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چنين گويد ابومعين الدين ناصر خسرو القباديني المروزي تاب اهللا عنه كه مـن مـردي دبيرپيشـه              
تي بودم و از جمله متصرفان در اموال و اعمال سلطاني ، و به كارهاي ديواني مشغول بودم و مـد                   

در ربيع اآلخبر سنه سبع و ثلثين و        .در آن شغل مباشرت نموده در ميان اقران شهرتي يافته بودم            
اربعمايه كه اميرخراسان ابوسليمان جعفري بيك داودبن مكاييل بن سلجوق بود از مرو برفتم كه               

 نمـاز  به گوشه اي رفتم و دو ركعت.هر حاجت كه در آن روز خواهند باري تعالي و تقدس روا كند    
چـون بـه نزديـك يـاران و        . بكردم و حاجت خواستم تا خداي تعالي و تبارك مرا توانگري دهـد              

هنوز بدو نداده بودم كه     .مرا شعري برخوان    .اصحاب آمدم يكي از ايشان شعري پارسي مي خواند          
 آن حال به فال نيك گرفتم و با خود گفتم خـداي تبـارك و تعـالي                .او همان شعر بعينه آغاز كرد       

پس از آن جا به جوزجانان شـدم وقـرب يـك مـاه ببـودم و شـراب پيوسـته                     .حاجت مرا روا كرد     
شـبي  . پيغمبر صلي اهللا عليه و آله و سلم مي فرمايد كه قولوا الحق و لو علي انفسـكم                   .خوردمي  

در خواب ديدم كه يكي مرا گفت چند خواهي خوردن از اين شراب كه خرد از مردم زايـل كنـد ،                      
من جواب گفتم كه حكما جز اين چيزي نتوانستند ساخت كه اندوه دنيـا    .وش باشي بهتر    اگر به ه  
جواب داد كه بيخودي و بيهوشي راحتي نباشد ، حكيم نتوان گفت كسي را كه مـردم را                  .كم كند   

گفتم كه من اين را    . بيهوشي رهنمون باشد ، بلكه چيزي بايد طلبيد كه خرد و هوش را به افزايد                
چون . گفت جوينده يابنده باشد ، و پس سوي قبله اشارت كرد و ديگر سخن نگفت                . م  از كجا آر  

از خواب بيدار شدم ، آن حال تمام بر يادم بود برمن كار كرد و با خود گفتم كه از خواب دوشـين                       
انديشيدم كه تا همه افعال و اعمـال خـود        . بيدار شدم بايد كه از خواب چهل ساله نيز بيدار گردم            

روز پنجشنبه ششم جمادي االخر سنه سبع و ثلثـين و اربعمايـه نيمـه دي                . نكنم فرح نيابم    بدل  
سر و تن بشستم و به مسـجد جـامع شـدم و نمـاز               .ماه پارسيان سال بر چهارصد و ده يزدجردي         

بكردم و ياري خواستم از باري تعالي به گذاردن آنچه بر من واجـب اسـت و دسـت بازداشـتن از                      
 .ست چنان كه حق سبحانه و تعالي فرموده است منهيات و ناشاي

شب به ديه بارياب بودم و از آن جا به راه سنكالن و طالقان به               . پس از آن جا به شبورغان رفتم        
پس به مرو رفتم و از آن شغل كه به عهده من بود معاف خواستم و گفتم كه مرا                   . مروالرود شدم   

گفتم و از دنيايي آنچه بود ترك كـردم اال انـدك            پس حسابي كه بود جواب      .عزم سفر قبله است     
و بيست و سيوم شعبان به عزم نيشابور بيرون آمدم و از مرو به سرخس شدم كه سـي                   . ضروري  

روز شـنبه يـازدهم شـوال در نيشـابور         . فرسنگ باشد  و از آن جا به نيشابور چهل فرسنگ است             
غرل بيك محمد بود برادر جعفري بيك       چهارشنبه آخر اين ماه كسوف بود و حاكم زمان ط         . شدم  
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و او بـه واليـت      . را عمارت مـي كردنـد       « و مدرسه اي فرموده بود به نزديك بازار سراجان و آ          . 
گيري به اصفهان رفته بود بار اول و دوم ذي القعده از نيشابور بيـرون رفـتم در صـحبت خواجـه                   

 زيـارت شـيخ بايزيـد بسـطامي         به راه كوان به قـومس رسـيديم و        . موفق كه خواجه سلطان بود      
روز آدينه روز هشتم ذي القعده از آن جا مدتي مقام كـردم و طلـب اهـل         .بكردم قدس اهللا روحه     

مـردي  . نزديك وي شـدم     . مردي نشان دادند كه او را استاد علي نسائي مي گفتند            . علم كردم   
. پيش وي حاضر    جوان بود سخن به فارسي همي گفت به زبان اهل ديلم و موي گشوده جمعي                

در اثناي سخن مي گفت كه بر اسـتاد         . گروهي اقليدس خواندند و گروهي طب وگروهي حساب         
همانا غرض وي آن بود تا مـن        . ابوعلي سينا رحمه اهللا عليه چنين خواندم و از وي چنين شنيدم             

نه چون با ايشان در بحث شدم او گفت مـن چيـزي سـپاها             . بدانم كه او شاگرد ابوعلي سيناست       
عجب داشتم و بيرو ن آمدم گفتم چون چيـزي نمـي دانـد         . دانم و هوس دارم كه چيزي بخوانم        

و گوينـد از ري  . و از بلخ تا به ري سه صد و پنجاه فرسنگ حساب كـردم  . چه به ديگري آموزد  
تا ساوه سي فرسنگ است و از ساوه به همادان سي فرسنگ و از ري به سپاهان پنجاه فرسـنگ                    

و ميان ري و آمل كوه دماوند است مانند گنبدي كه آن را لواسان گويند               . سي فرسنگ   و به آمل    
مـردم  . و گويند كه كبرين نيـز       . و گويند بر سر چاهي است كه نوشادر از آن جا حاصل مي شود               

 .پوست گاو ببرند و پر نوشادر كنند و از سر كوه بغلطانند كه به راه نتوان فرود آوردن 
ثمان و ثلثين و اربعمائه دهم مرداد ماه سنه خمـس عشـر و اربعمائـه از تـاريخ                   پنجم محرم سنه    

قحط بود و آن جا يك من نان جـو بـه            . فرس به جانب قزوين روانه شدم و به ديه قوهه رسيدم            
باغسـتان بسـيار داشـت بـي        . از آن جا برفتم ، نهم محرم به قزوين رسيدم           . دو درهم مي دادند     

و قـزوين را شـهري نيكـو ديـدم بـاروي            .ز كه مانع شود در رفتن راه نبود         ديوار و خار و هيچ چي     
و .حصين و كنگره بر آن نهاده و بازارها خوب اال آنكه آب در وي اندك بود در كاريز به زيرزمين                     

 .رييس آن شهر مردي علوي بود و از همه صناع ها كه در آن شهر بود كفشگر بيش تر بود 
ثلثين و اربعمائه از قزوين برفتم به راه بيل و قبان كه روستاق قزوين              دوازدهم محرم سنه ثمان و      

من و برادرم وغالمكي هندو كه با مـا بـود زادي            . و از آن جابه ديهي كه خرزويل خوانند         . است  
برادرم به ديه رفت تا چيزي از بقال بخرد ، يكي گفت كه چه مـي خـواهي بقـال                   . اندك داشتيم   

بعد از آن هـر كجـا   . گفت هيچ چيز ندارم. ما را شايد كه غريبيم و برگذر     گفتم هرچه باشد    . منم  
چون از آن جا برفتم نشيبي قوي بود        . كسي از اين نوع سخن گفتي ، گفتمي بقال خرزويل است            

گرمسير و درختان بسـيار     . چون سه فرسنگ برفتم ديهي از حساب طارم بود برزالحير مي گفتند             
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و از آن جا برفتم رودي بـود كـه آن را شـاه رود مـي     . يش تر خودروي بود  از انار و انجير بود و ب      
بر كنار ديهي بود كه خندان مي گفتند و باج مـي سـتاندند از جهـت اميـر اميـران و او از        . گفتند  

ملوك ديلميان بود و چون آن رود از اين ديه بگذرد به رودي ديگر پيونـدد كـه آن را سـپيد رود                       
د به هم پيوندند به دره اي فرود رود كه مشرق است از كـوه گـيالن و آن                   گويند و چون هردو رو    

آب به گيالن مي گذرد و به درياي آبسكون رود و گويند كه هزار و چهارصد رودخانه در دريـاي                    
آبسكون ريزد ، و گفتند يكهزار و دويست فرسنگ دور است ، و در ميان دريا جزاير است و مـردم   

اكنون با سر حكايـت و كـار خـود شـوم ، از خنـدان                . ا از مردم شنيدم     بسيار و من اين حكايت ر     
تاشميران سه فرسنگ بيابانكي است همه سنگالخ و آن قصه واليت طارم است و به كنار شـهر                  
قلعه اي بلند بنيادش برسنگ خاره نهاده است سه ديوار در گرد او كشيده و كاريزي به ميان قلعه                   

انه كه از آن جا آب بر آورند و به قلعه برند و هزار مرد از مهترزادگان                 قلعه فرو بريده تا كنار رودخ     
واليت در آن قلعه هستند تا كسي بيراهي و سركشي نتواند كرد و گفتند آن اميـر را قلعـه هـاي                      
بسيار در واليت ديلم باشد و عدل و ايمني تمام باشد چنان كه در واليت او كسـي نتوانـد كـه از                       

مردمان كه در واليت وي به مسجد آدينه روند همـه كفـش هـا را بيـرون     كسي چيزي بستاند و  
مسجد بگذارند و هيچ كس آن كسان را نبرد و اين امير نام خود را بـر كاغـذ چنـين نويسـد كـه                         

در شميران  . مرزبان الديلم خيل جيالن ابوصالح مولي اميرالمومنين و نامش جستان ابراهيم است             
مردي اهل بود و بـا مـا        .  نامش ابوالفضل خليفه بن علي الفلسوف        مردي نيك ديدم از دربند بود     

مرا گفت چه عزم . كرامت ها كرد و كرم ها نمود و با هم بحث ها كرديم و دوستي افتاد ميان ما                
گفتم سفر قبله را نيت كرده ام ، گفت حاجت من آنست كه به وقت مراجعت گذر بر اينجا                   . داري  

بيست و ششم محرم از شميران مـي رفـتم چهـاردهم صـفر را بـه شـهر                . كني تا تو را باز ببينم       
بيستم صفر سنه ثمان    . سراب رسيدم و شانزدهم صفر از شهر سراب برفتم و از سعيدآباد گذشتم              

ثلثين و اربعمائه به شهر تبريز رسـيدم و آن پـنجم شـهريور مـاه قـديم بـود و آن شـهر قصـبه                          
ضش به گام پيمودم هريـك هـزار و چهارصـد بـود و              طول و عر  . آذربايجان است شهري آبادان     

پادشاه واليت آذربايجان را چنين ذكرمي كردند در خطبه االمير االجل سيف الدوله و شرف المله                
مرا حكايت كردند كه بدين شهر زلزله افتـاد         . ابومنصور و هسودان بن محمد مولي اميرالمومنين        

ثين و اربعمائه و در ايام مسترقه بود پـس از نمـاز             شب پنجشنبه هفدهم ربيع االول سنه اربع و ثل        
خفتن بعضي از شهر خراب شده بود و بعضي ديگر را آسيبي نرسيده بود و گفتند چهل هزار آدمي                   

و در تبريز قطران نام شاعري را ديدم شعري نيك مي گفت اما زبان فارسـي                . هالك شده بودند    
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ديوان دقيق بياورد و پيش مـن بخوانـد و هـر            پيش من آمد ديوان منحيك و       . نيكو نمي دانست    
 .معني كه او مشكل بود از من پرسيد با او بگفتم و شرح آن بنوشت و اشعار خود بر من خواند 

چهاردهم ربيع االول از تبريز روانه شديم به راه مرند و با لشكري از آن امير و هسودان تا خـوي                     
از خوي تا بركـري سـي فرسـنگ اسـت و در روز              بشديم و از آن جا با رسولي برفتم تا بركري و            

دوازدهم جمادي االول آن جا رسيديم و از آن جا به وان وسطان رسيديم در بازار آن جا گوشـت                    
خوك همچنان كه گوشت گوسفند مي فروختند و زنان و مردان ايشان بر دكان ها نشسته شراب                 

م جمـادي االول و ايـن شـهر         مي خوردند بي تحاشي و از آن جا به شهر اخالط رسـيدم هيـژده              
سرحد مسلمانان و ارمنيان است و از بركري تا اينجا نوزده فرسنگ است و آن جا اميري بود او را                    
نصرالدوله گفتندي عمرش زيادت از صد سال بود پسران بسيار داشت هـر يكـي را واليتـي داده                   

ي و ظن من آن بود كـه        بود و در اين شهر اخالط به سه زبان سخن گويند تازي و پارسي و ارمن               
. اخالط بدين سبب نام آن شهر نهاده اند و معامله به پول باشد و رطل ايشان سيصـد درم باشـد                      

بيستم جمادي االول از آن جا برفتم و به رباطي رسيدم برف و سرمايي عظيم بود و در صحرايي                   
 دمـه بـر هنجـار آن    در پيش شهر مقداري راه چوبي به زمين فرو برده بودند تا مردم روز بـرف و       

آن جا عسـل خريـديم      . از آن جا به شهر بطليس رسيدم به دره اي در نهاده بود            . چوب مي روند    
صد من به يك دينار برآمده بود به آن حساب كه به ما بفروختند و گفتند در اين شهر كس باشد                     

ه اي ديديم و از آن جا برفتيم قلع. كه او را در يك سال سيصد چهارصد خيك عسل حاصل شود             
از آن جا بگذشتم ، به جايي رسيدم كـه آن جـا   . يعني بايست بنگر   . كه آن راقف انظر مي گفتند       

و در آن حدد مردم را ديدم       . مسجدي بود مي گفتند كه اويس قرني قدس اهللا روحه ساخته است             
كنيـد  پرسيدم كه از اين چـه مـي         . كه در كوه مي گرديدند و چوبي چون درخت سرو مي بريدند             

گفتند اين چوب را يك سر در آتش مي كنيم و از ديگر سر آن قطران بيرون مي آيد همه در چاه                  
و اين واليت ها كه بعد از       . جمع مي كنيم و از آن چاه در ظروف مي كنيم و به اطراف مي بريم                 
زن از آن جـا بـه شـهر ار        . اخالط ذكر كرده شد و اينجا مختصر كرديم از حساب ميافارقين باشد             

شديم شهري آبادان و نيكو بود با آب روان وبساتين و اشجار و بازارهـاي نيـك و در آن جـا بـه                        
ميارفاتين از اين راه كه ما آمديم پانصد و پنجاه و دو فرسنگ بـود و روز آدينـه بيسـت و ششـم                        
. جمادي االول سنه ثمان و ثلثين و اربعمايه بود و در اين وقت برگ درخت هـا هنـوز سـبز بـود      

و به هر پنجاه گزي برجي      . پاره اي عظيم بود ا ز سنگ سفيد برشده هر سنگي مقدار پانصد من               
و سرباره همه كنگره ها بر نهـاده چنـان كـه            . عظيم ساخته هم از اين سنگ سفيد كه گفته شد           

 5



و ايـن شـهر را يـك در اسـت از سـوي مغـرب و       . گويي امروز استاد دست ازش باز داشته است      
. بركشيده است به طارقي سنگين و دري آهنين بي چوب بر آن جا تركيب كـرده                 درگاهي عظيم   

هرچنـد صـاحب كتـاب    . و مسجد آدينه اي دارد كه اگر صفت آن كرده شود به تطويـل انجامـد              
شرحي هرچه تمام تر نوشته است و گفته كه متوضاي كه در آن مسجد ساخته اند چهـل حجـره                    

ردد در همه خانه ها يكـي ظـاهر اسـتعمال را و ديگـر               در پيش است و دو جوي آب بزرگ مي گ         
و بيـرون ازايـن شهرسـتان در        . تحت االرض پنهان كه ثقل مي برد و چاه ها پاك مـي گردانـد                

ربض كاروانسراها و بازارهاست و گرمابه ها و مسجد جامع ديگري است كه روز آدينه آن جا هم                  
را محدثه گويند هم شهري است با بازار و         و از سوي شمال سوري ديگر است كه آن          . نماز كنند   

مسجد جامع و حمامات همه ترتيبي ، و سلطان واليـت را خطبـه چنـين كننـد االميـر االعظـم                      
و . عزاالسالم سعدالدين نصرالدوله و شرف الملة ابونصر احمد مردي صدساله و گفتند كه هسـت        

خته اسـت برچهارفرسـنگ     اين امير شـهري سـا     . رطل آن جا چهارصد و هشتاد درم سنگ باشد          
 .و از آمد تا ميافارقين نه فرسنگ است . ميافارقين و آن را نصريه نام كرده اند 

وطـول  . بنياد شهر بر سنگي يك لخـت نهـاده          . ششم روز از دي ماه قديم به شهر آمد رسيديم           
و گرد او سوري كشيده اسـت از سـنگ          . شهر به مساحت دو هزار گام باشد و عرض هم چندين            

ياه كه خشت ها بريده است از صد مني تا يك هزار مني و بيش تر ايـن سـنگ هـا چنـان بـه        س
باالي ديوار بيست ارش ارتفـاع دارد  . يكديگر پيوسته است كه هيچ گل و گچ در ميان آن نيست            

به هر صد گز برجي ساخته كه نيمه دايره آن هشتاد گز باشد و كنگره او               . و پهناي ديوار ده ارش      
و از اندرون شهر در بسيار جاي نردبان هاي سنگين بسته است كه بر سر باور                . ين سنگ   هم از ا  

و چهار دروازه بر ايـن شهرسـتان اسـت همـه     . و بر سر هر برجي جنگ گاهي ساخته . تواند شد   
شرقي را باب الدجله گوينـد غربـي را بـاب الـروم           .آهن بي چوب هر يكي روي به جهتي از عالم           

و بيرون اين سور سور ديگر است هم از ايـن سـنگ             .الرمن و جنوبي را باب التل     شمالي را باب ا   .
و همه ي سرهاي ديوار كنگره و از اندرون كنگره ممري سـاخته چنـان كـه بـا                   .باالي آن ده گز   

و اين سور بيرون را نيز دروازه هاي آهنين         .سالح تمام مرد بگذرد و بايستد وجنگ كند به آساني           
 دروازه هاي اندروني چنان كه چون از دروازه هاي سور اول در رونـد مبلغـي                 برنشانده اند مخالف  

و انـدر ميـان     .در فصيل ببايد رفت تا به دروازه ي سور دوم رسند و فراخي فصيل پانزده گز باشد                  
آبي به غايت خوش و     , شهر چشمه اي است كه از سنگ خاره بيرون مي آيد مقدار پنج آسيا گرد                

و در آن شهر اشجار و بساتين است كه از آن آب سـاخته انـد                . كجا مي آيد     هيچ كس نداند كه از    
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و من فراوان شهر هـا و قلعـه هـا         .و امير وحاكم آن شهر پسر آن نصر الدوله است كه ذكر رفت              .
ديدم در اطراف عالم در بالد عرب و عجم و هند و ترك مثل شهر آمد هيچ جا نديدم كه بر روي         

و مسجد جامع هـم     .ز از كسي شنيدم كه گفت چنان جاي ديگر ديده ام            زمين چنان باشد و نه ني     
و درميان جامع دويسـت و      . از اين سنگ سياه است چنان كه از آن راست و محكم تر نتواند ديد                

اند ستون سنگين برداشته اند هر ستوني يكپارچه سنگ و بر ستون هـا طـاق زده اسـت همـه از                      
و صفي ديگر طاق زده بـر سـر آن          .ده است كوتاه تر از آن       سنگ و بر سر طاق ها باز ستون ها ز         

و همه بام هاي اين مسجد به خر پشته پوشيده همه تجارت ونقارب و منقوش               .طاق هاي بزرگ    
و اندر ساحت مسجد سنگي بزرگ نهاده است و حوضي سنگين مدور عظيم             .و مدهون كرده است   

ر دائره آن دو گز و نايژه اي بـرنجين از           بزرگ بر سر آن نهاده است و ارتفاعش قامت مردي و دو           
ميان حوض بر آمده كه آبي صافي به فواره از آن بيرون مي آيد چنان كه مدخل و مخرج آن آب                     

و متوضاي عظيم بزرگ و چنان نيكو ساخته استكه به از آن نباشد اال كه سنگ آمـد                  .پيدا نيست   
يد و نزديـك مسـجد كليسـايي اسـت     كه عمارت كرده اند همه سياه است و از آن ميافارقين سـپ      

و دريـن كليسـيا بـر       .عظيم به تكلف هم از سنگ ساخته و زمين كليسيا مرخم كرده به نقش ها                
طارم آن كه جاي عبادت ترسايان است دري آهنين مشبك ديدم كه هيچ جـاي آن دري نديـده                   

و . فرسنگ اسـت     و از شهر آمد تا حران دو راه است يكي را هيچ آباداني نيست و آن چهل                .بودم  
بر راهي ديگر آباداني و ديه هاي بسـيار اسـت و بـيش تراهـل آن نصـاري باشـد و آن شصـت                         

صحرايي به غايت هموار بود اال آن كـه چنـدان           .ما با كاروان به راه آباداني شديم        .فرسنگ باشد   
سنه روز آدينه بيست و پنجم جمادي اآلخر        .سنگ بود كه ستور البته هيچ گام بي سنگ ننهادي           

ثمان و ثلثين و اربعمايه به حران رسيديم دوم آذرماه قديم هواي آن جا در آن وقت چنان بود كه                    
 .هواي خراسان در نوروز

جوانمردي ما را به خانه خود مهمان كرد        .از آن جا برفتيم به شهري رسيديم كه قرول نام آن بود             
مد شصـت سـاله بـوده باشـد و          چون در خانه ي وي در آمديم عربي بدوي در آمد نزديك من آ             .

قل اعوذ برب الناس او را تلقين مي كردم و او با من مي خواند چون من                 .گفت قران به من بياموز    
گفتم من الجنه و الناس گفت ارايت الناس نيز بگويم من گفتم كه آن سوره بيش از ايـن نيسـت           

تبت حماله الحلب گفته پس گفت آن سوره نقاله الحطب كدام است و نمي دانست كه اندر سوره    .
است نه نقاله الحطب و آن شب چندان كه با وي بازگفتم سـوره قـل اعـوذ بـرب يـاد نتوانسـت                        

 .مردي عرب شصت ساله ,گرفتن 
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شنبه دوم رجب ثمان و ثلثين و اربعمايه به سروج آمـديم و دوم از فـرات بگذشـتيم و بـه منـبج                        
ل بهمن ماه قديم بـود و هـواي آن جـا            او,و آن نخستين شهري است از شهرهاي شام         .رسيديم  

از ميافارقين تـا    .هيچ عمارت از بيرون شهر نبود و از آن جا به شهر حلب رفتم               .عظيم خوش بود    
حلب را شهر نيكو ديدم باره اي عظيم دارد ارتفاعش بيست و پـنج ارش               .حلب صد فرسنگ باشد     

خ باشد همه آبادان و بناهـا بـر         قياس كردم و قلعه اي عظيم همه بر سنگ نهاده به قياس چند بل             
و از ايـن    .و آن شهر باجگاه است ميان بالد شام و روم و ديار بكر و مصر و عـراق                   .سر هم نهاده    

, بـا ب الجنـان      , با ب اهللا    , چهار دروازه دارد باب اليهود      .همه بالد تجار و بازرگانان آن جا روند         
د و هشـتاد درم باشـد و از آن جـا چـون       باب انطاكيه و سنگ بازار آن جا رطل ظاهري چهار صـ           

سوي جنوب روند بيست فرسنگ حما باشد و بعد از آن حمص و تا دمشق پنجاه فرسنگ باشد از                   
حلب و از حلب تا انطاكيه دوازده فرسـنگ باشـد و بـه شـهر طـرابلس همـين قـدر و گوينـد تـا                

 .قسطنطنيه دويست فرسنگ باشد 
و . سه فرسنگ ديهي بود جنـد قنسـرين مـي گفتنـد              يازدهم رجب از شهر حلب بيرون آمديم به       

شـش فرسـنگ ديگـر      .ديگر روز چون شش فرسنگ شديم به شهر سرمين رسيديم بارو نداشت             
شديم معره النعمان بود باره اي سنگين داشت شهري آبادان و بر در شـهر اسـطوانه اي سـنگين                    

م كه اين چه چيز است گفـت  از يكي پرسيد.ديدم چيزي در آن نوشته بود به خطي ديگر از تازي       
طلسم كژدمي است كه هرگز عقرب در اين شهر نباشد و نيايد و اگر از بيرون آورند و رهـا كننـد                      

و بازارهاي او بسيار معمور ديدم و       , باالي آن ستون ده ارش قياس كردم        .بگريزد و در شهر نيايد      
ب كه خواهنـد بـه مسـجد در         مسجد آدينه شهر بر بلندي نهاده است در ميان شهر كه از هر جان             

شوند سيزده درجه بر باال بايد شد و كشاورزي ايشان همه گند م اسـت و بسـيار اسـت و درخـت       
و آب شهر از باران و چاه باشـد در آن مـردي     .انجير و زيتون و پسته و بادام و انگور فراوان است            

متي بسيار داشـت و بنـدگان و        نع.بود كه ابوالعالء معري مي گفتند نابينا بود و رييس شهر او بود              
كارگران فراوان و خود همه شهر او را چون بندگان بودند و خود طريـق زهـد پـيش گرفتـه بـود                       

نيم من نان جوين را تبه كرده كه جز آن هيچ نخورد و من              .گليمي پوشيده و در خانه نشسته بود        
شـهر مـي سـازند مگـر بـه          اين معني شنيدم كه در سراي باز نهاده استو نواب و مالزمان او كار               

كليات كه رجوعي به او كنند و وي نعمت خويش از هيچ كس دريغ ندارد و خود صائم الليل باشد                 
و اين مرد در شعر وادب به درجه اي است كه افاضل شـام و               , و به هيچ شغل دنيا مشغول نشود        

 كتـابي سـاخته   و, مغرب و عراق مقرند كه در اين عصر كسي به پايه ي او نبوده است و نيسـت                  
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است آن را الفصول و الغايات نام نهاده و سخن ها آورده است مرموز و مثل ها به الفاظ فصـيح و                      
عجيب كه مردم بر آن واقف نمي شوند مگر بر بعضي اندك و آن كسي نيـز كـه بـر وي خوانـد                        

ـ    .چنان او را تهمت كردند كه تو اين كتاب را به معارضه ي قرآن كـرده اي                  , ادت از  و پيوسـته زي
دويست كس از اطراف آمده باشند و پيش او ادب و شعر خوانند و شنيدم كـه او را زيـادت ازصـد               

كسي از وي پرسيد كه ايزد تبارك و تعالي اين همه مال ومنـال تـو را داده              , هزار بيت شعر باشد     
جواب داد كه مرا بيش از ايـن        .است چه سبب است كه مردم را مي دهي و خويشتن نمي خوري              

 .نيست كه مي خورم و چون من آن جا رسيدم اين مرد هنوز در حيات بود 
و از آن جا به شهر حما شـديم         .پانزدهم رجب ثمان و ثلثين و اربعمايه از آن جا به كويمات شديم            

شهري خوش آبادان بر لب آب غاصي و اين آب را از آن سبب عاصي گويند كـه بـه جانـب روم                       
الم به بالد كفر مي رود عاصي است و بر آب دوالب هـاي بسـيار                يعني چون از بالد اس    .مي رود   

پس از آن جا راه دو مي شود يكي به جانب سـاحل و آن غربـي شـام اسـت و يكـي                        .ساخته اند   
در كوه چشمه اي ديدم كـه گفتنـد هـر سـال             .ما به را ه ساحل رفتيم       .جنوبي به دمشق مي رود      

 و سه روز روان باشد و بعد از سه روز يك قطره             چون نيمه شعبان بگذرد آب جاري شود از آن جا         
مردم بسيار آن جا به زيارت روند و تقرب جويند و به خداوند سبحانه و تعـالي                 .نيايد تا سال ديگر     

و عمارت و حوض ها ساخته اند  آن جا چون از آن جا گذشتيم به صـحرايي رسـيديم كـه همـه                        
از آن جـا    . نمـود از بسـياري نـرگس هـا           نرگس بود شكفته چنان كه تمامت آن صحرا سپيد مي         

چون از عرق دو فرسنگ بگذشـتيم بـه لـب           .برفتيم به شهري رسيديم كه آن را عرقه مي گفتند           
دريا رسيديم و برساحل دريا روي از سوي جنوب پنج فرسنگ برفتيم به شهر طرابلس رسيديم و                 

نبه پـنجم شـعبان آن جـا        روز شـ  .از حلب تا طرابلس چهل فرسنگ بود بدين را ه كه ما نـرفتيم               
و درختان نارنج و , حوالي شهر همه كشاورزي و بساتين و اشجار بود و نيشكر بسيار بود .رسيديم 

شهر طرابلس چنان ساخته انـد      .ترنج و موز و ليمو و خرما و شيره نيشكر در آن وقت مي گرفتند                
وي شهر بر رود چنان كـه       كه سه جانب او با آب درياست كه چون آب دريا موج زند مبلغي بر بار               

 .يك جانب كه با خشك دارد كنده اي عظيم كرده اند و در آهنين محكم بر آن نهاده اند 
و عـراده هـا بـر سـر         . جانب شرقي بارو از سنگ تراشيده است و كنگره ها و مقاتالت همچنين              

ساحت شـهر   و م . خوف ايشان از طرف روم باشد كه به كشتي ها قصد آن جا كنند               . ديوار نهاده   
هزار ارش است در هزار ارش تيمه چهار و پنج طبقه و شش نيز هم هست و كوچه هـا و بازهـار                       
ها نيكو پاكيزه كه گويي هر يكي قصري است آراسته و هر طعام و ميوه و مـاكول كـه در عجـم      
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و در ميـان شـهر مسـجدي آدينـه          . ديده بودم همه آن جا موجود بود بل به صد درجه بيش تـر               
اكيزه و نيكو آراسته و حصين ، و در ساحت مسجد قبه اي بـزرگ سـاخته و در زيـر قبـه                       عظيم پ 

حوضي است از رخام و در ميانش فواره برنجين و در بازار مشرعه اي ساخته اسـت كـه بـه پـنج                       
نايژه آب بسيار بيرون مي آيد كه مردم برمي گيرند و  فاضل بر زمين مي گذرد و به دريا مي رود                      

 بيست هزار مرد در اين شهر است ، و سواد و روستاق هـاي بسـيار دارد ، و آن جـا                       ، و گفتند كه   
كاغذ نيكو سازند مثل كاغذ نيكو سازند مثل كاغذ سمرقندي بـل بهتـر ، و ايـن شـهر تعلـق بـه                        
سلطان مصر داشت ، گفتند سبب آن كه وقتي لشكري از كافر روم آمده بود و اين مسلمانان بـه                    

 آن لشكر را قهر كردند سلطان مصر خراج از آن شهر برداشت و هميشه               آن لشكر جنگ كردند و    
لشكري از آن سلطان آن جا نشسته باشد و ساالري بر سر آن لشكر تـا شـهر را از دشـمن نگـاه            
دارند ، و باجگاهي است آن جا كه كشتي هاي كه از اطراف روم و فرنگ و اندلس و مغرب بيايد                     

شكر از آن باشد ، و سلطان را آن جا كشتي ها باشد كه به روم و                 عشر به سلطان دهند ، و ارزاق ل       
سقيله و مغرب روند و تجارت كنند ، و مردم اين شهر همه شيعه باشـند ، و شـيعه بـه هـر بـالد                          

در آن جا خانه ها ساخته بر مثال رباط ها اما كسي در آن جا مقام نمـي                  . مساجد نيكو ساخته اند     
از بيرون شهر طرابلس هيچ خانه نيست مگر مشهد دو سه چنان كـه  كند و آن را مشهد خوانند و       

 .ذكر رفت 
به يك فرسنگي حصـاري ديـدم كـه    . پس از اين شهر همچنان بر طرف دريا روي سوي جنوب         

از آن جا بـرفتم بـه شـهر طرابـرزن و از     . آن را قلمون مي گفتند ، چشمه اي آب اندرون آن بود           
نو از آن جا به شهر جبيل رسيديم و آن شهري است مثلـث               . طرابلس تا آن جا پنج فرسنگ بود      

چنان كه يك گوشه آن به درياست ، و گرد وي ديواري كشيده بسيار بلند و حصين ، و همه گرد                     
كودكي را ديدم گلي سرخ و يكي سپيد تـازه          . شهر درختان خرما و ديگر درخت هاي گرمسيري         

و از . قديم سال بر چهارصد و پانزده از تاريخ عجم در دست داشت و آن روز پنجم اسفندارمذ ماه          
طاقي سنگين ديدم چنان كه راه به ميـان آن طـاق بيـرون مـي                . آن جا به شهر بيروت رسيديم       

رفت ، باالي آن طاق پنجاه گز تقديم كردم ، و از جوانب او تخته سنگ هاي سفيد برآورده چنان     
اين بنا را از خشت به مقداري بيست گـز جهـد در             كه هر سنگي از آن زيادت از هزار من بود ، و             

آغوش دو مرد گنجد ، و بر سر اين ستون ها طاق ها زده است به دو جانب همه از سنگ مهندم                      
چنان كه هيچ گچ و گل د راين ميان نيست ، و بعد از آن طاقي عظيم بر باالي آن طاق هـا بـه                         

خته سنگي را كه در آن طاق بر نهاده اسـت           ميانه راست ساخته اند به باالي پنجاه ارش ، و هر ت           
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هر يكي را هشت ارش قياس كردم در طول و در عرض چهار ارش كـه هـر يـك از آن تخمينـا                 
هفت هزار من باشد ف و اطن همه سنگ ها را كنده كاري و نقاشي خـوب كـرده چنـان كـه در                   

پرسيدم كـه   . حوالي  چوب بدان نيكويي كم كنند ، و جز اين طاقي بناي ديگر نمانده است بداي                
اين چه جاي است گفتند كه شنيده ايم كه اين در باغ فرعون بوده است و بـس قـديم اسـت ، و                        
همه صحراي آن ناحيت ستون هاي رخام است و سرستون ها و تن ستون ها همه رخام منقوش                  
مدور و مربع و مسدس و مثمن و سنگ عظيم صلب كه آهن بر آن كار نمي كند وبـدان حـوالي                      

چ جاي كوهي نه كه گمان افتد كه از آن جا بريده اند و سنگي ديگر همچو معجوني مي نمود                    هي
و اندر نواحي شام پانصد هزار ستون يا سر ستون          . آن چنان كه سنگ هاي ديگر مسخر آهن بود          

 . و تن بيش افتاده است كه هيچ آفريده نداند كه آن چه بوده است يا از كجا آورده اند 
و بـاره اي سـنگين      . نيشكر بسيار كشته بودند     .  شهر صيدا رسيديم هم بر لب دريا         پس از آن به   

همـه مسـجد حصـيرهاي مـنقش        . محكم دارد و سه دروازه و مسجد آدينه خوب با روحي تمام             
انداخته و بازاري نيكو آراسته چنان كه چون آن بديدم گمان بـردم كـه شـهر را بياراسـتند قـدوم           

و . چون پرسيدم گفتند رسم ايـن شـهر هميشـه چـون باشـد               . يده است   سلطان را يا بشارتي رس    
باغستان و اشجار آن چنان بود كه گويي پادشاهي سـاخته اسـت بـه هـوس ، و كوشـكي در آن                       

 .برآورده و بيش تر درخت ها پربار بود 
شهري بود دركنار دريا سنجي بوده بود       .چون از آن جا پنج فرسنگ بشديم به شهر صور رسيديم            

 آن جا آن شهر ساخته بود و چنان بود كه باره شهرستان صد گز بيش بـر زمـين خشـك نبـود                        و
باقي اندر آب دريا بود و باره اي سنگين تراشيده و درزهاي آن را به قير گرفته تا آب در نيايد ، و                       
مساحت شهر هزار در هزار قياس كردم و نيمه پنج شش طبقه بر سر يك ديگـر و فـواره بسـيار                      

و اين شهر صور معروف است به مال و توانگري درميان          .  و بازارهاي نيكو و نعمت فراوان        ساخته
و قاضي بود آن جا مـردي سـني مـذهب           . شهر هاي ساحل شام ، و مردمانش بيش تر شيعه اند            

و بر در شهر مشهدي راسـت كـرده انـد و آن جـا               . پسر ابوعقيل مي گفتند مردي نيك و توانگر         
و قناديل و چراغدان هاي زرين و نقره گين نهاده ، و شهر بر بلندي اسـت و                  بسيار فرش و طرح     

آب شهر از كوه مي آيد ، و بر در شهر طاق هاي سنگين ساخته اند و آب بر پشت آن طاق ها به                        
شهر اندر آورده و در آن كوه دره اي است مقابل شهر كه چون روي به مشرق برونـد بـه هجـده                       

 .فرسنگ به شهر دمشق رسند 
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و چون ما از آن جا هفت فرسنگ برفتيم به شهرستان عكه رسيديم و آن جا مدينه عكـا نويسـند        
شهر بر بلندي نهاده زميني كج و باقي هموار و در همه ساحل كه بلندي نباشد شـهر نسـازند از                     .

