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 )ب. صباح( تطبع و تحریر
 
 چهارمقسمت 

 

 ین سفر در ششم جمادیساله اوست. اک سفر هفتیاز  یکتاب و گزارش یبلخ یانیم ناصرخسرو قبادیسفرنامه حک

 رفت. یان پذیبا بازگشت به بلخ پا یرقم ۴۴۴االخر سال  یاز مرو آغاز شد و در جماد یقمر ۴۳7االخر سال 

 ن اند: یچن –داده است ر تذک از آن یبلخو لسوف بزرگ ناصرخسریفو م یکه حک یمناطق

ا نهاده است یا، و در او پنج هزار مرد باشد. بر شمال دریلب درر ن دارد، بیحص یا بارهبزرگ است و  یشهر -جده 

كه  یست اال مسجدیچ عمارت نیرون از شهر هیمشرق است و ب ینه سویك دارد. و قبله مسجد آدین یو بازارها

مشرق كه رو با مكه دارد  یسو یكیشهر را: است ه الصلوة و السالم. و دو دروازه یبه مسجد رسول علاست معروف 

 من رسند، به شهر صعده،یجنوب بروند به  یا سویا دارد. و اگر از جده بر لب دریمغرب كه رو با در یگر سویو د

ن شهر جده نه یشمال روند به شهر جار رسند، كه از حجاز است. و بد یو تا آنجا پنجاه فرسنگ است. و اگر سو

ر یر جده بنده امید از رستا آرند. و از آنجا تا مكه دوازده فرسنگ است. و امیچه به كار آهر درخت است و نه زرع، 

 ر جده شدم ویك امیبود. و من به نزد یر، وینه را هم امیو مد گفتند. یمالفتوح  یبن اب یمكه بود و او را تاج المعال

از دروازه مسلم گذر  چنانکهد از من معاف داشت و نخواست، یرس یمكه به من  یكرد، و آن قدر باج کرامتبا من 
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جده گر از ینه نماز دید بستدن. روز آدینشا یزیچ یدانشمند است از و ین مردیبه مكه نوشت كه: ا یزیكردم. و چ

كه م ار، عمره را، دریمن خلق بسیحجاز و  یم. و از نواحیدیبه در شهر مكه رس هخری االك شنبه سلخ جمادیم. یبرفت

شان یند. و چون راه ایایحج ب ن. و به وقتید رمضان همچنیم باشد. و عیعظ یحاضر باشند اول رجب، و آن موسم

ت ها نهاده اس کوهان یشهر مكه اندر م - یه، شرفها هللا تعالشهر مك ند. صفتیایك و سهل است، هر سال سه بار بینزد

 نه بلند. 

س یابوقب کوهك است یكه به مكه نزد یکوهن ید. و بلندتریو از هر جانب كه به شهر روند تا به مكه نرسند نتوان د

ت، هر افتاده اسش یندازند بر سر رسد، و در مشرقیب یریآن ت یاگر از پا چنانکهگرد است  یاست، و آن چون گنبد

ند یاست از سنگ برآورده، گو یلید. و بر سر آن میماه، آفتاب از سر آن برآ یچون در مسجد حرام باشند، به د چنانکه

ست. یش نیر پرتاب در دو بیشهر است، دو تاست  کوهان ین عرصه كه در میه السالم، برآورده است. و ایم، علیابراه

ها و بازارها و هر  کوچهاندر است. و گرد بر گرد مسجد حرام شهر است و  سیعساحۀ ون یانه ایو مسجد حرام به م

ست، مگر بر یچ درخت نیشهر ه . و اندرهبر نهاداند و دروازه  وار باره ساختهیدر است د کوهان یبه م یا رخنه کجا

بلند است و بزرگ  چند یدرخت یم خوانند بر سر چاهیمغرب است، كه آن را باب ابراه یدر مسجد حرام، كه سو

شمال و بر سر بازار از جانب  یاست، از جنوب سو كشیدهبزرگ  یشده. و از مسجد حرام بر جانب مشرق بازار

س صفاست، و آن چنان است كه دامن كوه را همچون درجات بزرگ یقب س است و دامن كوه ابویجنوب كوه ابوقب

، «صفا و مروه كنند»ند، یگو یمها روند خلق، و دعا كنند، و آنچه  ب رانده كه بر آن آستانهیاند، و سنگها به ترت كرده

 آن است.

ان یاند، و در م ار ساختهیبس یها است، و بر او خانه یو به آخر بازار از جانب شمال كوه مروه است و آن اندك باال 

د، به یدور آ ید، اگر از جاعمره خواهد كر ین سر تا بدان سر. و چون كسین بازار بدوند، از ایشهر است. و در ا

رند. و احرام گرفتن آن باشد یاند و مسجدها ساخته، كه عمره را از آنجا احرام گ لها كردهیمكه هر جا م یم فرسنگین

 یازچند و به آویشتن در پیبر خو یا چادریگر ید یان بندند، و ازاریبر م یرون كنند و ازاریكه، جامه دوخته از تن ب

لها یبه مكه باشد و خواهد كه عمره كند تا بدان م یند. و اگر كسیآ یممكه  یو سو« كیك اللهم لبیلب»ه: ند كیگو یمبلند 

د، و ید به مسجد حرام درآیت عمره. و چون به شهر آید به نیزند و به مكه درآ یمك یرد و لبیبرود و از آنجا احرام گ

