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سـفرنامه   :و الرقيـب  احراز المعلي

ــي    ــان مکْناسـ ــن عثمـ ــته ابـ ــج، نوشـ حـ

  ) .م۱۷۹۹/.ق۱۲۱۳.م(

اهللا   احــراز المعلــي و الرقيــب فــي حــج بيــت

الحــرام و زيــارة القــدس الشــريف و الخليــل و 

  ابوعبـداهللا گـزارش سـفر    بقبر الحبيب،التبرك 
ابـن  (ي مكناسـ   عثمان  بن  عبدالوهاب  محمد بن

بـه  . ق۱۲۰۲ال تا شـو . ق۱۲۰۰از محرم ) عثمان
. پايتخت عثماني، حجـاز، شـام و قـدس اسـت    

ــب،  ــه، اديـ ــندهوي فقيـ ــرد در   نويسـ و دولتمـ
بـوده   مغربعلوي   از پادشاهان  تن سهروزگار 

  كنـاس در م .م۱۸ /.ق۱۲ هدر اواسط سـد . است
  صحافي داشـت پيشه   شپدر. زاده شدمراكش 

او  ١.كرد وعظ مي� و در يكي از مساجد مكناس
ــز  ــون در روني ــواني، همچ ــار ج ــدر  زگ ــه ،پ   ب

  كتابداري هوظيف  گاه آن�وپرداخت  ميصحافي 
سـلطان    در دسـتگاه را   كتابـت   منصـب   و سپس

-۱۷۵۷: حـك ) (محمد اول(محمد بن عبداهللا 
. تطوان بود حکمرانمدتي نيز .  فتيا) ٢.م۱۷۹۰

براي عقد قرارداد صلح ميـان  . ق۱۱۹۳در سال 
رفـت و توانسـت   مغرب و اسپانيا به آن کشـور  

روابط سياسي و اقتصادي دو کشور را اصـالح  
هاي وي در اين مأموريـت سـبب    موفقيت. کند
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؛ مجلـــة معهـــد ١٦٣-١٥٩، ص٤اتحـــاف اعـــالم النـــاس، ج. ١

کاتــب الــوزير محمــد بــن «، ٤٤، ص٢، ج٧المخطوطـات، مــج 

.»عثمان المکناسي

.٣٩رب، صالمغا. ٢

شد که پس از بازگشـت، بـه وزارت برگزيـده    
سـه سـال بعـد بـراي پيگيـري مأموريـت       . شود

ــيران   ــازي اسـ ــز آزادسـ ــاهم و نيـ ــلح و تفـ صـ
او دو  .الجزايري به مالت و ناپـل فرسـتاده شـد   

البـدر   نيـز  واالسير   فكاكفي  کسيراال  سفرنامه

االســاري مــن يــد العــدو افتكــاك فــي  الســافر

ه شـت گان�هـا  را در گزارش اين مأموريـت  الکافر
  ٣. است

ابن عثمان پس از درگذشت سـلطان محمـد   
: حـك (و در زمان حکومت فرزندان وي يزيد 

-۱۷۹۲: حـــك(و ســـليمان ) ٤.م۱۷۹۰-۱۷۹۲
ــارجي  ) ٥.م۱۸۲۲ ــي و خ ــت داخل ــز در سياس ني

ب مؤثر بود؛ اما بيشترين نقـش را در زمـان   مغر
سلطان محمد ايفا نمود که به دانش و دادگري 
شهرت داشت و دوران حکومت او را بهتـرين  

ايـن   ٦.انـد  دوره در تاريخ معاصر مغرب دانسـته 
ــيض روا    ــويش تبعـ ــردم خـ ــان مـ ــاه ميـ پادشـ

داشــت و بــا پيــروان اديــان گونــاگون بــه   نمــي
مسـلمانان عنايـت   کرد؛ اما بـه   تساوي رفتار مي

ــيران   ــازي اسـ ــراي آزادسـ ــژه داشـــت و بـ ويـ
هـا بـه    الجزايري که آن زمان در سلطه عثمـاني 

هـا جنگيـده    بردند و چند بار با اسپانيايي سر مي
) ۳۳۸-۳۳۳ص. (بودنــد، بســيار تــالش کــرد   
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.١٦٣-١٥٩، ص٤اتحاف اعالم الناس، ج. ٣