 و مسجد آدينه در ميان شهر است و از همه. بيم غلبه آب دريا و خوف امواج كه بر كرانه مي زند             
در دست راست قبله از بيرون قبر صالح پيغمبـر          . شهر بلندتر است و اسطوانه ها همه رخام است          

و ساحت مسجد بعضي فرش سنگ انداخته اند و بعضـي ديگـر سـبزي كشـته ، و                   . عليه السالم   
گنبد كه آدم عليه السالم آن جا زراعت كرده بود و شهر را مسـاحت كـردم درازي دو هـزار ارش                      

 پانصد ارش ، باره به غايت محكم و جانب غربي و جنوبي آن با درياسـت و بـر جانـب            بود و پهنا  
جنوب مينا است ، و بيش تر شهر هاي ساحل را ميناست و آن چيزي است كه جهـت محافظـت                   

و ديوارها بر لب آب دريا در آمـده         . كشتي ها ساخته اند مانند اسطبل كه پشت بر شهرستان دارد            
گذاشته بي ديوار اال آن كه زنجيرها سست كنند تا به زيـر آب فـرو رونـد و         و درگاهي پنجاه گز ب    

كشتي بر سر آن زنجير از آب بگذرد و باز زنجيرها بكشند تاكسي بيگانه قصـد ايـن كشـتي هـا                      
و به دروازه شرقي بر دست چپ چشمه اي است كه بيست وشش پايه فرو بايـد شـد     . نتواند كرد   

لبقر گويند و مي گويند كه آن چشمه را آدم عليه السالم پيـدا كـرده   تا به آب رسند و آن را عين ا    
و چـون از    . است و گاو خود را از آن جا آب داده و از آن سبب آن چشمه را عين البقر مي گويند                      

اين شهرستان عكه سوي مشرق روند كوهي است كه اندر آن مشاهد انبياست عليهم السالم پيدا                
و . آن جا آب داده و از آن سبب آن چشمه را عين البقـر مـي گوينـد                   كرده است و گاو خود را از        

چون ازاين شهرستان عكه سوي مشرق روند كوهي است كه انـدر آن مشـاهد انبياسـت علـيهم                   
مرا قصد افتادكـه آن مزارهـاي       . السالم و اين موضع از راه بركنار است كسي را كه به رمله رود               

مردمان عكه گفتند آن جا قومي      . زد تبارك و تعالي بجويم      متبرك را ببينم و بركات از حضرت اي       
من . مفسد در راه باشند كه هر كه را غريب بينند تعرض رسانند و اگر چيزي داشته باشد بستانند                   

نفقه كه داشتم در مسجد عكه نهادم و از شهر بيرون شدم از دروازه شـرقي روز بيسـت و سـيوم                      
 اول روز زيارت قبر عك كردم كـه بـاي شهرسـتان او بـوده                شعبان سنه ثمان و ثلثين و اربعمايه      

است و او يكي از صالحان وبزرگان بوده و چون با من دليلي نبود كه آن راه داند متحير مي بودم                     
ناگاه از فضل باري تبارك و تعالي همان روز مردي با من پيوست كه او از آذربايجان بود و يـك                     

فته بود دوم كرت بدان عزيمـت روي بـدان جانـب آورده بـود               بار ديگر آن مزارت متبركه را دريا      
بدان موهبت شكر باري را تبارك و تعالي دو ركعت نماز بگذاردم و سجده شكر كـردم كـه مـرا                     .

به ديهي رسيدم كه آن را پروة مي گفتند         . توفيق مي داد تا برعزمي كه كرده بودم وفا مي كردم            
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 را زيارت كردم و از آن جا به مغاك رسـيدم كـه آن را                ، آن جا قبر عيش و شمعون عليها السالم        
دامون مي گفتند ، آن جا نيز زيارت كردم كه گفتند قبر ذوالكفل است عليه السالم و از آن جا به                     
ديهي ديگر رسيدم كه آن را اعبلين مي گفتند و قبر هـود عليـه السـالم آن جـا بـود زيـارت آن                         

ود و قبر عزيز النبي عليه السـالم آن جـا بـود زيـارت آن          اندرحظيره او درختي خرتوت ب    . دريافتم  
كردم و روي سوي جنوب برفتم به ديهي ديگر رسيدم كه آن را حظيره مـي گفتنـد و بـر جانـب                       
مغربي اين ديه دره اي بود و در آن دره چشمه آب بود پاكيزه كه از سنگ ساخته و سقف سنگين                 

رد به دشواري در تواند رفتن و دو قبـر نزديـك            در زده و دري كوچك بر آن جا نهاده چنان كه م           
يكديگر آن جا نهاده يكي از آن شعيب عليه السالم و ديگري از آن دخترش كه زن موسي عليـه                    

مردم آن ديه آن مسجد و مزار را تعهد نيكو كنند از پاك داشـتن و چـراغ نهـادن و                     . السالم بود   
ند و بر جانب قبله آن ديه كوهي بـود و انـدر             و آن جا به ديهي شدم كه آن را اربل مي گفت           .غيره  

ميان آن كوه حظيره اي و اندر آن حظيره چهار گور نهاده بود از آن فرزندان يعقوب عليه السـالم                    
كه برادران يوسف عليه السالم بودند ، و از آن جا برفتم تلي ديدم زير آن تل غاري بود كـه قبـر                       

يارت آن جا دريافتم و از آن جا برفتم دره اي پيدا آمـد              ز. مادر موسي عليه السالم در آن غار بود         
طـول آن   . آمد كوچك و شهر طبريه بـر كنـار آن درياسـت             ) پديد(به آخر آن دره دريايي به ديد        

دريا به قياس شش فرسنگ و عرض آن سه فرسنگ باشد و آب آن دريا خوش بامزه وشـهر بـر                     
ه آب ها بدان دريـا مـي رود و مـردم آن             غربي درياست و همه آب هاي گرمابه هاي شهر و فضل          

شهر و واليت كه بركنار آن درياست همه آب از اين دريا خورند ، و شنيدم كه وقتي اميري بدين                    
شهر آمده بود ، فرمود كه راه آن پليدي ها و راه آب هاي چركين كه در آن جا بود بگشودند بـاز                       

اي بسيار در ميـان آب اسـت و زمـين دريـا             آب دريا خوش شد ، و اين شهر را ديوار ندارد و بناه            
سنگ است و منظرها ساخته اند بر سر اسطان هاي رخام كه اسطوان ها در آب اسـت ، و در آن                      
دريا ماهي بسيار است ، و درميان شهر مسجد آدينه است و بر در مسجد چشـمه اي اسـت و بـر                       

ب سـرد نياميزنـد بـر خـود         سر آن چشمه گرمابه اي ساخته اند و آب چنان گرم است كه تا بـه آ                
نتوان ريخت و گويند آن گرمابه سليمان بن داوود عليه السالم ساخته است و مـن در آن گرمابـه     
رسيدم ، و اندر اين شهر طبريه مسجدي است كه آن را مسجد ياسمن گوينـد بـا جانـب غربـي                       

ر گـرد آن    مسجدي پاكيزه در ميان مسجد دكاني بزرگ است و بر وي محراب ها ساخته و گرد ب                
دكان درخت ياسمن نشانده كه مسجد را به آن بازخوانند و رواقي است بر جانب مشرق قبر يوشع         
بن نون در آن جاست و در زير آن دكان قبر هفتاد پيغمبر است عليهم السالم كـه بنـي اسـراييل            
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د كه بني اسراييل ايشان را كشته اند ، و سوي جنوب شهر دريـاي لـوط اسـت و آن آب تلـخ دار                       
از شخصي شـنيدم كـه   . يعني درياي لوط بر كنار آن درياي لوط است اما هيچ اثري نمانده است             

گفت در درياي تلخ كه درياي لوط است چيزي مي باشد مانند گاوي از كـف دريـا فـراهم آمـده                      
سياه كه صورت گو دارد و به سنگ مي ماند اما سخت نيست و مردم آن را برگيرند و پاره كنند و                   

هرگز كرم در زير آن درخـت       . هر پاره كه از آن در زير درختي كنند          . رها و واليت ها برند      به شه 
نيفتد و در آن موضع بيخ درخت را زيان نرساند و بستان از كرم و حشرات زير زمين غمي نباشـد                     
و العهدة علي الراوي و گفت عطاران نيز بخرند و مي گويند كرمي در داروهـا افتـد و آن را نقـره                       

ويند دفع آن كند ، و در شهر طبريه حصير سازند كه مصلي نمازي از آن است همان جا به پنج                     گ
دينار مغربي بخرند ، و آن جا در جانب غربي كوهي است و بر آن كوهي است و بر آن كوه پـاره                       
اي سنگ خاره است به خط عبري بر آن جا نوشته اند كه به وقت آن كتابت ثريا بـه سـر حمـل                        

ور ابي هريره آن جاست بيرون شهر در جانب قبله اما كسي آن جا به زيارت نتواند رفتن                  بود ، و ك   
كه مرمان آن جا شيعه باشند و چون كسي آن جا به زيارت رود كودكان غوغا و غلبه بـه سـر آن                 

از اين سبب من نتوانستم زيارت آن كـردن ، چـون از             . كس برند و زحمت دهند و سنگ اندازند         
ع بازگشتم به ديهي رسيدم كه آن را كفر كنه مي گفتند و جانب جنوب ايـن ديـه                   زيارت آن موض  

پشته اي است و بر سر آن پشته صومعه ساخته اند نيكو و دري اسـتوار بـر آن جـا نهـاده و گـور        
يونس النبي عليه السالم در آن جاست و بر در صومعه چاهي است و آبي خـوش دارد ، چـون آن             

 با عكه آمدم و از آن جا تا عكه چهار فرسـنگ بـود و يـك روز در عكـه                      زيارت دريافتم از آن جا    
بعد از آن از آن جا برفتيم و به ديهي رسيديم كه آن را حيفا مي گفتند و تا رسيدن بـدين                      . بوديم  

ديه در راه ريگ فراوان بود از آن كه زرگران در عجم به كار دارند و ريگ مكـي گوينـد ، و ايـن                         
آن جا كشتي سازان بودند و آن       . است و آن جا نخلستان و اشجار بسيار دارند          ديه حيفا بر لب دري    

از آنجا جا به ديهي ديگر رفتيم به يك فرسـنگي           . كشتي هاي درياي را آن جا جودي مي گفتند          
كه آن را كنيسه مي گفتند از آن جا راه از دريا بگرديد و به كوه در شد سوي مشرق و صحراها و                       

چون فرنسگي دو برفتيم ديگر بار راه به كناردريـا          . ه وادي تماسيح مي گفتند      سنگستان ها بود ك   
افتاد و آن جا استخوان حيوانات بحري بسيار ديديم كه در ميان خاك و گل معجون شـده بـود و              

 . همچو سنگ شده از بس موج كه بر آن كوفته بود 
 تـا آن جـا هفـت فرسـنگ بـود            و از آن جا به شهري رسيديم و آن را قيساريه خوانند و از عكـه               

شهري نيكو با آب روان و نخلستان و درختان نارنج و باروي حصين و دري آهنين و چشمه هاي                   
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آب روان در شهر مسجد آدينه اي نيكو چنان كه چون در ساحت مسجد نشسته باشـند تماشـا و                    
ه بودند چنـان    تفرج دريا كنند ، و خمي رخامين آن جا بود كه همچو سفال چيني آن را تنك كرد                 

كه صد من آب در آن گنجد ، روز شنبه سلخ شعبان از آن جا برفتيم همـه بـر سـر ريـگ مكـي                          
برفتيم مقدار يك فرسنگ و ديگر باره درختان انجير و زيتـون بسـيار ديـديم همـه راه از كـوه و                       
صحرا ، چون چند فرسنگ برفتيم به شهري رسيديم كه آن شهر را كفرسـايا و كفـر سـالم مـي                      

 .ند از اين شهر تا رمله سه فرسنگ بود و همه راه درختان بود چنان كه ذكر كرده شد گفت
روز يكشنبه غره رمضان به رمله رسيديم واز قيساريه تا رمله هشت فرسنگ بود و آن شهرستاني                 
بزرگ است و باروي حصين از سنگ و گچ دارد بلند و قـوي و دروازهـاي آهنـين برنهـاده ، و از                        

يا سه فرسنگ است ، و آب ايشان از باران باشد و انـدر هـر سـراي حـوض هـاي                      شهر تا لب در   
بزرگ است كه چون پر آب باشد هركه خواهد گيرد و نيز دور مسجد آن جا را سيصـد گـام انـدر                       
دويست گام مساحت است ، بر پيش صفه نوشته بودند كه پانزدهم محرم سنه خمس و عشـرين                  

. ي و بسيار عمارات خراب كرد ام كس را از مردم خللـي نرسـيد                و اربعمايه اينجا زلزله اي بود قو      
در اين شهر رخام بسيار است و بيش تر سراها و خان هاي مردم مرخم است بـه تكلـف و نقـش                       
تركيب كرده و رخام را به اره مي برند كه دندان ندارد و ريگ مكي در آن جا مي كنند و اره مـي                        

 چوب از سنگالخ الواح مي سازند و انواع و الوان رخـام             كشند بر طول عمودها نه برعرض چنانكه      
ها آن جا ديدم از ملمع و سبز و سرخ و سياه و سفيد و همه لوني ، و آن جا نوعي زنجير است كه                      
به از آن هيچ جا نباشد و از آن جا به همه اطراف بالد مي برند ، و اين شهر رملـه را بـه واليـت                           

 .شام و مغرب فلسطين مي گويند 
يوم رمضان از رمله برفتيم به ديهي رسيديم كه خاتون مي گفتند ، و از آن جا به ديهـي ديگـر                      س

رفتيم كه آن را قرية العنب مي گفتند ، در راه سداب فراوان ديديم كه خودروي بر كـوه و صـحرا          
در اين ديه چشمه آب نيكو خوش ديديم كه از سنگ بيرون مي آمد  و آن جا آخرهـا                    . رسته بود   

و از آن جا برفتيم روي بر باال كرده تصور بود كه بـر كـوهي مـي                  . ته بودند و عمارت كرده      ساخ
چون مقداري بـاال رفتـيم صـحراي عظـيم در           .رويم كه چون برديگر جانب فرو رويم شهر باشد          

بر سر كوه شهر بيـت المقـدس نهـاده اسـت و از              . پيش آمد ، بعضي سنگالخ و بعضي خاكناك         
ت تا بيت المقدس پنجاه و شش فرسنگ واز بلخ بيت المقدس هشتصـد و               طرابلس كه ساحل اس   

 .هفتاد وشش فرسنگ است 
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يك سال شمسي بود كه از      . خامس رمضان سنه ثمان و ثلثين و اربعمائه در بيت المقدس شديم             
خانه بيرون آمده بودم و مادام در سفر بوده كه به هيچ جاي مقامي  و آسايشي تمام نيافته بـوديم       

يت المقدس را اهل شام و آن طرف ها قدس گويند ، و از اهل آن واليات كسي كـه بـه حـج                        ب. 
نتواند رفتن در همان موسم به قدس حاضر شود و به موقف بايستد و قربان عيد كنـد چنـان كـه         
عادت است و سال باشد كه زيادت از بيست هزار خلق در اوايل مـاه ذي الحجـه آن جـا حاضـر                       

د و سنت كنند و از ديار روم و ديگر بقاع همه ترسايان و جهـودان بسـيار آن                   شوند و فرزندان برن   
جا روند به زيارت كليسا و كنشت كه آن جاست و كليساي بزرگ آن جا صـفت كـرده شـود بـه                       

سواد و رستاق بيت المقدس همه كوهستان همه كشاورزي و درخت زيتون و انجير و               . جاي خود   
اي فراوان و ارزان باشد و كدخدايان باشند كه هريك پنجـاه            غيره تمامت بي آب است و نعمت ه       

هزارمن روغن زيتون در چاه ها و حوض ها پر كنند  و از آن جا به اطراف عالم برند و گويند بـه                        
زمين شام قحط نبوده است و از ثقات شنيدم كه پيغمبر را عليه السالم و الصلوة بـه خـواب ديـد                      

پيغمبر عليه السالم در جـواب      . ر خدا ما را در معيشت ياري كن         يكي از بزرگان كه گفتي يا پيغمب      
شهري است بر سـر كـوهي       . اكنون صفت شهر بيت المقدس كنم       .گفتي نان و زيت شام بر من        

نهاده و آب نيست مگر از باران و به رستاق ها چشمه هاي آب است اما به شهر نيست چه شـهر                      
وقت كه ديديم بيست هزار مرد د روي بودند و          بر سنگ نهاده است و شهري است بزرگ كه آن           

بازارهاي نيكو و بناهاي عالي و همه زمين شهر به  تخته سنگ هاي فرش انداخته و هركجا كوه      
بوده است و بلندي بريده اند و همواره كرده چنان كه چون باران بارد همه زمين پاكيزه شسـته ،                    

دا باشـد ، و جـامع مشـرقي اسـت و بـاروي              در آن شهر صناع بسيارند هر گروهي را رسته اي ج          
مشرقي شهر باروي جامع است چون از جامع بگذري صحرايي بزرگ است عظيم همـوار و آن را                  
ساهره گويند و گويند كه دشت قيامت خواهد بود و حشر مردم آن جا خواهند كـرد بـدين سـبب                     

هر وفات يابند و چـون وعـده        خلق بسيار از اطراف عالم بدانجا آمده اند و مقام ساخته تا در آن ش              
خدايا در آن روز پناه بندگان تو باش و عفو          .حق سبحانه و تعالي در رسد به ميعادگاه حاضر باشند           

بركناره آن دشت مقبره اي است بزرگ وب سـيار مواضـع بزرگـوار كـه                .تو آمين يا رب العالمين      
عالي حاجات ايشـان روا گردانـد       مردم آن جا نماز كنند و دست به حاجات بردارند و ايزد سبحانه ت             

ميـان جـامع و ايـن    .اللهم تقبل حاجاتنا و اغفر ذنوبنا سيئاتنا وارحمنا برحمتك يا ارحم الـراحمين      
دشت ساهره وادي اي است عظيم ژرف و در آن وادي كه همچون خندق اسـت بناهـاي بـزرگ             

هاده كه از آن عجب تر   است بر نسق پيشينيان و گنبدي سنگين ديدم تراشيده و بر سر خانه اي ن              
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نباشد تا خود آن را چگونه از جاي برداشته باشند و در افواه بود كه آن خانـه فرعـون اسـت و آن                        
پرسيدم كه اين لقب كه بر اين موضع نهاده است ، گفتند به روزگـار خالفـت عمـر                   . وادي جهنم   

يسـت گفـت ايـن      خطاب رضي اهللا عنه بر آن دشت ساهره لشكرگاه بزد و چون بـدان وادي نگر               
وادي جهنم است و مردم عوام چنين  گويند هر كس كـه بـه سـر آن وادي شـود آواز دوزخيـان                        

و چون از شـهر بـه سـوي    . من آن جا شدم اما چيزي نشنيدم . شنود كه صدا از آن جا برمي آيد         
جنوب نيم فرسنگي بروند و به نشيبي فرو روند چشمه آب از سنگ بيـرون مـي آيـد آن را عـين                 

عمارات بسيار بر سر آن چشمه كرده انـد و آب آن بـه ديهـي مـي رود و آن جـا                       . ان گويند   سلو
هر كه بدان آب سر و تـن بشـويد رنـج هـا              . عمارات بسيار كرده اند و بستان ها ساخته و گويند           

وبيماري هاي مزمن از و زائل شود و بر آن چشمه وقف ها بسيار كرده انـد ، و بيـت المقـدس را                        
نيك است و وقف بسيار دارد و خلق بسيار را دارو و شربت دهند و طبيبان باشند كه از                   بيمارستان  

وقف مرسوم ستانند وو آن بيمارستان و مسجد آدينه بركنار وادي جهنم است ، و چـون از سـوي                    
بيرون مسجد آن ديوار كه با وادي است بنگرند صد ارش باشد به سنگ هاي عظيم آورده چنـان                   

و از بـراي سـنگ      . يان نيست و از اندرون مسجد همه سرديوارها راست است           كه گل و گچ در م     
صخره كه آن جا بوده است مسجد هم آن جا بنا نهاده اند و ايـن سـنگ صـخره آن اسـت كـه                         
خداي عزوجل موسي عليه السالم را فرمود تا آن را قبله سازد و چون اين حكـم بيامـد و موسـي               

 آن زودي وفات كرد تا به روزگار سليمان عليه السـالم كـه        آن را قبله كرد بسي نزيست و هم در        
چون قبله صخره بود مسجد گرد صخره بساختند چنان كه صخره در ميان مسجد بود و محـراب                  
خلق و تا عهد پيغمبر ما محمد مصطفي عليه الصلوة و السالم هم آن قبله مي دانستند و نمـاز را                     

تبارك و تعالي فرمود كه قبله خانه كعبه باشد و صـفت            روي بدان جانب كردند تا آن گاه كه ايزد          
گفـتم اول هيـات و وضـع آن         .مي خواستم تا مساحت اين مسجد بكـنم         . آن به جاي خود بيايد      

مدت ها د رآن مسجد مي گشتم و نظاره مـي كـردم             . نيكو بدانم و ببينم بعد از آن مساحت كنم          
م است بر طاقي نوشته ديدم در سنگ كه         پس در جانب شمالي كه نزديك قبه يعقوب عليه السال         

و عرض صد و پنجاه و پنج ارش به گز ملك و گـز              . طول اين مسجد هفتصد و چهار ارش است         
ملك آن است كه به خراسان آن گز را شايگان گويند و آن يك ارش و نيم باشد چيزكي كم تـر                      

 و بـازار اسـت كـه        زمين مسجد فرش سنگ است و درزها به ارزير گرفته و مسجد شرقي شـهر              .
چون از بازار به مسجد روند روي به مشرق باشد درگاهي عظيم نيكو مقدا ر سـي گـز ارتفـاع در                      
بيست گز عرض اندام داده برآورده اند و دو جناح باز بريـده درگـاه و روي جنـاح و ايـوان درگـاه                        
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ن كه چشـم از     منقش كرده همه به ميناهاي ملون كه در گچ نشانده بر نقشي كه خواسته اند چنا               
ديدن آن خيره ماند و كتابتي همچنين به نقش مينا بر آن درگاه ساخته اند و لقب سـلطان مصـر                     
بر آن جا نوشته كه چون آفتاب بر آن جا افتد شعاع آن چنان باشد كه عقل در آن متحير شـود و                       

ا بـه  گنبدي بس بزرگ بر سر اين درگاه ساخته از سنگ منهدم و دو در تكلف سـاخته روي درهـ                  
زر كوفته و نقش هاي بسيار در آن كرده هر يك پانزده گـز              . برنج دمشقي كه گويي زر طالست       

چون از اين در در روند بر دست راست         . باال و هشت گز پهنا و اين در را باب عليه السالم گويند              
، دو رواق است بزرگ هر يك بيست و نه ستون رخام دارد با سرستون ها ونعل هاي مرخم ملون 

بر سر ستون ها طارق ها از سنگ زده بي گل و گچ بر سر هم نهاده چنان   . درزها به ارزير گرفته     
كه هر طاقي چهار پنج سنگ بيش نباشد و اين رواق ها كشيده است تا نزديك مقصوره ، و چون               
از در در روند بر دست چپ كه آن شمال است رواقي دراز كشيده است شصت و چهارطاق همـه                    

تون هاي رخام ، و دري ديگر است هم بر اين ديـوار كـه آن را بـاب السـقر گوينـد ، و                         بر سر س  
درازي مسجد از شمال به جنوب است تا چون مقصوره از آن باز بريده است ساحت مربع آمده كه          
قبله در جنوب افتاده است ، و از جانب شمال دو در ديگر است در پهلوي يكديگر هر يك هفـت                     

 گز ارتفاع و اين در را باب االسباط گويند ، و چون ازين در بگـذري هـم بـر                     گز عرض در دوازده   
پهناي مسجد كه سوي مشرق مي رود باز در گاهي عظيم بزرگ است و سه در پهلوي هم بر آن              
جاست همان مقدار كه باب االسباط است و همه را به آهن و برنج تكلفات كرده چنان كـه از آن                     

را باب االبواب گويند از آن سبب كه مواضع ديگـر درهـا جفـت جفـت                 نيكوتر كم باشد و اين در       
در اين رواق كه طـاق      . است مگر اين سه در است و ميان آن دو درگاه كه بر جانب شمال است                 

هاي آن بر پيلپاي هاست قبه اي است و اين را به ستون هاي مرتفع برداشته و آن را به قنـديل                      
يعقوب عليه السالم گويند و آن جاي نمـاز او بـوده اسـت و بـر                 و مسرج ها بياراسته و آن را قبه         

پهناي مسجد رواقي است و بر آن ديوار دري است بيرون آن در دو دريوزه صـوفيان اسـت و آن                     
جا جاهاي نماز و محراب هاي نيكو ساخته و خلق از متصوفه هميشه آن جا مجاور باشند و نمـاز                    

و بـر ركـن شـمالي       . رآيند كه آواز تكبير به ايشان برسد        همان جا كنند اال روز آدينه به مسجد د        
مسجد رواقي نيكوست و قبه اي بزرگ نيكو و بر قبه نوشته است كه هذا محـراب زكريـا النبـي                     
عليه السالم و گويند او اين جا نماز كردي پيوسته ، و بـر ديـوار شـرقي در ميـان جـاي مسـجد                         

نهدم كه گويي از سنگ يكپاره تراشيده اند به         درگاهي عظيم است به تكلف ساخته اند از سنگ م         
باالي پنجاه گز و پهناي سي گز و نقاشي و نقاري كرده و ده در نيكو بر آن درگـاه نهـاده چنـان            
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كه ميان هر دو در به يك پايه بيش نيست و بر درها تكلف بسيار كرده از آهن و برنج دمشـق و                       
 را سليمان بن داود عليه السـالم سـاخته اسـت از    حلقه ها و ميخ ها بر آن زده و گويند اين درگاه   

بهر پدرش و چون به درگاه در روند روي سوي مشرق از آن دو در آنچه بـر دسـت راسـت بـاب                        
الرحمه گويند و ديگر را باب التوبه و گويند اين در است كه ايزد سبحانه و تعالي توبـه داود عليـه                      

ست نغز وقتي چنان بوده كه دهليزي و دهليز را          السالم آن جا نپذيرفت و بر اين درگاه مسجدي ا         
مسجد ساخته اند و آن را به انواع فرش ها بياراسته و خدام آن جداگانه باشد و مردم بسيار آن جا                     
روند و نماز كنند و تقرب جويند به خداي تبارك و تعالي بدان كه آن جا توبه داود عليـه السـالم                      

 معصيت بازگردند و گويند داود عليه السالم پاي از عتبـه در             قبول افتاده همه خلق اميد دارند و از       
اندرون نهاده بود كه وحي آمد به بشارت كه ايزد سبحانه و تعالي توبه او پـذيرفت او همـان جـا                      
مقام كرد و به طاعت مشغول شد و من كه ناصرم در آن مقام نماز كـردم و از خـداي سـبحانه و                        

 طلبيدم خداي سبحانه و تعالي همه بندگان را توفيق آنچـه            تعالي توفيق طاعت و تبرا از معصيت      
وبـر ديـوار   .رضاي او در آن است روزي كناد و از معصيت توبه دهاد به حق محمد و آله طـاهرين    

شرقي چون به گوشه رسد كه جنوبي است و قبله بر ضلع جنـوبي اسـت و پـيش ديـوار شـمالي                       
د شدن و آن بيست گـز در پـانزده باشـد و             مسجدي است سرداب كه به درجه هاي بسيار فرو باي         

و مهد عيسي آن جا نهاده اسـت و آن مهـد سـنگين اسـت و                 .سقف سنگين بر ستون هاي رخام       
بزرگ چنان كه مردم در آن جا نماز كنند و من در آن جا نماز كردم و آن را در زمين سخت كرده      

ا بود و با مردم سـخن مـي         اند چنان كه نجنبيد و آن مهدي است كه عيسي به طفوليت در آن ج              
گفت و مهد در اين مسجد به جاي محراب نهاده اند و محراب مريم عليها السالم در اين مسـجد    
است بر جانب مشرق و محرابي ديگر از آن زكريا عليه السالم در اين جاست و آيات قرآن كه در                    

د عيسي عليه السـالم در  حق زكريا و مريم آمده است نيز بر آن محراب ها نوشته اند و گويند مول    
سنگي از اين ستون ها نشان دو انگشت دارد كه گويي كسي به دو انگشت آن                . اين مسجد بوده    

گويند به وقت وضع حمل مريم آن دو ستون را به دو انگشت گرفته بـود و ايـن                   . را گرفته است    
ه گين آويختـه  مسجد معروف است به مهد عيسي عليه السالم و قنديل هاي بسيار برنجين و نقر              

و چون از در اين مسجد بگذري هم بر ديوار شرقي چون به گوشه              . چنان كه همه شب ها سوزد       
مسجد بزرگ رسند مسجدي ديگر است عظيم نيكو دوباره بزرگ تر از مسجد مهد عيسـي و آن                  

و آن است كه خداي عزوجل مصطفي را صلي اهللا عليـه و سـلم شـب                . را مسجد االقصي گويند     
ز مكه آن جا آورد و از آن جا به آسمان شـد چنـان كـه در قـرآن آن را يـاد كـرده اسـت                          معراج ا 
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سبحان الذي اسري بعبده ليال من المسجدالحرام الي المسجداالقصي اآليه و آن جـا را عمـارتي                 
به تكلف كرده اند و فرش هاي پاكيزه افكنده و خادمان جداگانه ايسـتاده هميشـه خـدمت آن را                    

ه ديوار جنوبي بازگردي از آن گوشه مقدار دويست گز پوشـش نيسـت و سـاحت                 و چون ب  . كنند  
اين پوشـش را  . است و پوشش مسجد بزرگ كه مقصوره د راوست بر ديوار جنوبي است و غربي        

چهارصد و بيست ارش طول است در صدو پنجاه ارش عرض ودويست و هشتاد سـتون رخـامي                  
 و همه ميĤن دو ستون شش گز است همـه فـرش             است وبر سر اسطوانه ها طاقي از سنگ درزده        

رخام ملون انداخته و درزها را به ارزير گرفته و مقصوره بر وسط ديوار جنوبي است بسـيار بـزرگ                    
و قبه اي نيز عظيم بزرگ منقش به مينا چنان كه صـفت             . چنان كه شانزده ستون در آن جاست        

 ها و مسرج ها جداجـدا بـه سلسـله هـا             كرده آمد و در آن جا حصيرهايي مغربي انداخته و قنديل          
و محرابي بزرگ ساخته اند همه منقش به مينا و دو  جانب محراب دو عمود رخام                 . آويخته است   

است به رنگ عقيق سرخ ، و تمامت ازاره مقصوره رخام هاي ملون و بـر دسـت راسـت محـراب             
ـ        ن مسـجد بـه چـوب    معاويه است ، و بر دست چپ محراب عمر است رضي اهللا عنه ، و سقف اي

پوشيده است منقش و متكلف و بر ديوار مقصوره كه با جانب ساحت است پانزده درگاه اسـت ، د                    
رهاي به تكلف بر آن جا نهاده هر يك ده گز علو در شش گز عرض ، ده از آن جمله بر آن ديوار   

رهـا يكـي    كه چهارصد و بيست گز است ، و پنج بر آنكه صد و پنجاه گز است ، و از جملـه آن د                      
برنجي بيش از حدبه تكلف و نيكويي ساخته اند چنان كه گويي زرين است به سيم سوخته نقش                  
كرده و نام مامون خليفه بر آن جاست ، گويند مامون از بغداد فرستاده است و چون همه درها باز                    
كنند اندرون مسجد چنان روشن شود كه گويي ساحت بي سقف است اما وقتي كـه بـاد و بـاران               

و بر چهار جانـب ايـن پوشـش از آن شـهري از              . باشد و درها باز نكنند روشني از روزن ها باشد           
شهرهاي شام و عراق صندوق هاست و مجاوران نشسته چنان كه اندر مسجد حرام است به مكه                 

