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سفر هفت ماهه مسافر اميرزادة تبريزي ما به 
حج طي س��ال 1285 � 1286 قمري، گزارش��ي 
است ش��گفت و تفصيلي با تجربه ها و داده هاي 
فراوان در باره بسياري از آن چيزهايي که وي در 
اين سفر طوالني و پرمخاطره مشاهده کرده است. 
قبل از هر چي��ز مطالب کوتاهي را ک��ه در باره 

مؤلف مي دانيم، خدمت دوستداران ارائه دهيم.

آنچه بر اساس اين کتاب در باره نويسنده 
مي دانيم، چندان زياد نيس��ت، اما به هر روي 
حکايت از آن دارد که مردي اس��ت فرهيخته 
و در عين حال عاش��ق پيش��ه ک��ه زندگي را 
در دو رويه مادي و معن��وي آن تجربه کرده 
و از اي��ن ک��ه در بُعد م��ادي آن راه خطا هم 
برود، دس��ت کم در لفظ و کالم چندان ابايي 

رسول جعفريان)از سال 1285ق (
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نداشته است. با اين حال، فردي است پايبند به 
شريعت، همزمان عالقه مند به اهل بيت7، و 
اين که پس از فراهم ش��دن زمينه براي انجام 
فريضه حج، به رغم همه دشواري ها عازم اين 

سفر شده است.
نام وي يعقوب است، اما در غالب موارد، 
در اين کتاب از عنوان »منصور« استفاده کرده 
اس��ت. اين در حالي است که نام يعقوب تنها 
دوبار در کتاب آمده است. يک بار در مقدمه 
کتاب که گويد: »اين يعقوب کنعان محبّت و 
حيران وادي حيرت و خريدار يوس��ف مصر 
مالحت را با سرکار نواب واال امير زاده اکرم 
و اعظم حاجي محمد طاهر ميرزا با خودش��ان 

همسفر فرمودند«.
شايد به تنهايي، از اين عبارت نتوان حدس 
زد ک��ه نام واقعي او همين يعقوب اس��ت، اما 
اش��ارت ديگر او در همين کتاب ما را در اين 
باره به يقين مي رس��اند. زماني که با کشتي از 
اس��المبول عازم بيروت اس��ت، مي نويسد: »و 
م��ن هم اغلب اوقات مش��غول نوش��تن همين 
اح��واالت بودم. پاره اي وق��ت يکي از آن ها 
� همس��فران ناش��ناس از اهل کش��تي � سؤال 

مي کرد که يعقوب افندي، چه مي نويسي«؟
اما صريح تر از همه يادداش��تي در صفحه 
پاياني نس��خه اس��ت ک��ه اطالعات بيش��تري 
درباره نويس��نده به دس��ت مي دهد و در آنجا 
تصريح به نام يعقوب براي نويس��نده مي شود. 
اين يادداشت را پسر مؤلف، درست در زمان 

وفات مؤلف نوش��ته و به همي��ن دليل تاريخ 
درگذش��ت وي را هم در آن مي توان يافت. 
اين بهترين غنيمت براي ماس��ت. يادداش��ت 
مزبور توس��ط يوسف بن يعقوب، يعني فرزند 
مؤلف نوش��ته شده اس��ت. متن يادداشت اين 
است: وفات مرحوم مغفور حضرت قبله گاهي 
حاجي يعق��وب ميرزا � طاب ثراه � که مؤلف 
اين کتاب س��فرنامه هس��تند، در يوم سه شنبه 
19 ش��هر ربيع الثاني س��نة يک هزار و سيصد 
و بيس��ت و هف��ت هج��ري 1327 ک��ه روح 
مبارکش��ان به جنّات فرودس شتافت. خداوند 
بح��ّق خامس آل عبا غري��ق رحمتش فرمايد. 
به جهت ضبط تاريخ تحرير نمود يوس��ف بن 
يعقوب � غف��ر اهلل ]له[ � در قري��ه خروان که 
به جهت حمل جنازه مرحوم واقع ش��ده بود. 
ديروز که ش��نبه 16 جم��ادي االّول ]االولي[ 
باش��د به شهر تبريز حمل شده. اللهم بلّغ بالغا 

حسن.
تفاوت اين دو تاريخ فقط مي تواند حاکي 
از اين باش��د که بين دفن و انتقال به تبريز 28 
روز فاصله شده که امري غير عادي اما با سنت 
قديمي به امانت س��پردن ميت به دليلي خاص 
در نقط��ه اي و پس از آن انتقال به محل اصلي 
است، سازگار مي نمايد. اين در صورتي است 
که اشتباه ديگري در اين يادداشت رخ نداده 

باشد.
از نام يعقوب که بگذريم، مؤلف دهها بار 
در کتاب از »منصور« به عنوان نويسنده کتاب 
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ياد کرده اس��ت. در جايي مي نويسد: »بعد از 
آن که جابجا ش��ديم س��رکار ن��ّواب حاجي 
امي��رزاده و بندة منصور به خي��ال حّمام افتاده 

رفتيم«.
به نظر مي رس��د که اين عن��وان، تخلّصي 
است که نويسنده که شاعر نيز بوده، براي خود 
برگزيده است. اين مطلب که منصور تخلص 
نويسنده باشد، در يکي از يادداشت هاي پاياني 
کتاب هم آمده اس��ت. خود او در شعري که 

در اين کتاب آمده است چنين مي سرايد:
جان منصورت فدايت يا علي

از تو خواهم يک شفاعت يا علي
اي��ن تخلص باي��د مورد عالق��ة وي بوده 
باش��د، زيرا وي نام اين س��فرنامه را نيز حجة 
المنصور گذاشته اس��ت. اين نکته را از جاي 
ديگري ه��م مي توان درياف��ت و آن اين که 
وقتي نويسنده پس از نگارش گزارش روزانه 
و زماني که سر بر بالين مي گذارد، مي نويسد: 
»چون شب بر سر دس��ت آمد، منصور لب از 
گفتار فرو بست«. در بحث از همراهان اشارتي 
خواهد آمد که نويس��نده خود از اميرزادگان 

بوده است.

همراهان
در اين س��فر، به نام چندي��ن نفر به عنوان 
همراهان نويسنده بر مي خوريم؛ اما آنچه مهم 
اس��ت نکته اي اس��ت ک��ه وي در مقدمه بيان 
ک��رده و طي آن پس از دع��اي به ناصرالدين 

ش��اه وياد از وليعهد، يعن��ي مظفرميرزا که در 
تبريز بوده، از مؤي��د الدوله به عنوان صاحب 
اختياري کّل آذربايجان ياد کرده و مي نويسد: 
س��رکار اشرف و ارفع وامجد واال نّواب مؤيد 
الدوله از جانب حضرت ظّل اللهي به صاحب 
اختياري کّل مملکت آذربايجان س��رافراز و 
مفتخر ش��دند و قاطبة اه��ل آذربايجان، علي 
الخص��وص اهل تبريز از حکمراني آن وجود 
مبارک خرس��ند و مس��رور بودن��د. ... خيال 
س��رکار نّواب عاليه که با سرکار مؤيدالدوله 
از يک ص��دف، دو رخش��انده گوهرند و از 
ي��ک برج، دو تابنده اخترن��د، به زيارت بيت 
اهلل الحرام و مس��تفيض ش��دن به پاي بوس��ي 
جناب سيد االنام واالئمه بقيع � عليهم صلوات 
اهلل المل��ک العالّم � قرار گرفت و اين يعقوب 
کنعان محبّت و حيران وادي حيرت و خريدار 
يوس��ف مصر مالحت را با سرکار نّواب واال 
اميرزاده اک��رم و اعظم حاج��ي محمد طاهر 

ميرزا با خودشان همسفر فرمودند.
طهماس��ب ميرزا مؤيد الدوله فرزند دوم 
محمدعلي ميرزاي دولتش��اه که پس از فوت 
پدر در دس��تگاه عموي خ��ود عباس ميرزا به 
خدم��ت پرداخت و عمويش او را داماد خود 
س��اخت،1 از رج��ال مهم قاجاري اس��ت که 
عالوه بر آن که زماني والي خراسان و فارس 
بود، روزگاري هم پيش��کاري آذربايجان را 
داش��ت و در درازاي عمر خود صاحب ده ها 
منصب ديگر نيز بود2 و به قول اعتمادالسلطنه 
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»از فحول فضالی ايل جليل قاجار و در س��ير 
و ادب و اخبار عجم و ع��رب يگانه روزگار 
ب��ود«.3 کتاب��ي در فقه ب��ا نام فق��ه مؤيدي يا 
فقه طهماس��بي داش��ته اس��ت.4 وي در س��ال 

1297درگذشت.5
بنابر اين، در اين سفر خواهر مؤيد الدوله، 
و فرزند او اميرزاده حاجي محمد طاهر ميرزا 
حض��ور داش��ته و مؤلف ما هم ک��ه از همين 
خانواده اس��ت، در اين س��فر آنان را همراهي 
مي کرده است. به هر روي آنچه مسلّم است، 
اين که در اين کاروان چندتن از شاهزادگان 
قاجاري مقيم تبريز بوده اند. نويس��نده به طور 
مرت��ب و در طول کتاب،  از محمدطاهر ميرزا 
به عنوان اميرزاده ياد کرده است. آنچه هست 
اين ک��ه بنا به داليلي که بر ما معلوم نيس��ت، 
نويسنده در مقايسه با موقعيت اميرزاده محمد 
طاهر در حاش��يه بوده و کارهاي عمومي سفر 

بر عهده وي بوده است.
در مس��ير بيروت به دمشق، و بعد از آن تا 
ايران، نام صدرالدول��ه هم به ميان مي آيد که 
او نيز از شخصيت هاي تبريزي و علي االصول 
قاجاري است و در شام هم به عنوان شاهزاده 
از او اس��تقبال مي ش��ود. همراهي وي س��بب 
خوش��حالي مس��افر ما و ديگران شده است. 
آنان از دمش��ق تا مکه و س��پس در بازگشت 
در يک کاروان و همس��فر هستند و نويسنده 
هر از چندي از صدرالدوله ياد مي کند. هرچه 
هس��ت موقعيت وي به عنوان يک ش��اهزاده 