.٣٩المغارب، ص. ٤

.٣٩المغارب، ص. ٥

  .»مقدمه«، ١١الترجمانة الکبري، ص. ٦
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اي نيکـو بـا شـرفاي حجـاز      سلطان محمد رابطه
، شريف »سرور«داشت و دختر خود را به عقد 

ابـن عثمـان    ٢.، درآورد)١.ق۱۲۰۲-۱۱۸۶(مکه 
در اين سفرنامه، خود را پيرو مذهب مـالکي و  
. طريقـــت قادريـــه و خلوتيـــه خوانـــده اســـت

وي بر اثر بيمـاري وبـا کـه در    ) ۳۱۴، ۲۶۷ص(
  ٣.مغرب شيوع يافته بود، درگذشت

ــي  ــي  احــراز المعل ــاه سياس ــه لحــاظ جايگ ب
هـاي تـاريخي و    نويسنده، ارزش ادبي، آگاهي

د در آن، و نيز از آن رو کـه وي  سياسي موجو
نه از راه مغرب، بلکه از مسير عثمـاني بـه حـج    

ــده هــاي خــود را نگاشــته اســت، از   رفتــه و دي
. رود هــاي مهــم مغــرب بــه شــمار مــي ســفرنامه

ــن    ــد ب ــون محم ــران او همچ ــياري از معاص بس
اسماعيل ناصري و موسي بـن محمـد مکـي بـا     

هاي نخسـت نگـارش آشـنا     اين اثر وي از سال
ــريظ ــوده و تق ــر آن نگاشــته  ب ــز ب ــد هــايي ني  .ان

ــوط،  ) ۳۵۴-۳۵۳ص( ــاور محمـــد بوکبـ ــه بـ بـ
ــا انتقادهــاي نويســنده از   مصــحح کتــاب، گوي

هاي سياسي در اين اثـر باعـث    برخي شخصيت
شده تا پس از مرگ وي به آن التفات نشـود و  

ــان ــه چن ــد  ک ــق نياب ــد، رون ــورخ و . باي ــي م حت
-۱۱۴۷(دولتمــرد نامــدار، ابوالقاســم زيــاني    
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.٤٤٨، ٤٤٠تاريخ مکه، ص. ١

؛ مجلـة معهـد المخطوطـات،    ١٦٧، ص٣اتحاف اعالم الناس، ج. ٢

.»پاورقي«، ٦٥، ص٢، ج٧مج

  .١٦٨، ص٤اتحاف اعالم الناس، ج. ٣

که اندکي  الترجمانة الکبري، مؤلف )٤.ق۱۲۴۹
پس از ابن عثمان بـراي مـأموريتي ديگـر وارد    

، بــا وجــود اقتبــاس از ايــن اثــر، ٥اســتانبول شــد
دست کم در بخش مربوط به استانبول، و با آن 

هـاي مـورد    که در پايان کتابش اسامي سفرنامه
اي بـه ايـن    استناد خويش را آورده، هيچ اشاره

در حقيقت، آگاهي امروزين  ٦.کرده استاثر ن
بـيش از هـر چيـز مرهـون     احـراز المعلـي    ما از

ابن عثمان و  دربارهاستاد محمد فاسي  ٧پژوهش
االکسـير فـي   و اهتمام او بـه تصـحيح و انتشـار    

  . است االسيرفكاك 
بـه   .ق۱۲۰۰ محرم در مغربي سياستمدار اين

، بـه پايتخـت   ٨از دولتيان مغـرب  رياست هيئتي
ي و سپس حجاز سفر کرد و به خواسـت  عثمان

هاي خود در اين  سلطان محمد بن عبداهللا، ديده
او از چنـد و  . سفر را براي آگاهي وي نگاشت

چــون مأموريــت خــويش در اســتانبول ســخن  
نگفته؛ ولي تصريح کرده که وي و همراهانش 

اند تا پس از رسيدن به مقصـود   مأموريت داشته
رساندن هداياي  در استانبول، براي اداي حج و

پادشاه مغرب به شرفاي حجاز و برخي مقاصـد  
ــد  ــار ســفر کنن ــه آن دي ) ۵۱-۴۹ص. (ديگــر، ب
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  .١٢مانة الکبري، صالترج. ٤

.٩٧-٩٦، ٨٦الترجمانة الکبري، ص. ٥

.٦٣٣-٦٣١الترجمانة الکبري، ص. ٦

الکاتــب «، ٧٤-٤٣، ص٢، ج٧مجلــة معهــد المخطوطــات، مــج. ٧

.»الوزير محمد بن عثمان المکناسي

  .١٦٠، ص٤؛ اتحاف اعالم الناس، ج٨٦الترجمانة الکبري، ص. ٨
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 ســلطان محمــد هــدايايي بــه ارزش تقريبــي    
مکـه و مدينـه و    ريال بـراي شـرفاي   ۰۰۰/۳۵۰

