۴٢١(و پسرش مسعود ) ۴٢١ـ  ٣٨٩(چون سلطان محمود غزنوی 



» دبیر فاضل«و » ادیب«بود و عنوان » در اموال و اعمال سلطانی«دیوانی دبیر پیشھ و متصرف 

  . و با پادشاھان وقت و وزرای برجستھ ھم مجلس و ھم پیالھ بود داشت

  ! بـگذر ای بـاد دلـفروز خـراسانی«

ه، زندانی ّ   بر یکی مانده بھ یمگان در

  برده این چرخ جفا پیشھ بھ بیدادی

  از دلش راحت و زتنش، تن آسـانی

  گشتھ چون برگ خزانی زغم غربت

  آن ُرخ ِ روشن ِ چـون اللة ُنعمـانـی

  گناھی شده ھمواره بر او دشمن بی

ّ و عراقی و خراسانی   . »ترک و تازی

 ٣٩۴حكیم ناصر بن خسرو بن حارث القبادیانی بلخی مروزی، ملقب بھ حجت، قبادیان از نواحی بلخ 

گویا از . ق، شاعر و نویسنده، متكلم و فیلسوف، جھانگرد و مبلغ اسماعیلیھ ۴٨١ـ یمگان بدخشان 

ھ كارھای دولتی و شغل دیوانی می پرداختند، برآمد و در بلخ دارای ثروت و خانواده محتشمی كھ ب

از كودكی بھ فراگیری دانش ھا و فنون و ادبیات پرداخت و قرآن را از بر كرد و . امالكی بوده است

كمابیش در ھمھ دانش ھای متداول عقلی و نقلی، مانند ریاضیات و طب و موسیقی و نجوم و فلسفھ و 

در جوانی بھ دربار شاھان و امیران راه یافت و بھ گفتھ خودش . مت متألھین استادی یافتكالم و حك

 ۴٢١(و پسرش مسعود ) ۴٢١ـ  ٣٨٩(بارگاه ملوك عجم و سالطین را چون سلطان محمود غزنوی «

بود و » در اموال و اعمال سلطانی«در كارھای دیوانی دبیر پیشھ و متصرف . دیده است» )۴٣٢

داشت و با پادشاھان وقت و وزرای برجستھ ھم مجلس و ھم پیالھ » دبیر فاضل«و » ادیب«عنوان 

گویا در آغاز در بلخ در خدمت غزنویان بھ سر می برد ولی پس از افتادن آن شھر بھ دست . بود

بھ خدمت آنان درآمد و بھ مرو، مقر حكومت ابوسلیمان چغری بیگ بن داود بن ) ۴٣٢(سلجوقیان 

ً در دوره خدمتش نزد . رفت و در درگاه او نیز مقامی در خور یافت) ۴۵١(ق مكائیل بن سلجو ظاھرا

شاید بھ قصد آشنایی با ملل و ادیان و مذاھب (غزنویان یا سلجوقیان بھ ھند و سند و تركستان سفر كرد 

از جوانی شعر می سرود و ھمچون بیشتر شاعران زمان بھ باده نوشی و عشق ورزی و . ) گوناگون

  . اشعار مدح و غزل و ھزل می گذرانید و شاعر و دبیر مالزم دربار بود گفتن

رفتھ رفتھ از این نوع زندگی سرخورد و در پی یافتن حقیقت برآمد ولی پاسخ ھایی كھ بھ پرسش ھای 

بی شمار وی درباره راز خلقت و حكمت شرایع در ظاھر تنزیل و طریقھ ظاھریان داده می شود، وی 

از توابع بلخ بود یك ماه پیوستھ ) جوزجان فعلی(كھ در جوزجانان  ۴٣٧در . نساخترا قانع و مجاب 

چند خواھی خوردن از این شراب «: شراب می خورد تا آنكھ شبی در خواب دید كھ یكی وی را گفت



كھ خرد از مردم زایل كند اگر بھوش باشی بھتر، من جواب گفتم كھ حكما جز این چیزی نتوانستند 

وه دنیا كم كند، جواب داد كھ بیخودی و بیھوشی راحتی نباشد، حكیم نتوان گفت كسی را ساخت كھ اند

گفتم كھ من . كھ مردم را بھ بیھوشی رھنمون باشد، بلكھ چیزی باید طلبید كھ خرد و ھوش را بھ افزاید

پس  ». این را از كجا آرم؟ گفت جوینده یابنده باشد و پس سوی قبلھ اشارت كرد و دیگر سخن نگفت

از این خواب، ناصر خسرو، د ستخوش تحول روحی شدیدی شد و ترك شراب گفت و نخست بھ مرو 

و از راه نیشابور ) ۴٣٧شعبان  ٢٣(رفت و از شغل دیوانی كناره گرفت و آنگاه رھسپار سفر حج شد 

مرند و  و سمنان و ری و قزوین بھ آذربایجان رفت و در تبریز، قطران شاعر را دید و از آنجا از راه

خوی و وان و اخالط و بتلیس و میافارقین و آمد و حران بھ سرزمین شامات رسید و در ھنگامی كھ 

از معره النعمان بھ . زنده بود، وارد شھر معره النعمان شد) ۴۴٩ـ  ٣۶٣(ھنوز ابوالعالی معری 

ھسپار مكھ بھ بیت المقدس رسید و از آنجا ر ۴٣٨رمضان  ۵طرابلس و صیدا و فلسطین رفت و در 

آنگاه از راه خشكی بھ طینھ و از . ) ۴٣٩محرم  ۵(شد و پس از گزاردن حج بھ بیت المقدس بازگشت 

در مصر سھ سال بھ سر برد و بھ مذھب اسماعیلیھ . آنجا با كشتی بھ تونس و از تونس بھ مصر رفت

ناصر خسرو . رسید) ۴٨٧ ۴٢٧(گروید و بھ خدمت خلیفھ فاطمی المستنصربا  ابوتمیم معد بن علی 

از درجات ھفتگانھ اسماعیلیان، درجات مستجیب، مأذون وداعی را پیمود و بھ درجھ حجتی رسید و 

بدو واگذار ) در تقسیمات اسماعیلیان» جزیره خراسان«یا (از سوی امام فاطمی اداره قسمت خراسان 

مصر  ۴۴١در . ) ۴۴٠ ،٣٣٩(ھنگام اقامت در مصر دوبار دیگر بھ مكھ سفر كرد و حج گزارد . شد

از راه طائف و تھامھ و یمن و لحساء و ) ۴۴٢(را ترك گفت و پس از رفتن بھ مكھ و گزاردن حج 

ق بھ بلخ  ۴۴۴جمادی االخری  ٢۶بصره و ارجان و اصفھان و نایین و تون و قاین و سرخس در 

  . بازگشت

فاطمی و مباحثھ با علمای در بازگشت بھ وطن بھ ترویج مذھب اسماعیلیھ و دعوت بھ سوی خلیفھ 

اما دیری نگذشت كھ بر اثر دشمنی و مخالفت متعصبان و علمای اھل سنت و . اھل سنت پرداخت

و بھ نیشابور و مازندران و سرانجام بھ یمگان ) ۴۵٣پیش از (حكام سلجوقی ناگزیر بھ ترك بلخ شد 

ً تا آخر عمر در آنجا بوده و  در ناحیھ بد خشان كھ شھری استوار در میان كوه ھا بود پناه برد و ظاھرا

پس از مرگ پیكرش را در یمگان بھ . بھ اداره كار دعوت اسماعیلیھ در خراسان سرگرم بوده است

سال مرگ وی را برخی . خاك سپردند و مزار وی در شمار زیارتگاه ھای معروف اسماعیلیان درآمد

طوالنی ناصر خسرو در یمگان كھ برابر  اقامت. و جز آن نیز گفتھ اند ۴٧١، ۴۵٨منابع با اختالف 

سال بھ درازا كشید تأثیر فراوانی در ارتقای فكری مردم بد خشان و انتشار  ٢۵برخی منابع بیش از 