در کاروان عج��م محترم اس��ت. در جايي از 
سفرنامه چنين بر مي آيد که نويسنده ما برادر 
صدرالدوله اس��ت. در آنجا وي ابراز مي کند 
ک��ه خودش را طي روزها به ش��خصي به وي 
عالقه داشته نشناسانده است اما بعد از هيجده 
روز کس��ي از ش��اميان به آن ش��خص وي را 
شناسانده است. ش��خص مورد نظر به يعقوب 
ميرزاي ما مي گويد: »اين چند روز خودت را 
چرا بر من نشناسانيدي... تو برادر افندي عجم 
هستي که بر ش��ام آمده اس��ت، چرا پوشيده 
م��ي داري«. نويس��نده از روي مصلحت انکار 
مي کند. بر اين اس��اس، وي برادر صدرالدوله 
اس��ت، گرچه قرينه ديگري در اين کتاب بر 

آن نيست.
حاج��ي مي��ري خان ي��ا حاج ميرخ��ان از 
همراهان صدرالدوله اس��ت که در دمش��ق به 
جمع همراهان مس��افر ما مي پ��ردازد و يعقوب 
مي��رزا در ايامي که در مکه هس��تند، در کنار 
حجر اسماعيل با او عقد اخوت مي خواند و از 
آن پس از وي با عنوان حاج داداش ياد مي کند. 
جايي هم در طواف مي نويسد: »به جهت جميع 
دوس��تان و ب��رادران در هم��ان س��اعت هفت 
مرتبه طواف کرديم و دس��ت بر دست حاجي 
داداشم بود که طواف تمام کرديم«. نام هاي 
حاجي ميرزا جبار تبريزي و حاجي س��تار هم 
به عنوان دوس��تان وهمسفران در کتاب آمده 
است. در کاروان ش��ام، جمع ايرانيان فراوان 

بوده و همسفران تبريزي زياد بوده اند.
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هرچه هس��ت همراهان نويس��ندة ما يک 
جمع چند نف��ري از امي��رزادگان قاجاري اند 
وچنين ب��ه نظر مي رس��د که نويس��نده ما هم 
گرچه از همين خاندان اس��ت، اما او را همراه 
امي��رزاده و ن��واب عاليه کرده ان��د تا کارهاي 

آن ها را سروسامان دهد.
باي��د به اين مطالب اف��زود که در يکي از 
يادداشت ها يا تقريظ هايي که در پايان کتاب 
آمده از مؤلف و اثر او يعني همين س��فرنامه با 
اين تعبير ياد ش��ده است که: »اميرزاده حاجي 
يعقوب ميرزا، ِس��حر نوش��ته اند«. اين بهترين 
شاهد اس��ت بر اين که نويس��نده نيز اميرزاده 

بوده است.

اهداف نگارش و ويژگي هاي سفرنامه
چرا مؤلف اين س��فرنامه را نوشته است؟ 
اين نکته اي اس��ت ک��ه وي در آغاز کتاب به 
آن پاسخ داده اس��ت. ماجرا از اين قرار است 
که دوستي از وي خواهش کرده است تا وي 
احواالت س��فر مکه را بنويسد. او نيز خواسته 
وي را اجاب��ت ک��رده و در نتيجه اي��ن اثر را 
نوشته است. از اين ش��خص به عنوان »جوان« 
ياد کرده، اما نام وي را نياورده اس��ت. شرحي 
که خودش در اين باره نوشته، در باره اهداف 
نگارش اين کتاب گوياس��ت: »چون در س��ر 
هر منزل ها خطاب به جوان مي ش��ود، دليلش 
اين اس��ت که رفيقي از رفقاي تبريز، از بنده، 
احواالت س��فر مکة معظمه را خواهش کرده 

بود که هرچه از عجايب منازل و سرگذش��ت 
خودتان باش��د نوش��ته بياور که م��ا هم کم و 
بيش از اح��وال ُدَول خارجه و بَّر و بَحر باخبر 
باشيم، و بنده هم به قّوه خود هرچه توانستم از 
مشاهدات به مقام تحرير آوردم. استدعا دارم 
از دوس��تان و از مطالعه کنن��دگان اين کتاب 
ک��ه از بي معني و نامربوط بودن عبارتش عفو 
فرمايند و بعد از خواندن از نامربوطي کلمات 
ومکّرر ب��ودن عبارات، س��رزنش نفرمايند. به 
جه��ت آن که اين بنده حقير را، همه مي دانند 
که از س��واد چندان بهره ندارم و با وجود اين 
هفت ماه و هفت روز در سفر بّر و بحر بوده و 
همه خدمت مسافران خودمان در ذمّه گرفته از 
منزل گرفتن و منزل ُرفتن وباربستن و گشادن 
و با اهل روس و ترک و عرب سؤال و جواب 
ک��ردن و بليت واپور و ش��مندفر و کاروس و 
ديگ��ران گرفت��ن و با زحمت فورتن��ه ]فرتنه[ 
واپور کشيدن و لخت و سر و پا برهنه در بيابان 
عربستان در ميان خار مغيالن با آن شّدت گرما 
و تماشاي شهرهاي نايده را کردن و احواالت 
را خوب نوش��تن، کاري اس��ت زياد مشکل. 
در اي��ن صورت بايد مطالع��ه کنندگان عفو و 
اغماض فرمايند و بلکه اين کتاب را بر بنده با 

همه اين عوارضات کرامت قرار دهند«. 
رعايت نوعي سبک داستان گويي هزار و 
يک شب در اين سفرنامه جالب توجه است. او 
کتاب را بسان داستان هاي کهن مانند قصه هاي 
امير ارس��الن رومي و هزار ويک شب نوشته و 
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ب��ه همين دليل فصل بندي خ��ود را چنين قرار 
داده اس��ت که پس از فرارسيدن شب، داستان 
آن روز تمام ش��ده و با عبارت��ي خاص دنبالة  
مطلب را به ف��ردا موکول مي کند. آن عبارت 
که در پايان هر بند مي آورد، اين اس��ت: چون 
شب بر سر دست برآمد، منصور لب از گفتار 
)يا: داس��تان( فرو بس��ت. پس از آن مجددا از 
طلوع خورش��يد و برآمدن آفت��اب عالمتاب 

سخن گفته و رشته سخن را آغاز مي کند.
در آغاز هر بند کتاب، پس از جمله »چون 
ش��ب بر سر دست برآمد....« خطاب »بدان اي 
جوان« دارد. اين جمله اش��اره به همان مطلب 
پيش��گفته از مقدمه خود اوس��ت. اين که اين 
جوان نام کيس��ت، روشن نيست. تنها در يکي 
از آخرين عب��ارات کتاب در باره مس��تقبلين 
گويد: »باري با هزاران زحمت و نظرهاي زياد 
به سالمتي بيرون آمديم ... از دور مي ديدم که 
س��رکاران با جناب جوان تشريف مي آورند. 
چون نزديک شده دست بوسي و روي بوسي 
به جا آورديم و س��رکاران به خدمت س��رکار 

نواب عاليه مشّرف شدند«.
س��فرنامة حج منص��ور، داراي س��بک و 
ويژگي هاي خاّصي است که در درجه نخست 
ب��ه طبع و طبيعت مؤل��ف و در ثاني به توانايي 
هاي او در به تصوير کش��يدن اوضاع واحوال 
و همي��ن ط��ور حّريت او در ن��گارش و ثبت 
اوضاع و اح��وال و در نهايت به قلم طنزگونة 
او باز مي گردد. از طبع او مي توان به خوشگل 

پس��ندي اش در همه چيز اشاره کرد. او گل و 
بلب��ل و چمن را البته در کنار نگار مي پس��ندد 
و بنابراين هرج��ا از طبيعت وآدميان و جز آن 
زيباي��ي مي ببيند، گزارش کرده و دلبس��تگي 

خود را نشان مي دهد. 
او در وص��ف اط��راف دقي��ق و در ياد از 
جزئيات مقيّد اس��ت. اما حّريت وي از قلمش 
آشکار است و به رغم آن که بسا در مواردي 
کوتاه آمده، اما تقيّد اخالقي بااليي که مانع از 
ثبت برخي از لحظات يا حاالت باش��د ندارد. 
به عکس، در م��واردي، عبارات رکيک دارد 
که الزاما و اخالقا مي بايست آن ها را از کتاب 
حذف مي کرديم. وي دوس��تي ب��ا نام وهيت 
در تبريز داش��ته که همه جا از او ياد مي کند و 
سرسپردگي دل خويش را به او پنهان نمي دارد. 
در يک��ي از يادداش��ت هاي پايان کتاب که به 
قلم ش��خص ديگري اس��ت، آمده اس��ت که 
مقصود از وهيت، تيهو اس��ت. شگفت آن که 
در آن يادداشت ها آمده است که نام محبوب 
ديگر او يخچال اس��ت و يادداشت نويسان هم 
که معاصر او هس��تند، در يافت��ن مصداق آن 
درمانده اند. هرچه هست وي دلبستگي زيادي 
به عي��ش و نوش دارد وهر کجا دار و درخت 
و س��بزي و خرمي مي بيند؛ به ياد دوس��تانش 
افتاده، از اين که در آنجا نگاري وجود ندارد، 

ابراز تأسف مي کند.
اين عيش و نوش گاه شکل بدي و زشتي 
ب��ه خود مي گي��رد، به طوري که خ��ود او نيز 
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اظهار نگراني مي کند، اما دس��ت بردار نيست 
و قلم در دستش مي لغزد. او نيز توجه دارد که 
راه استانبول براي حّجاجي که از مسير شمال 
غرب ايران عازم تفليس و س��پس اس��تانبول 
مي ش��دند و طبع��ا اقامت و گ��ردش در اين 
شهرها چندين روز به طول مي انجاميد، راهي 
هوسناک بود. خود او مي نويسد: »خالصه آن 
ش��ب را با صداي ساز ونقاره و با عيش ايشان 
به س��ر برديم و آن ش��ب را با خود مي گفتم: 
عجب حاجي شده به مکه مي رويم که در سر 
پا ايستاده تشر]ش��ور[ مي زنم و به جاي آب، 
کاغ��ذ ب��ه کار مي بريم و در مجلس ش��راب 
خوران فرنگي به عيش و نوش مشغول هستيم، 
و ليکن آن چه من دانس��تم، هر کس که ارادة 
مک��ه رفتن دارد بايد از اي��ن راه نيايد که اين 
راه از براي عيش و نوش کردن خوبست نه از 
براي حاجي ش��دن«. جاي ديگري هم پس از 
هرز گفتن مي افزايد: »منصور! بس است هرزه 