يمن و بعضي نواحي ديگر فرستاده بود و از بيم 
پـدر اخـتالف    بـا  اندازي پسرش يزيد که دست

گريختـه بـود، بـه هيئـت مغربـي      داشت و از او 
دستور داد بـا کـاروان حـج عثمـاني بـه حجـاز       

. کننـد  ها امنيـت آنـان را تـأمين     روند تا عثماني
فرستادگان پس از رسيدن بـه حجـاز، هـداياي    
شرفاي مدينه و مکه را تقـديم کردنـد و يزيـد    

، )۲۶۲ص(که با کاروان مصر به مکه آمده بود 
ها دست به  آن ١.برد مانده هدايا را به تاراج باقي

ــب     ــا تعقي ــدند و او ب ــرور ش ــريف س ــان ش دام
  ٢.مهاجمان توانست بخشي از اموال را بازستاند

هـاي آن   اين سفرنامه همچون بيشتر سفرنامه
ــه   روزگــار فصــل ــب آن ب ــدي نشــده و مطال بن

ها تدوين شده  ترتيب رخدادها و گذار از منزل
هــاي نسـخه چــاپي فـراهم آمــده    عنـوان . اسـت 

ست و تنها در چند مورد، مؤلف براي مصحح ا
) ۱۳۱ص. (مطالب خود عناويني برگزيده است
مغــرب تــا «محتــواي کتــاب را بــه پــنج بخــش 

سـفر  «، »حضور در پايتخـت عثمـاني  «، »عثماني
، و »بازگشت از حجاز و سفر به فلسطين«، »حج

  .توان قسمت کرد مي» بازگشت به مغرب«
جز نويسنده صفحات بسيار را به موضوعاتي 
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  .٧٦، ص٧االستقصاء، ج. ١

الکاتـب الـوزير   «، ٦٥، ص٢، ج٧مخطوطـات، مـج  مجلة معهد ال. ٢

.»محمد بن عثمان المکناسي

از جملـه بـه   . شرح سـفر اختصـاص داده اسـت   
ــام    ــه ن ــي ب ــدايش شخص ــبت پي ــور «مناس منص

که جنبشي ضد روسـي را در جاجـان   » اوشيرما
دار  کـرد و خـود را طليعـه    رهبـري مـي  ) چچن(

خواند، بـه گفتـار دراز    ظهور مهدي موعود مي
تاريخي، کالمي و عرفاني در زمينـه مهـدويت   

ــه و در مــذاهب و کشــورهاي اســالمي پرد اخت
مهدي منتظَر را نقد کـرده   دربارهديدگاه شيعه 

نيـــز پـــس از زيـــارت ) ۱۳۳-۱۰۵ص. (اســـت
آرامگاه ابن عربي، صفحاتي بسيار را بـه دفـاع   

. هـــايش ويـــژه ســـاخته اســـت از او و انديشـــه
ها بايد اشعاري فراوان را  به اين) ۲۱۹-۱۸۱ص(

. انـد  افزود که در سراسر سفرنامه پراکنده شـده 
  )۱۸۵، ۶۰ص(

نثر ابن عثمان در اين اثر، ساده و روان است 
کــه گــاه بــه اقتضــاي مقــام، مســجع و مــوزون  

ــي...) و ۳۴۰، ۲۷۹، ۵۷ص( ــود مــ وي در . شــ
، ۱۱۱، ۸۷ص(سراسر کتاب، آيات و روايـات  

ــراوان ...) و ۱۷۹ ...) ، و۱۸۵، ۶۰ص(و اشــعار ف
گـون   هـاي گونـه   از خود يا ديگران به مناسـبت 

جنگي با مطالـب متنـوع   آورده و سفرنامه را به 
او از کلمـات مهجـور پرهيـز    . بدل کرده اسـت 

اي غير عربي به کـار بـرده،    کرده و هر جا واژه
درنگ آن را به دقت معنـا کـرده و گـاه بـه      بي

ــه      ــي پرداخت ــان ترک ــتور زب ــق دس ــات دقي نک
هـا   مؤلف به ديده...) و ۱۰۴، ۹۳، ۵۸ص.(است