مذھب اسماعیلیھ در میان آنان داشتھ است و ھنوز ھم در آن ناحیھ مذھب اسماعیلیھ ھواداران بسیار 

ناصر . می گویند» شاه ناصر خسرو«یا » ناصر خسرو پیر«دارد و اسماعیلیان آنجا ناصر خسرو را 



از ویژگی . خسرو بی گمان از شاعران بسیار توانا و سخن آور پارسی بھ ویژه در قصیده سرایی است

در شعر ناصر . ھای شعر او شكوه در بیان، انسجام و آھنگ محكم جملھ ھا و روشنی عبارت ھا است

اشتراك او در شیوه بیان با رودكی، فرخی، . می شود خسرو مشخصات سبك خراسانی بھ وضوح دیده

شیوه او زھد و مناقب است، نھ مدح و غزل و از این رو  اما. عنصری، كسایی و فردوسی بسیار است

بھ مدیحھ گویانی ھمچون عنصری می تازد و غزلگویان و شاد خواران را نكوھش می كند و آنھا را 

جھانی كھ در منظره او پدیدار . لفك عنبری فرا می خواندبھ خودداری از وصف شمشاد و ال لھ و ز

. می شود، جھان خاصی است كھ فرسنگ ھا با جھان فرخی و منوچھری و عنصری فاصلھ دارد

ھمان اندازه كھ فردوسی بھ گذشتھ زاد گاه اش د لبستھ است، ناصر خسرو بھ اندیشھ ھای مذھبی و 

رای پایگاھی واال می شمارد كھ نباید آن را بیھوده سرگرم است و سخن را دا) اسماعیلیھ(اخالقی 

  . صرف كرد

شعر ناصرخسرو در واقع شعری خردمندانھ است كھ احساسات و عواطف در آن زیر نفوذ خرد و 

سخن حجت بشنو كھ ھمی ماند ـ نرم و با قیمت و نیكو چو خزاد كن «: قوانین اخال قی ویژه قرار دارد

وی از جوانی بھ دانش و  »ـ صعب و بایستھ و در تافتھ چو آھن سخن حكمتی و خوب چنین باید/ 

فلسفھ عشق می ورزید و در نوشتھ و اشعار او اصالحات نجوم، ریاضیات، جبر و مقابلھ، فلسفھ و 

با ھمھ اینھا، نباید پنداشت كھ اندیشھ ھای بلند و جلوه ھای تعقل . دین ھای گوناگون جا بھ جا آمده است

در واقع در شعر او . چنان است كھ مجال تجلی بھ صور خیال شاعرانھ نمی دھد و حكمت در شعر او

عنصر خیال در نقطھ اوج قرار دارد، اما از آنجا كھ در اشعارش تفكر و عاطفھ در كنار عناصر خیال 

ھمواره در حركت است، مجال خودنمایی بھ صورت خیال نمی رسد و این شاید بھ خاطر شیوه استفاده 

ر خیال باشد؛ ناصر خسرو در بسیاری از موارد در ھمان اوج تخیل كھ از چھره طبیعت وی از عنص

تصویرھای شاعرانھ و بدیع ارائھ می دھد، كمابیش خیال را بھ علت تربیت فكری خاصی كھ دارد بھ 

از ویژگی ھای صورت خیال در شعر ناصر خسرو و . نوعی استدالل یا پرسش حكیمانھ می آمیزد

او ھمچنین بھ علت تعمق در مسایل دینی و توجھ بسیار بھ . وی بھ تشبیھات حروفی استتوجھ فراوان 

شب و روز كھ نماینده . قرآن، از مجازھا و تشبیھات خاص قرآن در شعر خود كمابیش بھره برده است

گذشت زمان ھستند در شعر او تصویرھای خاصی دارند كھ در شعر ھیچ شاعری این مایھ خیال ھای 

در باب زمان وجود ندارد؛ زیرا كمتر شاعری بھ اندازه او بھ گذشت زمان و اھمیت آن اند  شاعرانھ

یشیده است، اما آنچھ برای او محسوس است، گذشت بی امان روزھا و شب ھا تغییر فصول است؛ 

وقتی ناصر خسرو طبیعت را وصف می كند، اند یشھ كامكاری از آن را ندارد و بھ نتیجھ ھایی كھ 

ی و فرخی و خیام بھ دست آورده اند اعتنایی نمی كند، بلكھ بی درنگ ضدی در برابر زیبایی منوچھر

ھای آن می گذارد و نتیجھ می گیرد كھ باید رخت سفر بر بست و بھ جمع آوری توشھ و زاد راه 



روی . جھان ناصر خسرو جھانی است زاینده و میرنده و ھمین سبب اندوه بی پایان او است. پرداخت

رفتھ ناصر خسرو شاعری یگانھ، ھم در طرز فكر و ھم در شیوه شاعری؛ بھ دیگر سخن شعر و  ھم

در واقع شعر او در محتوی و صورت، واژگان و آھنگ، اوج . زندگی او بھ ھم پیوستھ و ھمانند است

با این ھمھ، ناصر . و فرود و شتاب و درنگ ھمان ساخت اند یشھ او است در قالب وزن و كلمھ

در جای جای شعرھایش از تركیب ھا و واژگان عربی بیش از آنچھ رواج داشتھ، بھره جستھ خسرو 

از ناصر . است تا بھتر راه را بر ورود مباحث حكمی و اندیشھ ھای فلسفی اش در شعر ھموار سازد

خسرو كتاب ھایی بھ نثر در شرح عقاید اسماعیلی بھ جا مانده كھ ھمھ آنھا ھمچون اشعارش فصیح و 

  :از آثارش. توار استاس

دیوان ناصر خسرو پر است از . بیت شامل قصاید و مقطعات و ابیات متفرقھ ١١٠۴٧ـ دیوان در ١

عقاید دینی، اخالق انتقاد از شاھان و امیران ترك و شاعران مدیحھ سرا، شكایت از مردم عامی و 

ف طبیعت، ستایش پیامبر و عالمان و فقیھان خراسانی و اعتراض بھ د ستگاه خلفای عباسی و نیز وص

  این دیوان تاكنون بارھا بھ چاپ رسیده است؛. و خاندان او، پند و اندرز و سخنان حكیمانھ) ک(علی 

  ـ جامع الحكمتین؛  ٢

  ـ زاد المسافرین؛ ٣

  ـ وجھ د ین؛  ۴

 ۴٣٧( در شرح مسافرت ھفت سالھ وی) ق ۴٨١ـ٣٩۴(ـ سفرنامھ؛ كتابی از ناصر خسرو قبادیانی  ۵

این اثر كھ بھ نثری بسیار ساده و بی آالیش و . بھ آسیای صغیر و شامات و مصر و عربستان) ۴۴۴ـ

ً نخستین كتاب ناصر خسرو بھ نثر است كھ پس از پایان سفر از  روان و دل انگیز نوشتھ شده ظاھرا

خالصھ برخی قراین حكایت از آن دارند كھ این سفرنامھ . یادداشت ھای روزانھ خود تنظیم كرده است

چنانكھ در زند گینامھ ناصر خسرو آمده است وی . ای از یك متن اصلی است كھ اینك در دست نیست

و نخست از راه ) ۴٣٧جمادی االخری  ۶(در پی خوابی كھ در جوزجانان دید، آھنگ سفر حج كرد 

ی كناره ده باریاب، سمنگان، طالقان و مرورود بھ مرو بازگشت و از كار دیوان، )شبرغان( شبورغان

شعبان ھمان سال سفرش را بھ ھمراه برادر كھترش و یك غالم ھندی آغاز كرد و از  ٢٣گرفت و در 

قسمت ھای شمالی و غربی خراسان بھ شھرھای ارمنستان، آسیای صغیر، حلب، طرابلس، شام، 

فت و نوبھ، سودان و عربستان ر، )تونس( فلسطین، مصر ـ كھ نزدیك سھ سال در آنجا ماند ـ قیروان

و ) ۴۴٣(در این مدت چھار بار حج گزارد و در حج آخر از راه طائف و یمن و لحسا بھ بصره رسید 