گفتن، آخر به مکه مي روي«. 
مهم ترين نکته آن اس��ت که وي به حج 
م��ي رود و به خصوص زم��ان رفتن، وقتي در 
اس��تانبول اس��ت، گرفتار ماه رمضان اس��ت، 
و همين ت��ا اندازه اي او را از انجام و انديش��ه 
دربارة کارهاي خالف مقيد مي کند، اما حتي 
اين شرايط نيز زبان و قلم او را از اظهار برخي 

از موارد متوقف نمي کند.
در مقابل، عش��ق او به اهل بيت7 سبب 
مي شود تا در ش��ام که از آن به »شام خراب« 

ياد مي کند، به شدت تحت تأثير قرار گرفته و 
پس از س��رودن اشعاري دربارة غربت اسيران 
کربال، احس��اس خود را اينچنين نش��ان دهد: 
ش��رح غم عيال علي در خراب ش��ام / تا روز 
رس��تخير نخواهد ش��دن تمام / اي��ن در کجا 
رواست يزيد ستم شعار / در تخت زر به غرفه 
زرين کند مقام / اما عزيز فاطمه را قوم بي حيا 

/ در شام برکشند به بازار چون غالم. 
چه کن��م و چه بگوي��م از آن روزي که 
وارد شام شده تا به آن روزي که از شام بيرون 
شديم، دلگير ومحزون بوديم و حالت حرف 

زدن به همديگر نداشتيم«.
جاي ديگري هم وقتي اس��تقبال مردم شام 
ِبيند و ش��اهد حضور  را از محمل ش��ريف مي 
يکپارچه آنان با زيور و زينت بوده مي نويس��د: 
»همة زنان اهل ش��ام از خ��رد و بزرگ به يک 
دفعه بر زدن س��از و دايره و هلهلة عرب کنان 
مشغول شدند. چنان غلغله آن روز برپا کردند 
ک��ه گوش فلک را کر کردند. در آن حال، بر 
اهل عجم يک حالتي روي داده که از آه و ناله 
ايش��ان زمين و آسمان به لرزه درآمده که آه و 
واويال وخاک عالم بر فرق شيعيانت يا حسين 
که اين همان ش��ام خراب ش��ده است که اهل 
بي��ت تو را وارد اينجا کردند و از همين کوچه 
که مي آوردند و اين اهل بي ش��رِم بي حيا، اين 
طور عيش و شادي مي کردن. آه واويال که اين 
پدر سوخته ها در آن ساعت که خاک بر فرق 

ما کردند. لعنت اهلل علي القوم الظالمين«.
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ب��ه ه��ر روي نبايد از انصاف گذش��ت که 
در م��واردي هم که به جد يا ه��زل، به مباحث 
غيراخالقي مي پردازد، اطالعات جالبي درباره 
تاري��خ اجتماعي نواحي مورد بحث به دس��ت 
مي دهد ک��ه کمتر در مآخذ ديگ��ر مي توان از 
آن ها س��راغ گرف��ت. به طور کل��ي حريت او، 
جداي از اين قبيل مس��ائل، س��بب شده است تا 
وي به راحتي مکنونات قلبي خود يا آنچه را که 
از ديگران در مي يابد، با سادگي و صراحت بيان 
کن��د. اين وضعيت، براي خواننده که بي پرده با 
روحيات و ذهنيات اش��خاص مواجه مي شود، 
شرايط مس��اعدي را پديد آورده او را مشتاق به 
خواندن مي کند. طبيعي است که ما نمي توانستيم 

اين مطالب را در متن حاضر حفظ کنيم.
ه��دف ديگ��ر وي، در اختيار گذاش��تن 
برخ��ي از تجربه ه��ا در اين س��فر اس��ت آن 
گونه که مطالعه کنن��دگان بتوانند از تجارب 
وي اس��تفاده کنن��د. براي مثال ي��ک جا که 
در خريدن بليط، کاله بر س��ر وي رفته است 
مي نويس��د: »اين احواالت را در اين جا داشته 
ب��اش؛ دو کلم��ه از احواالت بليت گذش��ته 
قرانتينه به عرض رس��انم که بر دوستان مخفي 
نماند، چنان که ما را فريب دادند، آن ها فريب 

نخورند«.
وي پ��س از ارائة ش��رحي در اين باره باز 
تأکيد مي کند که: جهت نوشتن اين احواالت 
اين بود، کساني که به آن جا برسند، ان شاءاهلل 
دانس��ته باش��ند و پ��ول مفت را ن��داده، بليت 

بي معني را نگيرند.
در ب��اره راه دري��ا و مش��کالت آن ه��م 
تجربه هايي را در اختي��ار مي گذارد: »اما بنده 
ک��ه منصور اس��ت، در روي ني��م تخت دراز 
ش��ده، بر ق��ي ک��رده گان قاتي نب��ودم، ولي 
احوال��م زياد ديگرگون ب��ود. طاقت حرکت 
نداش��تم. همان طور دراز کشيده بر احوال قي 
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کننده گان تماشا مي کردم. گاهي بر احوالشان 
خن��ده و گاه ناله مي کردم و لعنت زياد بر آن 
کس��ان مي کردم ک��ه به عزم مک��ه از اين راه 
بياين��د و بروند، چرا ک��ه زحمت زياد و تلف 
شدن مال و جان هست، و عالوه بر اينها نجس 
بلکه نجس اندر نجس خواهد شد. اگر کسي 
گويد در باب نجس نشدن که من چنان خود 
را داري مي کنم که نجس نشوم، اين نخواهد 
شد. ش��ما را به خدا در اين حالت قي، کسي 
مي تواند که خودداري کند؟ بشنو و باور مکن 
که ما بر اين دام افتاديم. آنچه بايست کرديم، 

ديديم، اما زيان کرديم«. 

نگارش طنز آميز
نکتة ديگر، قلم طنزآميز اوست که در اين 
زمين��ه يد طوالي��ي دارد. در واقع، به رغم آن 
که نويس��نده در نگارش اين اثر مي کوشد تا 
به طور دقيق و بدون افراط به ثبت مشاهداتش 
بپ��ردازد، در عين ح��ال از طنزگوي��ي ابايي 
نداشته و ارائه انواع و اقسام عبارات، لبخند را 
روي لبان خواننده، منّقش مي کند. براي مثال 
وقتي اميرزاده او در تفليس با دو دختر فرنگي 
به فرانس��ه گفت وگو مي کند )و نويس��ندة ما 
فرانس��ه نمي داند( تا ترتي��ب تلگراف به تبريز 
را بده��د، چنين مي نويس��د: » خالصه بعد از 
ساعتي، سرکار بر بنده فرمودند که من قيمت 
را حرف زده تمام کردم. پنج منات ش��ده، در 
آور و به دختره بده. ولي من ندانستم که قيمت 

تلگراف تمام شده يا قيمت دختره«. اين قبيل 
ش��وخي با اميرزاده در چند ج��اي ديگر هم 
وجود دارد و به نظر مي رس��د وي برآن است 

تا شوخي و جدي را در هم بياميزد.
همچني��ن درباره وضعيت س��ختي که در 
دريا گرفتار آن ش��ده اس��ت، مي نويس��د: »تا 
اين حالت را از دريا مش��اهده کرده، دست از 
جان عزيز شس��ته، از عمر خود نااميد گشتم. 
دست تأسف به هم سفته با خود گفتم: ديدي 
اجل چگونه مرا کش��يده، کفن بر سينه ماهيان 
س��اخت. يک آه از سينة پردرد کشيدم که از 
دود آه م��ن، دريا س��ياه گش��ته، همان آه من 
اس��ت که رنگ دريا را س��ياه ک��رده، نامش 
درياي س��ياه مانده. خالص��ه بعد از آه پر درد 
با نالة حزين گفتم که چگونه از روي دوستان 
و ياران و از وطن دور ش��ده، در درياي سياه 
در س��ينه ماهيان منزل کرديم و حالت خود را 
بر ب��اد صبا گفتم که اين اح��وال را بر خاک 
تبريز برس��ان«. زماني که به خاطر طوفان دريا 
و فرتنة ش��ديد، کشتي از حرکت باز ايستاده،  
به ساحل شهر پوتي بازگشته و پياده مي شوند، 
وي مصمم مي شود تا به تبريز برگردد. در اين 
هنگام قص��د رفتن به تلگ��راف خانه کرده و 
بن��اي آن دارد تا به اقوام و آش��نايان در تبريز 
پيغام دهد که »حاجي پوتي« ش��ده و برگشته 

است!
به ه��ر روي از اي��ن قبيل تعابي��ر طنزآميز 

فراوان است.
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زمان نگارش متن
کس��اني ک��ه در ط��ول س��فر، س��فرنامه 
مي نويسند، از دشواري آن بلکه دشواري هاي 
آن آگاهند. به جز توانايي بر نوشتن، پيدا کردن 
فرصت، درک درس��ت از آنچه ثبت کردني 
است، و داشتن حوصله از لوازم کار است، اين 
به جز آن است که شخص بايد از حداقل سواد 
و علميت براي چنين نگارشي برخوردار باشد. 
نويسندة ما به اين نکات واقف است و با توجه 
به اين که مس��ؤوليت فراه��م کردن امور کلي 
س��فر به عهده او بوده و با اشاره به کم سوادي 
خود � طبع��ا از روي تواضع � در مقدمه کتاب 
اعتذار خوي��ش را مطرح کرده و مي نويس��د: 
»اين بن��دة حقير را همه مي دانند که از س��واد 
چن��دان بهره ندارم و با وج��ود اين هفت ماه و 
هفت روز در سفر بّر و بحر بوده و همه خدمت 
مسافران خودمان در ذمّه گرفته، از منزل گرفتن 
و منزل ُرفتن و باربستن و گشادن و با اهل روس 
و ترک و عرب س��ؤال و جواب کردن و بليت 
واپور و شمندفر و کاروس وديگران گرفتن و 
با زحمت فورتنه ]فرتنه[ واپور کشيدن و لُخت 
و سر و پا برهنه در بيابان عربستان در ميان خار 
مغيالن با آن ش��ّدت گرما و تماشاي شهرهاي 
ناديده را کردن و احواالت را خوب نوش��تن، 
کاري اس��ت زياد مشکل. در اين صورت بايد 
مطالعه کنندگان عفو و اغماض فرمايند و بلکه 
اي��ن کتاب را ب��ر بنده با همه اي��ن عوارضات 

کرامت قرار دهند«.