و ازبيرون پوشش بر ديوار بزرگ كه ذكر رفت رواقي است به چهل و دو طاق و                 . شرفهااهللا تعالي   
و اين رواق با رواق مغربي پيوسته و در اندرون پوشش حوضـي             . ن هاش از رخام ملون      همه ستو 

در زمين است كه چون سر نهاده باشد زمين مستوري باشد جهت آب تا چون باران آيد در آن جا                    
رود ، و بر ديوار چنوبي دري است و آن جا متوضاست و آب كه اگر كسي مجتاج وضـو شـود در                       

ضو كند چه اگر از مسجد بيرون شود بـه نمـاز نرسـد و نمـاز فـوت شـود از                    آن جا رود وتجديد و    
و همه پشت بام ها به ارزير اندوده باشد ، و در زمين مسجد حوض هـا و آبگيرهـا    . بزرگي مسجد 

بسيار است در زمين بريده چه مسجد به يك بار بر سر سنگ است چنان كه هر چند باران ببـارد                     
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 حوض هاي سنگين د رزير ناودان ها نهاده سوراخي در زير آن كـه               هيچ آب بدان فرود آيد ، و و       
و در سـه    . آب از آن سوراخ به مجري رود و به حوض رسد ملوث ناشده و آسيب به وي نرسيده                   

فرسنگي شهر آبگيري ديدم عظيم كه آب ها كه از كوه فرود آيد در آن جا جمع شود و آن را راه                      
 همه شهر فراخي آب در جـامع باشـد ، امـا در همـه سـراها                  ساختند كه به جامع شهر رود ، و در        

و . حوض هاي آب باشد از آب باران كه آن جا جز باران نيسـت و هـركس آب بـام خـود گيـرد                         
گرمابه هاو هر چه باشد همه آب باران باشد ، و اين حوض ها كه در جامع اسـت هرگـز محتـاج                       

خي بوده باشد چنان محكم كرده اند كـه         عمارت نباشد كه سنگ خاره است ، و اگر شقي يا سورا           
هرگز خراب نشود ، و چنين گفته اند كه اين را سليمان عليه السالم كرده است ، و سر حوض ها                     
چنان است كه چون تنوري و سرچاهي سنگين است بر س هر حوضي تا هيچ چيز در آن نيفتد ،                    

 . اران همي چكد و آب مي دود چنان كه هوا صافي شود و اثر نماند هنوز قطرات ب
گفتم كه شهر بيت المقدس بر سر كوهي است و زمين هموار نيست اما مسجد را زمين همـوار و                    
مستوي است ، و از بيرون مسجد به نسبت مواضع هر كجا نشيب است ديوار مسجد بلند تر است              

ان موضـع  از آن كه پي بر زمين نشيب نهاده اند و هركجا فراز است ديوار كوتاه تر است ، پس بد           
كه شهر و محل ها د رنشيب است مسجد را درهاست كه همچنان كه نقب باشد بريده اند و بـه                     
ساحت مسجد بيرون آورده و از آن درها يكي را باب النبي عليه الصلوة و السالم گويند و ايـن در                     

 به نسـبت    از جانب قبله يعني جنوب است ، و اين را چنان ساخته اند كه ده گز پهنا دارد و ارتفاع                   
درجات جايي پنج گز علو دارد يعني سقف اين ممر در جاها بيست گز علو است ، و بـر پشـت آن                       
پوشش مسجد است و آن ممر چنان محكم است كه بنايي بدان عظمي بر پشت آن ساخته اند و                   
در او هيچ اثر نكرده ، و در آن جا سنگ ها به كار برده اند كه عقل قبول نكند كه قـوت بشـري                         

ان رسد كه آن سنگ را نقل و تحويل كند ، و مي گويند آن عمـارت سـليمان بـن داود عليـه                        بد
السالم كرده است ، و پيغمبر ما عليه الصلوات و السالم در شب معـراج از آن رهگـذر در مسـجد                      

و به نزديك در بر ديوار به اندازه سپري بزرگ بر سنگ            . آمد ، و اين باب بر جانب راه مكه است           
ست ، گويند كه حمزه بن عبدالمطلب عم رسول عليه السالم آن جا نشسته است سـپري                 نقشي ا 

و بر اين در مسجد كـه ايـن ممـر    . بر دوش بسته پشت بر آن ديوار نهاده و آن نقش سپر اوست    
ساخته اند دري به د و مصراع بر آن جا نشانده ، ديوار مسجد از بيرون قريـب پنجـاه گـز ارتفـاع                        

اختن اين در آن بوده است تا مردم از آن محله را كه اين ضـلع مسـجد بـا آن                     دارد و غرض از س    
و بر در مسجد ازدسـت راسـت سـنگي در           . جاست به محله ديگر نبايد شد چون درخواهند رفت          
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ديوار است باالي آن پانزده ارش و چهار ارش عرض همچنين دراين مسجد از اين بزرگ تر هيچ       
ز و پنج گز بسيار است كه بر ديوار نهاده اند از زمين به سـي     سنگي نيست اما سنگ هاي چهار گ      

و د ر پهناي مسجد دري است مشرقي كه آن را باب العين گويند كه چون از                 . و چهل گز بلندي     
و دري ديگر است همچنـين  . اين در بيرون روند و به نشيبي فرو روند آن جا چشمه سلوان است             

ويند ، و چنين گويند كه اين در آن است كه خداي عزوجـل              در زمين برده كه آن را باب الحطة گ        
بني اسراييل را بدين در فرمود در رفتن به مسجد قوله تعـالي ادخلوالبـاب سـجدا و قولـوا حطـة                      

و در دهليـز    .نغفرلكم خطاياكم و سنزيد المحسنين و دري ديگر است و آن را باب السكينه گويند                
ر اولش بسته است كه كسي در نتـوان شـد ، گوينـد              آن مسجدي است با محراب هاي بسيار و د        

تابوت سكينه كه ايزد تبارك و تعالي در قرآن ياد كرده است آن جا نهـاده اسـت كـه فرشـتگان                      
 . و جمله درهاي بيت المقدس زير و باالي نه در است كه صفت كرده ام . برگرفتندي 

ر اسـالم آن قبلـه بـوده        صفت دكان كه ميان ساحت جامع است و سنگ صخره كه پيش از ظهو             
بر ميان آن دكاني نهاده است و آن دكان از بهر آن كرده اند كه صخره بلند بوده اسـت و                     . است  

اين دكان اساس نهاده اند سيصـد و سـي ارش در سيصـد    . نتوانسته كه آن را به پوشش درآورند   
.  همچنـين    ارش ارتفاع آن دوازده گز ، صحن آن هموار نيكـو بـه سـنگ رخـام و ديـوار هـاش                     

درزهاي آن به ارزير گرفته و چهارسوي آن به تخته سنگ هاي رخام همچـون حظيـره كـرده و                    
اين دكان چنان است كه جز بدان راه ها كه به جهت آن ساخته اند به هيچ جاي ديگر بر آن جـا                       

و حوضي در ميـان ايـن دكـان در          . و چون بر دكان روند بر بام مسجد مشرف باشند           . نتوان شد   
ر زمين ساخته اند كه همه باران ها كه بر آن جا بـه مجراهـا در ايـن حـوض  رود و آب ايـن                           زي

و چهار قبه در اين دكـان اسـت از          . حوض از همه آب ها كه در اين مسجد است پاكيزه تر است              
 .همه بزرگ تر قبه صخره است كه آن قبله بوده است 

 به ميان ساحت آمده ، و قبـه صـخره           بناي مسجد چنان نهاده است كه دكان      : صفت قبه صخره    
و اين خانه اي است مثمن راست چنان كـه هـر ضـلعي از               . به ميان دكان و صخره به ميان قبه         

اين هشتگانه سي و سه ارش است و چهار بر چهار جانـب آن نهـاده يعنـي مشـرقي و مغربـي و                        
ده كـرده انـد مقـدار       شمالي و جنوبي و ميان هر دو در ضلعي است ، و همه ديوار به سنگ تراشي                

بيست ارش ، و صخره را به مقدار صد گز دور باشد و نه شكلي راست دارد يعني مربع يا مدور بل           
سنگي نامناسب اندام است چنان كه سنگ هاي كگوهي ، و به چهار جانب صخهر چهـار سـتون        

 جفتـي اسـطوانه   بنا كرده اند مربع به باالي ديوار خانه مذكور ، و ميا ن هر دوستون از چهارگانـه         
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رخام قايم كرده همه به باالي آن ستون ها ، و بر سر آن دوازده سـتون اسـطوانه بنيـاد گنبـدي                       
است كه صخره در زير آن است و دور صد وبيست ارش باشد و ميان ديوار خانه و اين ستون هـا                      

 و از يـك  يعني آنچه مربع است و بنا كرده اند ستون مي گـويم و آنچـه تراشـيده    . و اسطوانه ها    
پاره سنگ ساخته مدور آن را اسطوانه مي گويم اكنون ميان اين ستون هـا و ديـوار خانـه شـش                      
ستون ديگر بنا كرده است از سنگ هاي مهندم و ميان هر دو ستون سه عمـود رخـام ملـون بـه        
قسمت راست نهاده چنان كه در صف اول ميان دو ستون دو عمود بود اين جـا ميـان دو سـتون                      

و بـر سـر     . است ، و سر ستون ها را به چهار شاخ كرده كه هر شاخي پايه طاقي است                  سه عمود   
عمودي دو شاخ چنان كه بر سر عمودي پايه دو طاق و بر سر ستوني پايه چار طاق افتاده است ،                     
آن وقت اين گنبد عظيم بر سر اين دوازده ستون كه به صخره نزديك است چنـان اسـت كـه از                      

ه چون سركوهي پيدا باشد ، زيرا كه از بن گنبد تا سر گنبد سي ارش باشد                 فرسنگي بنگري آن قب   
، وبر سر بيست گز ديوار و ستون نهاده است كه آن ديوار خانه است و خانه بركان نهـاده اسـتكه                 

و بـام و    . آن دوازده گز ارتفاع دارد ، پس از زمين ساحت مسجد تا سر گنبد شصت و دو گز باشد                    
جارت پوشيده سات ، و بر سر ستون ها و عمود ها و ديوار به صنعتي كه مثل                  سقف اين خانه به ن    

و صخره مقدار باالي مردي از زمين برتـر اسـت ، و حظيـره اي از رخـام برگـرد او      . آن كم افتد  
كرده اند تا دست به وي نرسد ، صخره سنگي كبود رنگ است و هرگز كسي پاي بـر آن ننهـاده            

 است يك جاي نشيبي دارد و چنان است كه گويي بـر آن جـا كسـي                  و از آن سو كه قبله     . است  
رفته است و پايش بدان سنگ فرو رفته است چنان كه گويي گل نرم بوده كـه نشـان انگشـتان                     
پاي در آن چا بمانده است و هفت پي چنين برش است ، و چنان شنيدم كه ابراهيم عليه السـالم               

و . بوده است بر آن جا رفته و آن نشان پاي اوست             آن جا بوده است و اسحق عليه السالم كودك        
و خانـه بـه فـرش هـاي نيكـو           . در آن خانه صخره هميشه مردم باشـند از مجـاوران و عابـدان               

و از ميان خانه بر سر صخره قنديلي نقره بر آويخته است به سلسـله               . بياراستند از ابريشم و غيره      
رفتم يك هزار من نقره آالت در آن جا بـود  قنديل ها سلطان مصر ساخته است چنانچه حساب گ        

، شمعي ديدم همان جا بس بزرگ چنان كه هفت ارش درازي او بود سـطبري سـه شـبر چـون                      
كافور زباجي و به عنبر سرشته بود و گفتند هر سال سلطان مصر بسيار شمع بـدان جـا فرسـتد و                  

 آن جايي است كه سـوم خانـه         يكي از آن ها اين بزرگ باشد و نام سلطان به زر بر آن نوشته ، و                
خداي سبحانه و تعالي است چه ميان علماي دين معـروف اسـت كـه هـر نمـازي كـه در بيـت                        
المقدس گذارند به بيست و پنج هزار نماز قبول افتد و آنچه به مدينه رسول عليه الصلوة و السالم         
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 تعالي گذارند به صـد      كنند هر نمازي به پنجاه هزار نماز شمارند و آنچه به مكه معظمه شرفهااهللا             
گفتم كه  . هزار نماز قبول افتد ، خداي عزوجل همه بندگان خود را توفيق دريافت آن روزي كناد                 

بام ها و پشت گنبد به ارزير اندوده اند و به چهار جانب خانه درهاي بـزرگ برنهـاده اسـت ، د و                        
 قبـه اي اسـت كـه آن را قبـه            و بعد از اين خانه    . مصراع از چوب ساج ، و آن درها پيوسته باشد           

سلسله  گويند ، و آن آن است كه داود عليه السالم آن جا آويخته است كه غير از خداوند حـق را          
دست بدان نرسيدي و ظالم و غاصب را دست بدان نرسيدي و اين معني نزديـك علمـا مشـهور                    

ب قبه گشاده   است ، و آن قبه بر سر هشت عمود رخام است و شش ستون سنگين ، و همه جوان                  
و هم بر اين دكان قبه      . است اال جانب قبله كه تا سربسته است و محرابي نيكو در آن جا ساخته                

اي ديگر است بر چهار عمود رخام و آن را نيز جانب قبله بسته است ، محرابي نيكو بر آن ساخته                     
 كـه همـوار     آن را قبه جبرييل گويند ، و فرش در اين گنبد نيست بلكه زمينش خود سنگ اسـت                 

كرده اند ، گويند شب معراج براق را آن جا آورده اند تا پيغمبر عليه الصلوة و السالم گويند ، ميان                     
اين قبه نيز بر چهار ستون رخـام اسـت و گوينـد شـب               . اين قبه و قبه جبرييل بيست ارش باشد         

 نهاد تا بـاز بـه       معراج رسول عليه السالم و الصلوة اول به قبه صخره نماز كرد و دست بر صخره               
و رسول صلي اهللا عليه و سلم از آن جـا  . جاي خود شد و قرار گرفت و هنوز آن نيمه معلق است            

و در زيـر  . به آن قبه آمد كه بدو منسوب است و بر براق نشست و تعظيم ايـن قبـه از آن اسـت                  
صـخره  و گوينـد چـون   . صخره غاري است بزرگ چنان كه همشه شمع در آن جا افروخته باشد           

 .حركت برخاستن كرد زيرش خالي شد و چون قرار گرفت همچنان بماند 
به شش موضع راه بر دكان است و هريكـي را          : صفت درجات راه دكان كه بر ساحت جامع است          

از جانب قبله دو راهي است كه به آن درجه ها بر روند كه چون بر ميان جايي ضـلع                    . نامي است   
آن را كه بـر دسـت       . اب بر دست راست باشد و ديگر بر دست چپ         دكان بايستند يكي از آن درج     

و مقام النبـي    . راست بود مقام النبي  عليه السالم گويند وآن را كه بر دست چپ بود مقام غوري                  
از آن گويند كه شب معراج پيغمبر عليه الصلوة و السالم بر آن درجات بر دكـان رفتـه اسـت و از                       

اكنون اين درجات راپهناي بيسـت  .ا ه حجاز نيز بر آن جانب است         و ر . آن جا در قبه صخره رفته       
ارش باشد ، همه درجه ها از سنگ تراشيده منهدم چنان كه هر درجه بـه يـك پـاره يـا دوپـاره                        
سنگ است مربع بريده و چنان ترتيب ساخته كه اگر خواهند با ستور به آن جا بر توانند شد ، و بر           

گ رخام سبز كه به زمرد شبيه است اال بر آن كه بر اين رخام               سر درجات چهار ستون است از سن      
و باالي هر عمودي از اين ده ارش باشد و سطبري چندان كـه              . ها نقطه بسيار است از هر رنگ        
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و بر سر اين چهار عمود سه طاق زده است چنان كه يكي مقابـل در و                 . در آغوش دو مرد گنجد      
رده و اين شرفه و كنگره برنهاده چنان كه مربعـي مـي            و پشت طاق ها راست ك     . دو بر دو جانب     

و اين عمودها و طاق ها را همه به زر و مينا منقش كرده اند چنـان كـه از آن خـوب تـر                         . نمايد  
و دارافزين دكان همه سنگ رخام سبز منقط است و چنان است كه گويي بر مرغزار گـل                  . نباشد  

 يك موضع سه درجه بسته است يكي محـاذي          و مقام غوري چنان است كه بر      . ها شكفته است    
دكان و دو بر جنب دكان چنان كه از سه جاي مردم بـر رونـد و از ايـن جـا نيـز بـر سـه درجـه                              
همچنان عمودها نهاده است و طاق بر سر آن زده و شرفه نهاده و درجات هم بـدان ترتيـب كـه                 

ي و بر پيش ايوان نوشته بـه        آن جا گفتم از سنگ تراشيده ، هر درجه دو يا سه پاره سنگ طوالن              
و گفتنـد ايـن ليـث الدولـه بنـده           . زر و كتابه لطيف كه امر به االمير ليث الدولة نوشتكين غوري             

و جانب مغربي دكان هـم دو جايگـاه         . سلطان مصر بوده و اين راه ها و درجات وي ساخته است             
و بر جانب مشرقي    . گفتم  درجه ها بسته است و راه كرده همچنان به تكلف كه شرح ديگر ها را                

هم راهي است همچنان به تكلف ساخته و عمودها زده و طـاق سـاخته و كنگـره برنهـاده آن را                      
و از جانب شمالي راهي است از همه عالي تر و بزرگ تر و همچنان عمودها                . مقام شرقيي گويند    

ه كـه سـاخته انـد       و تقدير كردم كه بدين شش را      . و طاق ها ساخته و آن را مقامي شامي گويند           
صدهزار دينار خرج شده باشد ، و بر ساحت مسجد نه بر دكان جايي است چنـدان كـه مسـجدي          
كوچك بر جانب شمالي كه آن را چون حظيره ساخته اند از سنگ تراشيده و ديـوار او بـه بـاالي                 
مردي بيش باشد و آن را محراب داود گويند، و نزديك حظيره سنگي است به باالي مـردي كـه                    
سر وي چنان است كه زيلوي كوچك تر از آن موضع افتد سنگ ناهموار ، و گويند ايـن كرسـي                     
سليمان بوده است ، و گفتند كه سليمان عليه السالم بر آن جا نشستي بـدان وقـت كـه عمـارت                      
مسجد همي كردند ، اين معني در جامع بيت المقدس ديده بودم و تصوير كرده و همـان جـا بـر                      

 . م تعليق زده ، از نوادر به مسجد بيت المقدس درخت حور ديدم روزنامه كه داشت
چهارشـنبه  . پس از بيت المقدس زيارت ابراهيم خليل الرحمن عليه الصلوة و السالم عـزم كـردم     

و از بيت المقدس تا آن جـا كـه آن مشـهد اسـت               . غره ذي القعده سنه ثمان و ثلثين و اربعمائه          
و بر راه ديه هاي بسيار است و زرع و قاغ بسـيار  . ي رود شش فرسنگ است و راه سوي جنوب م       

بـه دو فرسـنگي     .است و درختان بي آب از انگور و انجير و زيتون و سماق خودروي نهايت ندارد                 
شهر چهار ديه است و آن جا چشمه اي اسـت و بـاغ و بسـاتين بسـيار و آن را فـراديس گوينـد                          

المقدس ترسايان را جايي است كه آن را عظيم         و به يك فرسنگي شهر بيت       . خوشي و موضع را     
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بزرگ مي دارند و هميشه قومي آن جا مجاور باشند و زايـران بسـيار رسـند و آن را بيـت اللحـم                     
و ترسايا ن آن جا قربان كنند و از روم آن جا بسيار آيند ، و من آنروز كه از شـهر بيامـدم        . گويند  

 .شب آن جا بودم 
اهل شام و بيت المقدس ايـن مشـهد را خليـل گوينـد و نـام ديـه           .صفت خليل صلوات اهللا عليه    

و دبين ديه   . نگويند ، نام آن ديه مطلون است و بر اين مشهد وقف است با بسيار ديه هاي ديگر                   
چشمه اي است كه از سنگ بيرون مي آيد آبكي اندك ، و راهي دور جوي بريده و آن را نزديك                     

آن آب را در آن حـوض همـي         . ه حوضي ساخته اند سرپوشـيده       ديه بيرون آورده ، و از بيرون دي       
مشهد بر كنار ديه است از سوي جنوب و . گيرند تا تلف نشود تا مردم ديه و زايران را كفاف باشد     

مشهد چهار ديـواري اسـت از سـنگ تراشـيده سـاخته و بـاالي آن                 . آن جا جنوب مشرقي باشد      
ار بيست ارش ، سـر ديـوار دو ارش ثخانـت دارد و              هشتاد ارش در پهناي چهل ارش ، ارتفاع ديو        

محراب و مقصوره كرده است از پهناي اين عمارت و در مقصوره محراب هاي نيكو ساخته انـد ،                   
و دو گور در مقصوره نهاده است چنان كه سرهاي ايشان از سوي قبله اسـت و هـر دو گـور بـه                        

 راست است قبر اسحق بن ابـراهيم        سنگ هاي تراشيده به باالي مردي برآورده اند آن كه دست          
است و ديگر از آن زن اوست عليه السالم ، ميان هـر دو گـور مقـدار ده ارش باشـد ، و در ايـن                           
مشهد زمين و ديوار را به فرش هاي قيمتي و حصيرهاي مغربي آراسته چنان كه از ديبـا نيكـوتر                    

ده سـلطان مصـر اسـت       بود و مصلي نمازي حصير ديدم آن جا كه گفتند اميـر الجيـوش كـه بنـ                 
فرستاده است ، گفند آن مصلي در مصر به سي دينار زر مغربي خريده اند كه اگر آن مقدار ديباي                    

چون از مقصوره بيرون روند به ميـان        .رومي بودي بدان بها نيرزيدي و مثل آن هيچ جايي نديدم            
ن قبـر ابـراهيم     ساحت مضد دو خانه است هر دو مقابل قبله ، آنچه بر دست راست اسـت انـدر آ                  

خليل صلوات اهللا عليه است و آن خانه اي بزرگ است ، و در اندرون آن خانه اي ديگر است كـه                    
گرد او برنتواند گشت ، و چهار دريچه دارد كه زايران گرد خانه مي نگرند و از هر دريچـه قبـر را                       

 سـنگ بـرآورده بـه       و خانه را زمين و ديوار در فرش هاي ديبا گرفته است و گوري از              . مي بينند   
مقدار سه گز و قنديل ها و چراغدان  ها نقره گين بسيار آويخته ، و آن خانه ديگر كه بـر دسـت                        
چپ قبله است اندر آن گور ساره است كه زن ابـراهيم عليـه السـالم بـود و ميـان هـر دو خانـه                          

سرجه هاي  رهگذري كه در هر دو خانه در آن رهگذر است چون دهليزي و آن جا نيز قناديل و م                  
بسيار آويخته و چون از اين هر دو خانه بگذرند دو گورخانه ديگر است نزديـك هـم ، بـر دسـت                       

و بعد از آن . راست قبر يعقوب پيغمبر عليه السالم است و از دست چپ گورخانه زن يعقوب است               
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ور خانه هاست كه ضيافت خانه هاي ابراهيم صلوات اهللا عليه بوده است ، و دراين مشهد شش گ                 
و از اين چار ديوار بيرون نشيبي است و از آن جا گور يوسف بن يعقوب عليه السالم است                   . است  

، گنبدي نيكو ساخته اند و گوري سنگين كرده و بر آن جانب كه صحراست ميـان گنبـد يوسـف             
 و  عليه السالم و اين مشهد مقبره اي عظيم كرده اند و از بسياري جاها مرده را بدان جا آورده اند                   

و بربام مقصوره كه در مشهد است حجره ها ساخته انـد مهمانـان را كـه آن جـا                    . دفن كرده اند    
رسند و آن را اوقاف بسيار باشد از ديه ها و مستغالت در بيت المقدس و آن جا اغلب جو باشـد و                       

، آن جا   گندم اندك باشد و زيتون بسيار باشد ، مهمانان و مسافران و زايران را نان و زيتون دهند                   
مدارها بسيار است كه به استر و گاو همه روز آرد كنند ، و كنيزكان باشند كه همه روز نان پزند و                      
نان هاي ايشان هر يكي يك من باشد ، هر كه آن جا رسد او را هر روز يك گرده نـان و كاسـه                         

يه السـالم   اي عدس به زيت پخته دهند و مويز نيز دهند و اين عادت از روزگار خليل الرحمن عل                 
تا اين ساعت برقاعده مانده و روزي باشدكه پانصد كس آن جا برسند و همه را آن ضيافت مهيـا                    

گويند اول اين مشهد را در نساخته بودند و هيچ كـس در نتوانسـتي رفتـي اال از ايـوان از                      . باشد  
لت هاي چون مهدي به ملك مصر بنشست فرمود تا آن را در بگشادند و آ.بيرون زيارت كردندي    

بسيار بنهادند و فرش و طرح و عمارت بسيار كردند ، و در مشهد بـر ميـان ديـوار شـمالي اسـت                    
چنان كه از زمين به چهار گز باالست و از هر دو جانب درجات سنگين ساخته انـد كـه بـه يـك                        

 .جانب بر روند و به ديگر جانب فرو روند و دري آهنين كوچك بر آن جا نشانده است 
ن جا به بيت المقدس آمد م و از بيت المقدس پياده با جمعي كـه عـزم سـفر حجـاز                 پس من از آ   

به نيمـه ذي    . دليل مردي جلد و پياده رو نيكو بود او را ابوبكر همداني مي گفتند               . داشتند برفتم   
القعده سنه ثمان و ثلثين و اربعمائه از بيت المقدس برفتم سه روز را به جاي رسـيديم كـه آن را                      

به منزلي ديگر رسيديم كه آن را وادي القري         . ي گفتند و آن جا نيز آب روان و اشجار بود            ارعز م 
مي گفتند ، به منزل ديگر رسيديم كه از آن جا به ده روز به مكه رسيدم و آن سال قافله از هـيچ                 

م پس كه به سكة العطارين فرود آمدم برابر باب النبي عليه السال           . طرف نيامد و طعام نمي يافت       
چون از عرفات بازگشتم دو روز به مكه        . روز دوشنبه به عرفات بوديم مردم پرخطر بودند از عرب           

 . بايستادم و به راه شام بازگشتم سوي بيت المقدس 
شرح مكه و حج اين جا ذكر       . پنجم محرم سنه تسعه و ثلثين و اربعمايه هالليه به قدس رسيديم             

ترسايان را به بيت المقدس كليسايي است كه آن را بيعة            . نكردم تا به حج آخرين به شرح بگويم       
و هر سال از روم خلق بسيار آن جـا آينـد بـه زيـارت و     . القمامه گويند و آن راعظيم بزرگ دارند   
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و به روزگاري كه عزيز مصرالحاكم بامراهللا بـود         . ملك الروم نيز نهاني بيامد چنان كه كس نداند          
حاكم از آن خبر داشت ركابداري از آن خود نزديك او فرستاد و نشان . قيصر روم آن جا آمده بود   

دادكه بدان حيلت و صورت مردي در جامع بيت المقدس نشسته است نزديـك وي رو بگـو كـه                    
حاكم مرا نزديك تو فرستاده است و مي گويد تا ظن نبري كه من از تو خبر ندارم اما ايمن باش                     

هم حاكم فرمود تا آن كليسـيا را غـارت كردنـد و بكندنـد و                و  . كه به تو هيچ قصد نخواهم كرد        
بعد از آن قيصر رسوالن فرستاد و هدايا وخدمت هاي بسيار كرد            . خراب كردند ومدتي خراب بود      

، و صلح طلبيد و شفاعت كرد تا اجازت عمارت كليسيا دادند و باز عمارت كردند ، و ايـن كليسـيا                 
همه به تكلـف بسـيار سـاخته از         . دمي را در آن جا باشد       جايي وسيع است چنان كه هشت هزار آ       

و كليسيا را از اندرون به ديباهاي رومي پيراسته و مصور كـرده و        . رخام رنگين و نقاشي و تصوير       
بسيار زر طال بر آن جا به كار برده و صورت عيسي عليه السالم چند جـا سـاخته كـه بـر خـري                         

و اسـماعيل و اسـحق و يعقـوب و فرزنـدان او علـيهم             نشسته و صورت ديگر انبيا چون ابـراهيم         
السالم بر آن جا كرده و به روغن سندروس به دهن كرده و به اندازه هر صورتي آبگينه اي رفيق                    
ساخته و بر روي صورت ها نهاده عظيم شفاف چنان كه هيچ حجاب صورت نشده اسـت و آن را                   

و . وز آن آبگينه ها را خادمان پـاك كننـد           جهت گرد و غبار كرده اند تا بر صورت ننشيند و هر ر            
جز اين چند موضع ديگر است همه به تكلف چنان كه اگر شرح آن نوشته شود به تطويل انجامد                   

در اين كليسيا موضعي است به دو قسم كه بر صفت بهشت و دوزخ ساخته اند يك نيمـه از آن                     . 
 دوزخ و آنچه بدان ماند و آن        وصف بهشتيان و بهشت است و يك نيمه از آن صورت دوزخيان و            

و در اين كليسا بسـا قسيسـان و راهبـان           . جايي است كه همانا در جهان چنان جاي ديگر نباشد           
 .نشسته باشند و انجيل خوانند و نماز بكنند و شب و روز به عبادت مشغول باشند 
بـاد  . به مكه روم    پس از بيت المقدس عزم كردم كه در دريا نشينم و به مصر روم و باز از آن جا                    

به شهري رسيديم   . به راه خشك برفتم و به رمله بگذشتم         . معكوس بود به دريا متعذر بود رفتن        
كه آن را عسقالن مي گفتند و بازار و جامع نيكو ، و طاقي ديدم كه آن جـا بـود كهنـه ، گفتنـد                          

د فـراوان   مسجدي بوده است ، طاقي سنگين عظيم بزرگ چنان كه اگر كسي خواستي خراب كن              
و از آن جا برفتم در راه بسيار باديه ها و شهرها ديـدم كـه                . مالي خرج بايأ كرد تا آن خراب شود         

به جايي رسيدم كه آن را طينه مي گفتند و آن بندر بـود              .شرح آن مطول مي شود تخفيف كردم        
جزيـره اي  در كشتي نشستم تا تنيس و آن تنـيس  . و از آن جا به تنيس مي رفتند        . كشتي ها را    

است و شهر ينيكو و از خشكي دو ر است چنان كه از بام هاي شهر ساحل نتوان ديـد ، شـهري                       
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به قياس ده هزار دكـان در آن جـا باشـد و صـد     . انبوه و بازارهاي نيكو و دو جامع در آن جاست   
و ان جا در تابستان در بازرها كشگاب فروشند كهشهري گرمسـطر اسـت و               . دكان عطاري باشد    

از . و آن جا قصب رنگين بافند از عمامه ها و قوايه ها و آنچه زنـان پوشـند                  . جوري بسيا باشد    رن
اين قصب هاي رنگين هيچ جا مثل آن نبافند كه در تنيس ، و آن چه سپيد باشد به دمياط بافتند                     

شنيدم كه ملك فـارس بيسـت       . ، و آن چه در كارخانه سلطاني بافند به كسي نفروشند  و ندهند               
هزار دينار به تنيس فرستاده بود تا به جهت او يك دست جامه خاص بخرند و جچند سال آن جا                    

و آن جا بافندگان معروفند كه جامه خاص بافند ، شنيدم كه كسـي آن  . بودند و تنئوانستند خيدن    
نـد  گفت. جا دستار سلطان مصر بافته بود آن را پانصد دينار زر مغربي فرمود و من آن دستار ديدم                   

چهار هزار دينار مغربي ارزد ، و بدين شهر تنيس بوقلمون بافند كـه در همـه عـالم جـاي ديگـر                       
آن جامه اي زرين است كه به هروقتي از روز به لوني ديگر نمايد و به مغـرب و مشـرق                     .  نباشد  

آن جامه از تنيس برند و شنيدم كه سلطان روم كسي فرستاده بود و از سـلطان مصـر درخواسـته       
سـلطان قبـول نكـرد و او را از آن      .  كه صد شهر از ملك وي بستاند و تنيس را به وي دهـد                بود

چون آب نيل زيادت شود ، آن وقـت بـدين جزطـره و شـهر                . شهر مقصود قصب و بوقلمون بود       
حوض هاي عظيم ساخته اند به زير زمين فرود رود و آن را استوار كـرده و ايشـان آن را مصـانع                       

راه آب بگشايند آب دريا در حوض هـا و مصـانع و رود و آب ايـن شـهر از ايـن                       خوانند ، و چون     
مصنع هاست كه به وقت زياده شدن نيل پركده باشند و تاسـال ديگـر از آن آب برمـي دارنـد و                       

و مصانع وقف نيز بسيار باشـد       . استعمال مي كنند و هركمه را بيش باشد به ديگران مي فروشند             
 اين شهر تنيس پنجاه هزار مرد باشد و مدام هزار شكتي در حوالي شـهر        دو در . كه به غربا دهند     

بسته باشد از آن بازرگانان و نيز از آن سلطان بسيار باشد چه هرچه به كار آطد همه بـدين شـهر                      
و . بايد آورد كه آن جا هيچ چيز نباشد و چون جزيره اي است تمامت معامالت به كشـتي باشـد                     

و از  . مقيم باشد احتياط را تا از فرنگ و روم كس قصد آن نتوان كـرد                آن لشكري تمام با سالح      
ثقات شنودم كه هر روز هزار دينار مغربي از آن جا به خزينه سلطان مصـر برسـد چنـان كـه آن                       

و محصل آن مال يك تن باشد كه اهل شهر دو تسليم كنند در يك               . مقدار به روزي معين باشد      
 كه هيچ از آن منكسر نشود و از هيچ كس به عنف چيزي نستاند               روز معين و وي به خزانه رساند      

و قصب و بوقلمون كه جهت سلطان بافند همه را بهاي تمام دهند چنان كه مردم به رغبت كار                   . 
سلطان كنند نه چنان كه در ديگر واليت ها كه از جانب ديوان و سلطان بر صناع سخت پردازنـد   

و ميـوه و خواربـار      . ان بوقلمون بافند به جهت خاص سلطان        و جامه عماري شترا و نمدزين اسپ      . 
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و آن جا آالت آهن سازندچون مقراض و كارد و غيره و مقراضي ديدم              . شهر از رستاق مصر برند      
كه از آن جا به مصر آورده بودند پنج دينار مغربي مي خواستند چنان بد كه چون مسمارش برمي                   

و آن جا زنان را علتي مي افتـد         .  مي كرند در كار بود       كشيدند گشوده مي شد و چون مسمار فرو       
به اوقات كه چون مصروعي دو سه بار بانگ كنند وباز به هوش آيندو در خراسان شنيده بودم كه                   
جزيره اي است كه زنان آن جا چون گربگان به فرياد مي آيند و آن بر اين گونه است كـه ذكـر                       