ه بر دست چپ او باشد، و بدان ركن شود كه حجراالسود در بگردد، چنانكه خاناست ك خانه رود و بر دست ریبه نزد

ك طواف یاوست، و حجر را بوسه دهد، و از حجر بگذرد، و بر همان وال بگردد و باز به حجر رسد و بوسه دهد، 

ل بدود و چهار بار آهسته برود. و چون طواف تمام شد به مقام ین وال هفت طوف بكند. سه بار به تعجیباشد. و بر ا

ن او و خانه باشد، و آنجا دو یستد، چنانكه مقام ما بیو از پس مقام با -است كه برابر خانه -ه السالم، رود یم، علیراهاب

بمالد و از  یا به رویند. پس از آن در خانه زمزم شود، و از آن آب بخورد یركعت نماز بكند، آن را نماز طواف گو

است رون شوند كوه صفی، مسجد، كه چون از آنجا بیاست از درها یو آن در-رون شود یمسجد حرام به باب الصفا ب

 د،یچون بخوانده باشد، فرو آ -است و دعا معلوم -به خانه كند و دعا كند  یكوه صفا شود، و رو یها بر آن آستانه -

رود بر  یمن بازار كه یشمال رود. و در ا یمروه برود، و آن چنان باشد كه از جنوب سو ین بازار سویو در ا

كرده است و شتافته، و  یه و آله، سعیهللا عل ین بازار آنجا كه رسول، صلیگردد. و اندر ا یممسجد حرام  یدرها

ن موضع چهار مناره است، از دو جانب، كه مردم كه یباشد. و بر دو طرف ا پنجاه یگران را شتاب فرموده، گامید
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گر، كه از آن طرف بازار باشد و بعد از یان دو مناره دیبشتابند تا مان آن دو مناره رسند، از آنجا یاز كوه صفا به م

بخوانند، و باز است ها رسند، بر آنجا روند، و آن دعا كه معلوم  آن آهسته روند تا به كوه مروه. و چون به آستانه

از مروه به صفا، چنانكه  ند چنانكه چهار بار از صفا به مروه شوند و سه بارین بازار در آیگر بار در همیگردند. و د

 بار از آن بازار بگذشته باشند. هفت

د سر بتراشن یباشند همه حجام نشسته، مو یبا رو یست دكان رویاست، ب یند همانجا بازاریچون از كوه مروه فرود آ 

ند. یگو نیمشرق است و آن را سوق العطار ین بازار بزرگ، كه سویند. در ایرون آیچون عمره تمام شد و از حرم ب

فروشان باشند. و در مكه دو گرمابه است فرش آن سنگ سبز، كه قسان سازند. و چنان  دواكو است و همه ین یبناها

 قتوقرب پانصد مرد غربا و مجاوران باشند. و در آن  یش نباشد، باقیب یر كردم كه در مكه دو هزار مرد شهریتقد

 یاز آنجا رفته بودند. و اندر شهر مكه اهل هر شهر یبود و مبلغ ینار مغربیك دیخود قحط بود و شانزده من گندم به 

 بغداد عمارت یران. و خلفایره سراها بوده، اما اكثر آن خراب بود و ویرا از بالد خراسان و ماوراءالنهر و عراق و غ

ملك  یو بعضاز آن خراب شده بود  یم، بعضیدیاند آنجا، و در آن وقت كه ما رس كو كردهین یار و بناهایبس یها

ار یها و مصانع بزرگ بس مكه، همه شور و تلخ باشد، چنانكه نتوان خورد، اما حوض یها ساخته بودند. آب چاه

د پر یآ یمها فرو  به آب باران كه از دره نار برآمده باشد. و آن وقتیهزار د ك از آن به مقدار دهیاند كه هر  كرده

گفتند،  یمدل  ر عدن بود، و او را پسر شادیكه ام یكیبودند. و  یم تهیبودكه ما آنجا  تأریخ. و در آن اند كرده یم

ار بر آن صرف كرده، و در عرفات بر آن كشت و زرع كرده بودند، ین به مكه آورده بود، و اموال بسیر زمیدر ز یآب

اند  ساخته ید و حوضیرس یمآمد، و به شهر ن یمبه مكه  یها ساخته، اال اندك زیو آن آب را بر آنجا بسته بودند و پال

 یگم فرسنیرند و به شهر آورند و بفروشند. و به راه برقه به نیان آن را برگیشود، و سقا یمكه آن آب در آنجا جمع 

ند اوریز بیان از آنجا نیكو است و آب آن چاه خوش است و سقاین یند و آنجا مسجدیاست كه آن را بئرالزاهد گو یچاه

ن یدم آنجا. و ایو بادنجان تازه د با درنگار و یم خیم گرم باشد. و آخر بهمن ماه قدیمكه عظ یوابه شهر و بفروشند. ه

 حجه، به مكه مجاور بودم.  یستم ذین و اربعمائة تا بیو اربع یدم، غره رجب سنه اثنینوبت چهارم كه به مكه رس

 خربزه بهشت یردافروختند. و اول  یمازار ده بود، و از رستا به شهر آورده بودند، و در بیپانزدهم حمل انگور رس

 -من ین عرب و ینباشد. صفت زم یشود و هرگز خال افتیها به زمستان آنجا  وهیده بود و خود همه میفراوان رس