نگارش اين اثر در دو مرحله انجام ش��ده 
اس��ت. مايه اصلي و اساس��ي کتاب که شامل 
بخش اعظم آن مي شود، مطالبي است که وي 
در طول س��فر و در هر فرصت مناسب، نوشته 
است. اما بخش ديگر که به نظر مي رسد پس 
از بازگشت تنظيم ش��ده، به موارد محدودي 
ب��از مي گردد که وي به جمع بندي پرداخته و 

نکات کلّي را يادآور شده است.
دربارة بخش اّول که نگارش سفرنامه در 
زمان سفر است، شواهد فراواني داريم وآن ها 
مواردي اس��ت که خود وي به آن ها تصريح 
مي کند. »خالصه يک ساعت به غروب مانده 
بود که من در بيرون پوس��ت نشس��ته بودم. از 
اح��وال خود ب��ه تحرير مي آوردم ک��ه ناگاه 
صداي شيپوري به گوشم رسيد«. » نيم ساعت 
که خالص مي شدم که چند کلمه از احواالت 

راه به تحرير مي آوردم«.
در جاي ديگر زماني که در کش��تي بوده، 
با اشاره به برهم خوردن وضع دريا مي نويسد: 
»اّول کاغذ قلمدان برداش��ته مشغول احواالت 
نوش��تن بودم ک��ه براق��وت نيم س��اعت راه 
رفته که وارد دريا ش��د، تا وارد ش��دن دريا، 
احوال ه��ا را ديگرگ��ون کرده. م��ن در خود 
مالحظ��ه س��رگيجي کرده، کاغ��ذ و قلمدان 
را بر جيب نگذاش��ته بودم ک��ه کم مانده بود 

بي حال شوم«.
وي در طول مسير به ويژه وقتي در کشتي 
بوده، مش��غول نگارش بوده است. در کشتي 
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همراه چند نفر غريبه در جايي از کشتي بوده اند 
و او مشغول نوش��تن بوده است: »خالصه چه 
دردسر دهم. اين پنج نفر از ما دست نکشيده، 
ش��ب و روز آمده صحبت مي کردند و ناهار 
گرفت��ه مي خوردند. و من ه��م اغلب اوقات 
مش��غول نوشتن همين احواالت بودم. پاره اي 
وقت يکي از آن ها سؤال مي کرد که يعقوب 
افندي ]اسم مؤلف[ چه مي نويسي؟ کرباليي 
ابراهيم هم که با ما بود، جواب مي داد که اين 
مالّي بزرگ ماس��ت. دعا مي نويسد. هر شب 
خوانده مي داند که هوا چگونه خواهد ش��د. 
باران يا برف خواهد باريد يا نه. با اين جواب 

ساکت شده تماشا مي کرد«! 
در ج��اي ديگ��ر مي نويس��د: »و اين چند 
س��اعت که در کنار قمرز ساکن بود، ساعت 
به س��اعت فرتنه دريا زيادتر مي ش��د و واپور 
حرکت بد و زياد مي کرد. و ليکن اين حرکت 
واپور ب��ر احوال من اثري نک��رده و با وجود 
اين همه حرکت، من مش��غول نوش��تن همين 
احواالت ش��دم و مي نوش��تم. چندان احوالم 

ديگرگون نبود که مانع از نوشتن شود«.
زمان��ي که کاروان براي چند س��اعت در 
جاي��ي توقف مي کند وي قل��م و کاغذ را در 
دست  مي گيرد و ش��روع به نگارش مي کند: 
» خالص��ه من هم آن چند س��اعت را غنيمت 
دانس��ته، چراغي روش��ن کرده مشغول چاي 
خوردن و نوش��تن اين حکايت ها شدم. چون 
نيم ساعت به دست مانده بود که توپ کوچ را 

انداختند، چادرچي ها مثال شياطين پيدا شده، 
چادره��ا را جمع نمودن��د«. و در جاي ديگر: 
»دو ساعت به غروب مانده بود باز من مشغول 
بر نوش��تن اين حکايت بودم که يک دفعه از 
طرف بيابان صداي ش��نليک ]کذا[ تفنگ ها 
برآم��ده که من ت��ا کتابت را جم��ع کردم و 
بيرون آم��دم، يک گلوله تفن��گ در پهلوي 
چادر ما به زمين خ��ورده«. »خالصه در آنجا 
فرود آمده، چايي و ناهار خورده ش��د. قدري 
خواب کردند، اما بنده نشس��ته مشغول نوشتن 
اين احواالت ش��دم تا آن که يک س��اعت به 
غروب مانده، بارها از آن منزل بسته، روي بر 

جّده کرده، آمديم«.

ثبت شگفتي ها
نويسنده عالقه زيادي به ثبت شگفتي هايي 
دارد که مش��اهده مي کند و بنابر اين عالقمند 
اس��ت تا خوانن��ده را در جري��ان کامل آنچه 
مي بيند بگذارد. به همين دليل وصف هاي او 
ريز و دقيق است و معموال از اين که نمي تواند 
با قلم آنچه را از شگفتي ها ديده وصف کند، 
اظهار تأس��ف کرده و بارها و بارها مي گويد 
که تنها با ديدن امکان درک اهميت و زيبايي 
فالن چيز وجود دارد و با قلم امکان آن وجود 
 ن��دارد. درب��ارة خانه هاي تفليس مي نويس��د:

»و ديگ��ر چندي هم از ط��رح و ترکيب بازار 
و خانه هاش��ان بنويس��يم. اگر چه به نوش��تن 
نمي توانم فهماند، بايد با چش��م ديد و فهميد 
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وليک��ن چيزي مي نويس��م تا چيزي دس��تگير 
شود يا نه«. و در باره کشتي هم پس از وصف 
مفصل مي نويسد: »خالصه احواالت کشتي را 
اگر بخواهم بنويس��م، زياد دردسر دارد و در 
آخر چيزي دستگير نخواهد شد، مگر آن که 
با چشم خود ش��خص ببيند. در قّوه من سهل 
اس��ت که در قوه هيچ صاحب تصنيف نيست 
که احواالت کش��تي واپور را طوري بنويسد 
ک��ه آدم از خواندن چيزي فهميده و س��اکت 

بشود. بايد با چشم ديد و فهميد«.
در جري��ان وص��ف مس��جد اياصوفياي 
استانبول مي نويسد: »جميع ديوارش از سنگ 
س��وماق ]س��ماق[ اس��ت و خود مس��جد دو 
مرتبه اس��ت و زياد بلن��د و هرچه در وصف 
او ع��رض کنم، غل��ط اس��ت و نمي توانم از 
وص��ف او گفت. در اين خصوص البد مانده 
عکسش را گرفتم که بلکه از عکس او چيزي 
فهميده شود«. همان جا به شرح وصف سنگ 
ش��گفتي مي پردازد که بيرون مسجد اياصوفيا 
بوده اس��ت و عالوه بر وصف، ش��کل آن را 
ه��م مي کش��د: »وديگ��ر از عجاي��ب که در 
اسالمبول است در روبه روي مسجد اياصوفيا 
يک س��نگ مربعي اس��ت که چه عرض کنم 
که ش��کل آن هم اين طور اس��ت که عرض 
مي شود... و چون کشيدن از شکل اين سنگ 
چيزي معلوم نمي ش��ود؛ پيش عکاس رفته که 
عکس��ش را بياورم. گفت: انداخته بودم تمام 
ش��ده باز خواهم انداخت. نش��ده که با خود 

عکس آن س��نگ را بياورم که چيزي اس��ت 
تماشا کردني«. 

بخشي از وصف هاي وي مربوط به مظاهر 
صنع��ت و تمدن جديد اس��ت، برخي مربوط 
ب��ه طبيعت و برخ��ي هم در ب��اره رخدادها و 
حوادثي اس��ت که به ص��ورت معمول يا غير 
معم��ول در اطراف وي رخ داده و او از آن ها 

اظهار شگفتي مي کند. 
کلمه عجيب و غريب فراوان در اين کتاب 
تکرار شده است. با اين حال نبايد اين نگاه وي 
را با راس��تگويي او درگير ک��رد و در تعارض 
ديد. نويسنده بر درست گويي حريص است و 
از اين که کس��ي خبر او را جعلي بداند بس��يار 
دلخور مي شود: »و ديگر در آن بيابان ملخ زياد 
ديديم که هر ملخش اگر دروغ نداني، به قدر 
بچه گنجش��ک بود. اگر شنونده باور نکند، يا 
سوار شده عازم مکه شود تا با ديده خود بيند يا 

از حاجي درستگو پرسد«.
اما از اينها مهم تر، داس��تاني اس��ت که در 
ب��اره ختن��ه کردن پس��ر س��لطان عثماني نقل 
ک��رده و از بس براي او ش��گفت بوده، ناچار 
مي ش��ود در ب��اره دروغگويي ه��اي عجيب 
وغريب که معموال در جک ها و داستان ها از 
زبان ديوانگان نقل مي شود استفاده کند. يک 
رومي اسالمبولي گفت که سفره سلطان ما دو 
فرسنگ اس��ت و چه و چه... و يک اصفهاني 
ب��راي رو ک��م ک��ردن او گفت ک��ه خياري 
کاش��ته است که پس از س��ه آب دادن به آن 
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از اصفهان تا اس��المبول بزرگ شده است.... 
وي اين داس��تان را با خبر شگفتي که درباره 
ختنه کردن فرزند سلطان نقل کرده مقايسه و 
مي کوشد نشان دهد که تا چه اندازه به تصور 
خواننده براي دروغ دانس��تن اخبار شگفت او 

حساس است.
حساس��يت او در ثبت درست به اندازه اي 
اس��ت که وقتي مُحرم مي شود اظهار مي کند 
که از اين پس گزارش زيادي نخواهد نوشت 
زيرا »احواالت مغشوش خواهد شد؛ به جهت 
آن ک��ه در مي��ان احرام که هس��تيم، اغراق و 

يک کلمه زياد اگر باشد، به نوشتن هم احرام 
خراب مي شود«.