و ما به جانب مصر روانه شديم و چـون   . ست روز رود    و ازتنيس به قسطنطنيه كشتي به بي      . رفت  
و آن شاخ آب را كه مـا در         . به نزديك دريا مي رسد شاخ ها مي شود و پراكنده در دريا مي ريزد                

آن مي رفتيم رومش مي گفتند و همچنين كشتي از روي آب مي آمد تا به شهري رسـيديم كـه                     
خواربار است و كشتي بسيار مي سـازند و هـر           آن را صالحيه مي گفتند و اين روستاي پرنعمت و           

ژك را دويست خروار بار مي كنند و به مصر مي برند تا در دكان بقال مي رود كه اگر نـه چنـين                        
و مـا بـدين     . بودي آزوقه آن شهر به پشت ستور نشايستي داشتن با آن مشغعله كـه آن جاسـت                  

 روز يكشنبه هفتم صفر سنه تسـع        .صالحيه از كشتي بيرون آمديم و آن شب نزديك شهر رفتيم            
 .وثلثين و اربعمائه كه روز اورمزد بود از شهريورماه قديم در قاهره بوديم 

آب نيل ازميان جنوب و مغرب مي آيد و به مصر مـي گـذرد و بـه                  : صفت شهر مصر و واليتش      
و .ذ  آب نيل چون زيادت مي شود دو بار چندان مي شود كه جيحون به ترم              . درياي روم مي رود     

اين آب از واليت نوبه مي گذرد و به مصر مي آيد و واليـت نوبـه كوهسـتان اسـت و چـون بـه              
تا آن جا سيصـد   . صحرا رسد واليت مصر است و سرحدش كه اول آن جا رسد اسوان مي گويند                

و آن واليـت را صـعيد االعلـي مـي           . و بر لب آب همه شهر ها و واليت هاست           . فرسنگ باشد   
كشتي به شهر اسوان رسد از آن جا برنگذرد چه آب از درهاي تنـگ بيـرون مـي                   و چون   . گويند  

و از آن باالتر سوي جنوب واليت نوبه است و پادشاه آن زمـين ديگراسـت و                 . آيد و تيز مي رود      
بازرگانان آن جا روند و مهره و شانه و         . مردم آن جا سياه پوست باشندو دين ايشان ترساي باشد           

ديدم كه از نوبـه گنـدم و        . و به مصر بده يا نوبي باشد يا رومي          .  جا برده آورند     پسد برند و از آن    
و گويند نتوانسته اند كه منببع آب نيل را بـه حقيقـت بداننـد و                . ارزن آنرده بودند هر دوسياه وبد       

شنطدم كه سلطان مصر كس فرستاد تا يك ساله راه بركنار نيل رفته و تفحص كردند هيچ كس                  
و . ندانست اال آن كه گفتند كه از جنوب از كوهي مي آيد كه آن را جبل القمر گوينـد                  حقيقت آن   

چون آفتاب به سر سرطان رود آب نيل زيادت شدن گيرد از آن جا كه به زمستان كـه قـرار دارد                      
به شهر مصر مقياس ها و نشـان        . بيست ارش باال گيرد چنان كه به تدريج روز به روز مي افزايد              
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ند و عملي باشد به هزار دينار معيشت كه حافظ آن باشد مكه چند مي افزايـد و از آن                    ها ساخته ا  
روز كه زيادت شدن گيرد مناديان به شهر اندر فرسـتدكه ايـزد سـبحانه و تعـالي امـروز در نيـل                       
چندين زيادت گردانيد و هر روز چندين اسبع زطادت شدو چون يك گز تمام يـم شـود آن وقـت               

ادي مي كنند تا هجده ارش برآيد و ان هجده ارش معهود اسـت يعنـي هـر                  بشارت مي زنند و ش    
وقت كه از اين كم تر بود نقصان گويند وصدقات دهند ونذرها كنندو اندوه و غم خورند چون اين                   
مقدار بيش شود شادي ها كنند و خرمي ها نمايند و تاهجده گز باال نرود خراج سلطان بر رعيـت                    

 بسيار بريده اند و بـه اطـراف رانـده و از آن جـا جـوي هـا ي كوچـك                       و از نيل جوي ها    . ننهند  
و دوالب ها ساخته اند چندان كـه        . بر آن ديه ها و واليت هاست        . برگرفته اند يعني از آن انها ر        

و دوالب ها ساخته اند چنـدان كـه         . حصر و قياس آن دشوار باشد همه ديه ها و واليت ها ست              
هه ديه هاي واليت مصر بر سربلندي ها و تل ها باشد و به وقـت                حصر روقياس آن دشوار باشد      

زيادت نيل همه آن واليت در زير آب باشد ديه ها از اين سبب بر بلندي هـا سـاخته انـد اغـرق                        
و از سر واليت تا آخرش سكري ساخته اند         . نشود ، و از هر ديهي به ديهي ديگر به زورقي روند             

و هـر سـال ده هـزار دينـار مغربـي از             . ند يعني از جنب نيل      از خاك كه مردم از سر آن سكر رو        
و مـردم آن واليـت همـه        . خزانه سلطان به دست عاملي معتمد بفرستد تا آن عمارت تازه كننـد              

و در  . اشغال ضروري خود را ترتيب كرده باشند آن چهار ماه كه زمين ايشـان در زيـر آب باشـد                     
 پزد كه چهار ماه كفاف وي باشـد و خشـك كننـد              سواد آن جا و روستاهاش هر كس چندان نان        

و قاعده آب چنان است كه از روز ابتدا چهل روز مي افزايد تا هجده ارش باال گيرد                  . تازيان نشود   
و بعد از آن چهل روز ديگر برقرار بماند هيچ زياد و كـم نشـود و بعـد از آن بـه تـدريج روي بـه                            

و چون آب كم آمدن گيرد      .  كه زمستان بوده باشد      نقصان نهد به چهل روز ديگر تا آن مقام رسد         
و همه زرع ايشان    . مردم بر پي آن مي روند و آنچه خشك مي شود زراعتي كه خواهند مي كنند                 

و . شهر مصر ميان نيـل و درياسـت         . صيفي و شتوي بر آن كيش باشد و هيچ آب ديگر نخواهد             
 . ا مي ريزد نيل از جنوب مي آيد و روي به شمال مي رود و در دري

و اسكندريه بر لب درياي روم و كنار نيل اسـت ، و از      . و از مصر تا اسكندريه سي فرسنگ گيرند         
آن جا ميوه بسيار به مصر آورند به كشتي و ان جا مناره است كه من ديدم آبادان وبد به اسكنديه                

ميـان كـه از اسـتانبول       و آن جا طعني بر آن مناره آيينه اي حراقه ساخته بودند كه ره كشتي رو               . 
و روميان بسيار جـد و      . مي آمدي چون به مقابل آن رسيدي آتشي از آن آينه افتادي و بسوختي               

جهد كردند و حيله ها نمودند و كس  فرستادند و آن آيينه بشكستند ، به روزگـار حـاكم سـلطان                      
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. ن كه بـه اول بـود        مصر مردي نزديك او آمده بود قبول كرده كه آن آيينه را نيكوب از كند چنا               
حاكم گفته بود حاجت نيست كه اين ساعت خود روميان هر سال زر و مال مي فرسندو راضي اند     

و اسـكندريه را آب خـوردني از بـاران          . كه لشكر ما نزديك ايشانبرود و سر به س پسـنده اسـت              
فتـاده  و ردهمه صحراي اسكنديه از آْن عمودهاي سنگين كه صفت آن مقـدم كـرده ايـم ا       . باشد

. و از مصر تا قيروان صد و پنجاه فرسـنگ باشـد             . و آن دريا همچنان مي كشد تا قيروان         . باشد  
قيروان واليتي است شهر معظمش سلجماسه است كه به چهار فرسنگي درياست ، شـهر بـزرگ                 
بر صحرا نهاده و باروي محكم دارد و در پهلوي آن مهديه استكه مهدي از فرزندان اميرالمومنين                 

سين بن علي رضي  اهللا تعالي عنهما ساخته است بعـد از آن كـه مغـرب وانـدلس گرفتـه بـود                        ح
وبدين تاريخ به دست سلطان مصر بود و آن جا برف بارد و ليكن پاي نگيرد ، و دريا از اندلس بر                      
دست راست سوي شمال بازگردد و ميان مصر و اندلس هزار فرسنگ است و همه مسلماني است  

يتي بزرگ است و كوهستان است برف بارد و يخ بندد و مردمانش سفيد پوسـت و                 و اندلس وال  . 
و زير درياي روم اسـت چنـان        . سرخ موي باشند و بيش تر گربه چشم باشند همچون صقالبيان            

و چون اندلس از دست راست روند سوي شمال همچنان لب لـب    . كه دريا ايشان را مشرقي شاد       
اگر خواهنـد بـه كشـتي و دريـا بـه            . ندلس به غزوه به روم بسيار روند        و از ا  . دريا به روم پيوندد     

قسطنطنيه توان شدن و ليكن خليج هاي بسيار بود هريك دويست وسيصد فرسنگ عـرض كـه                 
مقرر از مردم ثقه شنيدم كه دو را اين دريا چهار هزار فرسنگ اسـت     . نتوان گذشتن اال به كشتي      

 است چنان كه گويند سر آن شاخ هميشه فسـرده باشـد  از               شاخي از آن دريا به تاريكي درشده      . 
آن سبب كه آفتاب آن جا نمي رسد و يكي از آن جزاير كه در آن درياست سـقلطه اسـت كـه از                        
مصر كشتي به بيست روز آن جا رسد و ديگر جزاير بسيا ر است و گفتند سقليه بر هشتاد فسـنگ       

ر سال كشتي آيد و مـال آن جـا بـه مصـر              در هشتاد فرسنگاست و هم سلطان مصر راست ، و ه          
آورد و از آن جا كتان باريك آورند و تفصيل هاي با علم باشد كه يكي از آن بـه مصـر ده دينـار                         

 .مغربي ارزد 
و از مصر چون به جانب مشرق روند به درياي قلزم رسند و قلزم شهري است بر كنار دريا كـه از                      

 شاخي است از درياي محيط كـه از عـدن شـكافته       و اين دريا  . مصر تا آن جا سي فرسنگ است        
سوي شمال رود و چون به قلزم رسد مالقي شود و گستسته و گويند عرض اين خلـيج دويسـت                    

ميان خليج و مصر كوه و بطابان استكه در آن هيچ آب و نبات نيست ، و هر كـه                    . فرسنگ است   
سـد دو راه باشـد يكـي    چـون بـه قلـزم ر   . از مصر به مكه خواهد شد سوي مشـرق بايـد شـدن     
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برخشكي و يكي بر آب آن چه به راه خشك مي رود به پـانزده روز بـه مكـه رود و  آن بيابـاني                          
است كه سيصد فرسنگ باشد و بيش تر قافله مصر بدان راه رود و اگر به راه دريا روند بيست روز          

نـه رسـول صـلي اهللا       روند به جار و جار شهركي است از زمين حجاز بر لب دريا كه از جار تا مدي                 
عليه و سلم سه روز راه است و از مدينه به مكه صد فرسنگ است و اگر كسـي از جـار بگـذرد و                         
همچنان به دريا رود به ساحل يمن رود و از آن جا به سواحل عدن سـوي جنـوب رود كـه ميـل          

 .سوي مغرب شود به زنگبار و حبشه رود و شرح آن به جاي خود گفته شود 
به جانب جنوب بروند و از واليت نوبه بگذرند به واليت مصامده رسند و آن زمـين                 و اگر از مصر     

است علف خوار عظيم و چهار پاي بسيار و مردم سياه پوست درشـت اسـتخوان غلـيظ باشـند و                     
قوي تركيب و از آن جنس در مصر لشكريان بسيار باشند زشت و هياكل عظيم ايشان را مصامده          

 . شمشير و نيزه و ديگر آالت كار نتوانند فرمود گويند پياده جنگ كنند به
چون از جانب شام به مصر روند اول به شهر قاهره رسـند چـه مصـر جنـوبي         . صفت شهر قاهره    

و فسطاط لشكرگاه را گويند و اين چنان بوده است كهيكي از از             . است و اين قاهره معزيه گويند       
عليهم اجمعين كه او را المعز لدين اهللا گفته اند          فرزندان اميرالمومنين حسين بن علي صلوات اهللا        

ملك مغرب گرتفه است تا اندلس و از مغرب سوي مصر لشـكر فرسـتاده اسـت از آب نيـل مـي                    
و دوم نهنگ بسيار    .بايست گذشتن و بر آب نيل گذر نمي توان كرد يكي آن كه آبي بزرگ است                 

 برند و گويند به حوالي شـهر مصـر در           در آن باشد كه هر حيواني كه به آب افتد در حال فرو مي             
راه طلسمي كرده اند كه مردم را زحمت نرسانند و ستورر ا ف و به هيچ جاي ديگركسي را زهـره                  
نباشد در آب شدن به يك تير پرتاب دور از شهر و گفتند المعزالدين اهللا لشكر خود را بفرسـتاد و                     

چون شما آن جا رسيد سگي سياه پـيش از          بيامدند ان جا كه امروز شهر قاهر ه است و فرمود كه             
شما بر اثصر آن سگ برويد و بگذرطد بي انديشه و گفتند كه سي هزار               .شما د رآب رود و بگذرد       

آن سگ سـياه همچنـان پـيش از لشـكر در          . سوار وبد كه بدان جا رسيدند همه نبدگان او بودند           
يده را خللي نرسيد و هرگز كس نشان        رفت و ايشان بر اثر او رفتند و از آب بگذشتند كه هيچ آفر             

نداده بود كه كسي سواره از رود نيل گذشته باشد ، و اين حـال در تـاريخ سـنه ثلـث و سـتين و                          
و سلطان خود به راه دريا به كشتي بيامده است و آن كشتي ها كه سلطان در                 . ثلثمايه بوده است    

از آب آوردنـد و در خشـكي رهـا          او به مصر آمده است چون نزديك قارهره رسيد تهي كردنـد و              
وراوي آن قصه آن كشتي ها را ديد هفت عدد كشتي است            . كردند همچنان كه چيزي آزاد كنند       

هريك به درازي صد و پنجاه ارش و در عرض هفتاد ارش و هشتاد سـال بـود تـا آن جـا نهـاده               
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و در  . يت آن جا رسـيد      و در تاريخ سنه احدي و اربعين و اربعمايه بود كه راوي  اين تحكا              . بودند  
وقتي كه المعز لدين اهللا بيامد در مصر سپاهساالري از آن خليفه بغـداد بـود پـيش معـز آمـد بـه        
طاعت و معز با لشكر بدان موضع كه امروز قاهره است فـرود آمـد و آن لشـكرگاه را قـاهره نـام       

وي به شهر در نرود و      نهادند آنچه آن لشكر آن جا را قهر كرد و فرمان داد تا هيچ كس از لشكر                  
به خانه كسي فرو نيايد ، و بر آن دشت مصري بنا فرمود و حاشـيت خـود را فرمـود تـا هـركس                         

و تقدير كردم كه در اين شهر       . سرايي و بنايي بيناد افكند و آن شهري شد كه نظير آن كم باشد               
 هريـك را د     و بسيار دكان هاسـت كـه      . قاهره از بيست هزار دكان كم نباشد همه ملك سلطان           

رماهي ده دينار مغربي اجره است و ازدو دينار كم نباشد و كاروانسراي و گرمابه و ديگـر عقـارات                    
تمامت ملك سلطان كه هيچ آفريـده را عقـار و ملـك             . چندان است كه آن راحد و قياس نيست         

ت از  نباشد مگر سراها و آن چه خود كرده باشد و شنيدم كه در قاهره و مصر هشت هزار سر اسـ                    
آن سلطان كه آن را به اجارت دهندد و هرماه كرايه ستانند و همه به مراد مردم به ايشان دهند و                     

و قصر سلطان ميـان شـهر قـاهره         . از ايشان ستانند نه آن كه بر كسي به نوعي به تكليف كنند              
حت است و همه حوالي آن گشاده كه هيچ عمارتت بدان نه پيوسته است ، و مهندسان آن را مسا                  

هـر شـب هـزار مـرد        . و گرد بر گرد آن گشوده است        . كرده اند برابر شهرستان ميارفارقين است       
پاسبان اين قصر باشند پانصد سوار و پانصد پياده كه از نماز شام بوق و دهل و كاسه مي زننـد و                      

و چون از بيرون شـهر بنگرنـد قصـر سـلطان چـون كـوهي نمايـد از                   . گردش مي گردند تا روز      
ي عمارات و ارتفاع آن ، اما از شهر هيچ نتوان ديد كه باروي آن عالي است ، و گفتنـد كـه                       بسيار

در اين قصر دوازده هزار خادم اجري خواره است و زنان و كنيزكان خود كه داند اال آن كه گفتند                    
و اين حرم را ده دروازه اسـت بـر         . سي هزار آدمي در آن قصري است و آن دوازده كوشك است             

بـاب الـذهب ، بـاب       : مين هر يك رانامي بدين تفصيل غير از ان كه در زير زمـين اسـت                 روي ز 
البحر ، باب السريج ، باب الزهومه ، باب السالم ، باب الزبرجد ، باب العبـد ، بـاب الفتـوح ، بـاب                         

و در زيرزمين دري است كه سلطان سواره از آن جا بيرون رود ، و از شـهر                  . الزالقه ، باب السريه     
يرون قصري ستخته است كه مخرج آن رهگذر در آن به قصر است و آن رهگذر را همه سـقف                    ب

محكم رزده اند از حرم تا به كوشك و ديوار كوشك از سنگ تراشيده ساخته اند كه گويي از يك                    
. پاره سنگ تراشيده اند ، و منظرها و ايوان هاي عالي برآورده و از اندرون دهليز دكان ها بسـته                     

و وزير شخصي باشد كه بـه زهـد و ورع و      . اركان دولت و خادمان سياهان بوند و روميان         و همه   
امانت و صدق و علم و عقل از همه مستثني باشد و هرگز آن جا رسم شراب خوردن نبـوده بـود                      
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يعني به روزگار آن حاكم و در آيام وي هيچ زن از خانه بيرون نيامـده بـود و هـيچ كسـي مـويز                         
 را نبايد كه از آن سك كننند و هيچ كسي را زهره نبود كه شراب خـورد و فقـاع                     نساختني احتياط 

 . هم نخوردندي كه گفتند ي مست كننده است و مستحيل شده 
 

و شهر  . باب النصر ، باب الفتوح ، باب القنطرة ، باب الزويلة ، باب الخليج               : قاهره پنج دروازه دارد     
و هـر سـراي و كوشـكي    . ز بارو قوي تـر و عـالي تـر اسـت     بارو ندارد اما بناها مرتفع است كه ا  

و بيش تر عمارات پنج اشكوب و شش اشكوب باشد و آب خوردني از نيـل باشـد        . حصاري است   
و آب چاه ها هرچه به رود نيل نزديك تر باشد خودش باشـد و هرچـه                 . سقايان با شتر نقل كنند      

گويند پنجاه هـزار شـتر راويـه كـش اسـت كـه              و مصر و قاهره را      . دور از نيل باشد ، شور باشد        
سقايان آب كشند و سقايان  كه آب بر پشت كشند خود جدا باشند به سبوهاي بـرنجين و خيـك    

و اندر شهر در ميان ساها باغچه ها و اشـجار باشـد و              . ها در كوچه هاي تنگ كه راه شتر نباشد          
يكوتر نباشد و دوالب ها ساخته اند آب از چاه دهند و در حرم سلطان حرمستان هاست كه از آن ن       

كه آن بساتين را آب دهد و بر سر بام ها هم درخت نشانده باشند و تفرجگاه ها سـاخته و در آن                       
تاريخ كه من آن جا بودم خانه اي كه زمين وي بيست گز در دروازه گز بود به پانزده دينار مغربي                

 آن به كراء داده بودند و طبقـه بـااليين از            به اجارت داده بود در يك ماه چهار اشكوب بود سه از           
خداونديش مي خواست كه هر ماه پنج دينار مغربي بدهد و صاحب خانه به وي نداد گفت كه مرا                   
بايد كه گاهي د رآن جا باشم و مدت يك سال كه ما آن جا بوديم همانان دو بار در آن خانه نشد       

ويي از جواهر ساختهاند نه از گچ و آجر و سنگ        و آن سراها چنان بود از پاكيزگي و لطافت كه گ          . 
و تمامت سراي هاي قاهره جدا جدا نهاده است چنان كه درخت و عمارت هيچ آفريده بر ديـوار                   . 

غيري نباشد و هركه خواهد هرگه كه بايدش خانه خود باز تواند شكافت و عمارت كردكـه هـيچ                   
ب بيرون شوي جوي بزرگي است كـه        و چون از شهر قاهره سوي مغر      . مضرتي به ديگري نرسد     

آن را خليج گويند و آن را خليج را پدر سلطان كرده است و او  را بر آن آب سيصـد ديـه خالصـه                          
و سر جوي از مصر برگرفته است وبه قاهره آورده و آن جا بگردانيده و پيش قيصر سلطان                  . است  

. وءلوء خوانند وديگري را جوهره    و دو كوشك بر سر آن خليج كرده اند يكي را از آن ل             . مي گذرد   
يكي را از آن ازهر گويند و جامع نور و جـامع            . و قاهره راچهار جامع است كه روز آدينه نماز كنند         

و از مصر چون روي به قبله كنند به         . حاكم و جامع معز و اين جامع بيرون شهر است بر لب نيل              
و مصر جنـوبي اسـت و قـاهره         . ل باشد   و از مصر به قاهره كم از يك مط        . مطلع حمل بايد كرد     
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و نيل از مصر مي گذرد و به قاهره رسد ، و بساتين و عمارات هر دو شهر به هم پيوسته                     . شمالي  
و تابستان همه دشت و صحرا چون دريايي باشد و بيرون از باغ سلطان كه بـر سـربااليي                   . است  

 .است كه آن پر نشود ديگر همه زير آب است
 بدان وقت كه رود نيل وفا كند يعني از دهم شـهريورماه تـا بيسـتم آبـان مـاه                     .صفت فتح خليج    

و سر اين جوي هـا و       . قديم كه آب زايد باشد هژده گز ارفتاغ گيرد از آچه در زمستان بوده باشد                
پس اين نهر كه خليج مي گويند و ابتداي آن پيش شـهر مصـر   .نهرها بسته باشد به همه واليت       

سـلطان برنشـيند و حاضـر شـود تـا آن      . مي گذرد و آن خاص سلطان اسـت        است و به قاهره بر    
آن وقت ديگر خليج ها و نهرها و جوي ها بگشايند در همه واليت و آن روزها بـزرگ                   . بگشايند  

تر عيد ها باشد و آن را ركوب فتح الخليج گويند ، چون موسم آن نزديك رسد بر سـر آن جـوي                       
ن بزنند از ديباي رومي همه به زر دوخته و به جواهر مكلل             بارگاهي عظيم متكلف به جهت سلطا     

كرده با همه االت كه در آن جا باشد جنان كه صد سوار در سايه آن بتوانند ايستا دف و در پـيش        
اين شراع خيمه اي بروقلمون خرگاه عظيم زده باشند ، و پيش از ركوب در اصطبل سه روز طبل                   

آووازها الفت گيرند تا چون سلطان برنشيند ده هزار مركب بـه    و بوق و كوس زنند تا اسپان با آن          
زين زين و طوق و سرافسار مرصع ايستاده باشند همه نمد زين هـاي ديبـاي رومـي و بوقلمـون                     
چنانچه قاصدا بافته باشند و نه بريده ونه دوخته و كتابه بر حواشي نوشته به نام سلطان مصر و بر 

و خودي بر كوهه زين نهاده و هرگونه سالحي ديگـر و بسـيار              هر اسبي زرهي يا جوشني افكنده       
شتران با كجاوه هاي آراسته و استران با عماره هاي آراسته همه به زر و جواهر مرصع كرده و به                    
مرواريد حليله هاي آن دوخته آورده باشند در اين روز خليج كه اگر صـفت آن كنننـد سـخن بـه                      

ن همه برنشينند گروه گروه و فـوج فـوج ، و هـر قـومي را                 و آن روز لشكر سلطا    . تطويل انجامد   
نامي و كنيتي باشد گروهي را كتاميان گويند ايشان از قيروان در خدمت المعز لـدين اهللا بـودن و                    
گفتند بيست هزار سوارند ، و گروهي را باطليان گويند مـردم مغـرب بـودن كـه پـيش ازا آمـدن                       

گروهـي را مصـامده مـي گفتنـد ايشـان           . هزار سوارند   سلطان به مصر آمده بودن دگفتند پانزده        
سياهانند از زمين مصموديان و گفتند بطست هزار مردهند ، و گروهـي را مشـارقه مـي گفتنـد و                     
ايشان تركان بودن د و عجميان سبب ن كه اصل ايشان تازي نبده است اگر چـه ايشـان بيشـتر              

گفتند ايشـان ده هـزار مـرد بودنـد          .  بود   همان جا در مصر زاده اند اما اسم ايشان از اصل مشتق           
گروهي را عبيد الشراء گويند ايشان بندگان درم خريده بودند ، گفتند ايشـان سـي                . عظيم هيكل   

گروهي را بدويان مي گفتند مردمان حجاز بودند همه نيزه وران ، گفتند پنجاه هـزار                . هزار مردند   
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بودند سفيد و سياه كه به نـام خـدمت خريـده            گروهي را استادان مي گفتند هه خادمان        . سوارند  
گروهي را سراييان مي گفتند و پيادگـان بـودن داز هـر واليتـي               . بودند و اشان سي هزار سوارند       

آمده بودند و ايشان را سپاهسالالري باشد جداگانه كه تيمار ايشان دارد و ايشـان هـر قـومي بـه         
 گروهي را زنوج مي گفتند ايشـان همـه بـه            .سالح واليت خويش كار كنند ، ده هزار مرد بودند           

و اين همه لشـكر روزي خـوار سـلطان          . شمشير جنگ كنند و پس گفتند ايشان سي هزار مردند           
بودند و هريك را به قدر مرتبه مرسوم و مشاهره معين بود كه هرگز براتي به يك دينار بر هـيچ                     

ي سال بـه سـال تسـليم خزانـه          عامل و رعيت ننوشتندي اال آن كه عمال آنچه مال واليت بود           
كردندي و ازخزانه به وقت معين ارزاق آن لشكر بدادندي چنان كـه هـيچ علمـدار و رعيـت را از                      

و گروهي ملك زادگان و پادشاه زادگان اطراف عالم بودند كـه            . تقاضاي لشكري رنجي نرسيدي     
ب و يمـن و روم و       از مغـر  . آن جا رفته بودند وايشان را از حساب لشكري و سپاهي نشـمردندي              

صقالب ونوبه و حبشه و ابناي خسرو دهلي و دمارد ايشان بـه آن جـا رفتـه بودنـد ، و فرزنـدان                        
شاهان گرجي و ملك زادگان ديلميان و پسران خاقان تركستان و ديگـر طبقـات اصـناف مـردم                   

هيچ بـزرگ   چون فضال و ادبا و شعرا و فقها بسيار آن جا حاضر بودند و همه را ارزاق معين بود و                     
زاده را كم از پانصد دينار ارزاق نبود و ببود كه دوهزار دينار مغربي بود و هيچ كار ايشان را نبودي            

 .اال آن كه چون وزير بر نشستي رفتندي سالم كردندي و باز به جاي خود شدندي 
شـد  اكنون با سر حديث فتح خليج رويم ؛ آن روز كه بامداد سلطان به فتح خليج بيرون خواسـت                    

ده هزار مرد به مزد گرفتندي كه هريك از آن جنيبتان كه ذكر كرديم يكي را بـه دسـت گرفتـه                      
بودي و صد صد مي كشيدندي ، و در پيش بوق و دهل و سرنا نمي زدند ي ، و فوجي از لشـكر                        

از در حرم سلطان همچنين تا سرفتح خليج بردندي  و بـاز آوردنـدي ،                . برعقب ايشان مي شدي     
و از پس اسپان شـتران بـا مهـدها و    .  كه از آن جنيبتي كشيده بود سه درم بدادندي          هر مزدوري 

آن وقـت سـلطان از همـه لشـكرها و           . و ازپس ايشان استران با عمراي ها        . مرقدها بكشيدندي   
پـاك صـورت ، از فرزنـدان اميرالمـومنين          . تمام هيكـل    . مردي جوان   . جنيبت ها دو ر مي آمد       
بر استري نشسته بود    .  طالب صلوات اهللا عليهما و موي سر سترده بودي           حسين بن علي بن ابي    

زين و لگامي بي تكلف چنان كه زر وس يم بر آن بنبود و خويشتن پيراهني پوشيه سفيد با فوطه           
اي فراخ بزرگ چنان كه در بالد عرب رسم است و به عجم دراعه مي گويند و گفتند آن پيراهن                    

ت آن ده هزار دينار باشد و عمامه اي هم از آن رنـگ بـر سـر بسـته و     را ديبقي مي گويند و قيم     
همچنين تازيانه اي عظيم قيمتي در دست گرفته و درپيش او سيصد مرد ديلم مـي رفـت همـه                     
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پياده و جامه هاي زربفت رومي پوشيده و ميان بسته آستين هاي فراخ به رسم مردم مصـر همـه                 
يده و مظله داري بـا سـلطان مـي رود بـر اسـپي نشسـته و                  با زوپين ها و تيرها و پايتاب ها پيچ        

دستاري زرين و تيرها و پايتاب ها پيچيده و مظله داري با سلطان مـي رود بـر اسـپي نشسـته و                       
دستاري زرين مرصع بر سر او و دستي جامه پوشيده كه قيمت آن ده هزار دينار زر مغربي باشد و                    

 مرصع و مكلل  هيج سوار ديگر با سلطان نباشد ،            آن چتر كه به دست دارد به تكلفي عظيم همه         
و در پيش او اين ديلميان بودند و بر دست راست و چپ او چندين مجمره دار مي روند از خادمان                    
و عنبر و عود مي سوزند ، و رسم ايشان آن بود كه هر كجا سلطان به مردم رسيدي او را سـجده               

آمدي با قاضي القضاة و فوجي انبوه از اهل علـم           كردندي و صلوات دادند ي، از پس او وزير مي           
و سلطان برفتي تا آن جا كه شراع زده بودند و برسربند خليج يعنـي فـم النهـر و                    . و اركان دولت    

سواره در زير آن بايستادي ساعتي بعد از آن خشت زوپيني به دست سلطان دادندي تا بر اين بند                   
آب خود كه باال گرفتـه      . فه آن بند را بر دريدندي       زدي و مردم به تعجيل به كلنگ و بيل و مخر          

اين روز همه خلق مصر و قاهره به نظاره         . باشد قوت كند و به يكبار فرو رود و به خليج اندر افتد              
آن فتح خليج آمده باشند و انواع بازي هاي عجيب بيـرون آورنـد ، و اول كشـتي كـه در خلـيج                        

ي گنگ و الل مي گويند در آن كشتي نشـانده باشـند             افكنده باشد جماعتي اخراسان كه به پارس      
و بيسـت و يـك   . مگر آن را به فال داشته بوده اند و آن روز سلطان ايشـان را صـدقات فرمايـد                   

كشتي بود از آن سلطان كه آبگيري نزديك قصر سلطان ساخته بودند چندان كه دو سه ميدان و                  
گز عرض بود همه به تكلف با زر و سيم و           آن كشتي ها هر يك را مقدار پنجاه گز طول و بيست             

جواهر و ديباها آراسته كه اگر صفت آن كنند اوراق بسيار نوشته شود و بيش تر اوقات آن كشتي                   
و بـاغي بـود سـلطان را بـه دو           . ها را در آن آبگير چنان كه اسـتر در اسـترخانه بسـته بودنـدي                 

نيكو در آن جا ، و بـاغ را خـود بـه             و چشمه اي    .فرسنگي شهر كه آن را عين الشمس مي گفتند          
چشمه باز مي خوانند و مي گويند كه آن باغ فرعون بوده است ، وبه نزديـك آن عمـارتي كهنـه                      
ديدم چهار پاره سنگ بزرگ هر يك چون مناره اي و سـي گـز قـايم ايسـتاده و از سـرهاي آن                        

ـ                ود مـي گفتنـد   قطرات آبچكان و هيچ كس نمي دانست كه آن چيست و در باغ درخت بلسـان ب
پدران آن سلطان از مغرب آن تخم بياوردند و آن جا بكشتند و در همه آفاق جـايي نيسـت و بـه                       
مغرب نيز نشان نمي دهند و آن را هرچند تخم هست اما هر كجا مي كارند نمي رويد و اگر مـي                   
رويد روغن حاصل نمي شود و درخت آن چون درخت مورد است كه چون بالغ مـي شـود شـاخه              

 آن را به تيغي خسته مي كنند و شيشه اي بر هر موضعي مي بندند تا اين دهونـه همچنـان         هاي
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چون دهن تمام بيرون آيد درخت خشك مي شود و چـوب آن  . كه صمغ از آن جا بيرون مي آيد       
پوستي سطبر باشد كه چون از آن جا باز مـي كننـد و مـي                . را باغبانان به شهر آورند و بفروشند        

ز دارد و از بيخ آن درخت سال ديگر شاخه ها برمي آيد و همان عمـل بـا آن مـي                      خورند طعم لو  
: شهر قاهره را ده محلت است وايشان محلت را حاره مي گويند و اسـامي آن ايـن اسـت                     . كنند  

اول حاره برجوان ، جاره زويله ، حاره الجودريه ، حاره االمرا ، حراه الديالمه ، حـاره الـروم ، حـاره                       
 . ، قصر الشوك ، عبيد الشري ، حاره المصامده الباطليه 

بر بااليي نهاده و جانب مشرقي شهر كوه است اما نه بلند بلكه سنگ هاسـت                . صفت شهر مصر    
و بر كناره شهر مسجد طولون است بر سربلندي و دو ديوار محكم كشيده              . و پشت هاي سنگين     

ن را اميـري از آن عباسـيان كـرده اسـت كـه        و آ . كه جز ديوار آمد و ميار فاتين به از آ ن نديدم             
سـلطان بـود فرزنـدان ايـن طولـون          « حاكم مصر بوده است وبه روزگار حاكم بامراهللا كه جد اي          

بيامده اند و اين مسجد را به سي هزار دينار مغربي فروختند و بعد از مدتي ديگر مناره اي كـه در                      
ده است كـه شـما بـه مـن فروختـه ايـد       حاكم فرستا. اين مسجد است نفروخته به كندن گرفتند  