من ین یمن است. و زمی تیا همه والیمن رسند و تا لب دری تیك منزل به والیچون از مكه به جانب جنوب روند به 

ن حجاز را یند و زمیر گویمن را حمین یزبانند. و در اصطالح زم عربت یته است و هر دو والوسیو حجاز به هم پ

بصره  یایآن در یاست: اول جانب شرق یا رهین چون جزین زمیاست و این درین هر دو زمیعرب، و سه جانب ا

ط است. و طول یمح یایدر یو جانب جنوب -است  یجیآن در مقدمه رفت، كه خل ذکركه  -قلزم  یایدر یاست. و غرب

 -از كوفه باشد تا عدن، مقدار پانصد فرسنگ از شمال به جنوب، و عرض آن  -است من و حجاز یكه  -ره ین جزیا

ن عرب از كوفه تا یاز عمان است تا به جار كه مقدار چهارصد فرسنگ باشد. و زم -است كه از مشرق به مغرب 

نند، و یو صحرا نش یابانیاندك است و مردمانش ب ین عرب آبادانیزمر از مكه تا عدن. و در ین حمیمكه است، و زم

قلزم  یایند، و آن ساحل دریك قسم از آن تهامه گویر سه قسم است: ین حمیمه. و زمیپا و خ خداوند ستور و چهار

 براست  یهائ ن شهریره. و اید و صنعا و غیار است چون صعده و زبیبس یبر جانب مغرب و شهرها و آباداناست 

ر ند و اندیاست كه آن را نجد گو یر كوهیگر قسم از حمیدل; و د بود از آن پسر شاد یصحرا، و پادشاه آن بنده حبش
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مشرق است، و اندر آن  یوم قسم از سویمحكم; و س یها تنگ و حصار یرها باشد و جاهایس والخها و سردیاو د

 ار است چون:یبس یشهرها

 یطاندارد. و آنجا سل یسیو رئ یملك یتیار است. و هر ناحیبس ین قسم نواحیندر ار آن. و ایشه و غینجران و عثر و ب 

ست ین قسم مقدار دوی. و ایو حرام یشتر دزد و خونیسر و ب باشند خود یمردم یست، و قومیمطلق ن یحاکمو 

كه  یه شهرمن است، بیار باشند و همه نوع. و قصر غمدان به یبس ید. و خلقیفرسنگ در صد و پنجاه فرسنگ برآ

 ادن قصر پیند كه خداوند ایان شهر، و آنجا گویمانده است، در م یند، و از آن قصر اكنون بر مثال تلیآن را صنعا گو

، ارد بردنیآن نبر  دستچ كس یار است و هیبس یها نهیند كه در آن تل گنجها و دفین همه جهان بوده است. و گوهاشا

آتش  ۀگ بر تا بیان ریاست كه از كوه ببرند و در م یعا كنند. و آن سنگن شهر صنیق بدیت. و عقینه سلطان و نه رع

سلطان  یبه سو یریدم كه شمشیند. و من به مصر دیرایگ به آفتابش بپرورند و به چرخ بپیان ریان كنند و در میبر

 -ت كعبه یلحرام و بصفت مسجدا اقوت. یق سرخ بود مانند یك پاره عقیمن كه دسته و برچك او از یآورده بودند، از 

ان شهر مكه، و طول آن از مشرق به مغرب است یان مسجد الحرام و مسجدالحرام در میكه خانه كعبه در مایم  گفته

را یل است، زیما یده است تا به مدوریها در مال ست و ركنیوار مسجد قائمه نیو عرض آن از شمال به جنوب. اما د

تر است، از باب  ید كرد. و آنجا كه مسجد طوالنیبه خانه با یانب، روكه چون در مسجد نماز كنند، از همه جو

 یالندوه، كه سوست و چهار ارش است. و عرضش از بابیهاشم چهارصد و ب یه السالم است تا به باب بنیم علیابراه

 یرسبب مدوه صد و چهار ارش است. و بیش سیجنوب است، و فراختر، جا یشمال است، تا به باب الصفا، كه سو

 رخام برداشته یها بپوشش، به عموداست فراختر، و همه گرد بر گرد مسجد، سه رواق  یید و جایتنگتر نما ییجا

 اند.

ش یبه چهل و پنچ طاق است و پهنااست ساحت مسجد  یپوشش كه به سو یرا چهار سو كرده، و دراز یان سرایو م 

بغداد  یها همه خلفا ن عمودیچهار است. و گفتند ا رخام تمامت صد و هشتاد و یها ست و سه طاق. و عمودیبه ب

ا ه یها كه در كشت سمانیدند، آن ریها به مكه رسان ن عمودیا بردن. و گفتند چون ایفرمودند از جانب شام به راه در

حاصل شد. و از جمله  ینار مغربیمت آن شصت هزار دیو گردونها بسته بودند و پاره شده بود، چون بفروختند از ق

 هدیرنار خین ستون را همسنگ دیاست. گفتند ا یسرخ رخام یند، ستونیالندوه گودر آنجاست كه باب یكیها  دآن عمو

بر سر اند  ساختهها  جده در است همه به طاقیك ستون سه هزار من بود. مسجد حرام را هیاس آن، ی، و به قاند

 یر جانب مشرق چهار در است: از گوشه شمالكه فراز توان كرد. ب اند هننشاند یكدام در چیرخام، و بر ه یستونها