از تازه هايي که در اين متن بکار رفته، آن 
است که در زمان وصف آنچه مي بيند، عالوه 
بر نوش��ته از تصوير هم استفاده کرده و يک 
جا به طنز از اين تصوير و نقش��ه هاي خود به 
عنوان »نخشه هاي منصوري« ياد مي کند. اين 
نقشه ها نه تنها ش��امل اماکن مقدسه اي؛ مانند 
مسجد الحرام مي ش��ود بلکه اشيای کوچکتر 
مانن��د حجر االس��ود و يا حتي کش��تي، خط 
آهن و بسياري از چيزهاي ديگر را هم شامل 
مي ش��ود که ما آن تصاوير را عينا در سرجاي 

خود آورده ايم.
گفتيم که نويس��نده مه��ارت خاصي در 
وص��ف اوضاع و اح��وال دارد. ب��ه جزئيات 
مي پ��ردازد و در قال��ب عبارات��ي طنزگونه و 
در عين حال متکي به واقعيت، مي کوش��د تا 

جمالتش را ميلح سازد.
براي نمونه در جايي به وصف خواجگان 
حرم پيامبر9 ک��ه تعدادي از س��ياهان اخته 
ش��ده، بدعن��ق و بدرفت��ار ب��ا حّج��اج عجم 
بودند پرداخت��ه، چنين مي نويس��د: »باري در 
باالي روضه، س��کويي اس��ت دراز و سفيد، 
آنج��ا جاي ُخّدامان اس��ت ک��ه در روي آن 
س��ّکو جمع مي شوند، س��ّکوي سفيد و دراز، 
و لباس ايش��ان هم س��فيد، ول��ي در ميان اين 
همه سفيدي، رويش��ان در وسط چون قرص 
س��ياهي پيدا مي ش��ود. ل��ب هاي قرم��ز را به 
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حرکت درآورده از وس��ط قرص سياه، يک 
خط س��فيدي ]دندان[ نمودار مي شود. خيلي 
مضح��ک به طوري عجي��ب و غريب که در 
وقت ديدن آدمي بايس��ت ک��ه از خنده غش 
بکند و ب��ر آن حالت صبر ک��رده، زيارت را 

به جا آورد«. 
يا ب��راي نمونه وقتي به وص��ف اميرزاده، 
آن هم در برق آفت��اب، در ميانة راه مدينه به 
مکه مي پردازد، چنين مي نويس��د: »باز آفتاب 
عالمت��اب بلند ش��ده، مثال آتش س��وزانيده 
وس��رهاي کچل و غي��ر کچل بن��اي جوش 
کردن گذاش��ته و َس��ِر س��رکار نواب حاجي 
اميرزاده به جهت ن��ازک بودن مو آفتاب اثر 
کرده، ورم عارض ش��ده، پيشاني و قدري از 
س��ر باد کرده، باد بر چشم و روي هم آمده، 
و رنگ ها چنان س��ياه نموده که اگر کسي به 

جاي غالم مي فروخت حرفش نداشتند«.
وي در اين وص��ف کردن ها، يد طواليي 
دارد و ه��ر بار ش��يرين تر از دفع��ه قبل روي 
جزئي��ات انگش��ت گذاش��ته و چيزهاي��ي را 
که چش��م هاي عادي به آن ه��ا عادت کرده 
ي��ا اهميت نمي دهن��د، دقي��ق و در عين حال 

طنزگونه گزارش مي کند.

گزارش تمدن روز
اش��اره کرديم که بخش��ي از وصف هاي 
وي در ب��اره مظاه��ر تم��دن جدي��د اس��ت، 
موضوعي که بس��ياري از سفرنامه نويسان اين 

دوره ب��ه آن پرداخته اند. ايران آن روزگار در 
قياس با روسيه، تحوالت انجام شده استانبول 
و حت��ي آنچه ک��ه در قاه��ره روي داده بود، 
روزگاري عق��ب مان��ده را س��پري مي کرد. 
بسياري از پيش��رفت هاي غربي در اين مناطق 
ديده مي ش��د، در حالي که در ايران نشاني از 
آن ها وجود نداش��ت. ذهن تيزبين اش��خاصي 
مانند مؤلف م��ا که هيچ، هر آدم عادي نيز به 
اين سفر مي رفت، اين تفاوت را به سرعت در 
مي يافت، اما روشن بود که کسي مانند مؤلف 
اين کت��اب، با تيزبيني خاص��ي اين تفاوت ها 
را گزارش مي کرد و به مقايس��ه ميان اين دو 
وضعيت مي پرداخت. نخس��تين احساسي که 
در او پدي��د مي آمد، حي��رت و در وهلة بعد 
ناراحتي و غصه خوردن ب��ود. يعقوب ميرزا،  
اولين بار که کش��تي بخ��ار مي بيند، چندان به 
حي��رت فرو مي رود که ان��دازه ندارد و پس 
از کلي شرح دربارة چگونگي آن مي نويسد: 
»خالصه اين چند س��اعت را در ميان کشتي، 
دماغي کرده، تماشاها مي کرديم و صنعت ها 
ک��ه در واپ��ور ب��کار ب��رده بودند حي��ران و 

سرگردان بوديم«. 
دستگاه جّرثقيل داخل کشتي هم شگفتي 
او را برانگيخته و پس از شرحي کامل از آن و 
کش��يدن تصويرش مي نويسد: »بر اين دستگاه 
بارکش��ي، حيران حيران تماش��ا مي کرديم«. 
وقت��ي چ��راغ گاز را در کن��ار خيابان ه��ا در 
اس��تانبول مي بيند، ضمن ارائ��ه وصفي از آن 
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مي نويس��د: »اين چراغ گاز را هم از عجايب 
روزگار مي ت��وان ش��مرد ک��ه چيزي اس��ت 

عجيب«.
اين حي��رت او تنها ب��ه پديده هايي چون 
کش��تي نيست بلکه حتي از ساختمان ها نيز در 
شگفتي فرو رفته و در مقايسه با آنچه در ايران 
ديده، س��خت غصه مي خورد. وي زماني که 
قدم از ايران بيرون مي گذارد و از ارس عبور 
مي کند، اّولين بار قراولخانة روسها را مي بيند 
و بالفاصله اين گونه مقايس��ه مي کند: »چنان 
غّصه بر من روي داد ک��ه چرا بايد قراولخانة 
روس اين طور باش��د که از عمارت هاي شهر 
تبري��ز بهتر اس��ت؛ ولي قراولخانه م��ا از خانه 
ُجزامي ها بتر اس��ت. پاره اي از جايش خراب 
ش��ده و پ��اره اي جا، س��گ ها النه ک��رده«. 
ناراحت��ي وي ادامه مي يابد، ب��ه خصوص از 
اي��ن حيث که چ��را بايد زندگي م��ا اين قدر 
ساده وبي آاليش باش��د اما ديگران، تا از اين 
اندازه از زندگي لّذت ببرند: »آفتاب عالمتاب 
سر از مش��رق برآورده، بر فايتوني سوار شده 
در بازار و کوچه گرديده، بر عمارت هاش��ان 
حي��ران نظ��اره مي کرديم که چگون��ه جاها 
در روي زمي��ن درس��ت کرده ان��د وليکن ما 
کنج خانه هاي تبري��ز گرفته، به عيش و نوش 
بي معني مشغول هس��تيم. اين قدر دانم که هر 
ک��س اين واليت ها را ديده باش��د و در خود 
قّوت داشته باش��د در کنج تبريز نشسته عيش 
کند، عقل او ناقص بلکه هيچ بهره اي از عقل 

ندارد. باري! به هر صورت هر کس به خيالي 
عشق ورزيده در دنيا به سر مي برد«.

دومين احساس��ي که به او دست مي دهد 
اين اس��ت که چگونه مي شود اين وضعيت را 
در اي��ران ايجاد کرد، انديش��ه اي که در ذهن 
او خلجان مي کند اين اس��ت که خودش بايد 
اقدام کرده و الاقل بخشي از اين صنعت را به 
کشورش منتقل کند. وي پس از ديدن تُلونبه 
آب در استانبول مي نويسد: »وبه جهت نبودن 
آب جاري در هر کوچه و خانه، چاهي کنده، 
تلونبه گذاشته، يک نفر آدم با زياد آساني به 
هر جا مي خواهد آب را مي برد. ولي زياد جد 
و جهد کرديم که يک نفر از استادان تلونبه در 
پيش خود نگاه داريم، مواجب گرفته وبا ما به 
تبريز بيايد، نشده، ولي خيال را بر اين محکم 
کرديم که بعد از برگشتن ان شاء اهلل نمونه اي 

از تلونبه درست کرده به تبريز ببريم«. 
در جاي ديگري آس��ياب ب��ادي در کنار 
دري��ا مي بيند و مي نويس��د: »و اوضاع اين هم 
زياد کم باش��د که با س��هل و آساني مي توان 
به ايران آورد ک��ه با اين جزوي چيز مي توان 
ايران را قدري آباد کرد. وليکن چه چاره که 

هيچ کس در فکر آبادي ايران نيست«. 
مورد ديگر ديدن اّره برقي است که آن هم 
براي وي، ش��گفت و قابل انتقال ب��ه ايران بوده 
است: »مثال آن اسباب که از براي چوب بريدن 
درس��ت کرده اند که با زور بخار. با دو نفر آدم 
در يک س��اعت مي توانند کار بيس��ت نفر آدم 
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در ده روز که در بيس��ت و چهار ساعت هميشه 
مش��غول بر بريدن چوب باش��ند، اي��ن در يک 
س��اعت تمام کند. وقتي که در پوتي بوديم آن 
اسباب چوب بري را آورده بودند که در ده ثانيه 
چوب يک زرع قطر را مي بريد و به چه آساني. 
خالصه چه عرض کنم که گوش کن نيست که 
در اين سفر چه صنعت ها ديديم و افسوس زياد 
بر حالت خودمان خورديم. وليکن چه کنم که 