 ۵۰هاي خود بسنده نکرده و به بيش از  و شنيده
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ــي،   ــي، کالم ــايي، ادب ــاريخي، جغرافي ــاب ت کت
بــا يــادکرد مأخــذ، اســتناد نمــوده ... عرفــاني و 

ــت ــارش  ) ۴۱۰-۴۰۷ص. (اس ــا وي در نگ گوي
نابلسي نظري ويژه  *الحقيقة و المجاز اين اثر به

، ۱۵۷ص: نــك؛ نيــز ۳۷-۳۶ص. (داشــته اســت
۱۷۰ ،۱۷۹ ،۲۳۶(  

هاي گوناگون اثر خويش،  نگارنده در جاي
و امامان شيعه با احترام يـاد   9پيامبر از خاندان

بــراي امــام » ســيدنا«کــرده و از تعــابيري چــون 
و  3بــراي حضــرت زهــرا» ســيده«، 7حســن

ــام« ــت   » االم ــرده اس ــره ب ــع به ــه بقي ــراي ائم . ب
بــه نقــل از  7نيــز بــراي علــي) ۲۶۰-۲۵۹ص(

اميرالمـؤمنين الليـث   «، عنـوان  الحقيقة و المجاز
ــام  ــب االم ــا ) ۳۱۷ص(» الغال ــه ک ــرده و را ب ر ب

هـاي حضـرت    هنگام گزارش زيارت آرامگـاه 
ــب ــکينه  3زين ــرت س ــا   از آن 3و حض ــا ب ه
از گـزارش وي  . ياد کرده اسـت » سيده«عنوان 
آيــد کــه در آن دوره آرامگــاهي بــه نــام  برمـي 

  )۲۲۸ص. (سکينه در دمشق بوده است
دقــت مؤلــف در گــزارش زمــان و مســافت  

هـا را بـه    وي فاصـله ميـان منـزل   . ستودني است
طور دقيق، گاه با شمار روزهاي سپري شـده و  

و  ۲۴۹، ۱۷۷، ۱۵۲ص(بيشتر با مقيـاس سـاعت   
هـــر ســـرزمين   دربـــارهثبـــت کـــرده و  ...) 

هـــاي دقيـــق و گونـــاگون تـــاريخي،  آگـــاهي
، ۱۴۵. (جغرافيايي و فرهنگي ارائه نموده اسـت 

وي در ايـــن ســـفر دور و دراز ...) و ۳۳۲، ۳۱۸

  .استهاي بسيار فراهم آورده   ياداشت
، گـزارش سـفر   )۶۱-۴۷ص(بخش نخسـت  

 جـا  آننويسنده از مغرب تا سواحل اسپانيا و از 
وي از رباط به تطوان . تا استانبول را در بر دارد

و سپس طَنجه رفته و پس از توقفي دراز مدت 
در اين شهر، به علت مناسب نبـودن هـوا بـراي    
سفر دريايي، با کشتي فرسـتاده شـده کـارلوس    

سپانيا به درخواست سلطان مغرب، سوم پادشاه ا
رهسپار گشته و با عبور از ) کارتاژ(به قَرطاجنّه 

تنگه بسفُر به عثماني رفته و روز چهـارم شـوال   
او با نگـاهي  ) ۶۱ص. (به استانبول رسيده است

تيزبينانه، افزون بر شرح مختصـر مراحـل سـفر،    
هـا   جزئياتي چون مراحل ورود و خروج کشتي

را ثبت کرده ) بغازي  قَرادنيز (طنيه در بغازِ قسطن
  )۶۰، ۵۸ص( .است

مؤلف به بهانه ) ۱۳۶-۶۱ص(در بخش دوم 
گزارش ديدار هيئت مغربـي بـا صـدر اعظـم و     

، بــه تفصــيل و بــا )۶۶-۶۱ص(ســلطان عثمــاني
تشـريفات   دربـاره دقتي ستودني، مطالبي بسيار 

. هـا نگاشـته اسـت    عثمـاني ديپلماتيك اداري و 
هـا،   ي، آموزشي و قضايي عثمانيهاي امنيت نظام

هـا،   هـا، حمـام   هـا، کتابخانـه   مساجد و آرامگـاه 
هاي تـاريخي و تفريحـي، آب و    بازارها، مکان

هوا، وضع عمراني و نيز آداب و رسوم مردم از 
ــه آن    ــنده ب ــه نويس ــتند ک ــوعاتي هس ــا  موض ه