 یالنبگر است كه آن را هم بابید ی، دریوار، گوشه جنوبین دیبسته، و هم بر ااست ، و آن به سه طاق یالنبباب

بازار عطاران  یرون شوین در بین در به دو طاق است. و چون از ایش است و ایان آن دو در صد ارش بیند، و میگو

 ین در بگذری. و چون ازین در به نماز اندر مسجد شدیبوده است و بد یه السالم در آن كویسول علاست كه خانه ر

 ن در به سه طاق است.یبه نماز. و ا یه السالم، در مسجد رفتی، علیباب عل یوار شرقین دیهم بر ا

هاشم  یه كه به باب بن، كه از آن مناریبر سر سعاست گر ید ای هبر گوشه مسجد منار ین در بگذریو چون از ا 

 كه آن طول مسجد است یوار جنوبیاست. و بر د مذکورن مناره هم از آن چهارگانه ید شتافتن، و اینجا ببایاست تا بد

ه ب ین است، و آن به دو طاق است، و چون اندكیباب الدقاق -اند كردهم گرد یكه ن-ن بر ركن یهفت در است: نخست
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ا گر بروند باب الصفید یند. و همچنان قدرین گویبه دو طاق و آن را باب الفسانگر است، ید یدر یبرو یجانب غرب

جانب او دو طاق كوچك. و رسول هر ن بزرگتر است. بر یانین طاق مین در را پنج طاق است، و از همه، ایند، و ایگو

م، و یظد است عیسپ ین سنگیانین طاق میرون آمده است كه به صفا شود و دعا كند. و عتبه این در بیه السالم از ایعل

 بارکمخود بر آنجا نهاده است و آن سنگ نقش قدم  مبارک یه الصلوة و السالم پایاه بوده است كه رسول علیس یسنگ

پا  یاه كرده، چنانكه سر انگشت ترکیبد ی، و در آن سنگ سپاند هدیاه بریاو گرفته، و آن نشان قدم را از آن سنگ س

بر آن نشان نهادن  یرا. و من رو تبرک، یپا یبر آن نشان قدم نهند و بعض یرو یبعض اندرون مسجد دارد. و حجاج

است، به دو طاق. و از آن بگذرند  یگر بروند، باب الطوید یمغرب مقدار یدانستم. و از باب الصفا سو رواجب ت

كه آن عرض  یر مغربوایجهل است. كه اكنون مستراح است. بر د بو ین سرایباب المعامل، به دو طاق، و برابر ا

ن ضلع باب یانه ایكه با جنوب دارد باب عروة، به دو طاق است. و به م ای هسه در است: نخست آن گوشاست مسجد 

 ی: بر گوشه مغرباستچهار در  -است كه آن طول مسجد  - یوار شمالیه السالم، است، به سه طاق. و بر دیم علیابراه

 یك طاق. و چون از آن بگذریمشرق باب العجلة است، به  یسو یآن بگذرك طاق، چون از یط است، به یباب الوس

ك طاق. و چون به یبه است باب المشاورة  یبه دو طاق. و چون از آن بگذراست باب الندوة  یانه ضلع شمالیبه م

 ند. یبة گویش یباب بناست  یدر یمشرق یشمال یگوشه مسجد رس

، كه طولش از شمال به جنوب است و عرضش از مشرق به یمربع طوالنان ساحت مسجد است، یو خانه كعبه به م

مشرق است. و چون در خانه  یارش است و عرض شانزده. و در خانه سو ی[ سیمغرب. طولش ]هفده ارش و بلند

ند. یگو یمانیرا ركن  یجنوب یباشد و ركن حجراالسود بر دست چپ. و ركن مغرباست بر دست ر یروند ركن عراق

 ، و دراند كرده ترکیببزرگ  یوار به سنگیند. و حجراالسود در گوشه دیگو یرا ركن شام یمغرب یشمالو ركن 

و چهار  یدسته ب ینه او مقابل باشد. و حجراالسود به درازیستد با سیبا تمام قامت یآنجا نشانده، چنانكه مرد

ود تا در خانه چهار ارش است. و باشد، و شكلش مدور است. و از حجراالس باشد، و به عرض هشت انگشت انگشت

 ین به چهار ارش برتر است چنانكه مردیند. و در خانه از زمیان حجراالسود و در خانه است ملتزم گویآنجا را كه م

 ش در نهند، تایحاجت در پ از چوب چنانكه به وقتاند  ساختهستاده بر عتبه رسد. و نردبان ین ایبر زم تمام قامت

رفت و فرود  دبر تواننهم به آنجا  یده مرد بر پهلو یر خانه روند. و آن چنان است كه به فراخمردم بر آن روند و د

 آمد. 