دست من کوتاه، خرما بر نخيل«. 
ديدن کش��تي هاي بزرگ يا به اصطالح 
واپ��ور، ب��راي او که س��ابقه اي با اي��ن پديده 
نداشته، يکي از نخستين شگفتي هاست. يک 
کشتي با سه هزار مس��افر که به صورت يک 
ِده يا روس��تا براي وي جلوه گر مي ش��ود، با 
آن همه امکانات، راس��تي حيرت انگيز است: 
»عقل حيران و س��رگردان اس��ت. در اسباب 
و صنعت هاي��ي که در واپور ب��ه کار برده اند 
وبخ��ار چگون��ه چي��زي ق��ّوت داري بود که 
اي��ن طور چرخ ها را و به اي��ن بزرگي چيز را 
حرکت مي دهد و به چه آساني و به چه تندي 

به راه مي برد«. 
و در جاي ديگر مي  نويس��د: »و همچنين 
اوضاع و اس��باب هاي واپور که با کش��يدن و 
نوش��تن نمي ش��ود که چه صنعت در او بکار 
برده اند. اگر آدم با هوش و نقاش��ي بخواهد،  
احواالت واپور را با کشيدن و نوشتن بفهمد، 
ظل��م کرده اس��ت بر اخت��راع کنن��ده واپور 
و فهمي��دن اح��واالت واپور ب��دون ديدن از 

محاالت دنيا اس��ت. خالصه بر اين دس��تگاه 
بارکشي، حيران حيران تماشا مي کرديم«.

از آن شگفت تر، راه آهن يا شمندفر است. 
ش��رح وي از راه آه��ن بس��يار مفصل وجزئي 
است. او ش��مندفر را در مصر تجربه مي کند و 
جزئيات زيادي را در اين باره ش��رح مي دهد. 
ب��راي وي س��رعت بس��يار اهمي��ت دارد. او 
مي داند که بخشي از سرعت مربوط به اصالح 
راه هاس��ت و بخش��ي ديگر به وسائل و ابزاري 
ک��ه براي عبور و مرور اس��تفاده مي ش��ود. در 
اين ميان، راه آهن، تندترين وسيله نقليه است. 
زيرا از کش��تي هم تند تر مي رود. در اين زمينه 
توضيحات وي جالب اس��ت. او قبال چيزهايي 
درباره راه آهن ش��نيده بوده و اکنون که آن را 
ديده به مقايس��ه اطالعات قبلي با آنچه تجربه 
مي کند مي پردازد. شنيده ها شامل تعريف هاي 
زيادي از قطار بوده و او با تجربه کنوني خود، 

واقع گرايانه تر به بررسي راه آهن مي پردازد. 
ش��گفت آن که اّولين تجربة سواري او بر 
قطار با يک تصادف وحشتناک ميان قطار او 
با وس��ائط نقليه ديگر همراه اس��ت که از آن 

شرحي داده است.
با اين حال ش��گفتي او از قطار يا شمندفر 
اندازه ندارد: »اين چند روزي که در س��ويس 
بودي��م، يک س��اعت گ��وش آدم از صداي 
واپور خش��کي که ش��ومن دوفر باشد، خالي 
نيست که در س��ر هر ساعت شومندوفر است 
که مي آيد و مي رود، پاره اي به مصر و پاره اي 
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به اسکندريه و بر جاهاي ديگر، هي مي رود و 
مي آيد. و در حرکتش پنجاه کلس��که بر خود 
بس��ته مي برد که اصل خودش يک کلس��که 
اس��ت که ديگ و چرخ ها واسباب ها همه در 
آن جا اس��ت که با يک همان کلسکه، هر چه 
ب��ر عقبش بندند خواهد ب��رد. و آن چند روز 
که در س��ويس بوديم، از اّول صبح تا غروب 
آفتاب در کنار راه بر تماش��ا نشس��ته بوديم و 

حيران بر حالت راه رفتنش بوديم«.
صحن��ه ديگري ک��ه وي را به ش��گفتي 
واداش��ته، کار کردن دس��تگاه ه��اي بزرگ 
ب��راي بيرون آوردن لج��ن و گل از ته دريا و 
ريختن آن ها به بيرون بوده اس��ت: »خالصه، 
در اي��ن اثناي راه که مي آمد، در وس��ط دريا 
اسباب ها مش��اهده ش��د که چه عرض کنم؟ 
از گفتنش عاجز هس��تم که چگونه به عرض 
رس��انم که بدانيد که يک دس��تگاه در وسط 
دريا گذاشته بودند که مثال واپور چيزي بود، 
ولي زياد چرخ هاي غريب و عجيب داشت و 
نصف دستگاه در ميان آب بود که بر ته دريا 
رسيده و اين چرخ ها که حرکت مي کرد از ته 
دريا گل درآورده، بر ميان کشتي ها مي رفت 
و متصل در کار بود که از ته دريا گل خشک 
بي آب بيرون مي کرد. شنيده بوديم کسي که 
زي��اد تعريف مي کرد، مي گفت که کم مانده 
ب��ود از دريا گ��رد را برآورد؛ حال با چش��م 
ديديم که پدرس��گ فرنگي ها گ��رد از دريا 

بيرون مي آورند«.

وصف شهرها
به نظر مي رس��د نويس��نده، تا پيش از اين 
س��فر، به جز اي��ران و عراق، جاي��ي را نديده 
بوده و به همين دليل، ش��هرهاي روس��يه و به 
خصوص اس��تانبول، براي وي بسيار شگفت 
اس��ت. وي از هم��ان م��رز ايران ک��ه خارج 
مي ش��ود و نگاهش به ش��هرهاي کوچک و 
بزرگ روسيه مي افتد، شروع به ستايش آن ها 
مي کند. اين س��تايش، ش��امل نظم و انضباط 
موجود در شهر، س��اختمان ها، راه ها، حمل و 
نقل، و بس��ياري از اين امور اس��ت. گهگاه به 
آث��ار تاريخي هم توج��ه دارد و در اين زمينه 
اطالعات��ي را به خصوص در باره مس��اجد و 
کليس��اها و ديگر عجايب به دس��ت مي دهد. 
وصف وي از شهرهاي روسيه، در وقت رفتن 
ب��ه حج، خيلي با آب و تاب اس��ت، اما وقتي 
اس��تانبول را مي بيند، تقريبا همه آن وصف ها 
تحت الشعاع اس��تانبول قرار مي گيرد. لذا در 
بازگش��ت، بارها و بارها در وقت رس��يدن به 
اين ش��هرها، تصريح مي کند که ش��گفتي او 
از وضعيت اين شهرها در وقت رفتن، به دليل 
نديدن اس��تانبول ب��ود. اما وقتي آن ش��هر را 
ديده، ديگ��ر جاي حرف زدن نيس��ت. حتي 
در بازگش��ت، حاضر نمي شود از منزل خارج 
ش��ده و به گردش در شهر بپردازد و دليل آن 
نيز همين اس��ت که به نظرش بسيار کوچک 

مي آيد. از جمله در باره تفليس مي نويسد:
و اما چندي از احواالت خود شهر تفليس 
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عرض کن��م. چون در اح��واالت وقت رفتن 
که از تفليس نوش��ته ام و زياد از قشنگي شهر 
تفليس تعريف کرده شده، وقت برگشتن که 
حال اس��ت، چنان شهر بي معنا به نظر آمد که 
دهي اس��ت در برابر اس��المبول و غيره. چنان 
شد که هيچ دلم نخواسته که برگرديدن شهر 
بروم ک��ه مگر به جهت رف��ع احتياج از منزل 

بيرون مي آمدم.
در باره اس��تانبول اطالعات فراواني دارد. 
اي��ن آگاهي ها دربارة هم��ه چيز به خصوص 
ش��گفتي هايي مانند پل روي بوغاز اس��ت که 
ن��ه تنها توجه وي بلکه بس��ياري از مس��افران 
آن زمان را به خ��ود جلب کرده بود. وصف 
مس��جد اياصوفيه و برخ��ي از اماکن تاريخي 
ديگر، همين طور گردش��گاه ها که براي وي 
بس��يار جالب بوده، در اين کتاب آمده است. 
مردم��ان اس��تانبول و اخالق آن��ان نيز وي را 
تحت تأثير ق��رار داده و گ��ه گاه در اين باره 
قضاوت هايي دارد که در مقايس��ه با وضعيت 
ايران براي��ش جالب توجه بوده اس��ت. يک 
نمونة آن چنين است: »و ديگر اگر بخواهم از 
احواالت اسالمبول به عرض برسانم اين قلم و 
دفتر و منصور کفايت نمي کند و نخواهد کرد 
و ليکن چندي هم از احواالت اهل اسالمبول 
به عرض رس��انم که خوب تربيت ش��ده اند. 
از خرد و بزرگ اس��المبول انس��انيت را تمام 
کرده ان��د. در همه حال ک��ه هيچ کس کاري 
ب��ا هيچ کس و بحثي ندارد ک��ه تو چرا فالن 

کار را کردي و يا نکردي، هيچ کاري بر کار 
کس ندارند. مردم هم��ه در آنجا آزادند. هر 
کس به خيال خود مش��غول کار خود اس��ت. 
بحث و ايرادي نيس��ت و در ثاني اگر در شهر 
اتفاقي افتد که دولتي و غير دولتي باش��د و از 
هر کس س��ؤال کني که امروز چه خبر شده، 

در جواب مي گويند کي مي داند؟«. 