گفتند ما مناره را نفروخته ايم و پنج هزار دينار به ايشـان داد و منـاره را                  . چگونه خراب مي كنيد     
و شهر مصر از بيم آب بـر  . و سلطان ماه رمضان آن جا نماز كردي و روزهاي جمعه           . هم بخريد   

همه را بشكستند و هموار كردند      . لند بزرگ بوده است     سربااليي نهاده است و وقتي سنگ هاي ب       
و چون از دور شهر مصر را نگاه كنند پندارنـد كـوهي             . و اكنون آن چنان جاي ها را عقبه گويند          

است و خانه هاي هست كه چهارده طبقه از باالي يكديگر است و خانه هاي هفـت طبقـه ، و از                      
 اي كـرده بـود و گوسـاله اي آن جـا بـرده و                ثقات شنيدم كه شخصي بر بام هفت طبقه باغچـه         

پرورده تا بزرگ شده بود و آن جا دوالبي ساخته كه اين گاو مي گردانيد و آب از چاه برمي كشيد                    
و بر آن بام درخت هاي نارنج و ترنج و موز و غيره كشته و همه دربار آمده و گـل و سـپرغم هـا      

سي سراهاست در مصر كه در او حجـره هاسـت          همه نوع كشته ، و از بازرگاني معتبر شنيدم كه ب          
به رسم مستغل يعني به كرايه دادن كه مساحت آن سي ارش در سي ارش باشد سيصد و پنجـاه                    

وبازارها و كوچه ها در آن جاست كه دائما قناديل سوزد چون كه هيچ روشناي               . تن در آن باشند     
ر غير قاهره هفت جامع است چنـان        و در شهر مص   . در آن جا بر زمين نيفتد و رهگذر مردم باشد           

كه به هم پيوسته و به ره دوشهر پانزده مسجد آدينه است كهروزهاي جمعه هـر جـاي خطبـه و                     
جماعت باشد ف در ميان ازار مسجدي است كه ان را باب الجوامع گوينـد و آن را عمـرو عـاص                      

چهارصد عمود رخـام    ساخته است به روزگاري كه از دست معاويه امير مصر بود ، و آن مسجد به                 
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قايم است و آن ديوار كه محراب بر اوست سرتاسر تخته هاي رخام سپيد است و جميع قرآن بـر                    
آن تخته ها به خطي زيبا نوشته ، و ازبيرون به چهار حد مسجد بازارهاست و درهـاي مسـجد در                     

سجد در آن آن گشاده  ، و مدام در آن مدرسان و مقربان نشسته و سياحتگاه آن شهر بزرگ آن م              
گشاده ، و مدام در آن مدرسان و مقريان نشسته و سياحتگاه آن شهر بـزرگ آن مسـجد اسـت و            
هرگز نباشد كه در او كم تر از پنج هزار خلق باشد چه از طـالب علـوم و چـه غريبـان و چـه از                           

و آن مسجد را حاكم از فرزندان عمـر و عـاص بخريـد    . كاتبان كه چك و قباله نويسند و غر آن     
كه نزديك اورفته بودند و گفتند مامحتاجيم و درويش و مسجد پدر ما كـرده اسـت اگـر سـلطان                     

پس حاكم صد هزار دطنار به ايشـان داد و آن           . اجازت دهد بكنيم و سنگ و خشت آن بفروشيم          
بخريد و همه اهل مصر را بر اين گواه كرد و بعد از آن بسيار عمارات عجيـب در آن جـا بكـرد و         

از جمله چراغداني نقره گين ساختند شانزده پهلو چنان كه بر پهلـوي از او يـك ارش و                   بفرمود و   
نيم باشد چنان كه چراغدان بيست و چهار ارش باشد و هفتصد و اند چراغ در وي مي افروزند در                    
شب هاي عزيز ، و گفتند وزن آن بيست و پنج قنطار نقره است هر قنطار صد رطل و هـر رطـل                       

 درهم نقره است و مي گويند كه چون اين چراغدان ساخته شد به هـيچ در در                  صد و چهل وچهار   
نمي گنجيد از درهاي جامع از بزرگي كه بود تا دري فرو گرفتند و آن را در سمجد بردند و باز در                      

و . و هميشه در اين مسجد ده تو حصير رنگين نيكو بر باالي يكديگر گسترده باشـد                 . را نشاندند   
و بـر جانـب     . ز صد قنديل افروخته ، و محكمه قاضي القضاة در اين مسجد باشد              هر شب زياده ا   

درهيچ بالد چنان بازاري نشان نمـي       . شمالي مسجد بازاري است كه آن را سوق القناديل خوانند           
و آن جا آلـت هـا ديـدم كـه از دهـل              . هر ظرايف كه در عالم باشد آن جا يافت مي شود            .دهند  

 ساخته بودند 
قچه و شانه و دسته كارد و غيره و آن جا بلور سخت نيكو ديدم و استادان نغز آن را مي      ون صندو 

تراشيدند و آن را از مغرب آورده بوند و مي گفتند در اين نزديكي در درياي قلزم بلوري پديأ آمده                    
از است كه لطيف تر و شفاف تر از بلور مغربي است و دندان فيل ديدم كه از زنگبار آورده بودنـد                      

و يك عدد پوسـت گـاو آورده بودنـد از حبشـه كـه               . آن بسيار بود كه زيادت از دويست من بود          
و از حبشه مـرغ خـانگي آورده انـد كـه نيـك              . همچو پوست پلنگ بود و از آن نعلين مي سازند           

و در مصـر عسـل      . بزرگ باشد و نقطه هاي سپيد بر وي و بر سر كالهي دارد بر مثـال طـاوس                   
روز سيم دي ماه قديم از سال چهارصد و شانزده عجم ايـن ميـوه هـا و        .  شكر هم    بسيار خيزد و  

گل سرخ ، نيلوفر  ،نرگس ، ترنج ، ليمـو          . سپرغم ها به يك روز ديدم كه ذكر مي رود وهي هذه             
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، مركب ، سيب ، ياسمن ، شاه سپرغم ، به ، انار ، امرود ، خربوزه ، دسـتبونه ، مـوز ، بليلـه تـر ،                             
 ، انگور ، نيشكر ، بادنجان ، كدوي تر ، ترب ، شـلغم ، كرنـب ، بـاقالي تـر، خيـار ،                          خرما ي تر  

هر كه انديشه كند كهـاين انـواع ميـوه و ريـاحين كـه           . بادرنگ ، پياز تر ، سير تر ، جزر ، چغندر            
بعضي خريفي است و بعضي ربيعي و بعضي صيفي و بعضي شتوي چگونه جمع بوده باشد همانـا                  

ا مرا در اين غرضي نبوده و ننوشتم اال آن چه ديدم و بعضي كه شـنيدم و نوشـتم                    قبول نكند فام  
عهده آن بر من نيست چه واليت مصـر وسـعتي دارد عظـيم همـه نـوع هواسـت از سردسـير و                        

و بـه مصـر     . گرمسير و از همه اطراف هرچه باشد به شهر آورند و بعضي در بازارها مي فروشـند                  
ان لطيف وشفاف كه دست چون بيرون نهند از اندرون بتوان ديـد از              سفاليه سازند از همه نوع چن     

كاسه و قدح و طبق و غيره و رنگ كنند آن را چنان كه رنگ بوقلمون را ماند چنـان كـه از هـر                         
جهتي كه بداري رنگ دير نمايد ، و آبگينه سازند كه به صفا و پاكي به زبرجـد مانـد و آن را بـه                         

 شنيدم كه يك درهم سنگ ريسمان به سه دينار مغربي بخرند كـه              وزن فروشند ، و از بزازي ثقه      
سه دينار و نيم نيشابوري باشد و به نيشابور پرسيدم كه ريسماني كه از همه نيكوتر باشد چگونـه                   

 . خرند گفتند هر آنچه بي نظير باشد يك درم به پنج درم بخرند 
شك ها و منظرها چنان است كـه اگـر   شهر مصر بر كنار نيل نهاده است ، به درازي ، و بسيار كو   

خواهند آب به ريسمان از نيل بردارند ، اما آب شهر همه سقايان آورند از نيل ، بعضي بـه شـتر و                       
بعضي به دوش و سبوها ديدم از برنج دمشقي كه هريك سي من آب گرفتـي و چنـان بـود كـه                       

ز آن سبو دارد كه به مزد       يكي مرا حكايت كرد كه زني است كه پنج هزار ا          . پنداشتي زرين است    
و در پـيش  . مي دهد هر سبوي ماهي به يك درم و چون بازسپارند بايد سبو درست بـاز سـپارند                  

مصر جزيره اي در ميان نيل است كه وقتي شهري كرده بودند و آن جزيره مغربي شـهر اسـت و            
و ايـن دو    . د  در آن جا مسجد آدينه اي است و باغ هاست و آن پاره سنگ بوده است درميـان رو                  

و ميـان شـهر و      . شاخ از نيل هر يك به قدر جيحون تقدير كردم اما بس نرم و آهسته مـي رود                   
جزيره جسري بسته است به سي و شش پاره كشتي ، و بعضي از شهر ديگر سوي آب نيل است                    

، و  و آن را جيزه خوانند و آن جا نيز مسجد آدينه اي است اما جسر نيست به زورق و معبر گذرند                      
اهل بازار مصر هرچـه فروشـند       . در مصر چندان كشتي و زورق باشد كه به بغداد و بصره نباشد د             

راست گويند و اگر كسي به مشتري دروغ گويد او را بر شتري شنانده زنگي به دست او دهند تـا                     
در شهر مي گردد و زنگ مي جنباند و منادي مي كند كه من خالف گفتم و مالمت مي بيـنم و                      

در بازار آن جا از بقال عطار و پيله ور هر چـه فروشـند               .  دروغ گويد سزاي او مالمت باشد        هركه
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باردان آن از خود بدهند اگر زجاج باشد و اگر سفال و اگـر كاغـذ فـي الجملـه احتيـاج نباشـدكه                        
خريدار باردان بردارد ، و روغن و چراغ آن جا از تخم ترب و شلغم گيرند و آن را زيت حاز گوينـد                       
، و آن جا كنجد اندك باشد و روغنش عزيز و روغن زيتون ارزان بود ، پسته گران از بادام است و     

و اهل بازار و دكانداران بر خران زيني نشـينند كـه آينـد و               . مغز بادام ده من از يك دينار نگذرد         
ند كـه اگـر     روند از خانه به بازار ، و هر جا بر سر كوچه ها بسيار خران زيني آراسـته داشـته باشـ                     

كسي خواهد برنشيند و اندك كرايه مي دهد ، و گفتند پنجاه هزار بهيمه زيني باشـد كـه هـر وز                      
و اهـل شـهر عظـيم       . زين كرده به كرايه دهند و بسيار خر ابلق ديدم همچو اسب بل لطيف تـر                 

سري آمد  و در سنه تسع و ثلثين و اربعمايه سلطان را پ          . توانگر بودند در آن وقت كه آن جا بودم          
فرمود كه مردم خرمي كنند شهر و بازار بياراستند چنان كه اگر وصف آن كرده شـود همانـا كـه                     
بعض مردم آن را باور نكنند و استوار ندارند كه دكان هاي بزازان وصرافان و غيـرهم چنـان بـود          
كه از زر و جواهر و نقد و جنس و جام هاي زربفت و قصب جايي كـه كسـي بنشـيند و همـه از                          
سلطان ايمن اند كه هيچ كس از عوانان و غمازان نمي ترسيد و بر سلطان اعتماد داشتند كـه بـر          
كسي ظلم نكند و به مال كسي هرگز طمع نكند ، و آن جا مال هـا ديـدم از آن مـردم كـه اگـر                           
گويم يا صفت كنم مردم عجم را آن قبول نيفتد و مال ايشان را حد و حصر نتوانسـتم كـرد و آن      

ه آن جا ديدم هيچ جا نديدم ، و آن جا شخصي ترسا ديدم كـه از متمـوالن مصـر بـود         آسايش ك 
غرض آن كه يك سال آب نيـل        . چنان كه گفتند كشتي ها و مال و ملك او را قياس نتوان كرد               

وزير سلطان اين ترسا را بخواند و گفت سـال نيكـو نيسـت و بـر دل                  . وفا نكرد و غله گران شد       
ترسا گفت بـه    . تو چند غله تواني بدهي خواه به بها خواه به قرض            .  است   سلطان جهت رعايا بار   

د رايـن وقـت     . سعادت سلطان و وزير من چندان غله مهيا دارم كه شش سال نان مصـر بـدهم                  
المحاله چندان خلق در مصر بود كه آنچه در نيشابور بودند خمس ايشان به جهد بود و هـر كـه                      

 كسي را چند مال بايد تا غله او اين مقدار باشد و چه ايمن رعيتي و                 مقادير داند معلوم او باشد كه     
عادل سلطاني بود كه در ايام ايشان چنين حال ها باشد و چندين مال ها كه نه سلطان بر كسـي                     

و آن جا كاروانسرايي ديدم كه دارالوزير       . ظلم و جور كند و نه رعيت چيزي پنهان و پوشيده دارد             
 قصب فروشند و ديگر هيچ و در اشكوب زير خياطان نشينند و در باالي رفا                در آن جا  . مي گفتند   

گفت هر سال بيست هزار دينار مغربـي بـود          . از قيم آن پرسيدم كه اجره اين تيم چند است           . آن  
اما اين ساعت گوشه اي از آن خراب شده عمارت مي كنند هر ماه يك هزار دينار حاصـل يعنـي                     

 .ند كه در اين شهر بزرگ تر از اين و به مقدار اين دويست خان باشد دوازده هزار دينار و گفت
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عادت ايشان چنين بود كه سلطان در سالي به دو عيد خوان نهد و بار دهد                . صفت خوان سلطان    
خواص و عوام را آن خواص باشند در حضرت او باشند و آنچـه عـوام باشـند درديگـر سـراها و                       . 

بـا يكـي از دبيـران       . ده بودم هوس بود كه به راي العـين ببيـنم            و من اگر چه بسيار شني     .مواضع  
سلطان كه مرا با او صحبتي اتفاق افتاده بود و دوسـتي پديـد آمـده گفـتم مـن بارگـاه ملـوك و                         

ايشان پادشاهان بودند بـا     . سالطين عجم ديده ام چون سلطان محمود غزنوي و پسرش مسعود            
او با پرده دار كه     . ه مجلس اميرالمومنين را هم ببينم       اكنوئن مي خواهم ك   . نعمت و تجمل بسيار     

صاحب الستر مي گويند بگفت ، سلخ رمضان سنه اربعين و اربعمايه كه مجلس آراسته بودنـد تـا                   
چون از در   . ديگر روز كه عيد بود و سلطان از نماز به آن جا آيد و به خوان بنشيند مرا آن جا برد                      

 ها و ايوان ديدم كه اگر وصـف آن كـنم كتـاب بـه تطويـل                  سراي به در شدم عمارت ها و صفه       
دوازده قصر درهم ساخته همه مربعات كه در هر يك كه مي رفتم از يكديگر نيكوتر بود                 . انجامد  

و هر يك به مقدار صد ارش درصد ارش و يكي از اين جمله چيزي بـود شصـت انـدر شصـت و                        
 سه جهت آن تخت همه از زر بود شـكارگاه           از. تختي بتمامت عرض خانه نهاده به علو چهار گز          

و ميدان و غيره بر آن تصوير كرده وكتابتي به خط پاكيزه بر آن جا نوشته وهمه فرش و طرح كه        
در اين حرم بود همه آن بودكه ديباي رومـي وبوقلمـون بـه انـدازه هـر موضـوعي بافتـه بودنـد                        

ان كرد ،وپس از تخت كـه بـا جانـب    ودارافديني مشبك از زر بر كناره اي نهاده كه صفت آن نتو        
ديوار است درجات نقره گين ساخته وآن تخت خود چنان بود كه اگر اين كتاب سر به سر صـفت                    

گفتند پنجاه هزار من شكر را تبه آن روز باشد كه سلصان            .آن باشد سخن مستوفي وكافي نباشد       
ـ               رگ و بـار آن از شـكر        خوان نهد ،آرايش خوان را درختي ديدم چون درخت ترنج و همه شاخ وب

ومطبخ سلطان بيرون از قصـر اسـت و   .ساخته و اندر او هزار صورت و تمثال ساخته همه از شكر      
پنجاه غالم هميشه در آن جا مالزم باشند واز كوشك راه به مطبخ است در زيـر زمـين وترتيـب                     

ـ                 دي واز آن جـا     ايشان چنان مهيا بود كه هر روز چهارده شتر وار برف به شراب خانه سلطان بردن
بيشر امرا وخواص را راتبه ها بودي واگر مردم شـهر جهـت رنجـوران طلبيدنـدي هـم بدادنـدي                 

و .وهمچنين هر مشروب وادويه كـه كسـي را در شـهر بايسـتي از حـرم بخواسـتندي بدادنـدي                      
همچنين روغن هاي ديگر چون روغن بلسان و غيره چندان كه اين اشـياي مـذكور خواسـتندي                  

 همچنين هر مشروب و ادويه كه كسي را در شهر بايستي از حرم بخواستندي منعـي                 و. بدادندي  
 . و عذري نبودي 
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امن و فراغت اهل مصـر بـدان حـد بـود كـه دكانهـاي بـزازان و صـرافان و                    . سير سلطان مصر    
جوهريان را در نبستندي اال دامي بر وي كشيدندي  و كـس نيارسـتي بـه چيـزي دسـت بـردن                       

جوهري كه سلطان را نزديك بود او را مال بسيار بـود و همـه اعتمـاد جـوهر                 مردي يهودي بود    .
چون اين كار   . خريدن بر او داشتند روزي لشكريان دست بر اين يهودي برداشتند و او را بكشتند                

بكردند از قهر سلطان بترسيدند و بيست هزار سوار برنشستند و آن لشكر تـا نيمـه روز در ميـدان      
دمي از سراي بيرون آمد  و بر در سراي ايستاد و گفت سلطان مي فرمايد كه به                  خا. ايستاده بودند 

خـادم  . ايشان به يكبار آواز دادند كه بندگانيم و طاعت دار اما گناه كرده ايم               .طاعت هستيد يا نه     
در حال بازگشتند و آن جهود مقتـول را ابوسـعيد گفتنـدي             .گفت سلطان مي فرمايد كه بازگرديد       

 . و برادري پسري داشت 
گفتند مال او را خداي تعالي داند كه چند است و گفتند بر بام سراي سيصد تغار نقره گين بنهـاده                 

بـرادر او  . است و در هر يك درختي كشته چنان است كه باغي و همه درخت هاي مثمر و حامل    
نم در  كاغذي نوشته به خدمت سلطان فرستاد كه دويست هزار دينار مغربي خزانـه را خـدمت كـ                 

سلطان آن كاغذ بيرون فرستاد تا بر سر جمع بدريدند و گفـت             . سر آن وقت از آن كه مي ترسيد         
كه شما ايمن باشيد و به خانه خود باز رويد كه نه كس را با شما كار است و نه ما به مال كسـي                         

اها هـر   از شام تا قيروان كه من رسيدم در تمامي شهر و روسـت            . محتاج و ايشان را استمالت كرد       
مسجد كه بود همه را اخراجات بر وكيل سلطان بود از روغـن چـراغ و حصـير و بوريـا و زيلـو و                         

و يك سال والي شام نوشته بود كـه         . مشاهرات و موجبات قيمان و فراشان  و موذنان و غير هم             
در . زيت اندك است اگر فرمان باشد مسجد را زيت حار بدهيم و آن روغن تـرب و شـلغم باشـد                      

چيزي كه به خانه خدا تعلق داشته باشد در آن جـا تغييـر و               . اب گفتند تو فرمانبري نه وزيري       جو
و قاضي القضاة را هر ماه دو هزار دينار مغربي مشاهره بود و هـر قاضـي بـه                   . تبديل جايز نيست    

و عادت آن جا چنان بود كه در اواسط         . نسبت وي تا مال كس طمع نكنند و بر مردم حيف نرود             
ب مثال سلطان در مساجد بخواندندي كه يا معشر المسلمين موسم حـج مـي رسـد و سـبيل                    رج

سلطان به قرار معهود با لشكرطان و اسبان و شتر و زاد معد اسـت و در رمضـان همـين منـادي                       
نيمه ماه ذي   . بكردندي و از اول ذي القعده آغاز خروج كردندي و به موضعي معين فرو آمدندي                

دي و هر روز خرج و علوفه اين لشكر يك هزار دينار مغربـي بـودي بـه غيـر از                     القعده روانه شدن  
بيست دينار كه هر مردي را مواجب بودي كه به بيست و پنج روز به مكـه شـدندي و ده روز آن                       

دو ماه شصت هزار دينار مغربـي علوفـه         . جا مقام بودي به بيست و پنج روز تا به مقام رسيدندي             
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پـس در سـنه تسـع و        . هدات و صالت و مشاهرات و شتر كه سقط شدي           ايشان بودي غير از تع    
ثلثين و اربعمايه سجل سلطان بر مردم خواندند كه اميرالمومنين مي فرمايد كه حجـاج را امسـال    
مصلحت نيست كه سفر حجاز كند كه امسال آن جا قحط و تنگي است و خلق بسيار مرده است                   

حجاج در توقف ماندنـد ، و سـلطان جامـه كعبـه مـي               اين معني به شفقت مسلماني مي گويم و         
فرستاد به رار معهود كه هر سال دو نوبت جامه كعبه بفرستادي  و اين سال چـون جامـه بـه راه                       

 .قلزم گسيل كردند من با ايشان برفتم 
غره شهر ذي القعده از مصر بيرون شدم و بيستم ماه به قلزم رسيديم و از آن جا كشـتي برانـديم    

ده روز به شهري رسيديم كه آن را جار مي گفتند و بيست و دوم مـاه بـود و از آن جـا بـه          به پانز 
 . چهار روز به مدينه رسول اهللا صلي اهللا عليه و سلم 

مدينه رسول اهللا عليه السالم شهري است بر كناره صحرايي نهاده و زمين نمناك و شوره دارد و                  
ن جا قبله سـوي جنـوب افتـاده اسـت و مسـجد              آب روان است اما اندك و خرمايستان است و آ         

و حظيره رسول اهللا عليه السالم      . رسول اهللا عليه الصلوة و السالم چندان است كه مسجد الحرام            
در پهلوي منبر مسجد است چون رو به قبله نمايند جانب چپ چنان كه چون خطيب از منبر ذكر                   

ست كند و اشاره به مقبره كند و آن خانـه  پيغمبر عليه السالم كند و صلوات دهد روي به جانب را   
اي مخمس است و ديوارها از ميان ستون هاي مسجد برآورده است و پنج ستون درگرفته اسـت                  
و بر سر اين خانه همچو حظيره كرده به دارافزين تا كسـي بـدان جـا نـرود و دام درگشـادي آن                        

 اي است از سنگ هاي رخام كرده و ميĤن مقبره و منبر هم حظيره     . كشيده تا مرغ بر آن جا نرود        
چون پستگاهي و آن را روضه گويند و گويند آن بستان از بستان هاي بهشت اسـت چـه رسـول                     

و شيعه گويـد آن جـا       . اهللا عليه السالم فرموده است بين قبري و منبري روضه من رياض الجنه              
سـوي جنـوب    و مسـجدي را دري اسـت و از شـهر بيـرون              . قبر فاطمه زهراسـت عليهاالسـالم       

صحرايي است و گورستاني است و قبر اميرالمومنين حمـزه بـن عبـدالمطلب رضـي اهللا عنـه آن               
ه مقام كـرديم و چـون وقـت         «پس ما دو روز به مدي     . جاست و آن موضع را قبور الشهدا گويند         

ه كوه بود و تنگنـايي چـون ده كـه    «راه سوي مشرق بود به دو منزل از مدي. تنگ بود ، برفتيم     
را جحفه مي گفتند و آن ميقات مغرب و شام و مصر است ، و ميقات آن موضع باشد كه حـج                      آن  

را احرام گيرند ، و گويند يك سال آن جا حجاج فرود آمده بود خلقي بسيار ، ناگاه سيلي درآمده و                     
و ميĤن مكه و مدينـه صـد فرسـنگ          . ايشان را هالك كرد و آن را بدين سبب جحفه نام كردند             

 . سنگ است و مابه هشت روز رفتيم باشد اما
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به باب الصفا فرو آمديم  اين سال هب مكه قحطـي            . يكشنبه ششم ذي الحجه به مكه رسيديم        
چهار من نان به يك دينار نيشابوري بود و مجاوران از مكه مي رفتند و از هيچ طرف حـاج                    . بود  

فات حج بگذارديم و دو رويـز بـه         روز چهارشنبه به ياري حق سبحانه و تعالي به عر         . نه آمده بود    
مكه بوديم و خلق بسيار از گرسنگي و بي چارگي از حجاز روي بيرون نهادنـد هـر طـرف ، و در                       
اين نوبت شرح حج و وصف مكه نمي گويم تا ديگر نوبت كه بدين جا رسم كه نوبت ديگر شش                    

ان كه هفتاد و پـنجم      ومن روي به مصر نهادم چن     . ماه مجاور بود م و آنچه ديدم به شرح بگويم           
و در اين سال سي و پنج هزار آدمي از حجاز به مصر آمدمند وسلطان همـه                 . روز به مصر رسيدم     

را جامه پوشانيد و اجري داد تاسال تمام كه همه گرسنه وبرهنه بودند تا باز بـاران هـا آمـد و در                       
نيد و صالت ها داد و      زمين حجاز طعم فراخ شد و باز اين همه خلق را درخورد هريك جامه پوشا              

و در ررجب سنه اربعين و اربعمايه ديگر بار مثال سلطان بر خلق خواندنـد               . سوي حجاز روانه كرد   
بر خويشتن ببخشـايند و آنچـه خـداي    . كه به حجاز قحطي است و رفتن حجاج مصلحت نيست      

هر سال به حجاز    تعالي فرموده است بكنند ، اندر اين سال نيز حاج نرفتند و وظيفه سلطان را كه                 
فرستادي البته قصور و احتباس نبودي و آن جامه كعبه و از خدم و حاشيه و امراي مكه و مدينـه                     
و صله امير مكه و مشاهره او هر ماه سه هزار دينار و اسب و خلعت بود به دو وقت فرسـتادي در                       

ين وظيفه به دست ا. اين سال شخصي بود كه او را قاضي عبداهللا مي گفتند وبه شام قاضي بوده      
و صحبت او روانه كردند و من با وي برفتم به راه قلزم و اين نوبت كشتي به جـار رسـيد پـنجم                        

 .ذي القعده و حج نزديك تنگ درآمده اشتري به پنج دينار بود به تعجيل برفتم 
هشتم ذي الحجه به مكه رسيدم و به ياري سبحانه و تعالي حـج بگـذاردم ، از مغـرب قافلـه اي                     

و آن سال به در مدينه شريفه عرب از ايشان خفارت خواست به گاه بازگشتن از                . يم آمده بود    عظ
حج و ميان ايشان جنگ برخاست و از مغربيان زيادت از دو هزار آدمـي كشـته شـد و بسـي بـه                        

و به همين حج از مردم خراسان قومي به راه شام و مصر رفته بودند و بـه كشـتي                    . مغرب نشدند   
. ششم ذي الحجه ايشان را صد و چهار فرسنگ مانده بود تا به عرفات رسـند                 . رسيدند  به مدينه   

گفته بوند هركه مارا در اين سه روز كه مانده است به مكه رساند چنان كه حج دريابيم هر يك از        
. اعراب بيامدند و چنان كردند حج دريابيم هر يك از ما چهل دينار بدهيم               . ما چهل دينار بدهيم     

اب بيامدند و چنان كردند كه به دو روز و نيم ايشان را به عرفـات رسـانيدند و زر بسـتاندند و                       اعر
ايشان را يك يك بر شتران جمازه بستند و از مدينه برآمدند و به عرفات آوردند دو تن مرده كـه                     

ديم نماز ديگـر كـه مـا آن جـا بـو           . بر آن شتران بسته بودند و چهار تن زنده بودند اما نيم مرده              
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. چنان شده بودند كه بر پاي نمي توانستند ايستادن وسخن نيز نمـي توانسـتند گفـتن                  . برسيدند  
حكايت كردند كه در راه بسي خواهش بدين اعراب كرديم كه زر كه داده ايم شما را باشـد مـا را                      

 في الجملـه آن چهـار تـن حـج         . از ما نشنديند و همچنان براندند       . بگذاريد كه بي طاقت شديم      
و من چون حج بكردم باز به جانب مصر برفتم كه كتب داشتم آن              . كردند و به راه شام بازگشتند       

جا و نيت باز آمدن نداشتم ، و امير مدينه آن سال به مصر آمد كه او را بر سلطان رسمي بود هـر                        
بـا  من  . سال به وي دادي از آن كه خويشاوندي از فرزندان حسين علي صلوات اهللا عليها داشت                 

 .او دركشتي بودم تا به شهر قلزم و از آن جا همچنان تا به مصر شديم 
درسنه احدي و اربعين كه به مصر بودم خبر آمد كه ملك حلب عاصي شد از سلطان و او چاكري                    

سلطان را خادمي بود كه او را عمده الدوله  . از آن سلطان بود كه پدران او ملوك حلب بوده بودند            
ادم امير مطالبان و عظيم توانگرو مالدار بود و مطـالبي آنـان را گوينـد كـه در                   مي گفتند و اين خ    

گوهاي مصر طلب گنج ها و دفينه ها كنند و از همه مغرب و ديار مصر و شام مـردم آينـد و هـر     
كس در آن گوها و سنگسارهاي مصر رنج ها برند و مال ها صرفه كنند و بسـيار آن بـوده باشـد                       

افته باشند و بسيار را اخراجات افتاده باشد و چيزي نيافته باشـند ، چـه مـي                  كه دفاين و گنج ها ي     
گويند كه د راين مواضع اموال فرعون مدفون بوده است و چون آن جا كسي چيزي يابـد خمـس       

غرض آن كه سلطان اين خادم را بدان واليت فرسـتاد و او را              . به سلطان دهد و باقي او را باشد         
هر اسباب كه ملوك را باشد بداد از دهليز و سراپرده و غيـره و چونـاو بـه                   عظيم بزرگ گردانيد و     

اموال او چندان بود كه مدت دو ماه شد كه به تـدريج از      . حلب شد و جنگ كرد آن جا كشته شد          
بعضي از  . خزانه او به خزانه سلطان نقل مي كردند و از جمله سيصد كنيزك داشت اكثر ماهروي                 

هـر كـه    . سلطانفرمود تا ايشان را مخيـر كردنـد         . در همبستري مي داشت     آن بوند كه ايشان را      
شوهري مي خواست به شوهري دادند و آنچه شوهر نمي خواست هـر چـه خاصـه او بـود هـيچ                      
تصرف ناكرده بدو مي گذاشتند تا در خانه خود مي باشند و بر هيچ يك از ايشان حكمي و جبري                    

 ملك ترسيأك ه سلطان لشكرها فرستد ، پسري هفـت           و چون او به حلب كشته شد آن       . نفرمود  
. ساله را با زن خود و بسيار تحف و هدايا به حضرت سلطان فرستاد و بر گذشته عذرها خواسـت                     

چون ايشان بيامدند قريب دو ماه بيرون نشستند و ايشان را در شهر نمي گذاشتند و تحفه ايشان                   
اعت به درگاه سلطان شدند و خواهش كردند كه         قبول نمي كردند تاائمه و قضاة شهر همه به شف         

از جمله چيزها اگر كسي خواهد كـه بـه          . ايشان را قبول كردند و با تشريف و خلعت بازگردانيدند           
مصر باغي سازد در هر فصل كه باشد بتواند ساخت ، چه هر درخت كه خواهد مدام حاصل توانـد                  
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ان باشـند كـه دالل آن باشـند و از هرچـه             كرد و بنشاند خواه مثمر و مجمل خواه بي ثمر و كسـ            
خواهي در حال حاصل كنند و آن چنان است كه ايشان درخت هـا در تغارهـا كشـته باشـند وبـر               
پشت بام ها نهاده وبسيار بام هاي ايشان باغ باشد و از آن اكثر پربار باشد از نارنج و تـرنج و نـار                        

د حماالن بروند و آن تغارها بـر چـوب          وسيب و به و گل و رياحين و سپرغم ها و اگر كسي خوه             
بندند همچنان با درخت و به هر جا كه خواهند نقل كننـد و چنـان كهـخ خـواهي آن تغـار را در                         
زمين جاي كنند و در آن زمين بنهند و هر وقت كه خواهند تغارها بكنند و بارهـا بيـرون آرنـد و                       

ديده ام و نشنيده و انصاف آن كه        درخت خود خبر دار نباشد واين وضع در همه آفاق جاي ديگر ن            
 .بس لطيف است 

 
   * * * 

اكنون شرح بازگشتن خويش به جانب خانه به راه مكه حرسـها اهللا تعـالي مـن االفـات از مصـر                      
 : بازگويم 

در قاهره نماز عيد بكردم و سه شنبه چهاردهم ذي الحجه سنه احدي و اربعين و اربعمايه از مصر                   
واليتي است  . صعيد االعلي روانه شدم و آن روي به جانب جنوب دارد             در كشتي نشستم و به راه     

كه آب نيل از آن جا به مصر مي آيد و هم از واليت مصر است و فراخي مصر اغلب از آن جـا و                         
آن جا بر دو كناره نيل بسي شهر ها و روستاها بود كه صفت آن كردن به تطويل انجامد ، تا بـه                       

ط مي گفتند وافيون ازاين شهر خيزد و آن خشخاش است كه تخم             شهري رسيديم كه آن را اسيو     
آن را جمـع   . چون بلند شود و پيله بندد او را بشكنند از آن مثل شـيره بيـرون آيـد                   .او سياه باشد    

كنند و نگاه دارند افيون باشد و تخم اين خشخاش خرد و چـون زيـره اسـت و بـدين اسـيوط از                        
او در عالم نباشد و صوف هاي باريك كه به واليـت عجـم   صوف گوسفند دستارها بافند كه مثل       
صعيداالعلي باشد چه به مصر خود صـوف نبافنـد و مـن             « آورند و گوند مصري است همه از اي       

بدين اسيوط فوطه اي ديدم از صوف گوسفند كرده كه مثل آن نه به لهاور ديدم و نه به ملتان و                     
ي رسيديم كه آن را قوص مي گفتنـد و آن جـا             و از آن جابه شهر    . به شكل پنداشتي حرير است      

بناهاي عظيم ديدم از سنگ هاي كه هر كه آن ببيند تعجب كند ؛ شارسـتاني كهنـه و از سـنگ                      
باروي ساخته و اكثر عمارت هاي آن از سنگ هاي بزرگ كرده كه يكي از آن مقدار بيست هزار                   