است از چوب ساج، به دو مصراع. و  یدر كعبه در -ن مقدار كه گفته شد. صفت در كعبه یبد ستن خانه بلندیو زم

م یچنانكه هر دو مصراع سه گز و ن ك،یك گز و سه چهار ی یهر مصراع یم است. و پهنایدر شش ارش و ن یباال

 ت، و كتاباند كردهمنبت  یها نقاش ها و كتابت رهیدا یدر و در افراز هم، نبشته است و بر آن نقره كار یباشد. و رو

ة یآلا« ببكة. یان اول وضع للناس للذ»آنجا نوشته:  ت را تا آخر برین آیم سوخته در رانده، و ایبزر كرده، و س یها

بر دو مصراع در زده، چنانكه دست هر كس كه خواهد بدان  اند هن فرستادین بزرگ كه از غزنیگ و دو حلقه نقره

از آن هم بر دو مصراع در زده، چنانكه دست هر كس خواهد بدان رسد. و  رخوردتن یگ گر نقرهینرسد و دو حلقه د

شوده نشود. رند در گینگ در به آن باشد، و تا آن قفل بر ده كه بستنین بگذرانیرین دو حلقه زیبزرگ از نقره بر ا یقفل

 د.ین خانه را فرش از رخام است، همه سپیثخانتش شش شبر است. و زم یعنیوار یعرض د -صفت اندرون كعبه 
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مقابل در و دو بر جانب جنوب و شمال ستونها كه در خانه  یكیها:  بر مثال دكاناست و در خانه سه خلوت كوچك  

ك ستون كه مدور است و از یده، از چوب ساج اال ین است، چهار سو تراشیهمه چوب اند هر سقف زدیزاست و در 

ر ه و آله بیهللا عل یند كه رسول صلیگو یمن است و یكه فرش زم یرخام سرخ است طوالن یجانب شمال تخته سنگ

ده یرخام پوش یها وار خانه همه به تختهید آنجا نماز كرده است و هر كه آن را شناسد جهد كند كه نماز بر آنجا كند. و

 یبه باال یكیوار دوخته، هر یخ بر دیشش محراب است از نقره ساخته، و به م یاست از الوان. و بر جانب غرب

ن بلندتر است و مقدار یها از زم ن محرابیم سوخته و چنان است كه ایو سواد س یكار ار، از زریبه تكلف بس یمرد

 یوار از رخام است تا سقف به نقارت و نقاشین برتر، ساده است و باالتر از آن همه دیه از زموار خانیچهار ارش د

است  یدر ركن عراق یكیوار. و در آن سه خلوت، كه صفت كرده شد، كه یده هر چهار دیكرده، و اغلب به زر پوش

 ، واند هوارها دوختیر نقره بر دن به مسمایغوله دو تخته چوبی، در هر بیمانیدر ركن  یكیو  یدر ركن شام یكیو 

 یك گز عرض دارد. و در آن خلوت كه قفایه السالم، است. هر تخته پنج گز طول و ینوح، عل یها از كشت آن تخته

ه خانه، خانه چهار سو یو چون از در خانه در روند، بر دست راست، زاو اند هكشید سرخ در یبایحجراالسود است د

ك طبقه، بر ین به یگ نقره یاست كه آن راه بام خانه است. و در ای هه گز و در آنجا درجمقدار سه گز در س اند كرده

 گندهافگر است ید یدر ین بر او نهاده باشد. و چون بر بام شدیگ نقره یآنجا نهاده، و آن را باب الرحمة خوانند. و قفل

ه، گرفت با دریده است، و همه پوشش را به دیآن در نقره گرفته. و بام خانه به چوب پوش ی. هر دو رویهمچون در بام

 وار آن دوخته، و نامین بر دیاست زر ای هها كتاب چوب یش خانه از باالیوار پیست. و بر دیدا نیچ پیچنانكه چوب ه

 ه است.ن هللا بودیو آن المعزلد -رون بردهیعباس ب یبن یخلفا كه مكه گرفته، و از دست-سلطان مصر بر آنجا نوشته 

ك ینقره و بر هر  یها وار خانه دوخته و مسماریهم بر د یکدیگربرابر  گر هستین بزرگ دیگ تخته نقرهو چهار  

تونها ان سی. و اندر ماند هفرستادها  تختهشان به روزگار خود، آن یك از این مصر نوشته، كه هر یاز سالط ینام سلطان

است كه همچون بلور است. و خانه را چهار روزن  دهیپوش یمانیخانه به رخام  خته است، و پشتیل نقره آویسه قند

 د. ویاینه نهاده كه خانه بدان روشن است و باران فرو نیآبگ ای هاز آن، تخت یاست، به چهار گوشه، و بر هر روزن

 ای ه. و طول ناودان سه گز است و سرتاسر به زر نوشته است. و جامیانه جایبر ماست ناودان خانه از جانب شمال 

ان هر دو طراز ده یك گز عرض، و میرا  ید بود، و به دو موضع طراز داشت طرازیده بود سپینه بدان پوشكه خا

اس ده یك به قی، هر بود تاس، چنانكه به واسطه دو طراز علو خانه به سه قسمین قیر و باال به همیب. و زیتقره گز ب

سه  یواری، به زر رشته و پرداخته، و بر هر دو نقش كرده اند هن بافتیرنگ یها گز. و بر چهار جانب جامه محراب

بر آن خانه. بر است وار دوازده محراب یان و دو كوچك بر دو طرف، چنانكه بر چهار دیبزرگ در م یكیمحراب: 

ك اركان خانه برده، چنانكه یوار تا نزدیم و هر دو سر دیك گز و نیمقدار اند  ساخته یواریرون خانه دیجانب شمال، ب

 وار خانه مقدار پانزده گز دور است.یوار از دین دیا یانجای. و مای هریر مقوس است چون نصف داواین دیا

ند و آب ناودان بام ین موضع را حجر گویبه رخام ملون و منقش، و ا اند كردهن موضع را مرخم ین ایوار و زمیو د 