آگاهي در باره حمل و نقل
در مي��ان اطالعات��ي که منص��ور در اين 
سفرنامه ارائه داده است، بيش از همه اطالعات 
مربوط به وس��ائل حمل و نق��ل جالب توجه 
اس��ت. تنوع اين وسائل در يک مسير طوالني 
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که او طي کرده، زمينه اي براي ارائه اطالعات 
متنوع در اين باره ش��ده است. از تبريز تا کنار 
درياي س��ياه با فورقون، از آنجا تا استانبول و 
بيروت با کش��تي و از بيروت تا ش��ام و سپس 
مدينه و مکه، با شتر مي رود. اين تنوع با توجه 
به حساس��يتي که او در ارائ��ه اطالعات دارد، 
سوژه اي شده است تا به يُمن اين سفرنامه، ما 
جزئياتي در اين باره در اختيار داش��ته باشيم. 
در اين مي��ان، بيش از همه بح��ث حرکت با 
تخت و ش��تر و کجاوه وآداب و اخالق سفر 
ب��ا آن ها در اين کتاب بحث ش��ده اس��ت. او 
در کنار وصف فراوان از راه و رس��م س��فر و 
وس��ائل حمل و نقل، بيش ازهمه به سختي ها 

توجه دارد. 
يکجا که فريادش به آس��مان رفته است، 
مي نويسد: »اّول فرياد فرياد، داد داد از حالت 
حرک��ت فرتن��ه واپور ک��ه بر هيچ مس��لمان 
خداوند نصيب نکند که زياد حالت بد است، 
وثاني فرياد از حرکت کجاوه شتري. خداوند 
شاهد است که از اين منزل تا به منزل رسيديم 
در آدم��ي ن��ه دس��ت مي ماند نه پا، و نه س��ر 
مي ماند و نه کمر. چنان دان که استخوان هاي 
آدم را کوبيده، خرد کرده، بر جوال ريخته اند 
که صداي استخوان ها بر گوش آدم مي رسيد. 
باري اگر هزار روز از زحمت شتر بنويسم، باز 
به آخر نرس��انيده ام وبر اين هم سوار نشوي، 

حالتش را نخواهي دانست«.
انص��اف آن اس��ت که راه ح��ج، آن هم 

دورترين راهها که همين راه استانبول بود، به 
خصوص تا پيش از پديدآوردن کانال س��وئز 
ک��ه پس از آن از درياي مديترانه مس��تقيم به 
جده مي رفتند، راه بسيار دشوار بود. زماني که 
نويسندة اين س��فرنامه به حج رفته است، تنها 
نيمي از کانال س��وئز کنده شده بود. بنابراين، 
او از اس��تانبول به بيروت رفته و از آنجا از راه 
زمين به ش��ام آمده و س��پس با کاروان شام و 
هم��راه محمل ش��ريف به مدينه رفته اس��ت. 
اين راه طوالني، در هر مقطع، دش��واري هاي 
خاص خود را داش��ت و صدالبت��ه که برنامه 
ريزي ه��اي دول��ت عثماني،  بس��ياري از اين 

سختي ها را آسان کرده بود. 
نويس��نده ما در اين باره مي نويس��د: »آن 
کساني که س��فر کرده اند و س��فر ديده اند و 
لّذت بد و خوبش را چشيده اند، بدانند که در 
دنيا از اين س��فر مکة معّظمه مشکل تر سفري 
نمي شود و نخواهد ش��د. از براي آن که اّوال 
راه ب��ّري و بح��ري دارد و هر جور س��واري 
دارد. باره��ا را بايد از آن به آن، زياد بايد نقل 
کرد. بار زياد هم مشکل زياد است، وبي آبي 
و بي ناني زياد بايد کش��يد. و تکليف ش��رعي 
هم زياد دارد. راه زياد دور هم دارد. و عالوه 
بر اين، کدام س��فر است که چهل منزل آدم، 
نه ش��ب داند نه روز که همه روز ]و[ شب را 
در روي ش��تر باش��د. و عالوه بر اين، گرما و 
گرد و بي آبي و بي ناني را کشد و در بيست و 
چهار ساعت، چهار ساعت خورد و خوراکش 
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باش��د و اختيارش در دست ديگري باشد. هر 
وقت توپ انداختند، بايد س��وار شد و اگر ده 
قدم دور ش��دي از دو طرف ترس جان دارد: 
يکي از عرب، و دويم از تشنگي و گرسنگي 
خالص نخواهد شد. به هر صورت زياد گفتن 
نامربوط شده، مالل خواهد آورد. بايد حاجي 

شده و از کار خبردار.«.

ثبت اسامي جاي ها
نويسنده مي کوشد تا اسامي منازل را ثبت 
کند و به عالوه ش��ماره منازل را از تبريز يک 
به يک ياد کند. وي در اين زمينه دو حس��اب 
دارد. من��ازل به ترتيبي ک��ه از تبريز تا مکه و 
بازگشت طي کرده و ديگري از پس از شام، 
شمارش تازه اي از منازل دارد که باز از يک 

آغاز شده و به تبريز تمام مي شود. 
در باره ثبت اس��امي، پرس��ِش از ديگران 
را مبن��ا قرار مي ده��د. از اين که مثال به جايي 
رسيده و کسي را نيافته است تا نام آن ديار را 
بپرسد، ناراحت است. با اين حال، ثبت اسامي 
جاي ها، به دليل افواهي بودن گرفتار مش��کل 
اس��ت. ب��راي مثال گاه ي��ک نام ب��ه چندين 

صورت ضبط مي شود. 
ش��گفت آن که حت��ي نام ش��هري مانند 
بي��روت اين حالت را داش��ته و معلوم نيس��ت 
جّدي يا ش��وخي به به��روت، بهروط و حتي 
گاه ج��دا يعني به روط ضبط ش��ده اس��ت. به 
همين ترتيب، منزلي، يک بار »فحل المطين«، 

ب��ار ديگر »فح��ل المطين« و بار س��وم »فحل 
المبطين« ناميده شده است. در بارة اهرام مصر 
نيز تعبي��ر »حرمان« را بکار ب��رده و در موارد 
ديگ��ر »هرمان« را ب��ه کار مي برد. اين تفاوت 
در بسياري از موارد ديگر هم وجود دارد. گاه 
در فاصله دو س��طر، يک کلمه را به صورت 

صورت ثبت مي کند. مثل بوقاز و بوغاز.
ما در غالب موارد، همان شکل ضبط شدة 
متفاوت نويس��نده را نگاه داشته ايم و صد البته 
خواننده بايد به اين نکته توجه داش��ته باش��د 
ک��ه اين غلط اماليي از طرف ما نيس��ت. اين 
تفاوت ه��ا گاه در فاصله چند س��طر يا کمتر 
رخ  مي دهد و پيداست که مؤلف به آن توجه 
داشته است. اس��م يک مکان اول »کوتايس« 
و بعد از آن »کتايس« ضبط ش��ده است. يک 
بار »ذوغال« و بار ديگر »زوغال« نوشته است. 
ي��ک بار »تلگ��راف« مي نويس��د و بار ديگر 
»تليگراف«. به نظر مي رسد يا اهميتي به ضبط 
دقيق نمي داده يا بر آن بوده اس��ت که نش��ان 
دهد، دقيقا نمي داند کدام تلفظ درست است؛ 
به همين دليل شکل هاي مختلف آن را ضبط 

کرده است.

سوگنامه عجم در حرمين
کمتر س��فرنامه اي از ايرانيان در باب حج 
وجود دارد که از س��ختگيري عربها، به ويژه 
اع��راب مدينه بر ضد ش��يعيان و حّجاج عجم 
س��خني نگفته باشد. بر اس��اس مطالبي که در 
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اين سفرنامه ها آمده، از روزگار صفوي به اين 
سوي، اين سختگيري ها يکسره ادامه داشت و 

اسباب زحمت بوده است.
در اي��ن زمين��ه، در س��فرنامه حاض��ر نيز 
اطالعات ش��گفتي آمده است، اطالعاتي که 
مي توان آن ها را نوعي سوگنامه براي شيعيان 

عجم دانست.
ب��ه طور کلي و بر اس��اس جزئياتي که در 
اين سفرنامه آمده، عجم ها غالبا در شام اجتماع 
ک��رده و در قالب ي��ک کاروان يا به اصطالح 
حمله مس��تقل، همراه با پاشاي شام عازم مدينه 
مي شدند. از اطالعات موجود در اين سفرنامه 
چنين به دس��ت مي آيد که آنان به دليل شمار 
باال و همين طور حضور برخي از ش��اهزادگان 
قاجاري، کمابيش مورد احترام بوده و مالحظه 
آنان مي شده است. در اين سفرنامه، اشاره اي بر 
اين که در شام يا در طول راه، پاشاي شام نسبت 
به آنان سختگيري مي کرده وجود ندارد، سهل 
اس��ت که مذاکراتي ميان آنان و پاش��ا درباره 
برخي از مش��کالت ايجاد ش��ده وجود داشته 
اس��ت. يکبار وقتي چند نف��ر از حّجاج عجم 
مفقود مي ش��وند، سرپرست ايراني ها که يکي 
از شاهزادگان قاجاري به نام صدرالدوله است، 
با پاشاي ش��ام مذاکراتي به عمل مي آورد. در 
نهايت توافق مي کنند تا کاروان ساعاتي بماند، 
ام��ا در عوض حّجاج عجم بپذيرند که بيش از 
س��ه يا چهار روز در مدينه نمان��ده و تقاضاي 

اقامت بيشتر نداشته باشند. 