سفرنامھ در . و در جمادی االخر ھمان سال بھ بلخ بازگشت) ۴۴۴(سپس از ارجان بھ اصفھان شتافت 

بیان عادات و واقع دستاورد این سفر است و حاوی اطالعات دقیق و گرانبھای جغرافیایی و تاریخی و 

  . آداب مردم ممالك و نواحی گوناگون است



ناصر خسرو در تنظیم و نگارش سفرنامھ رعایت صداقت، امانت و بی طرفی را كرده و ھمچون 

مھندسی دقیق و معماری كار دیده و با تجربھ و دانشمندی آگاه بھ دانش اقتصاد و جامعھ شناسی در 

فت ھا و نحوه ساختمان ھا و بناھای تاریخی و اوضاع اوضاع و احوال شھرھا و مساحت ھا و مسا

جغرافیایی و شھرسازی و شیوه گذاردن زندگی مردم و میزان محصول و تجارت و اقتصاد سخت 

نثر سفرنامھ از تصنع و حشو و صناعات . دقیق شده و نكتھ ھای باریك را از نظر دور نداشتھ است

. كوتاه و دلنشین و توصیف ھای كامل بیان شده استمطلب ھمھ جا با جملھ ھای . لفظی بھ دور است

  . سفرنامھ سرشار از واژه ھای زیبای فارسی است كھ بیشتر آنھا تا بھ امروز رواج دارند

شیوه نثر این كتاب، تركیبی است از نثر دوره غزنوی و نثرھای دوره ھای بعد و آن را باید از  

سفرنامھ ناصرخسرو تاكنون بارھا و از جملھ . سرمشق ھای گرانبھای ساده نویسی و ایجاز شمرد

ق در پاریس، سپس  ١٢٩٨/ م  ١٨٨١نخستین بار بھ كوشش شارل شفر با برگردانیده فرانسوی آن در 

بھ كوشش خواجھ الطاف حسین حالی با مقدمھ ای بسیار مفصل از او در سرگذ شت ناصر خسرو در 

ق در برلین و بھ كوشش محمد  ١٣۴١در  م در دھلی، بھ كوشش محمود غنی زاده سلماسی ١٨٨٢

  . ش در تھران بھ چاپ رسیده است ١٣٣۵دبیر سیاقی در 

 ١٨٨١شارل شفر، پاریس (سفرنامھ بھ زبان ھای مختلف برگردانیده شده است از جملھ بھ فرانسوی 

لی م؛ عبدالرزاق كانی پور؛ دھ١٩٣٧محمد ثروت هللا، (اردو ، )م ١٩٣٣برتلس، لنینگراد (روسی ، )م

انگلیسی ، )م١٩۵٠عبدالوھاب طرزی، استانبول (تركی ، )م١٩۴۵یحیی الخشناب، (عربی ، )م ١٩۴١

ـ ٧ـ گشایش و رھایش؛  ۶) ١٩٩٣فون ملزر، اتریش (و آلمانی ) م١٩٨۵تاكسون ویلر، نیویارك (

بستان ـ  ١١اختیار االمام و اختیار االیمان؛  -١٠ـ سعادتنامھ؛  ٩ـ روشنایی نامھ؛  ٨خوان اخوان؛ 

نسخھ (ـ عجایب الحساب و غرایب الحساب  ١۴ـ عجایب الصنعھ؛ ١٣ـ دلیل المتحیرین؛ ١٢العقول؛ 

ـ  ١٧ـ لسان ا لعالم؛  ١۶كتاب اندر رد مذھب محمد زكریا؛  ١۵؛ ) ۶۴٠خطی تابخانھ ملك بھ شماره 

وان او در سوال فلسفی كھ ھمراه دی ٩٩رسالھ در جواب  ١٩مفتح الرسالھ؛ / ـ مفتاح  ١٨مصباح؛ 

ھمچنین بھ ناصر خسرو كتاب ھای فراوانی منسوب است كھ . ش بھ چاپ رسیده است ١٣٠۶ـ  ١٣٠۴

ـ آفاق ١از جملھ این كتاب ھا عبارتند از . در صحت انتساب ھمھ آنھا بدو باید بھ دیده تردید نگریست

ـ ارشاد ٢؛ ) ٣۶/۴٧٣۶نسخھ خطی كتابخانھ مركزی دانشگاه تھران بھ شماره (آفاق و انفس / نامھ

چاپ (ـ چراغنامھ ٧ـ تفسیر قرآن؛  ۶ـ ترجیح بند ؛  ۵ـ الف نامھ؛  ۴ـ اكسیر اعظم؛  ٣السالكین؛ 

سوانح / ـ رسالھ الندامھ فی زاد القیامھ١٠ـ د ستور اعظم؛  ٩ـ خلق نیكو خلق بد؛  ٨؛ ) م١٩۵٨كراچی 

؛ ) م ١٩۵٨چاپ كراچی (ھ ـ رسالھ روحی١٢؛ ) چاپ بمبئی(ـ رسالھ در تسخیر كواكب ١١عمری؛ 

ـ كتاب در ١۶ـ قانون اعظم؛ ١۵ـ عالم صغیر و عالم كبیر؛ ١۴روشنایی نامھ مثنور؛ / ـ شش فصل ١٣

  . ـ ھفت گناه٢١ـ نور نامھ؛ ٢٠ـ مستوفی فی الفقھ؛ ١٩ـ كنز الحقایق؛ ١٨ـ كالم پیر؛ ١٧علم یونان؛ 



  

  سفرنامه ناصر خسرونگاهی به 
  

  
بر شمال . اى حصین دارد، برلب دریا، و در او پنج ھزار مرد باشد باره شھرى بزرگ است و - جده 

و قبلھ مسجد آدینھ سوى مشرق است و بیرون از شھر ھیچ . دریا نھاده است و بازارھاى نیك دارد

و دو دروازه . بھ مسجد رسول علیھ الصلوة و السالم عمارت نیست اال مسجدى كھ معروف است

و اگر از . ق كھ رو با مكھ دارد و دیگر سوى مغرب كھ رو با دریا داردیكى سوى مشر: شھر را است

و اگر . جده بر لب دریا سوى جنوب بروند بھ یمن رسند، بھ شھر صعده، و تا آنجا پنجاه فرسنگ است

و بدین شھر جده نھ درخت است و نھ زرع، . سوى شمال روند بھ شھر جار رسند، كھ از حجاز است

و امیر جده بنده امیر مكھ بود . و از آنجا تا مكھ دوازده فرسنگ است. رستا آرند ھرچھ بھ كار آید از

و من بھ نزدیك امیر جده . و مدینھ را ھم امیر، وى بود. گفتند و او را تاج المعالى بن ابى الفتوح مى

ھ رسید از من معاف داشت و نخواست، چنانك شدم و با من كرامت كرد، و آن قدر باجى كھ بھ من مى

این مردى دانشمند است از وى چیزى نشاید : و چیزى بھ مكھ نوشت كھ. از دروازه مسلم گذر كردم

و . یك شنبھ سلخ جمادى اآلخرة بھ در شھر مكھ رسیدیم. روز آدینھ نماز دیگر از جده برفتیم. بستدن

عظیم از نواحى حجاز و یمن خلق بسیار، عمره را، درمكھ حاضر باشند اول رجب، و آن موسمى 

و چون راه ایشان نزدیك و سھل است، ھر . بیایند] نیز[حج  و بھ وقت. و عید رمضان ھمچنین. باشد

و . شھر مكھ اندر میان كوھھا نھاده است نھ بلند -شھر مكھ، شرفھا هللا تعالى  صفت. سال سھ بار بیایند

ى كھ بھ مكھ نزدیك است كوه و بلندترین كوھ. از ھر جانب كھ بھ شھر روند تا بھ مكھ نرسند نتوان دید

ابوقبیس است، و آن چون گنبدى گرد است چنانكھ اگر از پاى آن تیرى بیندازند بر سر رسد، و در 

و بر . مشرقى شھر افتاده است، چنانكھ چون در مسجد حرام باشند، بھ دى ماه، آفتاب از سر آن برآید