، كه آب ناودان بر آن افتد. و یشكل محراب سبز نهاده است، بر یسنگ ر ناودان تختهیزد. و در زین حجر ریخانه در ا

مشرق است و آن  یه السالم از خانه سویم علیبر آن نماز تواند كردن. و مقام ابراه یآن سنگ چندان است كه مرد

گر نهاده است، و غالف چهارسو ید یه السالم بر آنجاست. و آن را در سنگیم، علیاست كه نشان دو قدم ابراه یسنگ

نقره بر او زده و آن غالف را دو جانب  یها كوتر و طبلیباشد از چوب، به عمل هرچه ن یمرد یاالكرده، كه به ب
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ت. ارش اس یان مقام و خانه سیبدان نكند. و م دست یم بسته و دو قفل بر آن زده تا كسیعظ یرها در سنگهایبه زنج

انه بئر زمزم و خانه چهل و شش یمشرق است و بر گوشه حجراالسود است. و م یبئر زمزم از خانه كعبه هم سو

بتوان خورد. و سر چاه را  لیکندارد  یم است. و آبش شوریم در سه گز و نیچاه سه گز و ن یارش است. و فراخ

كه آب در آن  اند كردهخانه زمزم آخرها  یآن دو ارش. و چهار سو ید، باالیرخام سپ یها از تخته اند كردهره یحظ

ن یرود. و در ا یمزند فرو یر یمتا آب كه  اند كردهن ین خانه زمزم را مشبك چوبیزم زند و مردم وضو سازند. ویر

بر آن نهاده، و  یگر است مربع، و گنبدید ای همشرق است. و برابر خانه زمزم هم از جانب مشرق خان یخانه سو

ق مشر یة الحاج سوین سقاید. و از اان از آنجا آب خورنیها نهاده باشند كه حاج ند، اندر آنجا خمیة الحاج گویآن را سقا

ند، اندر او شمع و روغن و یت گویو سه گنبد بر سر آن نهاده است و آن را خزانة الز یگر است طوالنید ای هخان

ات كرده، و بر آن تكلف ندهافگ، و بر سر هر دو ستون چوب اند هل باشد. و گرد بر گرد خانه كعبه، ستونها فرو بردیقناد

 ش.از نقارت و نق

زند و آن را مشاعل یل آویها بر آنجا نهند از آن قند خته، تا به شب شمعها و چراغیها آو ها و قالب و بر آن حلقه 

ها  صد و پنجاه گز باشد و آن طوافگاه است. و جمله خانه -شد ذکركه -ن مشاعل یوار خانه كعبه و ایان دیند. و میگو

ة یگر سقایخانه زمزم، و د یكی، سه خانه است: یشرفها هللا تعالكه در ساحت مسجدالحرام است، بجز كعبه معظمة، 

، از یهاست از آن هر شهر وار صندوقید یت. و اندر پوشش كه بر گرد مسجد است پهلویگر خزانة الزیالحاج; و د

 یتیاز مكه ناح یره. و به چهار فرسنگین و خراسان و ماوراءالنهر و غیبالد مغرب و مصر و شام و روم و عراق

كه او را باشد. و آنجا آب روان و درختان  یلشکرند، با یر مكه آنجا نشیند. امیاست از جانب شمال، كه آن را برقه گو

ن سال از اول رجب به مكه ین مقدار عرض. و من در ایاست در مقدار دو فرسنگ طول و هم یتیاست، و آن ناح

د. صفت یند، بدان وقت كه آفتاب برآیدر كعبه بگشا شان است كه مدام در ماه رجب هر روزیمجاور بودم. و رسم ا

خانه  دمتند، و خیبه گویش یشان را بنیاز عرب دارند كه ا یخانه كعبه گروه کلید - یگشودن در كعبه، شرفها هللا تعال

ن وبه دست او باشد و چ کلیداست كه  یسیشان را رئی. و ابود تشان را مشاهره و خلعیشان كنند و از سلطان مصر ایا

 هردكه صفت ك -ده بروند و آن نردبان  یان، مردیگر با او باشند. چون بدانجا رسند، از حاجیشش كس د د پنجیایاو ب

وند و جامه آنجا ر گر بریستد. و دو تن دیر بر آنجا رود، و بر آستانه بایش در نهند و آن پیاورند و پیرند و بیبرگ -مای

ر یكه آن پ ای هگر، همچون لبادید یمرد یرد، و سرین دو مرد بگیاز ا یكیك سر از آن یدر را باز كنند،  یبایو د

 د. یگشا یمرا بپوشند كه در 

شان یستاده باشند. و چون در باز كنند ایش درخانه ایان پیاز حاج یرون كند. و خلقیها ب د و از آن حلقهیو او قفل بگشا

ان بشنود داند كه در حرم گشودند، همه خلق یآواز حاج به دعا برآرند و دعا كنند. و هر كه در مكه باشد چون دست

 و آن دو شخص-ر در اندرون شود یم در مكه افتد. پس آن پیعظ ای هبلند دعا كنند چنانكه غلغل یباره به آواز كیبه 

خطبه  ستد، وید، و هر دو مصراع در باز كند، و بر آستانه بایایاو دو ركعت نماز كند و ب -دارند یمهمچنان آن جامه 