 موضع نه كـوهي اسـت و نـه          من و سي هزار من باشد و عجب آن كه به ده پانزده فرسنگي آن              
از آن جا به شهري رسيدم كه آن را اخمـيم           .سنگ تا آن ها را از كجا و چگونه نقل كرده باشند               
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. مي گفتند ، شهري انبوه و آبادان و مردمي غلبه و حصاري حصين دارد و نخل و بساتين بسـيار                     
بي آب و ذيگر دريا ما متـردد        و جهت آن كه دو راه بود يكي بيابان          . بيست روز آن جا مقام افتاد       
عاقبت به راه آب برفتيم به شهري رسـيديم كـه آن را اسـوان مـي                 . بوديم تا به كدام راه برويم       

گفتند و بر جانب جنوب اين شهر كوهي بود كه رود نيل از دهن اين كوه بيرون مي آمد و گفتند                     
و از اين شهر . فرو مي آيد كشتي از اين باالتر نگذرد كه آب از جاهاي تنگ و سنگ هاي عظيم       

به چهار فرسنگ راه واليت نوبه بود و مردم آن زمين همه ترسا باشد و هروقت از پيش ملك آن                    
واليت نزديك سلطان مصر هديه ها فرستند و عهود و ميثاق كنند كه لشكر بدان واليت نـرود و                   

يت نوبه كسي قصـدي     زيان ايشان نكند و اين شهر اسوان عظيم محكم است تا اگر وقتي از وال              
كند نتواند و مدام آن جا لشكري باشد به محافظت شهر و واليت ، و مقابـل شـهر در ميـان رود                       

ار است  |نيل جزيره اي است چون باغي و اندر آن خرمايستان و زيتون و ديگر اشجار و زرع بسي                 
ابـاني عظـيم    و به دوالب آب دهند و جاي با درخت است و آن جا بيست و يك روز بماندم كه بي                   

در پيش بود و دويست فرسنگ تا لب دريا موسم آن بود كه حجاج بازگشته بر اشتران به آن جـا                     
و چون بـه  . برسند و ما انتظار آن مي داشتيم كه جون آن استرها بازگردد به كرايه گيريم و برويم     

 مردي پارسا و با     شهر اسوان بودم آشنايي افتاد با مردي كه او را عبداهللا محمدبن فليج مي گفتند              
او مرا معاونت كـرد در كرايـه گـرفتن و همـراه             . صالح بود و از طريق منطق چيزي مي دانست          

بازديد كردن وغير آن و شتري به يك دينار و نيم كرايه گرفتم و ازاين شهر روانـه شـدم پـنجم                      
 فرسـنگ   چـون هشـت   . راه سوي مشرقي جنوبي بـود       .ربيع االول سنه اثني و اربعين و اربعمايه         

برفتم منزلي بود كه آن را ضيقه مي گفتند و آن دره اي بود بر صحرا و بر دو جانـب او چـون دو                      
ديوار از كوه و ميانه او مقدار صد ارش گشادگي و در آن گشادگي چاهي كنده اند كـه آب بسـيار                      

هر . اشد  برآمده است اما نه آب خوش ، و چون از اين منزل بگذرند پنج روز باديه است كه آب نب                   
كوهي بود سـنگين و     . مردي خيكي آب برداشت و برفتيم به منزلي كه آن را حوضش مي گفتند               

دو سوراخ در آن بود كه آب بيرون مي آيد و همان جا در گودي مي ايستد آبي خوش و چنان بود     
كه مرد را در آن سوراخ مي بايست شد تا از جهت شتر آب بيرون آورنـد ، و هفـتم روز بـود كـه                          
شتران آب نخورده بودند و نه علف از آن كه هيچ نبود و در شبان روزي يك بار فرود آمدنـدي از   
آن گاه كه آفتاب گرم شدي تا نماز ديگر و باقي مي رفتند و اين منزل جاها كه فرود آينـد همـه                       

كل معلوم باشد چه به هر جاي فرو نتوانند آمد كه چيزي نباشد كه آتش برفروزند و بدان جاها پش                  
شتر يابند كه بسوزند و چيزي پزند ، و آن شتران گويي مـي دانسـتند كـه اگـر كـاهلي كننـد از                         
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تشنگي بميرند و چنان مي رفتند كه هيچ به راندن كس محتـاج نبـود و خـودروي در آن بيابـان                      
روي فرا مشرق كرده مي رفتند و جايي        . نهاي مي رفتند با آن كه هيچ اثر راه و نشان پديد نبود              

دي كه به پانزده فرسنگ آب مي بود اندك و شور و جايي بودي كه بـه سـي چهـل فرسـنگ                       بو
 .هيچ آب نبودي 

هشتم ربيع االول سنه اثني و اربعين و اربعمايه به شهر عيذاب رسيديم و از اسوان تا عيذاب كـه                    
. اسـت   اين شهر عيذاب بركناره دريـا نهـاده         . به پانزده روز آمديم به قياس دويست فرسنگ بود          

مسجد آدينه دارد و مردي پانصد در آن باشد و تعلق به سلطان مصر داشت و باجگاهي است كـه                    
از حبشه و زنگبار و يمن كشتي ها آن جا آيد و از آن جا بر اشـتران بارهـا بـدين بيابـان كـه مـا                            

هر و بر دست راست اين شـ      . گذشتيم برند تا اسوان و از آن جا در كشتي به آب نيل به مصر برند               
چون روي به قبله كنند كوهي است و پس آن كوه  بيباني عظيم و علـف خـوار بسـيار و خلقـي                        
بسيارند آن جا كه ايشان را بجاهان گويند و ايشان مردماني اند كه هيچ دين و كيش ندارند و بـه     

آن از  هيچ پيغعمبر و پيشوا ايمان نياورده اند از ان كه از آباداني دورندو بيابـاني دارنـد كـه طـول                      
هزار فرسنگ زياده باشدو عرض سيصد فرسنگ و در اين همه بعد دو شهرك خرد بـيش نيسـت      

طول اين بيابان از مصر است تا حبشـه  . كه يكي را از آن بحرالنعام گويند و يكي ديگر را عيذاب             
و آن از شمال است تا جنوب و عرض از واليت نوبه تا درياي قلزم از مغرب تا مشرق و اين قـوم                   

به چهارپاي خود مشغول و     . مردم بد نباشند و دزدي و غارت نكنند         . جاهان در آن بيابان باشند      ب
و ايـن دريـاي     . مسلمانان و غيره كودكان ايشان را بدزدند و به شهرهاي اسالم برند و بفروشـند                

قلزم خليجي است كه از محيط به واليت عدن شكافته است و در جانب شمال تا آن جا كه ايـن                     
رك قلزم است بيامده و اين دريا را هر جا كه شهري بركنارش است بدان شهر باز مي خوانند                   شه

گفتنـد در ايـن دريـا       .  مثال جايي به قلزم باز مي خوانند و جايي به عيذاب و جايي به بحر النعام                 
و . زيادت از سيصد جزيره باشد و از آن جزاير كشتي ها مي آيند و روغـن و كشـك مـي آورنـد                        

د آن جا گاو و گوسپند بسيار دارند و مردم آن جا گويند مسلمانند بعضي تعلق به مصر دارند و                    گفن
و در اين شهرك عيذاب آب چاه و چشمه نباشد اال آب بـاران و اگـر گـاهي آب                    . بعضي به يمن    

باران منقطع باشد آن جا بجاهان آب آرند و بفروشند و تا سه ماه كه آن جا بودم يـك خيـك آب    
باد شـمال بـود و مـارا بـاد          .  درم خريديم و به دو درم نيز از آن كه كشتي روانه نمي شد                به يك 

بـا ايشـان   . مردم آن جا آن وقت كه مرا ديدند گفتند مارا خطيبـي مـي كـن    . جنوب مي بايست  
مضايقه نكردم و با ايشان در آن مدت خطابت مي كردم تا آن گاه كه موسم رسيد و كشـتي هـا                      

 50



گفتند شتر نجيب هيچ جاي چنان نباشـد كـه در          . هادند و بعد از آن به جده شدم         روي به شمال ن   
آن بيابان و از آن جا به مصر و حجاز برند و در اين شهر عيذاب مردي مرا حكايت كـرد كـه بـر                         

بـه  . قول او اعتماد داشتم ، گفت وقتي كشتي از اين شهر سوي حجاز مي رفت و شتر مي بردند                    
مردم آن را به دريا انداختند ، ماهي        . در آن كشتي بودم شتري از آن بمرد         سوي امطر مكه و من      

در حال آن را قو برد چنان كه يك پاي شتر قدري بيرون از دهانش بود مـاهي ديگـر آمـد و آن                        
ماهي را كه شتر فرو برده بود فرو برد كه هيچ اثر از آن برو پديد نبود و گفت آن ماهي را قـرش                        

ن شهر پوست ماهي ديدم كه به خراسان آن راشفق مي گويند و گمـان مـي                 هم بدي . مي گفتند   
برديم به خاسان كه ان نوعي از سوسمار است تا آن جا بديدم كه ماهي بود و همه پرها كهماهي                    

در وقتي كه من به شهر اسوان بودم دوستي داشتم كـه نـام او ذكـر كـرده ام در                     . را باشد داشت  
دبن فليج شهر اسوان بودم دوستي داشتم كه نـام او ذكـر كـرده ام در                 مقدمه او را ابوعبداهللا محم    

مقدمه او را ابوعبداهللا محمدبن فليج مي كگفتند چون از آن جا به عيذاب مي آمدم نامـه نوشـته                    
بود به دوستي با وكيلي كه او را به شهر عيذاب بود كه آنچه ناصر خواهد بـه وي دهـد و خطـي                        

من چون سه ماه در اين شهر عيذاب بماندم و آنچه داشتم خـرج   . بستاند تا وي را محسوب باشد     
او مردي كرد و گفـت واهللا او را پـيش مـن             . كرده شد از ضرورت آن كاغذ را بدان شخص دادم           

من غجب كردم از نيك مـردي آن        . چيز بسيار است چه ميخواهي تابه تو دهم تو به من خط ده              
يكويي كرد و اگر مردي بي باك بودمي و روا داشـتمي            محمد فليج كه بي سابقه با من آن همه ن         

غرض من ازآن مرد صد من آرد بسـتدم         . مبلغي مال از آن شخص به واسطه آن كاغذ بستيدمي           
و آن مقدار را آن جا عزتي تمام است و خطي بدان مقدار به وي دادم و او آن كاغذ كه من نوشته        

هر عيذاب بروم جواب آن محمد فليج بـاز رسـيد           بودم به اسوان فرستاد و پيش از آن كه من از ش           
كه آن چه مقدار باشد هر چند كه او خواهد و از آن من موجود باشد بدو ده و اگـر از آن خـويش                         
بدهي عوض با تو دهم كه اميرالمومنين علي بن ابي طالب صلوات اهللا عليه فرموده است المومن                 

شتم تا خوانندگان بدانند كه مردم را بـر مـردم           و اين فصل بدان نو    . اليكون محتشما و ال مغتنما      
 .اعتماد است و كرم هر جاي باشد و جوانمردان هميشه بوده اند و باشند 

جده شهري بزرگ است و باره اي حصين دارد بر لب دريا و در او پنج هزار مرد باشـد ، برشـمال                       
 و بيرون از شـهر هـيچ        دريا نهاده است وبازارها نيك دارد و قبله مسجد آدينه سوي مشرق است            

عمارت نيست اال مسجدي كه معروف است به مسـجد رسـول اهللا عليـه الصـلوة و السـالم و دو       
دروازه است شهر را يكي سوي مشرق كه رو با مكه دارد و ديگر سوي مغرب كه رو با دريـا دارد                      
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پنجـاه  و اگر از جده بر لب دريا سوي جنوب بروند به يمن رسـند بـه شـهر صـعده و تـا آن جـا                           
فرسنگ است و اگر سوي شمال روند به شهر جار رسند كه از حجاز است و بدين شهر جـده نـه                      
درخت است و زرع ، هرچه به كار آيد از رستا آرند و از آن جا تا مكه دوازده فرسنگ است و اگـر                        
سوي شمال روند به شهر جار رسند كه از حجاز است و بدين شهر جده نه درخـت اسـت و زرع ،                       

ه به كار آيد از رستا آرند و از آن جا تا مكه دوازده فرسنگ است و امير جده بنده امير جـده                       هر چ 
شدم و با من كرامت كرد و آن قدر باجي كه به من مي رسيد از من معـاف داشـت و نخواسـت ،               
چنان كه از دروازه مسلم گذر كردم خبري به مكه نوشت كه ايـن مـردي دانشـمند اسـت از وي                      

روز آدينه نماز ديگر از جده برفتم يكشنبه سلخ جمادي االخر بـه در شـهر                . ستيدن  چيزي نشايد   
مكه رسيديم و از نواحي حجاز و يمن خلق بسيار عمره را در مكه حاضـر باشـد اول رجـب و آن                       
موسمي عظيم باشد و عيد رمضان همچنين و به وقت حج بياينـد و چـون راه ايشـان نزديـك و                      

 .يايند سهل است هر سال سه بار ب
 

   * * * 
شهر مكه اندر ميان كوه ها نهاده است بلند و هر جانب كه به              : صفت شهر مكه شرفها اهللا تعالي       

شهر روند تا به مكه برسند نتوان ديد و بلندترين كوهي كه به مكه نزديك اسـت كـوه ابـوقيس                     
 رسـد و در     است و آن چون گنبدي گرد است چنان كه اگـر از پـاي آن تيـري بياندازنـد بـر سـر                      

مشرقي شهر افتاده است چنان كه چون در مسجد حرام باشند به دي ماه آفتاب از سر آن بر آيـد                     
وا يـن عرصـه     . و بر سر آن ميلي است از سنگ برآورده گويند ابراهيم عليه السالم برآورده است                

ـ               ه ايـن  كه در ميان كوه است شهر است دو تير پرتاب در دو بيش نيست ، و مسجد حرام بـه ميان
فراخناي اندر است و گرد بر گرد مسجد حرام شهر است و كوچه ها و بازارها ، و هركجا رخنه اي                  
به ميان كوه در است ديوار باره ساخته اند و دروازه برنهاده ، و اندر شهر هيچ درخت نيست مگـر                     

ي چنـد   بر سر جاهي درخت   . بر در مسجد حرام كه سوي مغرب است كه آن راباب ابراهيم خوانند              
بلند است وبزرگ شده، و از مسجد حرام بر جانب مشرق بازاري بزرگ كشيده است از جنوبسوي                 
شمال و برسر بازار جنوب كوه ابوقبيس است و دامن كوه ابوقبيس صفاست و آن چنان است كـه                   
دامن را همچون درجات بزرگ كرده اند و سنگ ها به ترتيب رانده كهبر آن آستان ها روند خلق                   

و به آخر بـازار از جانـب شـمال كـوه            . ا كونند و آنچه مي گويند صفا و مروه كنند آن است             و دع 
و در  . مروه است و ان اندك باالي است و بر او خانه اي بسيار ساخته اند و د رميĤن شهخر است                     
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اين بازار بدوند از اين سر تابدانسزر ، و چون كسي عمره خواهـد كـرد از جـاي دور آيـد بـه نـيم                  
نگي مكه هر جا ميل ها كرده اند و مسجد ها ساخته اند كه عمره خواهـد كـرد از جـاي دور                       فرس

آيد به نيم فرسنگي مكه هر جا مطل ها كرده اند و مسجدها ساخته كه عمره را از آن جـا احـرام                     
گيرند ، و احرام گرفتن آن باشد كه جامه دوخته از تن بيرون كنند و ازاري بر ميان بندند و ازاري                     

اللهم لبيك و سوي مكه     : يگر يا جادري برخويشتن در پيچند و به آوازي بلند مي گويند كه لبي             د
و اگر كسي به مكه باشد و خواهد كهعمره كند تابدان ميل بوردن و از آن جـا اغحـرام                    . مي آيند   

گيرد و لبيك مي زند و همكه درآيد به نيت عمره و چونبه شهر آيـد بـه مسـجد حـرام درآيـد و                         
ك خانه بود و بر دست راست بگردد چنان كه خانه بر دست چپ او باشد و بدان ركـن شـود                      نزدي

كه حجراالسود در اوست و حجر را بوسه دهد و از حجر بگذرد و بر همـان وال بگـردد و بـاز بـه                         
حجر رسد و بوسه دهد يك طوف باشد و براين وال هفت طوف كند سه بار بـه تعجيـل بـدوود و                    

ود و چون طواف تمام شد به مقام ابراهيم عليه السالم رود كه برابر خانه اسـت  چهار بار آهسته بر 
و از پس مقام بايستد چنان كه مقام مابين او و خانه باشد و آن جا دو ركعت نماز بكند آن را نماز                       

پس از آن در خانه زمزم شود و از آب بخورد يا به روي بمالد و از مسجد حرام بـه                     . طواف گويند   
صفا بيرون شود و آن دري است از درهاي مسجد كه چـون از آن جـا بيـرون شـوند كـوه                       باب ال 

صفاست ، بر آن آستانه هاي كوه صفا شود ، و روي به خانه كند و دعا كند و دعا كه معلوم است                       
، چون خوانده باشد فرود آيد و د رايمن بازار سوي مروه برود و آن چنان باشد كه از جنوب سوي                     

و در اين بازا ركه مي رود بر درهاي مسجد حرام مي گردد ، و اندر اين بـازار آن جـا                      . شمال رود   
كه رسول عليه الصلوة و السالم سعي كرده است و شتافته و ديگران را شتاب فرموده گامي پنجاه        
باشد ، بر دو طرف اين موضع چهار مناره است از دو جانب كه مردم مكه از كوه صفا به ميان آن                      

ه رسند از آن جا بشتابند تا ميان دو مناره ديگر كه از آن طرف بازار باشـد و بعـد از آن دو                        دو منار 
مناره رسند از آن جا بشتابند تا ميان دو مناره ديگ ركه از آن طرف بازار باشد و بعد از آن آهسته                      

 بخواننـد و    روند تا به كوه مروه و چون به آستانه ها رسند  بران جا روند و آن دعا كه معلوم است                    
بازگردند ود يگربار  در همين روز درآيند چنان كه چهار بار از صفا به مروه شوند و سه بار از مروه                    

چون از كوه مروه فرود آيند همان جا بازاري         . به صفا چنان كه هفت بار از آن بازار گذشته باشند            
عمره تمام شـد و از      است بيست دكان روبروي باشند همه حجام نشسته موي سر تراشند ، چون              

در اين بازار بزرگ كه سوي مشرق است و آن را سوق العطارين گويند بناهـاي                . حرم بيرون آيند    
نيكوست و همه داروفروشان باشند ، و در مكه دو گرمابه است فرش آن سنگ سـبز كـه فسـان                     
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 پانصـد   مي سازند ، و چنان تقدير كردم كه در مكه دو هزار مرد شهري بيش نباشد بـاقي قريـب                   
در آن وقت خود قحط بود و شانزده من گندم به يـك دينـار مغربـي         . مرد غربا و مجاوران باشنئد    

بود ، و مبلغي از آن جا رفته بودند ، و انـدر شـهر مكـه اهـل هـر شـهري را زا بـالد خراسـان و                              
عمـارت  ماوراءالنهر و عراق و غيره سراها بوده اما اكثر آن خراب بود و ويـران ، و خلفـاي بغـداد                      

هاي بسيار وبناهاي نيكو كرده اند آن جا و در آن وقت كه ما رسيديم بعضـي از آن خـراب شـده               
آب چاه هاي مكه همه شور و تلخ باشد چنان كه نتـوان خـورد               . بود و بعضي ملك ساخته بودند       

اشد اما حوض ها و مصانع بزرگ بسيار كرده اند كه هر يك از آن به مقدار ده هزار دينار برآمده ب                    
و آن وقت به آب باران كه از دره ها فرو مي آيد پر مي كرده اند و در آن تـاريخ كـه مـا آن جـا                             
بوديم تهي بودند ، و يكي كه امير عدن بود و او را پسر شاد دل مي گفتند آبي در زير زمـين بـه                         

 و آن   مكه آورده بود و اموال بسيار بر آن صرف كرده و در عرفات بر آن كشت وزرع كرده بودنـد                   
آب را بر آن جا بسته بودند و پاليزها ساخته و اال اندكي به مكه مي آمد و به شهر نمـي رسـيد و                         
حوضي ساخته اند كه آن آب در آن جا جمع مي شود و سقايان آن را برگيرند و به شـهر آورنـد و        

 مسـجدي   فروشند ، و به راه رفته به نيم فرسنگي چاهي است كه آن را بيرالزاهد گويند و آن جـا                   
هـواي مكـه    . نيكوست آب آن چاه خوش است و سقايان از آن جا نيز بياورند و به شهر بفروشند                  

عظيم گرم باشد و آخر بهمن ماه قديم خيار و بادرنگ و بادنجان تازه ديدم آن جا ، و ايـن نوبـت                       
 مكـه   چهارم كه به مكه رسيدم غره رجب سنه اثني و اربعين و اربعمايه تا بيستم ذي الحجـه بـه                   

پانزدهم فروردين قديم انگور رسيده بود و از رستا به شهر آورده بودند و در بازار مي                 . مجاور بودم 
فروختند و اول ارديبهشت خربزه فراوان رسيده بود و خود همه ميوه ها به زمستان آن جـا يافـت                    

 .شود و هرگز خالي نباشد 
به يك نزل به واليت يمن رسـند و  چون از مكه به جانب جنوب روند    : صفت زمين عرب و يمن      

هر دو واليت تـازي     . تالب دريا همه واليت يمن است و زمين يمن و حجاز به هم پيوسته است                
زبانند و در اصطالح زمين يمن را حمير گويند و زمين حجاز را عرب ، وسـه جانـب ايـن هـر دو                        

ـ                  اي بصـره اسـت و      زمين درياست ، و اين زمين چون جزيره اي است اول جانـب شـرقي آن دري
غربي درياي قلزم كه ذكر آن در مقدمه رفت كه خليجي است و جانب جنوبي درياي محيط است         
، و طول اين جزيره كه يمن و حجاز است از كوفه باشد تا عدن مقدار پانصد فرسنگ از شمال به                     

نگ جنوب و عرض آن كه از مشرق به مغرب است از عمان است تا به جار مقدار چهار صد فرسـ                    
باشد و زمين عرب از كوفه تا مكه است و زمين حمير از مكه تا عدن ، و در زمين عـرب آبـاداني                        
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و زمين حمير سه    . اندك است و مردمانش بياباني و صحرا نشينند و خداوند ستور چهارپا و خيمه               
قسم است يك قسم را از آن تهامه گويند و اين ساحل دريـاي قلـزم اسـت بـر جانـب مغـرب و                         

و ايـن شـهرها بـر صحراسـت و          . و آباداني بسيار است چون صعده و زيبد و صنعا و غيره              شهرها
پادشاه آن بنده حبشي بود از آن پسر شاددل ، و ديگر قسم از حمير كوهي است كـه آن را نجـد                       

وسيوم قسـم از    . گويند و اندر او ديوالخ ها و سردسير ها باشد و جاهاي تنگ و حصارهي محكم                 
و اندر آن شهر هاي بسيار است چون نجران و عثر وبيشه و غير آن و اندر اين      سوي مشرق است    

قسم نواحي بسيار است و هر ناحيتي ملكي و رييسـي دارد و آن جـا سـلطاني و حـاكمي مطلـق                       
قومي مردم باشند به خود سر و بيش تر دزد  و خـوني و حرامـي ،  و ايـن قسـم مقـدار                          . نيست  

رآيد و خلقي بسيار باشد و همه نوع ، و قصر غمـدان بـه يمـن                 دويست فرسنگ در صد و پنجاه ب      
است به شهري كه آن را صنعا گويند و از آن قصر اكنون بر مثال تلي مانده است در ميان شهر و                  

و گويند كه در آن تل گنج هـا و  . آن جا گويند كه خداوند اين قصر پادشاه همه جهان بوده است    
و عقيـق بـدين     . ت بر آن نيارد بردن نه سلطان و نه رعيت           دفينه ها بسيار است و هيچ كس دس       

شهر صنعا كنند و آن سنگي است كه از كوه ببرند و در ميان ريگ بر تابه به آتش بريان كننـد و                       
در ميان ريگ به آفتابش پرورند و به چرخ به پيارند ، و من به مصر ديدم كه شمشيري به سـوي                      

 . برچك او از يك پاره عقيق سرخ بود مانند ياقوت سلطان آورده بودند از يمن كه دسته و
گفته ايم كه خانه كعبه در ميان مسجد حرام و در ميـان شـهر               :صفت مسجد الحرام و بيت كعبه       

اما ديوار مسـجد قائمـه      .و عرض آن شمال به جنوب       . مكه در طول آن است از مشرق به مغرب          
ت زيرا كه چـون در مسـجد نمـاز كننـد از             نيست و ركن ها در ماليده است تا به مدوري مايل اس           

همه جوانب روي به خانه بايد كرد ، و آن جا كه مسجد طوالني تر است از باب الندوه كه سـوي                      
شمال است تا به باب بني هاشم چهارصد و بيست و چهار ارش است ، و عرضش از بـاب انـدوه                      

جايش سيصد و چهار ارش     كه سوي شمال است تا به باب الصفا كه سوي جنوب است و فراخ تر                
برگـرد مسـجد سـه رواق       . است  وسبب مدوري جاي تنگ تر نمايد جاي فراخ تر ، و همه گـرد                 

است به پوشش به عمودهاي رخام برداشته اند و ميان سراي را چهار سو كرده و درازي پوشـش                   
كه به سوي ساحت مسجد است به چهل و پنج طاق اسـت پهنـايش بـه بيسـت و سـه طـاق و                         

اي رخام تمامت صد و هشتاد و چهار است و گفتند ايـن همـه عمودهـا را خلفـاي بغـداد                      عموده
فرمودند از جانب شام به راه دريا بردن و گفتند چون اين عمودها به مكه رسانيدند آن ريسمان ها   
كه در كشتي ها و گردونه ها بسته بودند و پاره شده بود چون بفروختند از قيمت آن شصت هزار                    
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ربي حاصل شد و از جمله آن عمودها يكي در آن جاست كه باب النـدوه گوينـد سـتوني                    دينار مغ 
گفتند اين ستون را همسنگ دينار خريده اند و به قياس آن يك سـتون سـه                 . سرخ رخامي است    

مسجد حرام را هيجده در است همه به طاق ها ساخته اند بر سر ستون هاي رخـام                  .هزار من بود    
انده اند كه فراز توان كـرد ، برجانـب مشـرق چهـار در اسـت ، از گوشـه                  و بر هيچ كدام دري نش     

شمالي باب النبي و آن به سه طاق است بسته ، و هم بر اين ديوار گوشه جنوبي دري ديگر است                     
كه آن را هم باب النبي گويند و ميان آن دو درصد ارش بيش است و اين در به دو طاق است ، و             

ازار عطاران است كه خانه رسول عليـه السـالم در آن كـوي بـوده                چون از اين در بيرون شوي ب      
و چون از اين در بگذري هم بر اين ديوار مشرقي باب            .است و بدان در به نماز اندر مسجد شدي          

علي عليه السالم است و اين آن در است اميرالمومنين علي عليه السالم در مسجد رفتي به نمـاز                   
 از اين در بگذري بر گوشه مسجد مناره اي ديگر است بر سـر  و چون.و اين در به سه طاق است       

سعي از آن مناره كه به باب بني هاشم است تا بدين جا بيايـد شـتافتن و ايـن منـاره هـم از آن                          
نخسـتين بـر    .و بر ديوار جنوبي كه آن طول مسجد است هفـت در اسـت               .چهارگانه مذكور است    

و چـون انـدكي بـه جانـب         . و آن به دو طاق اسـت        ركن كه نيمگرد كرده اند باب الدقانين است         
غربي بر وي دري ديگر است به دو طاق و آن را باب الفسانين گويند ، و همچنان قـدري ديگـر                      

و اين در را پنج طاق است و از همه اين طاق ميانين بزرگ تـر اسـت و                   . بروند باب الصفا گويند     
 اين در بيرون آمده است كه به صفا شـود و  و رسول اهللا عليه السالم از    .جانب او دو طاق كوچك      

دعا كند و عتبه اين طاق ميانين سنگي سپيد است عظيم و سنگي سياه بـوده اسـت كـه رسـول                      
عليه السالم گرفتند و الصلوة پاي مبارك خود بر آن جا نهاده است و آن سنگ نقش قدم متبرك                   

ريده اند و در آن سنگ سپيد تركيـب  او عليه السالم گرفته و آن نشان قدم را از آن سنگ سياه بب     
كرده چنان كه سرانگشت هاي پا اندرون مسجد دارد و حجاج بعضي روي بر آن نشان قدم نهند                  

و ازبـاب الصـفا سـوي       . و بعضي پاي تبرك را و من روي بر آن نشان نهادن واجب تـر دانسـتم                  
راي ابوجهـل اسـت كـه    و برابر اين س. مغرب مقداري ديگر بروند باب السطوي است به دو طاق          

نخست آن گوشـه    . بر ديوار مغربي كه آن عرض مسجد است سه در است            . اكنون مستراح است    
به ميانه اين ضلع بـاب ابـراهيم عليـه السـالم            . اي كه با جنوب دارد باب عروه به دو طاق است            

است به سه گوشه طاق و بر ديوار شمالي كه آن طول مسـجد اسـت چهـار در اسـت بـر گوشـه                  
چون از آن بگذري سوي مشرق باب العجله است به يـك            .مغربي باب الوسيط است به يك طاق        

و چـون از آن بگـذري       . و چون از آن بگذري به ميانه ضلع شمالي باب الندوه به دو طاق               . طاق  
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و چون به گوشه مسجد رسي شمالي مشـرقي دري اسـت بـاب              .باب المشاوره است به يك طاق       
خانه كعبه به ميان ساحت مسجد است مربع طوالني كه طولش از شمال بـه               بني شيبه گويند ، و      

جنوب است و عرضش از مشرق به مغرب و طولش سي ارش است و عـرض شـانزده و در خانـه     
و چون در خانه روند ركن عراق بر دست راست باشد و ركن حجراالسود بـر                . سوي مشرق است    

ويند و ركن شمالي مغربي را ركن شامي گويند         دست چپ ، و ركن مغربي جنوبي را ركن يماني گ          
، و حجراالسود در گوشه ديوار به سنگي بزرگ اندر تركيب كرده اند و در آن جا نشانده چنان كه                    
حجراالسود در گوشه ديوار به سنگي بزرگ اندر تركيب كرده اند و در آن جا نشـانده چنـان كـه                     

و حجراالسـود بـه درازي يـك دسـتي و           .شـد   چون مردي تمام قامت بايستد با سينه او مقابل با         
چهارانگشت باشد و به عرض هشت انگشت باشد و شكلش مدور است ، و از حجراالسـود تـا در                    

و در خانه از    . خانه چهار ارش است و آن جا را كه ميان حجراالسود و در خانه است ملتزم گويند                  
ن ايستاده بر عتبه رسد و نردبان       زمين به چهار ارش برتر است چنان كه مردي تمام قامت بر زمي            

ساخته اند از چوب چنان كه به وقت حاجت در پيش نهند تا مردم بر آن برروند و در خانه رونـد و              
آن چنان است كه به فراخي ده مرد بر پهلوي هم به آن جا برتوانند رفت و فرود آينـد ، و زمـين                        

 .خانه بلند است بدين مقدار كه گفته شد
ست از چوب ساج به دو مصراع و باالي در شش ارش و نـيم اسـت و پهنـاي                 دري ا :صفت كعبه   

هر مصراعي يك گز و سه چهار يك چنان كه هر دو مصراع سه گز و نيم باشد ، و روي در و در                        
فراز هم نبشته و بر آن نقره كاري دايره ها و كتابت ها نقاشي منبت كرده اند و كتابت هـاي بـه                       

ان اول بيـت وضـع للنـاس        :نده و اين آيت را تا آخر بر آن جا نوشته            زر كرده و سيم سوخته در را      
للذي ببكه االية و دو حلقله نقره گين بزرگ كه از غزنين فرستاده اند بر دو مصراع در زده چنـان                     
كه دست هر كس كه خواهد بدان نرسد و دو حلقه ديگر نقره گين خردتر از آن هم بر دو مصراع                     

س كه خواهد بدان رسد و قفل بزرگ از نقره بر اين دو حلقه زيـرين                در زده چنان كه دست هر ك      
 .بگذرانيده كه بستن در به آن باشد و تا آن قفل برنگيرند در گشوده نشود 

عرض ديوار يعني ثخانتش شش شبر است و زمـين خانـه را فـرش از رخـام               :صفت اندرون كعبه    
ان ها يكي مقابل در و دو بر جانب         است همه سپيد و در خانه سه خلوت كوچك است بر مثال دك            

شمال ، و ستون ها كه در خانه است و در زير سقف زده اند همه چوبين است چهارسو تراشيده از                     
و از جانب شمال تخته سنگي رخام سرخ است طوالني كـه    .چوب ساج اال يك ستون مدور است        

 نماز كرده است و هر كه       فرش زمين است و مي گويند كه رسول عليه الصلوة و السالم بر آن جا              
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آن را شناسد جهد كند كه نماز بر آن جا كند ، و ديوار خانه همه تخت هاي رخام پوشيده است از                      
و برجانب غربي شش محراب است از نقره ساخته و به ميخ بـر ديـوار دوختـه هـر يكـي                      . الوان  

اين محـراب هـا از      باالي مردي به تكلف بسيار از زركاري و سواد سيم سوخته و چنان است كه                
زمين بلند تر است ، و مقدار چهار ارش ديوار خانه از زمين برتر ساده اسـت و بـاالتر از آن همـه                        

و در  . ديوار از رخام است تا سقف به نقارت و نقاشي كرده و اغلب به زر پوشيده هر چهـار ديـوار                      
ي و يكـي در  و يكـي در ركـن شـام   .آن خلوت كه صفت كرده شد كه يكي در ركن عراقي است  

ركن يماني و در هر بيغوله دو تخته پنج گز و يك گـز عـرض دارد ، و در آن خلـوت كـه قفـاي                           
و چون از در خانه در روند بر دست راست زاويه خانه            . حجراالسود است ديباي سرخ دركشيده اند       

و دري  چهارسو كرده مقدار سه گز در سه گز و در آن جا درجه اي است كه آن راه بام خانه است                      
نقره گين به يك طبقه بر آن جا نهاده و آن را باب الرحمة خوانند و قفل نقره گـين بـر او نهـاده                         
باشد ، و چون بر بام شدي دري ديگر است افكنـده همچـون در بـامي هـر دو روي آن در نقـره             

 و بام خانه به چوب پوشيده است و همه پوشش را به ديبا در گرفته چنان كه چوب هـيچ                   . گرفته  
پيدا نيست و بر ديوار پيش خانه از باالي چوب ها كتابه اي است زرين بر ديوار آن دوخته و نـام                      
سلطان مصر بر آن نوشته كه مكه گرفته و از دست خلفاي بني عباس بيـرون بـرده و آن العزيـز                      