و این عرصھ كھ در . لسالم، برآورده استسر آن میلى است از سنگ برآورده، گویند ابراھیم، علیھ ا

  . شھر است، دو تیر پرتاب در دو بیش نیست میان كوه است



ھا و  و گرد بر گرد مسجد حرام شھر است و كوچھ. و مسجد حرام بھ میانھ این فراخناى اندر است

و اندرشھر . اند و دروازه برنھاده اى بھ میان كوه در است دیوار باره ساختھ بازارھا و ھر كجا رخنھ

ھیچ درخت نیست، مگر بر در مسجد حرام، كھ سوى مغرب است، كھ آن را باب ابراھیم خوانند بر 

و از مسجد حرام بر جانب مشرق بازارى بزرگ . سر چاھى درختى چند بلند است و بزرگ شده

 كشیده است، از جنوب سوى شمال و بر سر بازار از جانب جنوب كوه ابوقبیس است و دامن كوه

اند، و سنگھا بھ  ابوقبیس صفاست، و آن چنان است كھ دامن كوه را ھمچون درجات بزرگ كرده

، آن »صفا و مروه كنند«گویند،  ھا روند خلق، و دعا كنند، و آنچھ مى ترتیب رانده كھ بر آن آستانھ

اى بسیار ھ و بھ آخر بازار از جانب شمال كوه مروه است و آن اندك باالى است، و بر او خانھ. است

و چون كسى عمره . و در این بازار بدوند، از این سر تا بدان سر. اند، و در میان شھر است ساختھ

اند و مسجدھا ساختھ، كھ  خواھد كرد، اگر از جاى دور آید، بھ نیم فرسنگى مكھ ھر جا میلھا كرده

تن بیرون كنند و ازارى بر و احرام گرفتن آن باشد كھ، جامھ دوختھ از . عمره را از آنجا احرام گیرند

لبیك اللھم «: گویند كھ میان بندند، و ازارى دیگر یا چادرى بر خویشتن در پیچند و بھ آوازى بلند مى

و اگر كسى بھ مكھ باشد و خواھد كھ عمره كند تا بدان میلھا برود و از . آیند و سوى مكھ مى»  لبیك

و چون بھ شھر آید بھ مسجد حرام درآید، . بھ نیت عمرهزند و بھ مكھ درآید  آنجا احرام گیرد و لبیك مى

بگردد، چنانكھ خانھ بر دست چپ او باشد، و بدان ركن شود  و بھ نزدیك خانھ رود و بر دست راست

كھ حجراالسود در اوست، و حجر را بوسھ دھد، و از حجر بگذرد، و بر ھمان وال بگردد و باز بھ 

   .حجر رسد و بوسھ دھد، یك طواف باشد

و چون طواف تمام شد . سھ بار بھ تعجیل بدود و چھار بار آھستھ برود. و بر این وال ھفت طوف بكند

و از پس مقام بایستد، چنانكھ مقام ما بین او و  -كھ برابر خانھ است- بھ مقام ابراھیم، علیھ السالم، رود 

آن در خانھ زمزم شود، و از  پس از. خانھ باشد، و آنجا دو ركعت نماز بكند، آن را نماز طواف گویند

و آن درى است از -آن آب بخورد یا بھ روى بمالد و از مسجد حرام بھ باب الصفا بیرون شود 

ھاى كوه صفا شود، و روى  بر آن آستانھ -درھاى، مسجد، كھ چون از آنجا بیرون شوند كوه صفاست

و آید، و در این بازار سوى مروه چون بخوانده باشد، فر - و دعا معلوم است-بھ خانھ كند و دعا كند 

رود بر درھاى مسجد  و در این بازار كھ مى. برود، و آن چنان باشد كھ از جنوب سوى شمال رود

و اندر این بازار آنجا كھ رسول، صلى هللا علیھ و آلھ، سعى كرده است و شتافتھ، و . گردد حرام مى

رف این موضع چھار مناره است، از دو و بر دو ط. دیگران را شتاب فرموده، گامى پنچاه باشد

جانب، كھ مردم كھ از كوه صفا بھ میان آن دو مناره رسند، از آنجا بشتابند تا میان دو مناره دیگر، كھ 

ھا رسند، بر آنجا  و چون بھ آستانھ. از آن طرف بازار باشد و بعد از آن آھستھ روند تا بھ كوه مروه

و دیگر بار در ھمین بازار در آیند چنانكھ چھار . ند، و باز گردندبخوان روند، و آن دعا كھ معلوم است



چون . بار از آن بازار بگذشتھ باشند بار از صفا بھ مروه شوند و سھ بار از مروه بھ صفا، چنانكھ ھفت

از كوه مروه فرود آیند ھمانجا بازارى است، بیست دكان روى با روى باشند ھمھ حجام نشستھ، موى 

در این بازار بزرگ، كھ سوى مشرق است و . ون عمره تمام شد و از حرم بیرون آیندسر بتراشند چ

و در مكھ دو گرمابھ است . بناھاى نیكو است و ھمھ داروفروشان باشند. آن را سوق العطارین گویند

و چنان تقدیر كردم كھ در مكھ دو ھزار مرد شھرى بیش نباشد، . فرش آن سنگ سبز، كھ قسان سازند

خود قحط بود و شانزده من گندم بھ یك  و در آن قت. رب پانصد مرد غربا و مجاوران باشندباقى ق

  . دینار مغربى بود و مبلغى از آنجا رفتھ بودند

و اندر شھر مكھ اھل ھر شھرى را از بالد خراسان و ماوراءالنھر و عراق و غیره سراھا بوده، اما 

اند آنجا، و در آن  مارتھاى بسیار و بناھاى نیكو كردهو خلفاى بغداد ع. اكثر آن خراب بود و ویران

ھاى مكھ، ھمھ  آب چاه. وقت كھ ما رسیدیم، بعضى از آن خراب شده بود و بعضى ملك ساختھ بودند

اند كھ ھر یك از آن بھ  شور و تلخ باشد، چنانكھ نتوان خورد، اما حوضھا و مصانع بزرگ بسیار كرده

و در . اند كرده آید پر مى ھا فرو مى بھ آب باران كھ از دره و آن وقت. اشدھزار دینار برآمده ب مقدار ده

گفتند، آبى در  و یكى كھ امیر عدن بود، و او را پسر شاددل مى. آن تاریخ كھ ما آنجا بودیم تھى بودند

زیر زمین بھ مكھ آورده بود، و اموال بسیار بر آن صرف كرده، و در عرفات بر آن كشت و زرع 

آمد، و بھ شھر  ودند، و آن آب را بر آنجا بستھ بودند و پالیزھا ساختھ، اال اندكى بھ مكھ مىكرده ب

شود، و سقایان آن را برگیرند و بھ شھر  اند كھ آن آب در آنجا جمع مى رسید و حوضى ساختھ نمى

نجا مسجدى و بھ راه برقھ بھ نیم فرسنگى چاھى است كھ آن را بئرالزاھد گویند و آ. آورند و بفروشند

ھواى مكھ عظیم . نیكو است و آب آن چاه خوش است و سقایان از آنجا نیز بیاورند بھ شھر و بفروشند

و این نوبت چھارم كھ بھ . و آخر بھمن ماه قدیم خیار و بادرنگ و بادنجان تازه دیدم آنجا. گرم باشد

پانزدھم . ، بھ مكھ مجاور بودممكھ رسیدم، غره رجب سنھ اثنى و اربعین و اربعمائة تا بیستم ذى حجھ

و اول . فروختند فروردین قدیم انگور رسیده بود، و از رستا بھ شھر آورده بودند، و در بازار مى

. شود و ھرگز خالى نباشد ھا بھ زمستان آنجا یافت خربزه فراوان رسیده بود و خود ھمھ میوه بھشت ردى

یمن رسند و تا لب  روند بھ یك منزل بھ والیتچون از مكھ بھ جانب جنوب  -صفت زمین عرب و یمن 

و در . و زمین یمن و حجاز بھ ھم پیوستھ است و ھر دو والیت تازى زبانند. یمن است دریا ھمھ والیت