اران یو  ریت او. آن وقت آن پیه الصلوة و السالم صلوات فرستد، و بر اهل بیبلند، و بر رسول عل یبرخواند، به آواز

ون ریك دو ركعت نماز كنند و بیروند، و هر  یمرند و به خانه در یستند و حاج در رفتن گیاو هر دو طرف در خانه با

 یتز رواست. وقیگر جوانب نید. و در خانه كه نماز كنند رو به در كنند، و به دیك آیمروز نزدیند تا آن وقت كه نیآ یم

من كه یست مرد بودند. مردم ینبود كه در روند، مردم را شمردم، هفتصد و ب یگر جایكه خانه پر مردم شده بود كه د
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ك كتاره یبافته، و هر  ها شیها فرو گذاشته، و ر یبر بسته و مو یك لنگیند، عامه آن، چون هندوان، هر یبه حج آ

 كردهمن بوده است و كتاره قتاله بوده است معرب یند اصل هندوان از یو گو-ان زده ی، چنانكه هندوان، در میفیقط

 هعدالقا یند. و چون ماه ذینه در كعبه بگشایدوشنبه و پنجشنبه و آد یان شعبان و رمضان و شوال روزهایو در م -اند

است آن را جعرانه  ییمكه، از جانب شمال، جا یبه چهار فرسنگ -. عمره جعرانه نکنندگر در كعبه باز ید دیدر آ

 ند.یگو

از آنجا احرام گرفته است و به مكه آمده و عمره كرده.  هالقاعد ی. شانزدهم ذیبا لشكراست )ص( آنجا بوده  یمصطف 

 هما. و هر دو چاهیلب، صلوات هللا علطا یبن اب یرا بئر عل یكیند: و یرا بئر الرسول گو یكیو آنجا دو چاه است: 

 كی. و نزدبکنندبر جا دارند و بدان موسم، آن عمره  ان هر دو چاه ده گز باشد. و آن سنتیرا آب تمام خوش باشد. و م

ه الصلوة و یغمبر علیند پیها. گو کاسهاست كه بدان موضع گوها در سنگ افتاده است همچو  ای هپار آن چاه كوه

ها. و  رد در آن گوها آرد سرشته است و خلق كه آنجا روند در آن گوها آرد سرشند با آب آن چاهخو دسته السالم ب

ت كه بلند اس ای هپار ها برند. و هم آنجا كوه تیرا به وال تبرکو نان پزند و  بکنندزم یار است، هیهمانجا درختان بس

ند. و در آن وقت كه من آنجا یو بانگ نماز گوبر آنجا بانگ نماز گفته است. مردم بر آنجا روند  یند بالل حبشیگو

ن راه كه یگر چه رسد. و از مصر تا مكه بدیدر آنجا بود، تا به د یادت از هزار شتر عماریبود، كه ز ای هرفتم غلب

خرد است  یها ان كوهیمن دوازده فرسنگ. و دشت عرفات در میصد فرسنگ بود. و از مكه تا ین نوبت آمدم سیا

ه یم، علیبوده است كه ابراه یمقدار دشت دو فرسنگ است در دو فرسنگ. و بر آن دشت مسجد ها. و چون پشته

 ب بر آنجاین شود خطیشیخراب از خشت مانده است. و چون وقت نماز پ ین ساعت منبریالسالم، بنا كرده است. و ا

و هم در وقت  بکنندافران، ند و دو ركعت نماز به جماعت، به رسم مسیكند. پس بانگ نماز بگو یرود و خطبه جار

 .مشرق بروند یند و سویب بر شتر نشیپس خط بکنند گر نماز به جماعتیند و دو ركعت دینماز بگو یقامت

ه ستند و دعا كنند تا آن وقت كیند، بر آنجا بایاست، كه آن را جبل الرحمة گو یخرد سنگ یآنجا كوه یك فرسنگیبه  

ار بر آن خرج كرده، و آب یدور، و مال بس ییر عدن بود آب آورده بود از جایدل كه ام آفتاب فرود رود. و پسر شاد

ام حج پرآب كنند تا حاج را آب باشد. یها ساخته، كه در ا را از آن كوه آورده، و به دشت عرفات برده، و آنجا حوض

 د آن خانه چراغم، كه روز و شب عرفات، بر گنبیساخته عظ یدل بر سر جبل الرحمه چهار طاق ن پسر شادیو هم ا

اد نار بستد كه اجازت دیر مكه از او هزار دین گفتند كه امید. چنیار بنهند كه از دو فرسنگ بتوان دیبس یها و شمعها

، بگزاردم و چون ی، تعالیخدا ین و اربعمائة حج چهارم به باریو اربع یالحجه سنه اثن یتا آن خانه بساخت. نهم ذ

امدند تا به مشعرالحرام. و آنجا را مزدلفة یك فرسنگ بیعرفات بازگشتند، و ب از یآفتاب غروب كرد، حاج و خط

اندازند از آنجا  یخوب همچون مقصوره كه مردم آنجا نماز كنند و سنگ رجم را كه به مناند  ساخته ییند. بنایگو

 آفتاب طلوع كند، به د، آنجا باشند، و بامداد نماز كنند، و چونیشب ع یعنیرند. و رسم چنان است كه آن شب، یبرگ

 روند. یمن

د كردن یند. و آن روز خطبه و نماز عیف گویبزرگ است آنجا كه آن مسجد را خ یو حاج آنجا قربان كنند. و مسجد 