وي بخشي عمده از اثرش را بـه  . پرداخته است
سـاخته کـه    تاريخ مختصر دولت عثماني ويـژه 
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ويـژه    بيشتر مطالب آن را از منابع تـاريخي، بـه  
قرماني اقتباس کـرده  اخبار الدول و آثار األول 

ماهه خويش  ۱۰نويسنده سبب ماندگاري. است
در استانبول را بيان نکرده است؛ امـا زيـاني در   

سبب اين درنگ ديرزمـان را   الترجمانة الکبري
هـا   ندن آنها به استانبول و بازما دير رسيدن آن

بدين سان . از کاروان حج عثماني دانسته است
 جـا  آنناچار شدند تا موسم حـج سـال بعـد در    

  ١.بمانند
گــزارش ســفر ) ۲۷۹-۱۳۶ص(بخــش ســوم 

 رجــب ۲۵او در . حــج نويســنده را در بــر دارد
کاروان حج عثماني، استانبول را بـه   با .ق۱۲۰۱

تـــرك ســـوي شـــام و بـــه قصـــد حجـــاز     

ز اسـتانبول تقريبـاً   خـروج او ا ) ۱۳۵ص.(گفت
زمان با آغاز نبرد ميان عثماني و روسيه بـود   هم

ــيده  ــبت قص ــن مناس ــه اي ــي در  و او ب اي حماس
بخشي به رزمنـدگان عثمـاني سـرود کـه      انگيزه

  )۱۳۳ص.(باعث خرسندي آنان شد
وي از منازل بسيار در مسير استانبول و شـام  
ياد کرده؛ اما پنج شهر به نام اَسکيشـهر، قونيـه،   

ــه، اَنطاکيــه و حمــاة   اَ ، ۱۴۹، ۱۴۲-۱۴۱ص(ذَن
را استراحتگاه اصلي کاروانيان حج ) ۲۰۶، ۱۵۳

ها،  در اين مسير دانسته که دولت عثماني در آن
ــان ــا  خ ــراها(ه ــايش  ) کاروانس ــات آس و امکان

او پـــيش از . حاجيـــان را فـــراهم کـــرده بـــود

�����������������������������������������������������������

  .٩٨-٩٧الترجمانة الکبري، ص. ١

» خـان الـوزير  «اي به نام  منطقه دربارهاسکيشهر 
ي از وزيران عثمـاني بـه نـام    سخن گفته که يک

هـاي حـج در    پاشـا بـراي اتـراق کـاروان     سنان 
ــل ــود    فص ــرده ب ــا ک ــرد بن ــاي س ) ۱۳۹ص. (ه

هايي که نويسنده از مسير حج استانبول  گزارش
ها براي برقراري امنيـت   دهد، تالش عثماني مي

را حکايــت » راه حــج«و آســايش حاجيــان در 
  .کند مي

کوهمند کاروان حج عثماني با اسـتقبالي شـ  
مؤلف صـفحاتي بسـيار از   . شود وارد دمشق مي

ــا      ــدارهايش ب ــزارش دي ــه گ ــش را ب ــن بخ اي
ــارات     ــا و اش ــارت قبره ــق، زي ــوران دمش دانش

) ۱۸۱-۱۷۸ص. (تاريخي اختصاص داده اسـت 
روز در دمشق درنـگ کـرده    ۳۸ها  کاروان آن

پـس از فـراهم شـدن مقـدمات سـفر، بـا       . است
ي خـروج  انجام مراسمي رسمي که هر ساله برا

شده، از دمشق به سوي  کاروان حج برگزار مي
ــد حجــاز راه ســپرده وي در مســير ) ۲۴۷ص.(ان

، معان )۲۵۱ص(مدينه از منازلي چون مزيرِيب 
ــج )۲۵۳ص( ــوك ، )۲۵۴ص(، ذات حـــ تبـــ

و جبل سلْع ) ۲۵۵ص(، مدائن صالح )۲۵۵ص(
يـــاد کـــرده و مزيريـــب و معـــان را ) ۲۵۸ص(

يــان بــراي تــرين منــازلي شــمرده کــه حاج مهــم
  تجديد قوا و تهيـه امکانـات، چنـد روز در آن   

  )۲۵۴، ۲۵۰ص. (اند کرده درنگ مي
ــه ــف ب ــواري   مؤل ــه دش ــاره ب ــاي  رغــم اش ه