اصطالح زمین یمن را حمیر گویند و زمین حجاز را عرب، و سھ جانب این ھر دو زمین دریاست و 

كھ ذكر -و غربى دریاى قلزم . اول جانب شرقى آن دریاى بصره است: اى است رهاین زمین چون جزی

  . و جانب جنوبى دریاى محیط است - آن در مقدمھ رفت، كھ خلیجى است

از كوفھ باشد تا عدن، مقدار پانصد فرسنگ از شمال بھ  -كھ یمن و حجاز است-و طول این جزیره 

از عمان است تا بھ جار كھ مقدار چھارصد  - كھ از مشرق بھ مغرب است -جنوب، و عرض آن 



و در زمین عرب . و زمین عرب از كوفھ تا مكھ است، و زمین حمیر از مكھ تا عدن. فرسنگ باشد

و زمین . آبادانى اندك است و مردمانش بیابانى و صحرا نشینند، و خداوند ستور و چھارپا و خیمھ

بر جانب مغرب و شھرھا  آن ساحل دریاى قلزم است یك قسم از آن تھامھ گویند، و: حمیر سھ قسم است

بر صحرا، و پادشاه آن  و این شھرھائى است. و آبادانى بسیار است چون صعده و زبید و صنعا و غیره

و دیگر قسم از حمیر كوھى است كھ آن را نجد گویند و اندر او ; بنده حبشى بود از آن پسر شاددل

و سیوم قسم از سوى مشرق است، و ; تنگ و حصارھاى محكمدیوالخھا و سردسیرھا باشد و جاھاى 

و اندر این قسم نواحى بسیار . نجران و عثر و بیشھ و غیر آن: اندر آن شھرھاى بسیار است چون

و آنجا سلطانى و حاكمى مطلق نیست، و قومى مردمى باشند . و ھر ناحیتى ملكى و رئیسى دارد. است

و این قسم مقدار دویست فرسنگ در صد و پنجاه فرسنگ . خودسر و بیشتر دزد و خونى و حرامى

و قصر غمدان بھ یمن است، بھ شھرى كھ آن را صنعا گویند، . و خلقى بسیار باشند و ھمھ نوع. برآید

و از آن قصر اكنون بر مثال تلى مانده است، در میان شھر، و آنجا گویند كھ خداوند این قصر پادشان 

بر آن نیارد  ھاى بسیار است و ھیچ كس دست ند كھ در آن تل گنجھا و دفینھو گوی. ھمھ جھان بوده است

و آن سنگى است كھ از كوه ببرند و در . و عقیق بدین شھر صنعا كنند. بردن، نھ سلطان و نھ رعیت

و من . میان ریگ بر تا بھ بھ آتش بریان كنند و در میان ریگ بھ آفتابش بپرورند و بھ چرخ بپیرایند

یدم كھ شمشیرى بھ سوى سلطان آورده بودند، از یمن كھ دستھ و برچك او از یك پاره عقیق بھ مصر د

ایم كھ خانھ كعبھ در میان مسجد الحرام و  گفتھ -صفت مسجدالحرام و بیت كعبھ . سرخ بود مانند یاقوت

 .مسجدالحرام در میان شھر مكھ، و طول آن از مشرق بھ مغرب است و عرض آن از شمال بھ جنوب

اما دیوار مسجد قائمھ نیست و ركنھا در مالیده است تا بھ مدورى مایل است، زیرا كھ چون در مسجد 

تر است، از باب ابراھیم  و آنجا كھ مسجد طوالنى. نماز كنند، از ھمھ جوانب، روى بھ خانھ باید كرد

الندوه،  ز بابو عرضش ا. ھاشم چھارصد و بیست و چھار ارش است علیھ السالم است تا بھ باب بنى

كھ سوى شمال است، تا بھ باب الصفا، كھ سوى جنوب است، و فراختر، جایش سیصد و چھار ارش 

و بسبب مدورى جایى تنگتر نماید و جایى فراختر، و ھمھ گرد بر گرد مسجد، سھ رواق . است

  . اند  بپوشش، بھ عمودھاى رخام برداشتھ است

بھ چھل و پنچ طاق  پوشش كھ بھ سوى ساحت مسجد استو میان سراى را چھار سو كرده، و درازى 

و گفتند این . و عمودھاى رخام تمامت صد و ھشتاد و چھار است. است و پھنایش بھ بیست و سھ طاق

و گفتند چون این عمودھا بھ مكھ . عمودھا ھمھ خلفاى بغداد فرمودند از جانب شام بھ راه دریا بردن

ھا و گردونھا بستھ بودند و پاره شده بود، چون بفروختند از قیمت رسانیدند، آن ریسمانھا كھ در كشتی

الندوه گویند،  و از جملھ آن عمودھا یكى در آنجاست كھ باب. آن شصت ھزار دینار مغربى حاصل شد

اند، و بھ قیاس آن، یك ستون سھ  گفتند این ستون را ھمسنگ دینار خریده. ستونى سرخ رخامى است



اند بر سر ستونھاى رخام، و بر  ام را ھیجده در است ھمھ بھ طاقھا ساختھمسجد حر. ھزار من بود

از گوشھ شمالى : بر جانب مشرق چھار در است. اند كھ فراز توان كرد ھیچكدام درى ننشانده

بستھ، و ھم بر این دیوار، گوشھ جنوبى، درى دیگر است كھ آن را ھم  النبى، و آن بھ سھ طاق است باب

و چون از این در . ، و میان آن دو در صد ارش بیش است و این در بھ دو طاق استالنبى گویند باب

بیرون شوى بازار عطاران است كھ خانھ رسول علیھ السالم در آن كوى بوده است و بدین در بھ نماز 

و چون ازین در بگذرى ھم بر این دیوار شرقى باب على، علیھ السالم، در مسجد . اندر مسجد شدى

اى دیگر  و چون از این در بگذرى بر گوشھ مسجد مناره. و این در بھ سھ طاق است. نمازرفتى بھ 

ھاشم است تا بدینجا بباید شتافتن، و این مناره ھم از  بر سر سعى، كھ از آن مناره كھ بھ باب بنى است

كن نخستین بر ر: و بر دیوار جنوبى كھ آن طول مسجد است ھفت در است. آن چھارگانھ مذكور است

باب الدقاقین است، و آن بھ دو طاق است، و چون اندكى بھ جانب غربى بروى  - اند كھ نیم گرد كرده-

و ھمچنان قدرى دیگر بروند باب الصفا . درى دیگر است، بھ دو طاق و آن را باب الفسانین گویند

جانب او دو  ]بر ھر[. گویند، و این در را پنج طاق است، و از ھمھ، این طاق میانین بزرگتر است

و عتبھ این . و رسول علیھ السالم از این در بیرون آمده است كھ بھ صفا شود و دعا كند. طاق كوچك

طاق میانین سنگى سپید است عظیم، و سنگى سیاه بوده است كھ رسول علیھ الصلوة و السالم پاى 

ن قدم را از آن سنگ مبارك خود بر آنجا نھاده است و آن سنگ نقش قدم مبارك او گرفتھ، و آن نشا

و حجاج . اند، و در آن سنگ سپید تركیب كرده، چنانكھ سر انگشتھاى پا اندرون مسجد دارد سیاه بریده

و من روى بر آن نشان نھادن واجبتر . بعضى روى بر آن نشان قدم نھند و بعضى پاى، تبرك را

و از آن . ست، بھ دو طاقو از باب الصفا سوى مغرب مقدارى دیگر بروند، باب الطوى ا. دانستم

بر دیوار . كھ اكنون مستراح است. بگذرند باب المعامل، بھ دو طاق، و برابر این سراى بوجھل است

اى كھ با جنوب دارد باب عروة، بھ دو  نخست آن گوشھ: سھ در است مغربى كھ آن عرض مسجد است

كھ آن - و بر دیوار شمالى . سھ طاق و بھ میانھ این ضلع باب ابراھیم علیھ السالم، است، بھ. طاق است