زماني که کاروان ش��ام به مدينه مي رسد، 
جمعيت عجم با بي مهري اعراب ساکن مدينه 
روبه رو ش��ده و س��ختگيري آغاز مي ش��ود. 
حّجاج عجم در نخستين قدم، شاهد سنگباراني 
هس��تند که شماري از مستقبلين نسبت به آنان 
دارند؛ يعني همزمان با استقبال از بقيه حّجاج، 
نس��بت به حّجاج عجم، و به عکس، برخورد 
زشتي صورت گرفته ونس��بت به آنان سنگ 
پرتاب مي ش��ود. ش��رح ماوقع از زب��ان ميرزا 
يعق��وب چنين اس��ت: اما حّجاج رو به ش��هر 
کرده رفتند. چون به نزديکي دروازه رسيدند، 
اهل ش��هر از خ��رد وب��زرگ، از زن و مرد، 
هلهله کنان بيرون آمده پيشواز کردند و ليکن 
پيشواز پار ه اي بر مغزشان خوَرد که پيشواز بر 
عکس کرده بودند. همه از براي س��نگ زدن 
بر حّجاج عجم بيرون آمده بودند. و رسم آن 
طايفه، چنان اس��ت که به جهت راست آمدن 
کارش��ان، نذر مي کنند که فالن کارم درست 
شود، در وقت آمدن حّجاج، چند عدد سنگ 
ب��ر حّجاج عجم اندازم. باي��د آن روز از صد 
نف��ر زياده بودند که نذرش��ان قبول ش��ده، ما 
را س��نگباران کردند و لعن��ت کنان و رافضي 
گويان س��نگ ها را بر سر ما زدند تا وارد شهر 
ش��ديم. و اردو در ميدان ش��هر زده بودند، بر 

چادرها فرود آمديم. 
وي در ادامه ش��رحي از اماک��ن زيارتي 
مدينه منوره به دس��ت داده و از س��ختگيري 
نسبت به شيعيان در وقت ورود به حرم امامان 
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بقيع سخن مي گويد. » در دم در روضة مبارکه، 
دو نفر .... نشسته اند، آدم را نمي گذراند بروند 
مگر تا از نفري يک هزار دينار مي گيرند. اگر 
کس��ي از روضه برون آيد و بخواهد برگردد، 
باز علي ِحَده يک هزار خواهند گرفت«. اين 
عالوه بر آن بود که شيعيان را مورد تمسخر هم 
قرار مي دادند. اگر زائر ايراني انگشتر فيروزه  
يا چيز با ارزش ديگري داش��ت نسبت به آن 
طم��ع مي کردند: »يک حاجي خواس��ت که 
وارد در روضة مبارکه شود در انگشتش، نگين 
فيروزه اي داش��ت، و در ميان عرب از فيروزه 
عزيزتر چيزي را نمي دانند. تا در انگش��ت او 
ديده، گرفته که از انگشت او درآورد. حاجي 
دس��تش را تکان داده از دست او رهانيده که 
يک دفعه عرب پدر سگ جستن کرده، چند 
تپانچه پُرزوري بر روي حاجي بيچاره زده که 
خون از دهن و دماغ ريزان شده. چند حاجيان 
ديگر بر دور او جمع شده، وليکن نتوانستند از 
ترس حرفي بزنند و آن حاجي کتک خورده، 
هم دس��ت بلن��د نکرده، همچ��ون گنهکاران 
راس��ت ايس��تاده، و کتک زياد هم خورده از 
حرم بيرون شده، خون دماغش شسته، بر حرم 
برگش��ته، باز عرب پدر س��وخته در را گرفته 
که يک هزار بده وارد ش��و يا ب��ه منزل خود 
برگرد. حاجي العالج بدون س��ؤال و جواب 

يک هزار داده وارد حرم شده«. 
ب��اور مؤل��ف ما آن اس��ت که تم��ام اين 
سختگيري ها » به جهت زيارت ائمه بقيع است 

که بلکه اذيت زي��اد ديده، زيارت کم کنند« 
اما به عکس حاجيان ش��يعه ني��ز جبران کرده 
»اگر در روزي يک دفعه به زيارت رسول اهلل 
روند، سه دفعه به زيارت ائمه بقيع مي روند و 

اذيت را نوش جان مي کنند«.
وي شرحي هم از احوال خواجگان حرم 
نبوي آورده و طمع آنان را نس��بت به ايرانيان 

در عين تأکيد بر آزار آنان آورده است.
در مکه نيز ش��بيه همين سختگيري ها بوده 
اس��ت. وي در اين باره مي نويسد: و هر صبح و 
ش��ام که بر طواف مي رفت��م، از عرب هاي پدر 
سوخته، کتک نخورده بر نمي گشتم و عرب ها 
عجم را از کافر بدت��ر مي دانند و مي گويند در 
سر هر کوچه و بازار. وليکن با وجود اين حالت، 
باز اهل مکه از اهل مدينة منّوره صد برابر بهتر و 
خوبتر است. اهل مدينه مي خواهند عجم را زنده 
زنده گوشت هاشان را کنده، بخورند. ولي اهل 

مکه هر چه دارند در باطن است نه در ظاهر.
و در جاي ديگر: و چهار طرف خانة خدا 
را چهار مذهب گرفته اند که ش��افعي، حنبلي، 
مالکي و حنفي. ولي بيچاره عجم جا در آنجا 
ندارد. و س��هل است که عجم را از کافر بدتر 
مي دانند، چه طور که خودم با گوش خود از 
ايشان ش��نيده ام که عجم از کافر بدتر است؛ 
ولي خداوند ان ش��اء اهلل عمر دولت پادش��اه 
جمجماه ناصرالدين ش��اه، به حق پيغمبر روز 
ب��ه روز زياد گرداند، چش��م ايش��ان را چنان 
ترسانيده که عجم زوردار است از عرب، ولي 
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گاهي مشت و لگد و کتک بر عجم به جهت 
ثواب مي زنند پنهان نه آشکار.

در راه بازگش��ت در کش��تي ميان عرب و 
عج��م درگيري پي��ش مي آيد. داس��تان از اين 
قرار است که سر بهانه اي يکي از مخالفان بناي 
»نامربوط گذاشتن« را گذاشته و »زبان بر ناسزا بر 
مذهب عجم گشاده«. اين مسأله سبب مي شود 
»که عجم ها تاب نياورده،  دوباره حمله آور شدند 
به همديگر ريختند که از آن طرف شيرش��کن 
و شيردل حاجي ميرزا جبار دست بر قبضة قمه 
کرده، از عجم جمع شده، نگذاشتند قمه کشد، 
وليکن دست بر زمين کرده، چوماق بختياري را 
برداش��ته، به يک حمله لشکر را شکست داده، 
فرار کردند و زنهار خواس��تند؛ قدري دل عجم 
از آن ضرب دست به جا آمده، برجا نشستند که 

قاپيتان ها آمده، بر ميان افتاده، مصالحه دادند«. 

حّجاج عجم و تقيه
همين ش��رايط س��خت سبب ش��ده بود تا 
حّجاج عجم که ش��يعه بودند، در طول مسير، 
از پيش از رسيدن به استانبول تا مکه، تقيه پيشه 
کرده و خود را نه شيعه بلکه شافعي معرفي کنند 
تا در امان باشند. در مسير ميان شام و حجاز که 
کاروان ش��ام، براي نماز توقف کرده و نامش 
را عواف مي گذاش��تند، معموال حّجاج عجم، 
ظهر، نماز ظهر و عص��ر را با هم مي خواندند،  
اما وقتي عصر هم توقف مي ش��د، از روي تقيه 
پايان مي آمدند، گرچه برخي اعتنا نمي کردند.

ب��ا وج��ود تقي��ه، گاه در مس��ير اتفاقاتي 
مي افتاد که پرده برداش��ته مي شد. براي مثال، 
حّجاج عجم که شيعه بودند در مسجد شجره 
مح��رم ش��ده و اهل س��نت، در راب��غ محرم 
مي ش��دند. اين تفاوت، به طور طبيعي شيعه و 
سني را از يکديگر مشخص مي کرد. نويسندة 
م��ا در اين باره مي گويد: آن ک��ه ]از[حّجاج 
عجم بود، در مسجد شجره احرام بسته شدند 
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و آن که حّجاج عرب و ... بودند، مُحرم نشده 
بودند که احرامگاه آن ها رابق ]رابغ[ است. از 
آنجا خواهند بس��ت. خالصه اين زحمت که 
در شام و در راهش به جهت تقيه وضو گرفتن 
و عمر رضي اهلل عنه گفتن، همه به يک احرام 
بس��تن خراب ش��ده، و بعضي از ... بروز داده 
شد، شيعه و سني در آنجا معلوم شده، و ليکن 
باز مي گفتيم که ما ش��افعي هس��تيم. قدري به 

سِر کار پرده مي کشيد.
زماني که کاروان حج فاصله مدينه تا مکه 
را طي مي ک��رد در محلي به نام مطبعه توقف 
نمود. نويسنده ما که در صدد يافتن کسي بود 
تا در ب��اره آن ناحيه اطالعات��ي در اختيارش 
بگذارد، جوان عربي را ديد که به قصد فروش 
خرما نزد آنان آمد. ادامه ماجرا را که درست 
به موضوع ما يعني تقيه مربوط مي شود توجه 
کنيد: »در ميان چادرها ق��رار گرفتيم. از بس 
هوا گرم بود، در ميان چادر نتوانستيم بنشينيم. 
بي��رون چ��ادر در س��ايه اش فرش��ي انداخته، 
نشسته بودم واز احواالت مطبعه جويا مي شدم 
که چگونه جا و زمين اس��ت که ناگه صداي 
عربي آمده که خرما مي فروخت. صدا کرده 
او را پي��ش خوان��دم تا آن که نزديک ش��د، 

مرحبايي گفته با حالت عيش و ش��ادي آمده 
نشس��ته، مرحباي زياد گفته، دستم را بوسيده، 
بدون مقدمه اظهار شيعگي کرده، آن ... تا را 
لعن کرده، زياد ب��ه آواز بلند که من از زمين 
برخاس��ته دهنش راگرفتم. گفتم: چه مي کني 
که دنيا را بهم زدي که اگر خدا نکرده کسي 
اي��ن کلمات را بش��نود، هم ترا ه��م مرا، هم 
تمام��ي حّجاج را به قتل مي رس��انند. مگر که 
از دهان��ت بوي خون جمي��ع حّجاج مي آيد؟ 
خالصه ]او را[ س��اکت کرده مشغول صحبت 
شديم. از قراري که او مي گفت، خود مُطعبه 
با پنج ده که حوالي خودش است، همه اهلش 
شيعه هستند و باک زياد ندارند. از قراري که 
او مي گفت، اگر آن ها از ما بکش��ند، ما هم از 
آن ها مي کشيم. اگر آن ها دست دارند، ما هم 
داريم. به آن جهت از ما دس��ت کشيده اند و 
شيعه بودن آن ها چنان مشهور بود که از .... بر 
نزد من آمده، مژده شيعه بودن آن ها را بر من 
داده، من خود را به راه ديگر زدم که ما شيعه 

نمي دانيم، ما شافعي هستيم«.
تنها نسخه اي که از اين سفرنامه مي شناسيم 
نسخه متعلق به کتابخانه مجلس شوراي اسالمي 

است که به شماره 9908 نگهداري مي شود.
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