فـــراروي کـــاروان حـــج عثمـــاني، از تلفـــات 



الرقيب و المعلي احراز

ب

644�

اما در . احتمالي اين کاروان سخني نگفته است
هـاي خـود، از    ها و شـنيده  جا بر پايه ديدهيك 

يـك  سـيار در  تـن و شـتران ب   ۱۵۵کشته شـدن  

آبـي در منـازل    روز بر اثر گرماي سخت و کـم 
ــي آن کــه  نزديــك  ــر داده اســت؛ ب ــه خب مدين

بگويد اين شمار تلفات از کاروان او بوده يا از 
  ) ۲۵۸-۲۵۷ص. (هاي ديگر قافله

وي اشاره نکرده کـه چـه هنگـام بـه مدينـه      
در ) ۲۶۱ص(رســيده و چــرا کمتــر از ســه روز 

اسـت کـه علـت آن     اما روشـن . اند مانده جا آن
هـا   نزديکـي ايـام حـج بـوده؛ زيـرا کـاروان آن      

) ۲۶۴ص. (حجه به مکه رسيده اسـت  هفتم ذي
گزارش اقامت کوتاه او در مدينه از سه صفحه 

گذرد؛ امـا همـان نيـز يکسـره بـه شـرح        درنمي
ــگفت  ــام ش ــه   اهتم ــارت هم ــراي زي آور وي ب

-۲۵۹ص( .مزارهاي اين شـهر اختصـاص دارد  
گشت نيز سه روز در مدينـه  او هنگام باز) ۲۶۱

  )۲۸۲ص.(مانده است
مؤلف در راه مکه از منازلي چون بيار علـي  

 *، شـهداء، جديـده، بـدر و رابِـغ    )*آبـار علـي  (
گذشته و ياد نموده که بـراي عمـره مفـرده در    

بـه گـزارش او، مـردم    . رابغ احـرام بسـته اسـت   
رابغ از بيم شريف سرور که زمـاني بـر عمـوي    

ا به دست گرفته بـود، از  خود شوريده و مکه ر
) ۲۶۳-۲۶۱ص.(هايشان فراري شده بودند خانه

شگفتا که مؤلف شرح اقامت خـود در مکـه و   
اش را تنها در چهار صـفحه   اعمال حج و عمره

آورده و جـــز چنـــد ســـطر در بيـــان شـــکل و 
ــه ديگــر جــايمســجدالحراممســاحت  هــا و  ، ب

اش با بزرگـان آن سـرزمين    ديدارهاي احتمالي
ــه  ــتنپرداخت ــي از  . اس ــت برخ ــه درخواس او ب

حج را بر پايه مناسك اي از  همراهانش خالصه
بيـت بـه نظـم درآورده     ۳۰۷مذهب مالکي در 

افزون بر گزارش نکـاتي  ) ۲۷۹-۲۶۸ص.(است
 و مدينــــه) ۲۷۹ص(اهميــــت مکــــه دربــــاره

ســيوطي و  ســاجعة الحــرم از ) ۲۶۱-۲۵۹ص(
گزارش جشن نورافشـاني در منـا، نويسـنده در    

شدن سـنت  ترك ودي خود را از دو جا ناخشن
حجـه در منـا    بيتوته مستحب در شـب نهـم ذي  

  )۲۶۶-۲۶۵ص. (نشان داده است
بــه گــزارش ) ۳۱۹-۲۸۰ص(بخــش چهــارم 

بازگشت نويسنده از مکه به دمشق و رفتن او به 
ــل     ــدس و الخليـ ــارت قـ ــراي زيـ ــطين بـ فلسـ

حجـه در   ذي ۲۷بـا آن کـه وي تـا    . پـردازد  مي
نتوانسـته بـه زيـارت     اي مکه بوده، بـر اثـر فتنـه   

ــدوه خــورده    ــت ان ــن باب ــرود؛ و از اي ــا ب مزاره
گويــا ايــن فتنــه همــان تــاراج ) ۲۷۹ص.(اســت

آنـان بـا کـاروان شـام عـزم      ١.هدايا بـوده اسـت  
دمشق کردنـد و از همـان منـازل کـه در مسـير      
رفت پشت سر گذاشته بودنـد، بـه سـوي شـام     

نويسنده با گزارش خاطره بيماري نقرس . رفتند
ا از مکــه تــا مدينــه آزرده بــود، شــرح کــه او ر

�����������������������������������������������������������
الکاتـب الـوزير   «، ٦٤، ص٢، ج٧مجلة معهد المخطوطـات، مـج  . ١