بر گوشھ مغربى باب الوسیط است، بھ یك طاق، چون از آن بگذرى : چھار در است -طول مسجد است

و چون از آن بگذرى بھ میانھ ضلع شمالى باب الندوة . سوى مشرق باب العجلة است، بھ یك طاق

و چون بھ گوشھ مسجد رسى . طاق بھ یك و چون از آن بگذرى باب المشاورة است. بھ دو طاق است

  . باب بنى شیبة گویند شمالى مشرقى درى است

و خانھ كعبھ بھ میان ساحت مسجد است، مربع طوالنى، كھ طولش از شمال بھ جنوب است و  

و در . سى ارش است و عرض شانزده] ھفده ارش و بلندى[طولش . عرضش از مشرق بھ مغرب

باشد و ركن حجراالسود بر  ھ روند ركن عراقى بر دست راستو چون در خان. خانھ سوى مشرق است

و . و ركن شمالى مغربى را ركن شامى گویند. و ركن مغربى جنوبى را ركن یمانى گویند. دست چپ



اند، و در آنجا نشانده، چنانكھ مردى تمام  حجراالسود در گوشھ دیوار بھ سنگى بزرگ تركیب كرده

باشد، و بھ عرض  و حجراالسود بھ درازى بدستى و چھار انگشت. اشدبایستد با سینھ او مقابل ب قامت

و آنجا را كھ . و از حجراالسود تا در خانھ چھار ارش است. باشد، و شكلش مدور است ھشت انگشت

و در خانھ از زمین بھ چھار ارش برتر است چنانكھ . میان حجراالسود و در خانھ است ملتزم گویند

حاجت در  اند از چوب چنانكھ بھ وقت و نردبان ساختھ. ایستاده بر عتبھ رسد بر زمین مردى تمام قامت

و آن چنان است كھ بھ فراخى ده مرد بر پھلوى ھم . پیش در نھند، تا مردم بر آن روند و در خانھ روند

در  -صفت در كعبھ . بدین مقدار كھ گفتھ شد و زمین خانھ بلند ست. بھ آنجا برتوانند رفت و فرود آمد

و پھناى ھر . و باالى در شش ارش و نیم است. كعبھ درى است از چوب ساج، بھ دو مصراع

و روى در و در افراز . مصراعى یك گز و سھ چھار یك، چنانكھ ھر دو مصراع سھ گز و نیم باشد

 اند، و كتابتھاى بزر كرده، و ھا و كتابتھا نقاشى منبت كرده ھم، نبشتھ است و بر آن نقره كارى دایره

اآلیة و » . ان اول وضع للناس للذى ببكة«: سیم سوختھ در رانده، و این آیت را تا آخر برآنجا نوشتھ

اند بر دو مصراع در زده، چنانكھ دست ھر كس كھ  گین بزرگ كھ از غزنین فرستاده دو حلقھ نقره

نانكھ دست ھر گین خردتر از آن ھم بر دو مصراع در زده، چ خواھد بدان نرسد و دو حلقھ دیگر نقره

و قفلى بزرگ از نقره بر این دو حلقھ زیرین بگذرانیده كھ بستن در بھ آن باشد، . كس خواھد بدان رسد

عرض دیوار یعنى ثخانتش شش شبر  - صفت اندرون كعبھ . و تا آن قفل برنگیرند در گشوده نشود

بر مثال  چك استو در خانھ سھ خلوت كو. و زمین خانھ را فرش از رخام است، ھمھ سپید. است

اند  و شمال ستونھا كھ در خانھ است و در زیر سقف زده] جنوب[یكى مقابل در و دو بر جانب : دكانھا

مدور است و از جانب شمال ] كھ[ھمھ چوبین است، چھار سو تراشیده، از چوب ساج اال یك ستون 

لى هللا علیھ و آلھ گویند كھ رسول ص تختھ سنگى رخام سرخ است طوالنى كھ فرش زمین است و مى

  . بر آنجا نماز كرده است و ھر كھ آن را شناسد جھد كند كھ نماز بر آنجا كند

و بر جانب غربى شش محراب است از . ھاى رخام پوشیده است از الوان و دیوار خانھ ھمھ بھ تختھ

ارى و سواد نقره ساختھ، و بھ میخ بر دیوار دوختھ، ھر یكى بھ باالى مردى بھ تكلف بسیار، از زرك

سیم سوختھ و چنان است كھ این محرابھا از زمین بلندتر است و مقدار چھار ارش دیوار خانھ از 

زمین برتر، ساده است و باالتر از آن ھمھ دیوار از رخام است تا سقف بھ نقارت و نقاشى كرده، و 

كى در ركن عراقى و در آن سھ خلوت، كھ صفت كرده شد، كھ ی. اغلب بھ زر پوشیده ھر چھار دیوار

است و یكى در ركن شامى و یكى در ركن یمانى، در ھر بیغولھ دو تختھ چوبین بھ مسمار نقره بر 

ھر تختھ پنج گز طول و یك گز . ھا از كشتى نوح، علیھ السالم، است اند، و آن تختھ دیوارھا دوختھ

ند و چون از در خانھ در ا و در آن خلوت كھ قفاى حجراالسود است دیباى سرخ دركشیده. عرض دارد

اند مقدار سھ گز در سھ گز و در آنجا  روند، بر دست راست، زاویھ خانھ، خانھ چھار سو كرده



گین بھ یك طبقھ، بر آنجا نھاده، و آن را باب  و درى نقره. اى است كھ آن راه بام خانھ است درجھ

ام شدى درى دیگر است افكنده ھمچون و چون بر ب. گین بر او نھاده باشد و قفلى نقره. الرحمة خوانند

و بام خانھ بھ چوب پوشیده است، و ھمھ پوشش را بھ دیبا . ھر دو روى آن در نقره گرفتھ. در بامى

اى است زرین بر  و بر دیوار پیش خانھ از باالى چوبھا كتابھ. درگرفتھ، چنانكھ چوب ھیچ پیدا نیست

خلفاى بنى عباس بیرون  كھ مكھ گرفتھ، و از دست-تھ دیوار آن دوختھ، و نام سلطان مصر بر آنجا نوش

برابر یكدیگر ھم بر  گین بزرگ دیگر ھست و چھار تختھ نقره. و آن المعزلدین هللا بوده است -برده

دیوار خانھ دوختھ و مسمارھاى نقره و بر ھر یك نام سلطانى از سالطین مصر نوشتھ، كھ ھر یك از 

و اندر میان ستونھا سھ قندیل نقره آویختھ است، و . اند ا فرستادهھ ایشان بھ روزگار خود، آن تختھ

  . خانھ بھ رخام یمانى پوشیده است كھ ھمچون بلور است پشت

اى آبگینھ نھاده كھ خانھ  و خانھ را چھار روزن است، بھ چھار گوشھ، و بر ھر روزنى از آن، تختھ

و طول ناودان . بر میانھ جاى انب شمال استو ناودان خانھ از ج. بدان روشن است و باران فرو نیاید

اى كھ خانھ بدان پوشیده بود سپید بود، و بھ دو  و جامھ. سھ گز است و سرتاسر بھ زر نوشتھ است

و زیر و باال بھ . موضع طراز داشت طرازى را یك گز عرض، و میان ھر دو طراز ده گز بتقریب

و بر چھار . بود، ھر یك بھ قیاس ده گز ھ سھ قسمتھمین قیاس، چنانكھ بھ واسطھ دو طراز علو خانھ ب

اند و نقش كرده، بھ زر رشتھ و پرداختھ، و بر ھر دیوارى سھ  جانب جامھ محرابھاى رنگین بافتھ

بر  یكى بزرگ در میان و دو كوچك بر دو طرف، چنانكھ بر چھار دیوار دوازده محراب است: محراب

اند مقدار یك گز و نیم و ھر دو سر دیوار تا  ارى ساختھبر جانب شمال، بیرون خانھ دیو. آن خانھ

و میانجاى این دیوار از . اى نزدیك اركان خانھ برده، چنانكھ این دیوار مقوس است چون نصف دایره