ـ               .لدين اهللا بوده است      ه و چهار تخته  نقره گين بزرگ ديگري است برابر يكديگر هم بر ديوار خان
دوخته به مسمارهاي نقره گين و برهر يك نام سلطاني از سالطين مصر نوشته كـه هـر يـك از                     

و اندر ميان ستون ها سـه قنـديل نقـره آويختـه             . ايشان به روزگار خود آن تخت ها فرستاده اند          
است و پشت خانه به رخام يماني پوشيده است كه همچون بلـور اسـت ، و خانـه را چهـار روزن                       

ار گوشه و بر هر روزني از آن تخته اي آبگينه نهاده كه خانـه بـدان روشـن اسـت و                      است به چه  
جاي و طول ناودان سه گز است و        . باران فرو نيايد ، و ناودان خانه از جانب شمال است بر ميانه              

و جامه اي كه خانه بدان پوشـيده بـود سـپيده بـود و بـه دو موضـع                    . سرتاسر به زر نوشته است      
گز عرض و ميان هر دو طراز ده گز به تقريب و زير و باال به همين قيـاس چنـان      طرازي را يك    

و بـر چهـار جانـب       . كه به واسطه دو طراز علو خانه به سه قسمت بود هر يك به قياس ده گـز                   
جامه محراب هاي رنگين بافته اند و نقش كرده به زر رشته و پرداخته بر هر ديواري سه محراب                   

بر . هار ديوار دوزاده محراب است      =دو كوچك بر دو طبرف چنان كه بر چ        يكي بزرگ در ميان و      
آن خانه برجانب شمال بيرون خانه ديواري ساخته اند مقدار يك گز و نيم و هر دو سر ديـوار تـا                      

و ميان جاي اين    . نزديك اركان خانه برده چنان كه اين ديوار مقوس است چون نصف دايره اي               
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ه چنان كه اين ديوار مقوس است چون نصف دايره اي ، و ميان جاي ايـن                 ديوار از ديوار خانه برد    
ديوار ا ز ديوار خانه مقدار پانزده گز دور است و ديوار و زمين اين موضع مرخم كرده اند به رخـام                      
ملون و منقش و اين موضع را حجر گويند و آن ناودان بـام خانـه در ايـن حجـر ريـزد و در زيـر                   

 نهاده است بر شكل محرابـي كـه آب نـاودان بـر آن افتـد و آن سـنگ                 ناودان تخته سنگي سبز   
چندان است كه مردي بر آن نماز تواند كردن ، و مقام ابراهيم عليه السالم بر آن جاسـت و آن را       
در سنگي نهاده است و غالف چهارسو كرده كه باالي مـردي باشـد از چـوب بـه عمـل هرچـه                       

غالف را دو جانب به زنجيرها در سنگ هاي عظيم بسـته            نيكوتر و طبل هاي نقره برآورده و آن         
بيـر زمـزم از     . و دو قفل بر آن زده تا كسي دست بدان نكند و ميان مقام و خانه سي ارش است                    

خانه كعبه هم سوي مشرق است و برگوشه حجراالسود است و ميان بير زمـزم و خانـه چهـل و                     
 و نيم است و آبـش شـوري دارد لـيكن            شش ارش است و بر فراخي چاه سه گز و نيم در سه گز             

بتوان خورد ، و سر چاه را حظيره كرده اند از تخته هاي رخام سپيد بـاالي آن دو ارش ، و چهـار                        
سوي خانه زمزم آخرها كرده اند كه آب در آن ريزند و مردم وضو سازند و زمـين خانـه زمـزم را                       

ر اين خانه سوي مشرق است و برابر و د. مشبك چوبي كرده اند تا آب كه مي ريزند فرو مي رود    
خانه زمزم هم از جانب مشرق خانه اي ديگر است مربع و گنبـدي بـر آن نهـاده و آن را سـقاية                        

و از ايـن سـقاية      . اندر آن جا خم هانهاده باشند كه حاجيـان از آن جـا آب خورنـد                 . الحاج گويند   
آن نهـاده اسـت و آن را        الحاج سوي مشرق خانه اي ديگر است طـوالني و سـه گنبـد بـر سـر                   

و گرد بر گرد خانه كعبه ستون هـا فـرو           . اندر او شمع و روغن و قناديل باشد         . خزانةالزيت گويند   
برده اند و بر سر هر دو ستون چوب ها افكنده و بر آن تكلفات كرده از نقـارت و نقـش و بـر آن                          

هنـد و از آن آويزنـد و آن را          حلقه ها و قالب ها آويخته تا به شب شمع ها و چراغ ها بر آن جا ن                 
ميان ديوار خانه كعبه و اين مشاعل كه ذكر كرده شد صد و پنجاه گز باشد و آن                  . مشاغل گويند   

طوافگاه است و جمله خانه ها كه در ساحت مسجدالحرام اسـت بجـز كعبـه معظمـه شـرفها اهللا                     
كه برگرد مسـجد اسـت      و اندر پوشش    .تعالي سه خانه است يكي خانه زمزم و ديگر خزانة الزيت            

پهلوي ديوار صندوق هاست از آن هر شهري از بـالد مغـرب و مصـر و شـام و روم و عـراقين و               
و به چهارفرسنگي از مكه ناحيتي است از جانـب شـمال كـه آن را                .خراسان و ماوراءالنهر و غيره      

و درختان است   برقه گويند امير مكه آن جا مي نشيند با لشكري كه او را باشد و آن جا آب روان                    
و مـن در ايـن سـال از اول          . و آن ناحيتي است در مقدار دو فرسنگ طول و همين مقدار عرض              
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رجب به مكه مجاور بودم و رسم ايشان است كه مدام در ماه رجب هر روز در كعبه بگشايند بدان       
 .وقت كه آفتاب برآيد 

 عرب دارند كـه ايشـان را بنـي          كليد خانه كعبه گروهي از    .صفت گشودن در كعبه شرفهااهللا تعالي     
و . شيبه گويند و خدمت خانه را ايشان كنند و از سلطان مصر ايشان را مشاهره و خلعـت بـودي                     

ايشان را رئيسي است كه كليد به دست او باشد و تچون او بيايد پنج شش كس ديگر با او باشـند    
و بيارنـد   .كرده ايم برگيرند    چون بدان جا رسند از حاجيان مردي ده بروند و آن نردبان كه صفت               

و در پيش نهند و آن پير بر آن جا رود و بر آستانه بايستد و دو تن ديگر بر آن جا روند و جامـه و                           
ديباي زرد را باز كنند يك سر از آن يكي از اين دو مرد بگيرند و سـري مـردي ديگـر همچـون                        

 حلقه هـا بيـرون كنـد و خلقـي از            پرده كه آن پير بپوشند كه در گشايد و او قفل بگشايد و از آن              
حاجيان پيش در خانه ايستاده باشند و چون در باز كنند ايشان دست به دعا برآرند و دعـا كننـد و          
هركه در مكه باشد چون آواز حاچيان بشنود داند كه در حرم گشودند همه خلق بـه يـك بـار بـه       

آن پير در انـدرون شـود و آن دو    آوازي بلند دعا كنند چنان كه غلغله اي عظيم در مكه افتد پس              
شخص همچنان آن جامه مي دارند و دو ركعت نماز كند و بيايد و هر دو مصراع در باز كند و بـر                    
آستانه بايستد و خطبه برخواند به آوازي بلند و بررسول اهللا عليه الصلوة و السالم صلوات فرسـتد                  

ر خانه بايستند و حاج در رفتن گيرنـد و          و بر اهل بيت او آن وقت آن پير و ياران او بر دو طرف د               
به خانه در مي روند و هر يك دو ركعت نماز مي كنند و بيرون مي آيند تا آن وقـت كـه نيمـروز                         
نزديك آيد ، و در خانه كه نماز كنند روبه در كنند و به ديگر جوانب نيز رواست، وقتي كه خانه پر      

مـردم  .م را شمردم هفتصد و بيست مرد بودنـد          مردم شده بود كه ديگر جاي نبود كه در روند مرد          
يمن كه به حج آيند عامه آن چون هندوان هر يك لنگي بربسته و موي ها فرو گذاشته و ريـش                     
ها بافته و هريك كتاره قطيفي چنان كه هندوانه در ميان زده و گويند اصل هندوان از يمن بوده                   

ميـان شـعبان و رمضـان و شـوال روزهـاي            و در   . است و كتاره قتاله بوده است معرب كرده اند          
 .دوشنبه و پنجشنبه و آدينه در كعبه بگشايند و چون ماه ذي القعده درآيد ديگر در كعبه باز نكنند

به چهارفرسنگي مكه از جانب شمال جايي اسـت آن را جعرانـه گوينـد مصـطفي                 . عمره جعرانه   
 ذي القعده از آن جـا احـرام گرفتـه           شانزدهم. صلي اهللا عليه و سلم آن جا بوده است با لشكري            

و آن جا دو چاه است يكي را بير الرسول گويند و يكي را بير               . است و به مكه آمده و عمره كرده         
علي بي ابي طالب صلوات اهللا عليهما و هر دو چاه را آب تمام خوش باشد و ميان هـردو چـاه ده          

و نزديك آن چاه ها كـوه پـاره اي        . ند  گز باشد و آن سنت برجا دارند و بدان موسم آن عمره بكن            
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گويند پيغمبـر عليـه الصـلوة و        .است كه بدان موضع گودها در سنگ افتاده است همچو كاسه ها             
خلق كه آن جا روند در آن گودها آرد سرشند با           .السالم به دست خود در آن گود آرد سرشته است         

و نان پزند و به تبرك به واليت ها آب آن چاه ها ، و همان جا درختان بسياري است هيزم بكنند      
برند ، و همان جا كوه پاره اي بلند است كه گويند بـالل حبشـي بـر آن جـا بانـگ نمـاز گفتـه                            

مردم بر آن جا روند و بانگ نماز گويند و در آن وقت كه من آن جا رفتم غلبه اي بـود كـه                        .است
از مصر تا مكه بدين راه كـه ايـن          زيادت از هزار شتر عماري در آن جا بود تا به ديگر چه رسد و                

نوبت آمدم سيصد فرسنگ بود و از مكه تا يمن دوازده سنگ است در دو فرسنگ ، در آن دشـت                     
مسجدي بوده است كه ابراهيم عليه السالم كرده است و ايـن سـاعت منبـري خـواب از خشـت                     

س بانگ نماز  مانده است و چون وقت نماز پيشين شود خطيب بر آن جا رود و خطبه جاري كند پ                 
بگويند و دو ركعت نماز به جماعت به رسم مسافران بكنند و همه در آن وقت قامتي نماز بگويند                   

پس خطيب بر شتر نشيند و سوي مشرق بروند بـه يـك             .و دو ركعت ديگر نماز به جماعت بكنند       
ا فرسنگي آن جا كوهي خرد سنگين است كه آن را جبل الرحمة گويند بر آن جـا بايسـتند و دعـ                     

و پسر شاددل كه امير عدن بود آب آورده بود از جـاي دور و               .كنند تا آن وقت كه آفتاب فرو رود         
مال بسيار بر آن خرج كرده و آب را از آن كوه آورده و به دشت عرفات برده و آن جا حـوض هـا                      

و هم اين شـاددل بـر سـر جميـل الرحمـة             .ساخته كه در ايام حج پر آب كنند تا حاج را آب باشد            
هارطاقي ساخته عظيم كه روز و شب عرفات بر گنبد آن خانه چراغ ها و شمع هاي بسيار نهند                   چ

كه از دو فرسنگ بتوان ديد ، چنين گفتند كه امير مكه از او هزار دينار بستيد كه اجازت داد تا آن                     
 .خانه بساخت

 بگـذاردم ، و     نهم ذي الحجة سنه اثني و اربعمايه حج چهارم به ياري خـداي  سـبحانه و تعـالي                  
چون آفتاب غروب كـرد حـاج و خطيـب از عرفـات بازگشـتند و يـك فرسـنگ بيامدنـد تـا بـه                          
مشعرالحرام و آن جا را مزدلفه گويند بنايي ساخته اند خوب همچون مقصوره كـه مـردم آن جـا                     
نماز كنند و سنگ رجم را كه به مني اندازند از آن جا برگيرند ، و رسم چنان اسـت كـه آن شـب                         

 شب عيد آن جا باشند و بامداد نماز كنند و چون آفتاب طلوع كند به مني روند و حاج آن جا                   يعني
و آن روز خطبـه و نمـاز        . و مسجدي بزرگ است آن جا كه آن مسجد را خيف گويند             .قربان كنند 

روز دهم بـه منـي      .عيد كردن به مني رسم نيست و مصطفي صلي اهللا عليه و سلم نفرموده است              
دوازدهـم مـاه هـركس كـه عـزم          .  بيندازند و شرح آن در مناسك حج گفتـه انـد             باشند و سنگ  

 .بازگشتن داشته باشد هم از آن جا بازگردد و هر كه به مكه خواهد بود به مكه رود
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وداع . پس از آن از اعرابي شتر كرايه گرفتم تا لحسا و گفتند از مكه تا آن جا به سيزده روز بروند                    
وز آدينه نوزدهم ذي الحجـه سـنه اثنـي و اربعـين و اربعمايـه كـه اول                   خانه خداي تعالي كردم ر    

خردادماه قديم بود هفت فرسنگ از مكه برفتم مرغزاري بود از آن جا كوهي پديد آمد چـون بـه                    
راه كوه شديم صحرايي بود و ديه ها بود و چاهي بود كه آن را بيرالحسين بن سالمه مي گفتنـد                     

و دوشنبه بيست و دوم ذي الحجه به طايف رسيديم .رق مي شد   و هواي سرد بود و راه سوي مش       
به ماه خـرداد چنـان      .طائف ناحيتي است بر سر كوهي     . كه از مكه تا آن جا دوازده فرسنگ باشد          

سرد بود كه در آفتاب مي بايست نشست و به مكه خربزه فراخ بود و آنچـه قصـبه طـايف اسـت                       
وچـك و جـامعي مختصـر دارد و آب روان و            شهركي است و حصـاري محكـم دارد ، بـازاركي ك           

قبر عبداهللا عباس رضي اهللا عنه آن جاست به نزديك آن قصبه            .درختان نار و انجير بسيار داشت       
و خلفاي بغداد آن جا مسجدي عظيم ساخته اند و آن قبر را در گوشه آن مسجد بردسـت راسـت                     

 .فتهو مردم آن جا خانه ها ساخته اند و مقام گر. محراب و منبر 
از طائف برفتيم و كوه و شكستگي بود كه مي رفتيم و هر جا  حصاركها و ديهك ها بود ودرميان       
شكستها حصاركي خراب به من نمودند اعراب گفتند ايـن خانـه ي ليلـي بـوده اسـت وقصـه ي                

واز انجا به حصاري رسيديم كه ان را مطارمي گفتند و  از طـائف تـا آن جـا                    .ايشان عجيب است    
و از آن جا به ناحيي رسيديم كه آن را ثريـا مـي گفتنـد آن جـا خرمايسـتان                     . فرسنگ بود دوازده  

بسيار بود و زراعت مي كردند با آب چاه و دوالب و در آن ناحيه مـي گفتنـد كـه هـيچ حـاكم و                          
سلطان نباشد و هر جا رئيسي و مهتري باشد به سر خود و مردم دزد و خوني همه روز بايكـديگر                     

از آن جا بگذشتم    . و از طايف تا آن جا بيست و پنج فرسنگ مي داشتند             . نند  جنگ و خصومت ك   
آنچه بزرگ . و در مقدار نيم فرسنگ زمين چهار حصار بود . حصاري بود كه آن را جزع مي گفتند   

تر بود كه ما آن جا فرود آمديم آن را حصين بني نسير مي گفتند و درخت هاي خرما بود اندك و       
خفير نبود  . شتر از او گرفته بوديم در اين جزع بود ، پانزده روز آن جا بماندم                خانه آن شخص كه     

كه مارا بگذراند و عرب آن موضع هر قومي را حدي باشد كه علـف خـوار ايشـان بـود و كسـي                         
اتفاقا سرور  . بيگانه در آن جا نتواند شدن كه هر كه را كه بي خفير بدرقه باشد و قالوز نيز گويند                    

ه در راه ما بودند كه ايشان را بني سواد مي گفتند به جزع آمد و ما او را خفير گرفتيم                     آن اعراب ك  
قومي روي به ما نهادند پنداشـتند صـيدي         . و او را ابوغانم عبس بن العبير مي گفتند با او برفتيم             

د يافتند چه ايشان هر بيگانه را كه بينند صيد خوانند چون رئيس ايشان با مـا بـود چيـزي نگفتنـ                     
في الجمله در ميان ايشان يك چنـدي بمانـديم كـه            . وگرنه آن مردي بود ما را هالك كردندي         
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خفير نبود كه ما را بگذراند و از آن جا خفيري دو بگرفتيم هر يك به ده دينار تا مـا را بـه ميـان                          
ش قومي به عرب بودند كه پيران هفتاد ساله مرا حكايت كردند كه در عمر خوي              . قومي ديگر برد    

بجز شير شتر چيزي نخورده بودند چه در اين باديه ها چيزي نيست اال علفي شور كه شـتر مـي                     
ايشان خود گمان مي بردند كه همه عالم چنان باشـد ، مـن از قـومي بـه قـومي نقـل و                        . خورد  

تحويل مي كردم و همه جا مخاطره و بيم بود اال آن كه خداي تبارك و تعالي خواسته بود كه ما                     
مت از آن جا بيرون آييم ، به جايي رسيديم در ميان شكستگي كه آن را سربا مي گفتند ،                    به سال 

بلندي چندان ني كه تير     . كوه ها بود هريك چون گنبدي كه من در هيچ واليتي مثل آن نديدم               
به آن جا نرسد و چون همراهان ما سوسماري مي ديدند مي كشتند و مي خوردند و هركجا عرب               

مي دوشيدند من نه سوسمار توانستم خورد نه شير شتر و در راه هر جا درختـي بـود          بود شير شتر    
كه باري داشت مقداري كه دانه ماشي باشد از آن چند دانه حاصل مي كردم و بدان قناعت مـي                    
نمودم ، و بعد از مشقت بسيار و چيزها كه ديديم و رنج ها كه كشيديم به فلج رسـيديم بيسـت و               

اين فلـج در ميـان بـاده اسـت نـاحيتي            . ه تا آن جا صد و هشتاد فرسنگ بود          از مك . سيوم صفر   
آنچه در آن وقـت كـه مـا آن جـا رسـيديم              .بزرگ بوده است و ليكن به تعصب خراب شده است         

آبادان بود مقدار نيم فرسنگ در يك ميـل عـرض بـود و در ايـن مقـدار چهـارده حصـار بـود و                          
رده حصن بـدو كـرده بودنـد كـه مـدام ميـان ايشـان                مردمكاني دزد و مفسد و جاهل و اين چها        

خصومت و عداوت بود و ايشان گفتند ما از اصحاب الرسيم كه در قرآن ذكر كرده است تعـالي و                    
تقدس ، و آن جا چهار كاريز بود و آب آن همه برنخلستان مي افتاد و زرع ايشان بر زمـين بلنـد                       

 آب دهند و زرع به شتر مي كردند نه بـه گـاو              تر بود و بيش تر آب از چاه مي كشيدند كه زرع را            
آن جا نديدم و ايشان را اندك زراعتي و هر مردي خود را روزي به ده سير غله اجري كرده باشد                     
كه آن مقدار به نان پزند و ازاين نماز شام تا ديگر نماز شام همچو رمضان چيز كمي خورند اما به               

دم به از آن كه در بصره و غيره ، و اين مردم عظيم              روز خرما خورند و آن جا خرماي بس نيكو دي         
درويش و بدبخت باشند با همه درويشي همـه روزه جنـگ و عـداوت و خـون كننـد ، و آن جـا                         
خرمايي بود كه ميدون مي گفتند هر يكي ده درم و هسته كه در ميانش بود دانگ و نـيم بـيش                      

ه نباشد وهيچ چيز از دنياوي با من نبود اال          نبود و گفتند اگر بيست سال بنهند تباه نشود ، و معامل           
دو سله كتاب و ايشان مردمي گرسنه و برهنه و جاهل بودند هر كه به نماز مي آمد البته با سپر و             

مسجدي بود كه ما در آن جا بوديم اندك رنـگ و شـنجرف و               . شمشير بود و كتاب نمي خريدند       
و برگ شاخ و برگي در ميـان آن بـردم ايشـان        الجورد با من بود بر ديوار آن مسجد بيتي نوشتم           
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بديدند عجب داشتند و همه اهل حصار جمع شدند و به تفـرج آن آمدنـد و مـرا گفتنـد كـه اگـر                         
محراب اين مسجد را نقش كني صد من خرما به تو دهيم و صد من خرما نزديك ايشان ملكـي                    

شان پانصد مـن خرمـا خواسـت        بود ، چه تا من آن جا بودم از عرب لشكري به آن جا آمد و از اي                 
ده تن از اهل حصار كشته شد و هزار نخل بريدند و ايشـان ده مـن                 . قبول نكردند و جنگ كردند    

خرما ندادند ، چون با من شرط كردند من آن محراب نقش كردم و آن صد من خرما فريـاد رس                     
يم كرد كه از آن باديه      ما بود كه غذا نمي يافتيم و از جان نااميد شده بوديم كه تصور نمي توانست               

هرگز بيرون توانيم افتاد چه به هر طرف كه آباداني داشت دويست فرسنگ بيابـان مـي بايسـت                   
بريد مخوف و مهلك و در آن چهار ماه هرگز پنج من گندم به يك جا نديدم ، تـا عاقبـت قافلـه                        

. و بـه تجـار فروشـند        اي از يمامه كه اديم گيرد و به لحسا برد كه اديم از يمن به اين فلج آرند                   
عربي گفت من تو را به بصره برم و با من هيچ نبود كه به كرا بدهم و از آن جا تا بصره دويست                        
فرسنگ و كراي شتر يك دينار بود از آن كه شتري نيكو به دو سه دينار مي فروختند مـرا چـون                      

به ضرورت قبول كـردم     . نقد نبود و به نسيه مي بردند گفت سي دينار در بصره بدهي تو را بريم                 
پس آن عريان كتاب هاي من بـر شـتر نهادنـد و بـرادرم را بـه شـتر        . و هرگز بصره نديده بودم      

هر كجا  . نشاندند و من پياده برفتم روي به مطلع بنات النعش ، زميني هموار بود بي كوه و پشته                   
هيچ جـا اثـر راه پديـد        زمين سخت تر بود آب باران در او ايستاده بود و شب و روز مي رفتند كه                  

نبود اال بر سمع مي رفتند و عجب آن كه بي هيچ نشاني ناگاه به سرچاهي رسيدندي كه آب بود                    
از بيرون حصار   . به يمامه حصاري بود بزرگ و كهنه        . القصه به چهار شبانه روز به يمامه آمديم         . 

ميران آن جا از قديم بازار      شهري است و بازاري و از هرگونه صناع در آن بودند و جامعي نيك و ا               
علويان بوده اند و كسي آن ناحيت از دست آن ها نگرفته بود از آن كـه آن جـا خـود سـلطان و                         
ملكي قاهر نزديك نبود و آن علويان نيز شـوكتي داشـند كـه از آن جـا سيصـد چهارصـد سـوار                        

 خير العمل و    برنشستي و زيدي مذهب بودند و در قامت گويند محمد و علي خيرالبشر و حي علي               
گفتند مردم آن شهر شريفيه باشـند ، و بـدين ناحيـت آب هـاي علـي خيـر البشـر و حـي علـي                
خيرالعمل و گفتند مردم آن شهر شريفيه باشند ، و بدين ناحيت آب هاي روان اسـت از كـارطز و                     

ل نخلستان و گفتند چون خرما فراخ شود يك هزار من به يك دينار باشد و از يمامه به لحسا چه                   
فرسنگ مي داشتند و به زمستان توان رفت كه آب باران جاها باشد كـه بخورنـد و بـه تابسـتان                      

لحسا شهري است بر صحراي نهاده كه از هرجانب كه بدان جا خواهي رفت باديه عظيم                . نباشد  
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ببايد بريد و نزديك تر شهري از مسلماني كه آن را سلطاني است به لحسا بصره است و از لحسا                    
 .ره صد و پنجاه فرسنگ است و هرگز به بصره سلطاني نبوده است كه قصد لحسا كند تا بص

شهري است كه همه سواد و روستاي او حصاري است و چهارباروي قـوي از پـس                 . صفت لحسا   
يكديگر در گرد او كشيده است از گل محكم هر دو ديوار قرب يك فرسنگ باشد و چشمه هـاي               

يك پنج آسيا گرد باشد و همه اين آب در واليت بركار گيرنـد              آب عظيم است در آن شهر كه هر       
كه از ديوار بيرون نشود و شهري جليل در ميان اين حصـار نهـاده اسـت بـا همـه آلتـي كـه در                          

در شهر بيش از بيست هزار مرد سپاهي باشد و گفتند سـلطان آن مـردي                . شهرهاي بزرگ باشد    
 بود و گفته نماز و روزه از شـما برگـرفتم و دعـوت               شريف بود و آن مردم را از مسلماني بازداشته        

كرده بود آن مردم را كه مرجع شما جز با من نيست و نام او ابوسعيد بوده است و چـون از اهـل                        
نماز نكنند و روزه ندارند و لـيكن        . آن شهر پرسند كه چه مذهب داري گويد كه ما بوسعيدي ايم             

ابوسعيد ايشان را گفته اسـت كـه        . امبري او مقرند    بر محمد مصطفي صلي اهللا عليه و سلم و پيغ         
من باز پيش شما آيم يعني بعد از وفات و گور او به شهر لحسا اندر است و مشهدي نيكو جهـت                      
ساخته اند و وصيت كرده است فرزندان خود را كه مدام شش تن از فرزندان مـن ايـن پادشـاهي                     

. و مخالفت يكديگر نكننـد تـا مـن بـاز آيـم              نگاه دارند و محافظت كنند رعيت را به عدل و داد            
اكنون ايشان را قصري عظيم است كه دارالملك ايشان است و تختي كه شش وزير دارنـد پـس                   
اين شش ملك بر يك تخت بنشينند و شش وزير بر تختي ديگر و هركار كـه باشـد بـه كنكـاج                       

ي و حبشـي بـود و       يكديگر مي سازند و ايشان را در آن وقت سـي هـزار بنـده درم خريـده زنگـ                   
كشاورزي و باغباني مي كردند و از رعيت عشر چيزي نخواستند و اگر كسي درويـش شـدي يـا                    
صاحب قرض ، او را تعهد كردندي تا كارش نيكو شدي و اگر زري كسـي را بـر ديگـري بـودي                       
بيش ازماةيه او طلب نكردندي ، و هر غريب كه بدان شهر افتد و صنعتي داند چندان كـه كفـاف       

باشد مايه بدادندي تا او اسباب و آلتي كه در صنعت او به كار آيد بخريدي و به مـراد خـود زر                       او  
ايشان كه همان قدر كه ستده بودي باز دادي و اگر كسي از خداوندان ملـك و اسـباب را ملكـي                      
خراب شدي و قوت آبادان كردن نداشتي ايشان غالمان خود را نامزد كردندي كه بشدندي و آن                 

اسباب آبادان كردندي و از صاحب ملك هيچ نخواستندي ، و آسياها باشد در لحسـا كـه                  ملك و   
ملك باشد به سوي رعيت غله آرد كنند كه هيچ نستانند و عمارت آسـيا و مـزد آسـيابان از مـال                       
سلطان دهند ، و آن سالطين را سادات مي گفتند و وزراي ايشـان را شـائره ، و در شـهر لحسـا                        

و خطبه و نماز نمي كردند اال آن كه مردي عجمي آن جا مسجدي ساخته بود                مسجد آدينه نبود    
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نام آن مرد علي بن احمد مردي مسلمان حاجي بود و متمول و حاجيان كه بدان شهر رسـيدندي                   
او تعهد كردي ، و در آن شهر خريد و فروخت و داد و ستد به سرب مي كردند و سرب در زنبيـل                        

چون معامله كردندي زنبيـل شـمردندي و همچنـان          . ر درم سنگ    ها بود در هر زنبيلي شش هزا      
برگرفتندي و آن نقد كسثي از آن برون نبردي و آن جا فوطه هاي نيكو بافند و به بصره برنـد و                      

و چون سلطان برنشيند هـر  . به ديگر بالد ، اگر كسي نماز كند او را باز ندارند و ليكن خود نكنند   
ب خوش دهد و تواضع كنـد و هرگـز شـراب نخورنـد ، و پيوسـته                  كه باوي سخن گويد او را جوا      

اسبي تنگ بسته با طوق و سر افسار به در گورخانه ابوسعيد به نوبت بداشـته باشـند روز و شـب                      
يعني چون ابوسعيد برخيزد بر آن اسب نشيند ، و گويند ابوسعيد گفته است فرزندان خويش را كه                  

نشان آن باشد كه مرا با شمشير من بر گردن بزنيد اگر مـن      چون من بيايم و شما مرا بازنشناسيد        
باشم در حال زنده شوم و آن قاعده بدان سبب نهاده است تا كسـي دعـوي بوسـعيدي نكنـد ، و              
يكي از آن سلطانان در ايام خلفاي بغداد با لشكر به مكه شده است و شهر مكـه سـتده و خلقـي                       

 حجراالسود از ركن بيرون كرده به لحسـا بردنـد و            مردم را در طواف در گرد خانه كعبه بكشته و         
گفته بودند كه اين سنگ مقناطيس مردم است كه مردم را از اطراف جهان به خويشتن مي كشد                  
و ندانسته اند كه شرف و جاللت محمد مصطفي صلي اهللا عليه و سلم بدان جـا مـي كشـد كـه                       

نمي شد ، و آخر حجراالسود از ايشـان    حجر از بسيار سال ها باز آن جا بود و هيچ كس به آن جا                
باز خريدند و به جاي خود بردند ، در شهر لحسا گوشت همه حيوانات فروشند چون گربه وسگ و          
خر و گاو و گوسپند وغيره و هرچه فروشند سر و پوست آن حيوان نزديك گوشتش نهاده باشد تا                   

وسـپند معلـوف تـا از فربهـي         خريدار داند كه چه مي خرد و آن جا سگ را فربه كنند همچـون گ               
 .بعد از آن مي كشند و مي خورند .چنان شود كه نتواند رفتن

اگر در دريا بروند بحـرين باشـد و     . و چون از لحسا به جانب مشرق روند هفت فرسنگي درياست            
آن جزيره اي است پانزده فرسنگ طـول آن و شـهري بـزرگ اسـت و نخلسـتان بسـيار دارد و                       

برآورند و هرچه غواصان برآوردندي يك نيمه سالطين لحسا را بودي ، و اگـر               مرواريد از آن دريا     
از لحسا سوي جنوب بروند به عمان رسند و عمان بر زمطن عرب اسـت و لـيكن سـه جانـب او                       
بيابان و بر است كه هيچ كسي آن را نتواند بريدن و واليـت عمـان هشـتاد فرسـنگ در هشـتاد                       

 جوز هندي كه نارگيل گويند رويد ، و اگر از عمان به دريا              فرسنگ است و گرمسير باشد و آن جا       
روي فرا مشرق روند به بارگاه كيش و مكران رسند و اگر سوي جنوب روند بـه عـدن رسـند ، و                       
اگر جانب ديگر به فارس رسند ، و به لحسا چندان خرما باشد كه ستوران را به خرما فربـه كننـد                      
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 يك دينار بدهند ، و چون از لحسا سوي شمال رونـد بـه               كه وقت باشد كه زيادت از هزار من به        
هفت فرسنگي ناحيتي است كه آن را قطيف مي گويند و آن نيز شـهري بـزرگ اسـت و نخيـل                      
بسيار دارد ، واميري عرب به در لحسا رفته بود و يك سال آن جا نشسته و از آن چهار بـاره كـه                        

اشته بود با ايشـان  و چـون مـرا بديـد از              دارد يكي ستده و خيلي غارت كرد و چيزي به دست ند           
مـن  . روي نجوم پرسيد كه آيا من مي خواهم كه لحسا بگيرم توانم يا نه كه ايشـان بـي ديننـد                      

هرچه مصلحت بود مي گفتم و نزديك من هم بدويان با اهل لحسا نزديك باشند به بـي دينـي                    
ه تقرير كردم از سر بصيرت      كه آن جا كس باشد كه به يك سال آب بر دست نزند و اين معني ك                

گفتم نه چيزي از اراجيف كه من نه ماه در ميان ايشان بودم به يك دفعه نه به تفاريق و شير كه                      
نمي توانستم خورد و از هركجا آب خواستمي كه بخوردم شير بر مـن عـرض كردنـدي و چـون                     

د كـه آب  نستدمي و آب خواستمي گفتندي هركجا آب بيني آب طلب كني كـه آن كـس را باشـ          
 .باشد وايشان همه عمر هرگز گرمابه نديده بودند و نه آب روان 

از يمامه چون به جانب بصره روانه شديم به هـر منـزل كـه رسـيديم                 . اكنون با سرحكايت رويم     
جاي آب بودي جاي نبودي تا بيستم شعبان سنه ثلث و اربعين واربعمايه به شهر بصـره رسـيديم             

انب كه با آب بود ديوار نبود و آن شط است و دجله و فـرات كـه بـه                    ديوار عظيم داشت اال آن ج     
سرحد اعمال بصره هم مي رسند و چون آب حويزه نيز به ايشان مي رسد آن را شط العرب مـي                     

و از اين شط العرب دو جوي عظيم برگرفته اند كه ميان فم هر دو جـوي يـك فرسـنگ                    . گويند  
قدار چهار فرسـنگ و بعـد از آن سـرهر دو جـوي بـا هـم       باشد و هر دو را بر صوب قبله برانده م       

رسانيده و مقدار يك فرسنگ ديگر يك جوي را هم به جانب جنوب برانده و از اين نهرها جـوي                    
هاي بي حد برگرفته اند و به اطراف به در برده و بر آن نخلسـتان و باغـات سـاخته ، و ايـن دو                          

 معقل گويند و آن كه مغربي و جنوبي اسـت  جوي يكي باالتر است و آن مشرقي شمال باشد نهر       
نهر ابله ، و از اين دو جوي جزيره اي بزرگ حاصل شده است كه مربع طوالني است و بصره بـر           
كناره ضلع اقصر از اين مربع نهاده است و برجانب جنوبي مغربي بصره بريه است چنان كه هـيچ                   

يديم شهر اغلب خراب بود و آباداني ها        آباداني و آب و اشجار نيست ، و در آن وقت كه آن جا رس              
عظيم پراكنده كه از محله اي تا محله اي مقدار نيم فرسنگ خرابي بود اما در و ديـوار محكـم و                      
معمور بود و خلق انبوه و سلطان را دخل بسيار حاصل شـدي ، و در آن وقـت اميـر بصـره پسـر                         