.»محمد بن عثمان المکناسي
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نزد طبيب  9دهد که به علت شرم از پيامبر مي
نرفته و سرانجام با توسل به ايشـان بهبـود يافتـه    

او از مدينه به شام، عکـا  ) ۲۸۲-۲۸۰ص. (است
هاي قدس و الخليـل   و فلسطين رفته و زيارتگاه
در ) ۳۰۱-۲۸۶ص. (را زيـــارت کـــرده اســـت
حمـد، اسـتادش در   قدس بـا شـيخ ابوالسـعود م   

طريقت قادريه، ديدار کرده و بـدين مناسـبت،   
ابوالسـعود و اسـتاد وي    دربـاره صفحاتي چنـد  

شيخ مصطفي بکري نگاشـته و بـه معرفـي ايـن     
  ) ۳۱۷-۳۱۴ص. (سلسله پرداخته است

ــنجم    ــش پ ــنده در بخ ) ۳۵۲-۳۱۹ص(نويس
رخدادهاي سفر خود در بازگشـت بـه فـاس را    

ه قصـد قبـرس   نخست با کشتي ب. نگاشته است
حرکت کرده؛ اما به علت طوفاني بـودن دريـا،   
ــرب     ــه مغ ــکي ب ــه و از راه خش ــونس رفت ــه ت ب

ــت  ــته اســ ــس از ) ۳۳۲-۳۱۹ص. (بازگشــ پــ
بازگشت، پادشـاه مغـرب، سـلطان محمـد کـه      
ــت    ــاطت وي از دس ــا وس ــري ب ــيران الجزاي اس
دولت اسپانيا آزاد شده بودند، نگارنده را براي 

به تلمسان گسيل  رساندن اسيران به کشورشان،
وي پس از انجام اين مأموريت به فاس . داشت

ــه شــهر خــود    ــا اجــازه پادشــاه ب بازگشــت و ب
او در شـــوال ) ۳۴۰-۳۳۳ص. (مکنــاس رفــت  

يـك  به مکناس رسيد و اين اثر را در . ق۱۲۰۲

 ۲۷و  ۳۵۲، ۳۴۳ص. (ماه و نيم پاکنويس نمـود 
هـاي   بخـش ايـن سـفرنامه، نامـه     پايان) »مقدمه«

است که ميان نويسنده و دوست فقيه  اي اديبانه

و اديبش ابوعبـداهللا محمـد بـن محمـد بيجـري      
  ) ۳۵۲-۳۴۳ص. (مکناسي رد و بدل گشته است

الحسـنيه   الخزانةاز اين سفرنامه دو نسخه در 
محمد بوکبـوط نسـخه   . شود در رباط يافت مي
مبناي تصحيح خـود   ۱۲۳۰۷کامل را به شماره 

 ۲۹المانــه در اي ع و مقدمــه) ۲۱ص(قــرار داده 
ــفحه  ــت ) ۳۹-۱۱ص(صـ ــز فهرسـ ــا و  و نيـ هـ

از . هــاي گونــاگون بــه آن افــزوده اســت نمايــه
کــه ايــن کتــاب جــايزه ابــن بطوطــه را   جــا آن

دريافت نموده، بخشي در معرفي ايـن جـايزه و   
ــده    ــق شــ ــاب ملحــ ــه کتــ ــدگان آن بــ برنــ

اين کتاب را نخستين بار ) ۳۶۲-۳۶۱ص.(است
ــارات دارالســويدي للنشــر و ال   توزيــع در انتش

للدراسات و النشر المؤسسة العربية ابوظبي و نيز 
در . م۲۰۰۳المرکز الرئيسي در بيروت بـه سـال   

صــفحه، در قطــع وزيــري و در مجموعــه   ۴۲۱
  .اند به چاپ رسانده» رحالت الحج موسوعة«

  منابع �

عبـدالرحمن بـن زيـدان     :اتحاف اعـالم النـاس  

، به کوشش التـازي، مطـابع اديـال    .)ق١٣٦٥.م(

االستقصـاء الخبـار دول    ؛ق١٤١٠دار البيضاء، 

احمــد بــن خالــد الناصــري  :المغــرب االقصــي

، به کوشش الناصري، وزارة الثقافـة  .)ق١٣١٥.م(

احمد السـباعي   :تاريخ مکه ؛م٢٠٠١و االتصال، 

 ؛ق١٤٠٤، نــادي مکــة الثقــافي،   .)ق١٤٠٤.م(

 :الترجمانة الکبري في اخبار المعمور براً و بحـراً 

الزياني، به کوشش الفياللي، ربـاط، دار   ابوالقاسم

ــه،   ــر للمعرفـ ــد   ؛م١٨٣٣النشـ ــة معهـ مجلـ
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قاهره، معهد المخطوطـات   :المخطوطات العربيه