اند بھ رخام ملون و  و دیوار و زمین این موضع را مرخم كرده. دیوار خانھ مقدار پانزده گز دور است

و در زیر ناودان . ر گویند و آب ناودان بام خانھ در این حجر ریزدمنقش، و این موضع را حج

و آن سنگ چندان است كھ . سنگى سبز نھاده است، بر شكل محرابى، كھ آب ناودان بر آن افتد تختھ

و مقام ابراھیم علیھ السالم از خانھ سوى مشرق است و آن سنگى است . مردى بر آن نماز تواند كردن

و آن را در سنگى دیگر نھاده است، و غالف . راھیم، علیھ السالم بر آنجاستكھ نشان دو قدم اب

چھارسو كرده، كھ بھ باالى مردى باشد از چوب، بھ عمل ھرچھ نیكوتر و طبلھاى نقره بر او زده و 

. بدان نكند آن غالف را دو جانب بھ زنجیرھا در سنگھاى عظیم بستھ و دو قفل بر آن زده تا كسى دست

بئر زمزم از خانھ كعبھ ھم سوى مشرق است و بر گوشھ . قام و خانھ سى ارش استو میان م

و فراخى چاه سھ گز و نیم در سھ . و میانھ بئر زمزم و خانھ چھل و شش ارش است. حجراالسود است

ھاى رخام  اند از تختھ و سر چاه را حظیره كرده. و آبش شورى دارد لیكن بتوان خورد. گز و نیم است



اند كھ آب در آن ریزند و مردم وضو  و چھار سوى خانھ زمزم آخرھا كرده. االى آن دو ارشسپید، ب

  . سازند

و در این خانھ سوى . رود ریزند فرو مى اند تا آب كھ مى و زمین خانھ زمزم را مشبك چوبین كرده

ن نھاده، اى دیگر است مربع، و گنبدى بر آ و برابر خانھ زمزم ھم از جانب مشرق خانھ. مشرق است

و از این سقایة . و آن را سقایة الحاج گویند، اندر آنجا خمھا نھاده باشند كھ حاجیان از آنجا آب خورند

اى دیگر است طوالنى و سھ گنبد بر سر آن نھاده است و آن را خزانة الزیت  الحاج سوى مشرق خانھ

اند، و بر سر  ھ، ستونھا فرو بردهو گرد بر گرد خانھ كعب. گویند، اندر او شمع و روغن و قنادیل باشد

ھا و قالبھا آویختھ، تا  و بر آن حلقھ. ھر دو ستون چوب افكنده و بر آن تكلفات كرده، از نقارت و نقش

و میان دیوار خانھ . بھ شب شمعھا و چراغھا بر آنجا نھند از آن قندیل آویزند و آن را مشاعل گویند

ھا كھ در  و جملھ خانھ. اه گز باشد و آن طوافگاه استصد و پنج - كھ ذكر شد- كعبھ و این مشاعل 

یكى خانھ زمزم، و : ساحت مسجدالحرام است، بجز كعبھ معظمة، شرفھا هللا تعالى، سھ خانھ است

و اندر پوشش كھ بر گرد مسجد است پھلوى دیوار . و دیگر خزانة الزیت; دیگر سقایة الحاج

مصر و شام و روم و عراقین و خراسان و صندوقھاست از آن ھر شھرى، از بالد مغرب و 

. و بھ چھار فرسنگى از مكھ ناحیتى است از جانب شمال، كھ آن را برقھ گویند. ماوراءالنھر و غیره

و آنجا آب روان و درختان است، و آن ناحیتى است در . امیر مكھ آنجا نشیند، با لشكرى كھ او را باشد

و . و من در این سال از اول رجب بھ مكھ مجاور بودم. مقدار دو فرسنگ طول و ھمین مقدار عرض

صفت . رسم ایشان است كھ مدام در ماه رجب ھر روز در كعبھ بگشایند، بدان وقت كھ آفتاب برآید

كلید خانھ كعبھ گروھى از عرب دارند كھ ایشان را بنى شیبھ  -گشودن در كعبھ، شرفھا هللا تعالى 

و ایشان را رئیسى . بود ز سلطان مصر ایشان را مشاھره و خلعتخانھ ایشان كنند و ا گویند، و خدمت

چون بدانجا رسند، از . شش كس دیگر با او باشند است كھ كلید بھ دست او باشد و چون او بیاید پنج

برگیرند و بیاورند و پیش در نھند و آن پیر  -ایم كھ صفت كرده-حاجیان، مردى ده بروند و آن نردبان 

و دو تن دیگر برآنجا روند و جامھ و دیباى در را باز كنند، یك سر . ر آستانھ بایستدبر آنجا رود، و ب

اى كھ آن پیر را بپوشند كھ در  از آن یكى از این دو مرد بگیرد، و سرى مردى دیگر، ھمچون لباده

  . گشاید مى

و چون در . ده باشندو خلقى از حاجیان پیش درخانھ ایستا. ھا بیرون كند و او قفل بگشاید و از آن حلقھ 

و ھر كھ در مكھ باشد چون آواز حاجیان بشنود داند كھ . بھ دعا برآرند و دعا كنند باز كنند ایشان دست

پس . اى عظیم در مكھ افتد در حرم گشودند، ھمھ خلق بھ یكباره بھ آوازى بلند دعا كنند چنانكھ غلغلھ

او دو ركعت نماز كند و بیاید، و  -دارند مىو آن دو شخص ھمچنان آن جامھ - آن پیر در اندرون شود 

ھر دو مصراع در باز كند، و بر آستانھ بایستد، و خطبھ برخواند، بھ آوازى بلند، و بر رسول علیھ 



آن وقت آن پیر و یاران او ھر دو طرف در خانھ . الصلوة و السالم صلوات فرستد، و بر اھل بیت او

آیند تا  روند، و ھر یك دو ركعت نماز كنند و بیرون مى ھ در مىبایستند و حاج در رفتن گیرند و بھ خان

. و در خانھ كھ نماز كنند رو بھ در كنند، و بھ دیگر جوانب نیز رواست. آن وقت كھ نیمروز نزدیك آید

وقتى كھ خانھ پر مردم شده بود كھ دیگر جاى نبود كھ در روند، مردم را شمردم، ھفتصد و بیست مرد 

ن كھ بھ حج آیند، عامھ آن، چون ھندوان، ھر یك لنگى بر بستھ و مویھا فرو گذاشتھ، و مردم یم. بودند

و گویند اصل ھندوان از یمن بوده - ریشھا بافتھ، و ھر یك كتاره قطیفى، چنانكھ ھندوان، در میان زده 

بھ و و در میان شعبان و رمضان و شوال روزھاى دوشن -اند است و كتاره قتالھ بوده است معرب كرده

عمره جعرانھ . و چون ماه ذى القعده در آید دیگر در كعبھ باز نكنند. پنجشنبھ و آدینھ در كعبھ بگشایند

آنجا بوده ) ع(مصطفى . بھ چھار فرسنگى مكھ، از جانب شمال، جایى است آن را جعرانھ گویند -

و آنجا دو . و عمره كردهشانزدھم ذى القعده از آنجا احرام گرفتھ است و بھ مكھ آمده . با لشكرى است

و ھر دو . طالب، صلوات هللا علیھما و یكى را بئر على بن ابى: یكى را بئر الرسول گویند: چاه است

بر جا دارند و بدان موسم، آن  و آن سنت. و میان ھر دو چاه ده گز باشد. چاه را آب تمام خوش باشد

  . عمره بكنند

گویند . ھا ن موضع گوھا در سنگ افتاده است ھمچو كاسھاى است كھ بدا پاره و نزدیك آن چاه كوه 

خورد در آن گوھا آرد سرشتھ است و خلق كھ آنجا روند در آن  پیغمبر علیھ الصلوة و السالم بدست

و ھمانجا درختان بسیار است، ھیزم بكنند و نان پزند و تبرك را بھ . گوھا آرد سرشند با آب آن چاھھا

مردم . اى بلند است كھ گویند بالل حبشى بر آنجا بانگ نماز گفتھ است پاره وهو ھم آنجا ك. والیتھا برند