 مناسکو شرح آن در -ندازند یباشند و سنگ ب ی)ص( نفرموده است. روز دهم به منیست و مصطفیرسم ن یبه من

كه عزم بازگشتن داشته باشد هم از آنجا بازگردد و هر كه به مكه خواهد بود با مكه  دوازدهم ماه هر كس -اند هحج گفت



  
 

 

 9از 9

، یزده روز روند. وداع خانه خدایه گرفتم تا لحسا، و گفتند از مكه تا آنجا به سیشتر كرا یرود. پس از آن از اعراب

 م بود، هفت فرسنگیكه اول خرداد ماه قدن و اربعمائة، ین و اربعیالحجه سنه اثنتینه نوزدهم ذی، كردم. روز آدیتعال

 بود یها بود، و چاه هبود و د ییم صحراید آمد. چون به راه كوه شدیپد یبود. از آنجا كوه یم مرغزاریاز مكه برفت

 یست و دوم ذیشد. و دوشنبه ب یممشرق  یسرد بود. و راه سو یگفتند، و هوا یمن بن سالمة یكه آن را بئرالحس

. به ماه خرداد یبر سر كوهاست  یتیم، كه از مكه تا آنجا دوازده فرسنگ باشد. طائف ناحیدیرس الحجة به طائف

ست ا یشهرکاست و آنچه قصبه طائف  -و به مكه خربزه فراخ بود-ست نشست یبا یمچندان سرد بود كه در آفتاب 

ار داشت. یر بسیتان نار و انجمختصر دارد، و آب روان و درخ یكوچك، و جامع یمحكم دارد و بازارك یو حصار

و آن اند  ساختهم یعظ یبغداد آنجا مسجد یك آن قصبه. و خلفایهللا عنه، آنجاست، به نزد یقبر عبدهللا بن عباس، رض

و مقام گرفته. از اند  ساختهها  قبر را در گوشه آن مسجد گرفته، بر دست راست محراب و منبر. و مردم آنجا خانه

 یركها حصا ان شكستیهكها بود. و در میها و د حصارکجا  م. و هریرفت یمبود كه  یشکستگ م و كوه ویطائف برفت

م یدیرس یب است. و از آنجا به حصاریشان عجیبوده است، و قصه ا یلین خانه لیخراب به من نمودند، اعراب گفتند: ا

 گفتند. یما یم كه آن را ثریدیرس یتیناح گفتند. و از طائف تا آنجا دوازده فرسنگ بود. و از آنجا به یمكه آن را مطار 

و سلطان  حاکمچ یگفتند كه ه یمه یكردند به آب چاه و دوالب. و در آن ناح یمار بود و زراعت یآنجا خرماستان بس 

جنگ و خصومت  یکدیگر، همه روز با یدزد و خون یباشد به سر خود. و مردم یو مهتر یسیجا رئهر نباشد و 

تند. و گف یمبود كه آن را جزع  یم، حصاریداشتند. از آنجا بگذشت یمست و پنج فرسنگ یتا آنجا بو از طائف  كنند. 

ر ینس یم، آن را حصن بنین، چهار حصار بود. آنچه بزرگتر بود، كه ما آنجا فرود آمدیم فرسنگ زمیدر مقدار ن

ن جزع بود. پانزده روز آنجا یم در ایه بودخرما بود اندك. و خانه آن شخص كه شتر از او گرفت یگفتند. و درختها یم

 یشان بود و كسیباشد كه علف خوار ا یرا، حد یر نبود كه ما را بگذارند. و عرب آن موضع، هر قومیم. خفیبماند

اشد تا از ب یریخف یرند و برهنه كنند; پس از هر قومیابند بگیر یخف یگانه در آنجا نتواند شدن، كه هر كه را كه بیب

شان ی. اتفاقا سرور آن اعراب كه در راه ما بودند، و ا-ند(یز گویر بدرقه باشد، و قالوز نی)و خف-تواند گذشت آن حد ب

 گفتند.  یمر یم، و او را ابوغانم عبس بن البعیر گرفتیگفتند، به جزع آمد و ما او را خف یمسواد  یرا بن

س ید چون رئد خواننینند صیگانه را كه بیشان هر بیند، چه اافتی یدیبه ما نهادند، پنداشتند ص یرو یم قومیبا او برفت

م یماندب یك چندیشان یان ایالجمله در م ی. فیکردند هالکما را  ینگفتند، و اگر نه آن مرد بود یزیشان با ما بود چیا

ر برد. گید یان قومینار، تا ما را به میك به ده دیم، هر یدو بگرفت یریر نبود كه ما را بگذارند. و از آنجا خفیكه خف

 نخورده بودند. چه یزیر شتر چیش بجز شیكردند كه در عمر خو حکایتران هفتاد ساله مرا یعرب بودند كه پ یقوم

 بردند كه همه عالم چنان باشد.  یمشان خود گمان یخورد و ا یمشور كه شتر  یست اال علفین یزیها چ هین بادیدر ا

بگاه رشد،  ، وهت نسش پنج تا ت وسش یها سال خسرو م ناصریحک یگه کانون فرهنیمنابع: حجت نشر و ماخذ

 .و داخلخارج  یه هاینشر سنده درینو ینوشته ها راسخون و
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