 بـود و او را ابومنصـور شـهمردان    وزيرش مردي پارسي .اباكالنجار ديلمي بود كه ملك پارس بود        
مي گفتند ، و هر روز در بصره به سه جاي بازار بودي اول روز در يك جا داد و ستد كردندي كـه     
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آن را سوق الخراعه گفتندي و ميانه روز به جايي كه آن را سوق عثمان گفتندي و آخر روز جايي                    
بود كه آن كس را چيـزي بـودي بـه           كه آن را سوق القداحين گفتندي ، و حال بازار آن جا چنان              

صراف دادي و از صراف خط بستدي و هرچه بايستي بخريدي وبهاي آن برصراف حواله كـردي                 
و چندان كه در آن شهر بودي بيرون از خط صراف چيزي ندادي ، و چون به آن جـا رسـيديم از                       

ده بوديم و خواستم    برهنگي و عاجزي به ديوانگان ماننده بوديم و سه ماه بود كه موي سر بازنكر              
كه در گرمابه روم باشد كه گرم شوم كه هوا سرد بود و جامه نبود و من و برادرم هريك به لنگي                      
كهنه پوشيده بوديم  وپالس پاره اي در پشت بسته از سرما ، گفـتم اكنـون مـا را كـه در حمـام                         

مكي چنـد سـياه در      خرجينكي بود كه كتاب در آن مي نهادم و بفروختم و از بهاي آن در              . گذارد  
كاغذي كردم كه به گرمابه بان دهم تا باشد كه ما را دمكي زيادت تر در گرمابه بگذارد كه شوخ                    

گفت . چون آن درمك ها پيش او نهادم در ما نگرست پنداشت كه ما ديوانه ايم                . از خود باز كنم     
از آن جا بـا     . به در رويم    برويد كه هم اكنون مردم از گرمابه بيرون آيند و نگذاشت كه ما به گرما              

كودكان به بازي مي كردند پنداشتند كه ما ديوانگـانيم          . خجالت بيرون آمديم و به شتاب برفتيم        
ما به گوشه اي باز شديم و بـه تعجـب   . در پي ما افتادند و سنگ مي انداختند و بانگ مي كردند            

است و هيچ چاره ندانستيم جـز       در كار دنيا مي نگريستيم و مكاري از ما سي دينار مغربي مي خو             
آن كه وزير ملك اهواز كه او را ابوالفتح علي بن احمد مي گفتند مردي اهل بود و فضـل داشـت                  
از شعر و ادب و هم كرمي تمام به بصره آمده با ابناء و حاشيه و آن جا مقام كـرده امـا در شـغلي               

د آشنايي افتاده بـود و او را بـا          پس مرا در آن حال با مردي پارسي كه هم از اهل فضل بو             . نبود  
وزير صحبتي بودي و هر وقت نزد او تردد كردي و اين پارسي هم دسـت تنـگ بـود و وسـعتي                       

چون وزير بشنيد مردي را با اسبي . نداشت كه حال مرا مرمتي كند ، احوال مرا نزد وزير باز گفت        
ز بدحالي و برهنگي شرم     من ا . نزديك من فرستاد كه چنان كه هستي برنشين و نزديك من آي             

رقعه اي نوشتم و عذري خواستم و گفتم كه بعد از اين به خـدمت               . داشتم و رفتن مناسب نديدم      
رسم و غرض من دو چيز بود يكي بينوايي دوم گفتم همانا او را تصـور شـود كـه مـرا د رفضـل                         

چيست تـا چـون     مرتبه اي است زيادت تا چون بر رقعه من اطالع يابد قياس كند كه مرا اهليت                 
در حال سي دينار فرستاد كه اين را بـه بهـاي تـن جامـه     . به خدمت او حاضر شوم خجالت نبرم     

مـردي اهـل و     . از آن دو دست جامه نيكو ساختم و روز سيوم به ممجلس وزيـر شـديم                 . بدهيد  
اديب و فاضل و نيكو منظر و متواضع ديديم و متدين و خوش سخن و چهار پسر داشت مهترين                   

اني فصيح و اديب و عاقل و او را رئيس ابوعبداهللا احمد بن علـي بـن احمـد گفتنـدي مـردي                       جو

 68



شاعر و دبير بود و خردمند و پرهيزكار ، ما را نزديك خويش بازگرفـت و از اول شـعبان تـا نيمـه                  
رمضان آن جا بوديم و آن چه آن اعرابي كراي شتر بر ما داشت بـه سـي دينـار هـم ايـن وزيـر                          

دو دادند و مرا از آن رنج آزاد كردند ، خداي تبارك و تعالي ما را به انعام و اكرام به راه                      بفرمود تا ب  
دريا گسيل كرد چنان كه در كرامت و فراغ به پارس رسيديم از بركات آن آزاد مرد كه خداي عز                    

 .وجل از آزادمردان خشنود باد 
 عليه سيزده مشهد است يكـي از آن         در بصره به نام اميرالمومنين علي بن ابي طالبت صلوات اهللا          

مشهد بني مازن گويند و آن آن است كه در ربيع االول سنه خمس و ثلثين از هجرت نبي عليـه                     
الصلوة و السالم اميرالمومنين علي صلوات اهللا عليه به بصره آمده است و عايشه رضي اهللا عنهـا                  

هشلي را ليلي به زني كرده بود و اين         به حرب آمده بود و اميرالمومنين عليه السالم دختر مسعود ن          
مشهد سراي آن زن است و اميرالمومنين عليه السالم هفتاد و دو روز در آن خانه مقام كرد و بعد                    

و ديگر مشهدي است در پهلوي مسجد جامع كه آن را مشهد باب             .از آن به جانب كوفه بازگشت       
ي ارش بود و غليظي آن پنج شـبر و          الطيب گويند ، و در جامع بصره چوبي ديدم كه درازي آن س            

گفتنـد كـه    . چهار انگشت بود و يك سـر آن غلـيظ تـر بـود و از چـوب هـاي هندوسـتان بـود                         
اميرالمومنين عليه السالم آن چوب را برگرفته است و آن جا آورده است ، و باقي اين يازده مشهد            

ن كه حال دنياوي مـا نيـك        ديگر هر يك به موضعي ديگر بود و همه را زيارت كردم ، و بعد از آ                
. شده بود هر يك لباسي پوشيديم روزي به در آن گرمابه شديم كـه مـا را در آن جـا نگذاشـتند                        

چون از در دررفتيم گرمابه بان و هركه آن جا بودند همه برپاي خاستند و بايستادند چندان كه ما                   
يـرون آمـديم هـر كـه در         در حمام شديم و دالك و قيم درآمدند و خدمت كردند و به وقتي كه ب               

مسلخ گرمابه بود همه برپاي خاسته بودند و نمي نشستند تا ما جامه پوشيديم و بيـرون آمـديم و                    
در آن ميانه حمامي به ياري از آن خود مي گويد اين جوانانند كه فالن روز ما ايشان را در حمـام                      

 گفتم كه راست مي گويي مـا        نگذاشتيم و گمان بردند كه ما زبان ايشان ندانيم من به زبان تازي            
آنيم كه پالس پاره ها در پشت بسته بوديم آن مرد خجل شد و عذرها خواست وا ين هردو حـال   
در مدت بيست روز بود و اين فصل بدان آوردم تا مردم بدانند كه به شدتي كـه از روزگـار پـيش                       

يد نبايـد شـد كـه او تعـالي          آيد نبايد ناليد و از فضل و رحمت آفريدگار جل جالله و عم نواله ناام              
 .رحيم است

درياي عمان را عادت است كه در شبان روزي دو بـاره            : صفت مد و جزر بصره و جوي هاي آن          
مد برآورد چنان كه مقدار ده گز آب ارتفاع گيرد و چون تمام ارتفاع گيرد به تدريج جزر كند و فرو     
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 بصره بر عمودي با ديـد آيـد كـه آن را    نشستن گيرد تا ده دوازده و آن ده گز كه ذكر مي رود به         
قايم كرده باشند يا به ديواري و اال اگر زمين هامون بود و نه بلندي عظيم دور برود چنان اسـت                     
كه دجله و فرات كه نرم مي روند چنان كه بعضي مواضع محسوس نيست كه به كدام طرف مي                   

ان شوند كه پندارنـد بازگشـته       روند چون دريا مد كند قرب چهل فرسنگ آب ايشان مد كند و چن             
است و به باال بر مي رود اما به مواضع ديگر از كنارهاي دريا به نسبت بلنـدي و هـاموني زمـين                       
باشد ، هر كجا هامون باشد بسيار آب بگيرد و هرجا بلند باشد كم تـر گيـرد ، و ايـن مـد و جـزر                     

اشد و آن عاشر و رابـع اسـت         گويند تعلق به قمر دارد كه به هر وقت قمر بر سمت راس و رجل ب               
آب در غايت مد باشد و چون قمر بر دو افق يعني مشرق و مغرب باشد غايت جزر باشـد ، ديگـر                       
آن كه چون قمر در اجتماع و استقبال شمس باشد آب در زيادت باشد يعنـي مـد در ايـن اوقـات                       

 يعني به وقـت مـد       بيش تر باشد و ارتفاع بيش گيرد و چون در تربيعات باشد آب در نقصان باشد               
علوش چندان نباشد و ارتفاع نگيرد كه به وقت اجتمـاع و اسـتقبال بـود و جـزرش از آن فروتـر                       
نشيند كه به وقت اجتماع و استقبال مي نشست ، پس بدين داليل گويند كه تعلق اين مد و جزر                    

 .از قمر است و اهللا تعالي اعلم 
وم است شهري آبادان ديدم با قصرها وبازارهـا و          و شهر ابله كه بركنار نهر است و نهر بدان موس          

مساجد و اربطه كه آن را حد و وصف نتوان كرد و اصل شهر برجانب شمال نهر بـود و از جانـب                       
جنوب نيز محلت ها و مساجد و اربطه و بازارها بود و بناهاي عظيم بود چنان كه از آن نزه تر در                      

 بزرگ كه آن فرات و دجلـه اسـت و آن را شـط               عالم نباشد و آن را شق عثمان مي گفتند و شط          
العرب گويند بر مشرقي ابله است و نهر بر جنوبي و نهر ابله و نهر معقل به بصره به رسيده انـد و            
شرح آن در مقدمه گفته آمده است ، و بصره را بيست ناحيت است كه در هر ناحيت مبالغي ديـه                     

 .ها و مزارع بود 
بالس عقر ميسان المقيم الحرب شط العرب سعد سام جعفريـه           حشان شربه   : صفت اعمال بصره    

و . المشان الصمد الجونه جزيرة العظمي مروت الشرير جزيرة العرش الحميـده جـوبره المفـردات                
. گويند كه آن جا كه فم نهر ابله است وقتي چنان بودي كه كشتي ها از آن جا نتوانستي گذشتن                   

صره فرمود تا چهارصد كشتي بساختند و همه پـر اسـتخوان            زني از مالداران ب   . غرقابي عظيم بود    
خرما كردند و سركشتي ها محكم كردند و بدان جا غرق كردند تا آن چنان شد كه كشتي ها مي                    

 . گذرند 
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في الجمله منتصف شوال سنه ثلث و اربعين و اربعمايه از بصره بيرون آمديم و در زورق نشستيم                  
مي آمديم از هر دو طرف نهر باغ و بستان و كوشك و منظر بود               از شهر ابله تا چهار فرسنگ كه        

كه هيچ بريده نشد و شاخه ها از اين نهر به هر جانب باز مي شد كه هر يك مقداري رودي بـود                       
چون به شق عثمان رسيديم فرود آمديم برابر شهر ابله و آن جا مقام كرديم ، هفدهم در كشتي                   . 

ستيم و خلق بسيار از جوانب كه آن كشتي را مي ديدند دعـا              بزرگ كه آن را بوصي مي گفتند نش       
و به عبادان رسيديم و مردم از كشتي بيرون شـدند و            . مي كردند كه يا بوصي سلكك اهللا تعالي         

عبادان بر كنار دريا نهاده است چون جزيره اي كه شط آن جا دو شاخ شـده اسـت چنـان كـه از                        
و جانب جنوبي عبادان خود دريـاي محـيط         .  گذر كنند    هيچ جانب به عبادان نتوان شد اال به آب        

است كه چون مد باشد تا ديوار عبادان آب بگيرد و چون جزر شود كم تر از دو فرسنگ دور شود                     
ديگـر روز صـبحگاهي     . و گروهي از عبادان حصير خريدند و گروهي چيزي خـوردني خريدنـد              . 

 تا ده فرسـنگ بشـدند هنـوز آب دريـا مـي              كشتي در دريا راندند و بر جانب شمال روانه شديم و          
چنـدان كـه   . خوردند و خوش بود و آن آب شط بود كه چون زبانه اي در ميان دريا به ديـد آمـد    

نزديك تر شديم بزرگ تر مي نمود و چون به مقابل او رسيديم چنان كه بر دست چـپ تـا يـك                      
پرسيدم كه آن چه    . روگرفتند  فرسنگ بماند باد مخالف شد و لنگر كشتي فرو گذاشتند و بادبان ف            

چهارچوب است عظيم از ساج چون هيئت منجنيق نهاده انـد       : چيز است گفتند خشاب ، صفت او        
مربع كه قاعده آن فراخ باشد وسر آن تنگ و علو آن از روي آب چهـل گـز باشـد و بـر سـر آن                           

 سـقفي كـرده و بـر    سفال ها و سنگ ها نهاده بعد از آن كه آن را با چوب به هم بسته و بر مثال    
سر آن چهار طاقي ساخته كه ديدبان بر آن جا شود ، و اين خشاب بعضي مي گويند كه بازرگاني                    
بزرگ ساخته است بعضي گفتند كه پادشاهي ساخته است و غرض از آن دو چيز بوده است يكي                  

بـه  آن كه در آن حدود كه آن است خاكي گردنده است و دريا تنك چنان كمه اگر كشتي بزرگ                    
آن جا رسد بر زمين نشيند و شب آن جا چراغ سوزند در آبگينه چنان كـه بـاد در آن نتـوان زد و                         
مردم از دور بينند و احتياط كنند كه كس نتواند خالص كردن ، دوم آن كه جهت عـالم بداننـد و                   

 و چـون از خشـاب بگذشـتيم       . اگر دزدي باشد ببينند و احتياط كنند و كشتي از آن جا بگرداننـد               
چنان كه نابه ديد ناپديد شد ديگري بر شكل آن به ديد آمد اما بر سر اين خانه گنبدي نبود همانا         

شهري بزرگ است بر لب دريـا       . تمام نتوانسته اند كردن ف و از آن جا به شهر مهروبان رسيديم              
يـر از آب    نهاده بر جانب شرقي و بازاري بزرگ دارد و جامعي نيكو اما آب ايشان از باران بود و غ                  

ايشان را حوض ها و آبگيرها باشد كه هرگـز تنگـي            . باران چاه و كاريز نبود كه آب شيرين دهد          
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آب نبود ، و در آن جا سه كاروانسراي بزرگ ساخته اند هر يك از آن چون حصاري است محكم                    
ه حـال   پرسيدم از يكي ك   . و عالي ، و در مسجد آدينه آن جا بر منبر نام يعقوب ليث ديدم نوشته                 

چگونه بوده است گفت كه يعقوب ليث تا اين شهر گرفته بود وليكن ديگر هيچ اميـر خراسـان را                    
و در اين تاريخ كه من آن جا رسيدم اين شهر به دست پسـران اباكالنجـار                 . آن قوت نبوده است     

جـا  و خواربار يعني ماكول اين شهر از شهر ها و واليت ها برند كـه آن                 . بود كه ملك پارس بود      
بجز ماهي چيزي نباشد ، و اين شهر باجگاهي است و كشتي بندان ، و چون از آن جا بـه جانـب                       
جنوب بر كنار دريا بروند ناحيت توه و كازرون باشد و من در اين شهر مهروبان بماندم بـه سـبب                     
 آن كه گفتند راه ها ناايمن است از آن كه پسران اباكالنجار را با هم جنگ و خصومت بـود و هـر                      

يك سري مي كشيدند و ملك مشوش كشته بود ، گفتند به ارغان مردي بزرگ است و فاضـل ،                    
چون اين سخن شنيدم از بـس كـه از مقـام در آن              . او را شيخ سديد محمد بن عبدالملك گويند         

چون به رقعه بفرستادم روز سيم سـي مـرد پيـاده بديـدم              . شهر به موضعي رساند كه ايمن باشد        
نزديك من آمدند و گفتند ما را شيخ فرستاده است تا در خـدمت تـو بـه ارغـان                    همه با سالح به     

ارجان شهري بزرگ است و در او بيست هزار مرد بـود و             . رويم و ما را به دلداري به ارغان بردند          
بر جانب مشرقي آن رودي آب است كه از كوه درآيد و به جانب شمال آن رود چهار جوي عظيم                    

 شهر به در برده كه خرج بسيار كرده اند و از شهر بگذرانيده و آخر شـهر بـر                    بريده اند و آب ميان    
آن باغ ها و بستان ها ساخته و نخل و نارنج و ترنج و زيتون بسيار باشد و شهر چنان اسـت كـه                        
چندان كه بر روي زمين خانه ساخته اند در زير زمين همچندان ديگر باشد و در همه جـا در زيـر                      

ها آب مي گذرد و تابستان مردم شهر را به واسـطه آن آب در زيـر زمـين هـا     زمين ها و سرداب  
آسايش باشد ، و در آن جا از اغلب مذاهب مردم بودند و معتزله را امـامي بـود كـه او را ابوسـعيد                  

مردي فصيح بود و اندر هندسه و حساب دعوي مي كرد و مرابا او بحث افتـاد      . بصري مي گفتند    
 كرديم و جواب ها گفتـيم و شـنيديم در كـالم و حسـاب و غيـره ، و اول                      و از يكديگر سوال ها    

در راه به كوهي رسيديم ، دره       .محرم از آن جا برفتيم و به راه كوهستان روي به اصفهان نهاديم              
عام گفتندي اين كوه را بهرام گور به شمشير بريده اسـت و آن را شمشـير بريـد مـي                     . تنگ بود   

ديديم كه از دست راست ما از سوراخ بيرون مي آمد و از جايي بلند فرو    گفتند و آن جا آبي عظيم       
مي دويد و عوام مي گفتند اين آب به تابستان مدام مي آيد و چون زمستان شود باز ايستد و يـخ                      
بندد ، و به لوردغان رسيديم كه از ارجان تا آن جا چهل فرسنگ بود و اين لوردغان سر حدپارس                    

 خان لنجان رسيديم و بر دروازه شهر نام سلطان طغرل بيك نوشته ديـدم و                است ، و از آن جا به      
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مردم خان لنجان عظيم ايمن و آسوده بودند هريك         .از آن جا به شهر اصفهان هفت فرسنگ بود          
 .به كار و كدخدايي خود مشغول 

از . يم  از آن جا برفتيم هشتم صفر سنه اربع و اربعين و اربعمايه بود كه به شـهر اصـفهان رسـيد                    
شهري است بر هامون نهاده ، آب و هوايي خـوش     . بصره تا اصفهان صد و هشتاد فرسنگ باشد         

دارد و هرجا كه ده گز چاره فرو برند آبي سرد خوش بيرون آيد وشهر ديواري حصين بلنـد دارد و           
دروازه ها و جنگ گاه ها ساخته و بر همه بارو كنگره ساخته و در شـهر جـوي هـاي آب روان و                        
بناهاي نيكو و مرتفع و در ميان شهر مسجد آدينه بزرگ نيكو و باروي شهر را گفتند سه فرسنگ                
و نيم است و اندرون شهر همه آبادان كه هيچ از وي خراب نديدم و بازارهاي بسـيار ، و بـازاري                      
ديدم از آن صرافان كه اندر او دويست مرد صراف بود و هـر بـازاري را دربنـدري و دروازه اي و                       
همه محلت ها و كوچه ها را همچنين دربندها و دروازه هاي محكم و كاروانسراهاي پاكيزه بود و    
كوچه اي بود كه آن را كو طراز مي گفتند و در آن كوچه پنجاه كاروانسراي نيكو و در هـر يـك                       
 بياعان و حجره داران بسيار نشسته و اين كاروان كه ما با ايشان همراه بوديم يك هزار و سيصـد          

خروار بار داشتند كه در آن شهر رفتيم هيچ بازديد نيامد كه چگونه فرو آمدند كه هيچ جـا تنگـي                     
و چون سلطان طغرل بيك ابوطالب محمدبن ميكاييـل بـن           . موضع نبود و نه تعذر مقام و علوفه         

سلجوق رحمة اهللا عليه آن شهر گرفته بود مردي جوان آن جا گماشته بـود نيشـابوري ، دبيـري                    
با خط نيكو ، مردي آهسته ، نيكو لقا و او راخواجه عميد مي گفتنـد ، فضـل دوسـت بـود و          نيك  

و سلطان فرموده بود كه سه سال از مردم هيچ چيـز نخواهنـد و او بـر آن          . خوش سخن و كريم     
مي رفت و پراكندگان همه روي به وطن نهاده بودند واين مرد از دبيران شوري بوده بود و پـيش      

 قحطي عظيم افتاده بود اما چون ما آن جا رسيديم جو مي درويدند و يك من و نيم                   از رسيدن ما  
نان گندم به طك درم عدل و سه من نان جوين هم و مردم آن جا مي گفتند هرگز بـدين شـهر                       
هشت من نان كم تر به يك درم عدل و سه من نان جوين هم و مردم آن جا مي گفتنـد هرگـز                        

 به يك درم كس نديـده اسـت ، و مـن در همـه زمـين پارسـي                    بدين شهر هشت من نان كم تر      
گويان شهري نيكوتر و جامع تر و آبادان تر از اصفهان نديدم ، و گفتند اگر گنـدم و جـو و ديگـر                       
حبوب بيست سال نهند تباه نشود و بعضي چيزها به زيان مي آيد اما روستا همچنـان اسـت كـه                     

بيسـت و   . ه مي افتاد بيسـت روز در اصـفهان بمانـدم            بود ، و به سبب آن كه كاروان ديرتر به را          
هشتم صفر بيرون آمديم ، به ديهي رسيديم كه آن را هيثماباد گويند و از آن جا بـه راه صـحرا و                 
كوه مسكيان به قصبه نايين آمديم و از سپاهان تا آن جا سي فرسنگ بـود ، و از نـايين چهـل و                        
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ابان كـه ايـن ناحيـه ده دوازده پـاره ديـه باشـد و آن         سه فرسنگ برفتيم به ديه كرمه از ناحيه بي        
موضعي گرم است و درخت هاي خرما بود و اين ناحيه كوفجان داشته بودند در قـديم و در ايـن                     
تاريخ كه ما رسيديم امير گيلكي اين ناحيه از ايشان ستده بود و نايبي از آن خود بـه ديهـي كـه                       

و آن واليت را ضبط مي كند و راه ها ايمن مي دارد و              حصاركي دارد و آن را پياده گويند بنشانده         
اگر كوفجان به راه زدن دوند سرهنگان امير گيلبكي به راه ايشان مي فرستد وايشان را بگيرند و                  
مال بستانند و بكشند و از محافظت آن بزرگ اين راه اين بود و خلق آسـوده ، خـداي تبـارك و                       

و در  .ر و معين باد و بروان هاي گذشتگان رحمت كنـاد            تالي همه پادشاهان عادل را حافظ و ناص       
اين راه بيابان به هر دو فرسنگ گنبدك ها به سبب آن است تا مردم راه گم نكنند و نيز به گرما                      

و در راه رطگ روان ديديم عظيم كه هر كه از نشـان     . و سرما لحظه اي در آن جا آسايشي كنند          
و از آن بگذشتيم زميني شور بـه ديـد          . مدن و هالك شود     بگردد از ميان آن ريگ بيرون نتواند آ       

و از آن   . آمد برجوشيده كه شش فرسنگ چنين بود كه اگر از راه كسي يك سو شدي فرو رفتي                  
جا به راه رباط زبيده كه آن را رباط مرا مي گويند برفتيم و آن رباط را پنج چاه آب است كه اگـر                        

 نكردي و از آن جا به چهارده طبس آمديم به ديهي كـه          رباط و آب نبودي كس از آن بيابان گذر        
و نهم ربيع االول به طبس رسيديم و از سـپاهان تـا طـبس صـد و ده                   . آن را رستاباد مي گفتند      

 .فرسنگ مي گفتند 
 

طبس شهري انبوه است اگرچه بـه روسـتا نمايـد و آب انـدك باشـد و زراعـت كـم تـر كننـد ،                           
ن از آن جا سوي شمال روند نيشابور به چهل فرسنگ باشـد و              خرماستان ها باشد و بساتين و چو      

چون سوي جنوب به خبيص روند به راه بيابان چهل فرسنگ باشد و سوي مشرق كوهي محكم                 
است و در آن وقت امير آن شهر گيلكي بن محمد بود و به شمشير گرفته بـود و عظـيم ايمـن و                 

 نبستندي و ستور در كوي ها باشـد بـا آن            آسوده بودند مردم آن جا چنان كه به شب در سراهاي          
كه شهر را ديوار نباشد و هيچ زن را زهره نباشد كه با مرد بيگانه سخن گويد و اگر گفتي هـر دو                       

و از آنچه من در عرب و عجم ديدم . را بكشتندي و همچنين دزد و خوني نبود از پاس و عدل او              
ت در ايام لشكر خان ، دوم بـه ديلمسـتان           از عدل و امن به چهار موضع ديدم يكي به ناحيت دش           

در زمان امير اميران جستان بن ابراهيم ، سيوم در ايام المستنصرباهللا اميرالمـومنين ، چهـارم بـه                   
طبس در ايام امير ابوالحسن گيلكي بن محمد و چندان كه بگشتم به ايمنـي ايـن چهـار موضـع                     

ت و ضيافت ها كرد و به وقت رفتن صـلت           نديدم و نشنيدم ، و ما را هفده روز به طبس نگاه داش            
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ايزد سبحانه و تعالي از او خشـنود بـاد ، ركابـداري از آن خـود بـا مـن                     . فرمود و عذرها خواست     
چون از طبس دوازده بيامديم قصبه اي بود كه آن          . فرستاد تا زوزن كه هفتاد و دو فرسنگ باشد          

رخت و بارو و مسجد آدينـه و ديـه هـا و    آب هاي روان داشت و زرع و باغ و د . را رقه مي گويند     
 .مزارع تمام دارد 

 
ميـان رقـه و تـون بيسـت         . نهم ربيع االول از رقه برفتيم و دوازدهم ماه به شهر تـون رسـيديم                

فرسنگ است ، شهر تون شهر بزرگ بوده است اما در آن وقت كه من ديدم اغلب خـراب بـود و                      
رد و بر جانب شرقي باغ هاي بسيار بود و حصـاري            بر صحرايي نهاده است و آب روان و كاريز دا         

گفتند در اين شهر چهارصد كارگاه بوده است كه زيلو بافتندي و در شـهر درخـت        . محكم داشت   
و .پسته بسيار بود در سراي ها و مردم بلخ و تخارستان پندارند كه پسته جز بر كوه نرويد و نباشد                   

»  كرد كه وقتي ما از تـون بـه كنابـد مـي رفتـي               چون از تون برفتيم آن مرد گيلكي مرا حكايت        
چند نفر از بيم خود را در چاه كـاريز افكندنـد بعـد از آن                . دزدان بيرون آمدند و بر ما غلبه كردند         

يكي را از آن جماعت پدري مشفق بود بيامد و يكي را به مزد گرفت و در آن چاه گذاشت تا پسر                      
كه آن جماعت داشـتند حاضـر كردنـد و مـردم بسـيار              چندان ريسمان و رسن     . او را بيرون آورد     

هفتصد گز رسن فرو رفت تا آن مرد به بن چاه رسيد ، رسـن در آن پسـر بسـت و او را                        . بيامدند  
مرده بركشيدند و آن مرد چون بيرون آمد گفت كه آبـي عظـيم در ايـن كـاريز روان اسـت و آن           

و بيست و سيوم شهر ربيع      .است كردن   كاريز چهار فرسنگ مي رود و آن گفتند كيخسرو فرموده           
از تون تا آن جا هجده فرسنگ مي دارند اما كاروان بـه چهـار روز                . االخر به شهر قاين رسيد يم       

قاين شهري بزرگ و حصين اسـت و گـرد شهرسـتان            . تواند شدن كه فرسنگ هاي گران است        
است طاقي عظيم بزرگ    خندقي دارد و مسجد آدينه به شهرستان اندر است و آن جا كه مقصوره               

است چنان كه در خراسان از آن بزرگ تر نديدم و آن طاق نه درخور آن مسجد اسـت و عمـارت                      
و از قاين چون به جانب مشرق شمال روند و به هجده فرسـنگي زوزن               . همه شهر به گنبد است      

سـت  به قاين مردي ديدم كه او را ابومنصـور محمـدبن دو          . است و جنوبي تا هرات سي فرسنگ        
از طب و نجوم و منطق چيزي از من پرسـيد كـه چـه گـويي                 . مي گفتند از هر علمي با خبر بود         
گفتم نام چيز بر آن افتد كه داخل اين افالك است و بر ديگر              . بيرون اين افالك و انجم چيست       

گفتم چاره نيست كه عالم محدود است       .گفت چه گويي بيرون از اين گنبدها معني است يا نه            .نه  
 حد او فلك االفالك و حد آن را گويند كه از جز او جدا باشد و چون حال دانسـته شـد واجـب                         و
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گفت پس آن معنـي را كـه عقـل اثبـات مـي كنـد                . كند كه بيرون افالك نه چون اندرون باشد         
نهايت است از آن جانب اگر نه اگر نهايتش هست تا كجاست و اگـر نهـايتش نيسـت نامتنـاهي                     

.  از اين شيوه سخني چند مي رفت و گفت كه بسيار تحيـر در ايـن خـورده ام              چگونه فنا پذيرد و   
في الجمله به سبب تشويشي كه در زوزن بود از جهت عبيـد نيشـابوري               . گفتم كه نخورده است     

و از  . وتمرد رييس زوزن يك ماه به قاين بماندم و ركابدار امير گيلكي را از آن جا بـاز گردانيـدم                     
دوم جمادي االخر به شهر سـرخس رسـيديم وا ز بصـره تـا               . بيرون آمديم   قاين به عزم سرخس     

از سرخس به راه رباط جعفري و ربـاط عمـروي و            . سرخس سيصد و نود فرسنگ حساب كرديم        
دوازدهم جمادي االخر به شهر     . رباط نعمتي كه آن هر سه رباط نزديك هم بر راه است بيامديم              

. نوزدهم ماه به باريـاب رسـيديم        . يرون شديم به راه آب گرم       مروالرود رسيديم و بعد از دو روز ب       
سي وشش فرسنگ بود و امير خراسان جعفري بيك ابوسليمان داود بن ميكاييل بن سلجوق بود                
و وي به شبورغان بود وسوي مرو خواست رفتن كه دارالملك وي بود و ما به سـبب نـاايمني راه            

 دره سوي بلخ آمديم و چون به رباط سه دره رسـيديم             از آن جا به راه سه     . سوي سنگالن رفتيم    
شنيديم كه برادرم خواجه ابوالفتح عبدالجليل در طايفه وزير امير خراسان اسـت كـه او را ابونصـر                   
مي گفتند و هفت سال بود كه من از خراسان رفته بودم چون بـه دسـتگرد رسـيديم نقـل و بنـه            

گفتنـد از آن  .  من بود پرسيد كه ايـن از كيسـت   برادرم كه با  . ديدم كه سوي شبورقان مي رفت       
گفت خواجـه مـن ابـوالفتح عبـدالجليل را دو بـرادر             . گفت از كجا مي آييد ، گفتيم از حج          . وزير  

بودند از چندين سال به حج رفته واو پيوسته در اشتياق ايشان است و از هركه خبـر ايشـان مـي                      
. ر آورده ايم چون خواجه تو برسـد بـدو بـدهيم             برادرم گفت ما نامه ناص    . پرسد نشان نمي دهند     

چون لحظه اي برآمدكاروان به راه ايستاد و ما هم به راه ايستاديم و آن كهتر گفت اكنون خواجه                   
بـرادرم  . من برسد و اگر شما را نيابد دلتنگ شود اگر نامه مرا دهيد تا بدو دهـم دلخـوش شـود                       

آن كهتر از شادي چنان     . اينك ناصر   . مي خواهي   گفت تو نامه ناصر مي خواهي يا خود ناصر را           
شد كه ندانست چه كند و ماسوي شهر بلخ رفتيم به راه ميان روستا و برادرم خواجه ابـوالفتح بـه                     

چون احوال ما بشـنيد  . راه دشت به دستگرد آمد و در خدمت وزير به سوي امير خراسان مي رفت   
تا آن كه ما برسيديم و آن روز شنبه بيسـت و            از دستگرد بازگشت و بر سر پل جموكيان بنشست          

ششم ماه جمادي االخر سنه اربع و اربعين و اربعمايه بود و بعد از آن كه هيچ اميد نداشتيم و بـه                      
دفعات در وقايع مهلكه افتاده بوديم و از جان نااميد گشته به همديگر رسيديم و به ديدار يكديگر                  
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دان شكرها گذارديم و بدين تاريخ به شهر بلخ رسـيديم و            شاد شديم و خداي سبحانه و تعالي را ب        
 :حسب حال اين سه بيت گفتم 

 
 رنج و عناي جهان اگرچه درازست
 با بد و با نيك بي گمان به سرآيد
 چون مسافر زبهر ماست شب و روز
 هرچه يكي رفت بر اثر دگر آيد
 ما سفر برگذشتي گذرانيم
 تا سفرناگذشتني به درآيد

 
كه از بلخ به مصر شديم و از آن جا به مكه و به راه بصره به پـارس رسـيديم و بـه    و مسافت راه    

بلخ آمديم غير آن كه به اطراف به زيارت هـا و غيـره رفتـه بـوديم دوهـزار ودويسـت و بيسـت                         
فرسنگ بود ، و اين سرگذشت آنچه ديده بودم به راستي شرح دادم و بعضي كـه بـه روايـت هـا                       

في باشد خوانندگان از اين ضعيف ندانند و مواخـذت و نكـوهش نكننـد               شنيدم اگر در آن جا خال     
واگر ايزد سبحانه و تعالي توفيق دهد چون سفر طرف مشرق كرده شود آنچه مشـاهده افتـد بـه                    
اين ضم كرده شود ، ان شاءاهللا تعالي وحده العزيز و الحمدهللا رب العالمين و الصلوة علي محمد و                   

 .آله و اصحابه اجمعين 
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