اى بود، كھ زیادت از ھزار شتر  و در آن وقت كھ من آنجا رفتم غلبھ. بر آنجا روند و بانگ نماز گویند

و از مصر تا مكھ بدین راه كھ این نوبت آمدم سیصد . عمارى در آنجا بود، تا بھ دیگر چھ رسد

و دشت عرفات در میان كوھھاى خرد است چون . و از مكھ تا یمن دوازده فرسنگ. بود فرسنگ

و بر آن دشت مسجدى بوده است كھ ابراھیم، . و مقدار دشت دو فرسنگ است در دو فرسنگ. ھا پشتھ

و چون وقت نماز پیشین . و این ساعت منبرى خراب از خشت مانده است. علیھ السالم، بنا كرده است

پس بانگ نماز بگویند و دو ركعت نماز بھ جماعت، بھ . ب بر آنجا رود و خطبھ جارى كندشود خطی

بكنند پس  رسم مسافران، بكنند و ھم در وقت قامتى نماز بگویند و دو ركعت دیگر نماز بھ جماعت

بھ یك فرسنگى آنجا كوھى خرد سنگى است، كھ آن را . خطیب بر شتر نشیند و سوى مشرق بروند

  . مة گویند، بر آنجا بایستند و دعا كنند تا آن وقت كھ آفتاب فرود رودجبل الرح

و پسر شاددل كھ امیر عدن بود آب آورده بود از جایى دور، و مال بسیار بر آن خرج كرده، و آب را 

از آن كوه آورده، و بھ دشت عرفات برده، و آنجا حوضھا ساختھ، كھ در ایام حج پرآب كنند تا حاج را 

شاددل بر سر جبل الرحمة چھار طاقى ساختھ عظیم، كھ روز و شب ] پسر[و ھم این . آب باشد



چنین گفتند كھ . عرفات، بر گنبد آن خانھ چراغھا و شمعھاى بسیار بنھند كھ از دو فرسنگ بتوان دید

ن و نھم ذى الحجھ سنھ اثنى و اربعی. امیر مكھ از او ھزار دینار بستد كھ اجازت داد تا آن خانھ بساخت

اربعمائة حج چھارم بھ بارى خداى، تعالى، بگزاردم و چون آفتاب غروب كرد، حاج و خطیب از 

اند  بنایى ساختھ. و آنجا را مزدلفة گویند. عرفات بازگشتند، و یك فرسنگ بیامدند تا بھ مشعرالحرام

و . جا برگیرندخوب ھمچون مقصوره كھ مردم آنجا نماز كنند و سنگ رجم را كھ بھ منى اندازند از آن

رسم چنان است كھ آن شب، یعنى شب عید، آنجا باشند، و بامداد نماز كنند، و چون آفتاب طلوع كند، 

و آن . و مسجدى بزرگ است آنجا كھ آن مسجد را خیف گویند. و حاج آنجا قربان كنند. بھ منى روند

روز دھم بھ منى . نفرموده است) ص(روز خطبھ و نماز عید كردن بھ منى رسم نیست و مصطفى 

دوازدھم ماه ھر كس كھ عزم بازگشتن  - اند و شرح آن در مناسك حج گفتھ-باشند و سنگ بیندازند 

پس از آن از اعرابى شتر . داشتھ باشد ھم از آنجا بازگردد و ھر كھ بھ مكھ خواھد بود با مكھ رود

روز . وداع خانھ خداى، تعالى، كردم. كرایھ گرفتم تا لحسا، و گفتند از مكھ تا آنجا بھ سیزده روز روند

الحجھ سنھ اثنتین و اربعین و اربعمائة، كھ اول خرداد ماه قدیم بود، ھفت فرسنگ از  آدینھ نوزدھم ذى

چون بھ راه كوه شدیم صحرایى بود و دیھھا بود، و . از آنجا كوھى پدید آمد. مكھ برفتیم مرغزارى بود

و . شد و راه سوى مشرق مى. گفتند، و ھواى سرد بود مى چاھى بود كھ آن را بئرالحسین بن سالمة

طائف . دوشنبھ بیست و دوم ذى الحجة بھ طائف رسیدیم، كھ از مكھ تا آنجا دوازده فرسنگ باشد

  . بر سر كوھى ناحیتى است

و آنچھ قصبھ طائف  -و بھ مكھ خربزه فراخ بود-بایست نشست  ماه چندان سرد بود كھ در آفتاب مى

است و حصارى محكم دارد و بازاركى كوچك، و جامعى مختصر دارد، و آب روان و  شھركى است

. قبر عبدهللا بن عباس، رضى هللا عنھ، آنجاست، بھ نزدیك آن قصبھ. درختان نار و انجیر بسیار داشت

اند و آن قبر را در گوشھ آن مسجد گرفتھ، بر دست راست  و خلفاى بغداد آنجا مسجدى عظیم ساختھ

از طائف برفتیم و كوه و شكستگى بود كھ . اند و مقام گرفتھ ھا ساختھ و مردم آنجا خانھ. و منبرمحراب 

و در میان شكستھا حصاركى خراب بھ من نمودند، اعراب . و ھرجا حصاركھا و دیھكھا بود. رفتیم مى

كھ آن را و از آنجا بھ حصارى رسیدیم . این خانھ لیلى بوده است، و قصھ ایشان عجیب است: گفتند

و از آنجا بھ ناحیتى رسیدیم كھ آن را ثریا . و از طائف تا آنجا دوازده فرسنگ بود. گفتند مطار مى

گفتند  و در آن ناحیھ مى. كردند بھ آب چاه و دوالب آنجا خرماستان بسیار بود و زراعت مى. گفتند مى

و مردمى دزد و خونى، ھمھ  .كھ ھیچ حاكم و سلطان نباشد و ھرجا رئیسى و مھترى باشد بھ سر خود

از آنجا . داشتند و از طائف تا آنجا بیست و پنج فرسنگ مى. روز با یكدیگر جنگ و خصومت كنند

آنچھ . و در مقدار نیم فرسنگ زمین، چھار حصار بود. گفتند بگذشتیم، حصارى بود كھ آن را جزع مى

و . و درختھاى خرما بود اندك. گفتند بزرگتر بود، كھ ما آنجا فرود آمدیم، آن را حصن بنى نسیر مى



خفیر نبود كھ ما . پانزده روز آنجا بماندیم. خانھ آن شخص كھ شتر از او گرفتھ بودیم در این جزع بود

و عرب آن موضع، ھر قومى را، حدى باشد كھ علف خوار ایشان بود و كسى بیگانھ در . را بگذارند

پس از ھر قومى خفیرى باشد تا ; ابند بگیرند و برھنھ كنندخفیر ی آنجا نتواند شدن، كھ ھر كھ را كھ بى

اتفاقا سرور آن اعراب كھ در . -) و خفیر بدرقھ باشد، و قالوز نیز گویند( -از آن حد بتواند گذشت 

گفتند، بھ جزع آمد و ما او را خفیر گرفتیم، و او را ابوغانم  راه ما بودند، و ایشان را بنى سواد مى

با او برفتیم قومى روى بھ ما نھادند، پنداشتند صیدى یافتند، چھ ایشان ھر . گفتند ىعبس بن البعیر م

بیگانھ را كھ بینند صید خوانند چون رئیس ایشان با ما بود چیزى نگفتند، و اگر نھ آن مرد بودى ما را 

و از آنجا . فى الجملھ در میان ایشان یك چندى بماندیم كھ خفیر نبود كھ ما را بگذارند. ھالك كردندى

قومى عرب بودند كھ پیران . خفیرى دو بگرفتیم، ھر یك بھ ده دینار، تا ما را بھ میان قومى دیگر برد

چھ در این . ھفتاد سالھ مرا حكایت كردند كھ در عمر خویش بجز شیر شتر چیزى نخورده بودند

ردند كھ ھمھ عالم چنان ب خورد و ایشان خود گمان مى ھا چیزى نیست اال علفى شور كھ شتر مى بادیھ

  . باشد
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