المغـارب فـي    ؛ق١٣٨١بجامعة الدول العربيـه،  

به کوشش عبـدالرحمن، ربـاط،    :العهد العثماني

  .م١٩٩٥کلية اآلداب، 

  سيد محسن طاهري

����

و عمـره و   نخستين عمل واجب حج :احرام

  از ارکان آن دو

بـه ايـن معـاني    » ح ـ ر ـ م  «واژه احرام از ريشـه  
ــع: اســت ــتنکــردن  من ــه ١و بازداش ــدن ب ؛ و درآم

، ماننـد  ٢حرمـت آن روا نيسـت  هتك حريمي که 
  ٤.يا عهد و پيماني خاص ٣ورود به حرم يا ماه حرام

در منابع فقهي تعاريف گونـاگون از احـرام   
اعمـال  گونـه   ازبرخي آن را . عرضه شده است

بيروني دانسته و به معناي ورود در اعمال حـج  
ــره ــه   ٥و عم ــرام و تلبي ــاس اح ــيدن لب ــا پوش  *ب

بعضي آن را عملي قلبـي بـه شـمار     ٦.اند شمرده
يا بـه تعبيـر ديگـر نيـت      ٧آورده وبه معناي نيت
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ــه، ج١٨٩٧، ص٥الصــحاح، ج. ١ ــاييس اللغ ؛ ٤٥، ص٢؛ معجــم مق

  .»حرم«، ١٢٢، ص١٢لسان العرب، ج

  .»حرم«، ١٣٤، ص١٦؛ تاج العروس، ج١٨٩٧، ص٥حاح، جالص. ٢

  .١٨٩٧، ص٥؛ الصحاح، ج٢٢٢-٢٢١، ص٣العين، ج. ٣

  .١٢٣، ص١٢؛ لسان العرب، ج٤٥، ص٢معجم مقاييس اللغه، ج. ٤

؛ ٢٥٦، ص١١؛ مسـتند الشـيعه، ج  ٤٧٦، ص١مغني المحتـاج، ج . ٥

  .٤٧١، ص٢کشاف القناع، ج

  .١٩٩-١٩٧، ص١٨جواهر الکالم، ج. ٦

، ١١؛ مستمســـک العـــروه، ج٢٢٤، ص٢لک االفهـــام، جمســا . ٧

  .٣٥٨ص

قصد يا التـزام بـه    ، ٨ورود به اعمال حج يا عمره
ود و يا آماده ساختن خ ٩محرمات خاصترك 

مناســـك محرمـــات تـــا پايـــان تـــرك بـــراي 

شـماري آن را ترکيبـي از نيـت و     ١٠.انـد  دانسته
تلبيـــه يـــا هـــر دو و پوشـــيدن لبـــاس احـــرام  

برخـي نيـز آن را امـري اعتبـاري      ١١.انـد  شمرده
 ١٢اند که پس از نيت حج يا عمره و تلبيه دانسته

خـود   ١٣محرمـات ترك يا پس از التزام يا قصد 
طهارت پـس   که نچناشود،  به خود حاصل مي

  .گردد از وضو يا غسل خود به خود فراهم مي
نامنــد کــه  ايــن کــار را از آن رو احــرام مــي

تـر بـر وي    گزار برخي کارها را که پـيش  احرام
يا کارهايي را کـه بـا اعمـال حـج      ١٤حالل بوده

وعمـــره ناســـازگار اســـت، بـــر خـــود حـــرام  
 ١٦»محـرِم «به فرد در حالـت احـرام    ١٥.شمرد مي
) جمع حـرام (و مقصود از واژه حرم گويند  مي

) ۹۵، ۱، ۵/مائده( ١٧.اند را در قرآن محرم دانسته
ترين واجبات حـج و عمـره و بـه     احرام از مهم
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  .٥٠، ص٤؛ حواشي الشرواني، ج٤٧٦، ص١مغني المحتاج، ج. ٨

کتـاب  «، ٤٧٨، ص٢؛ المعتمـد، ج ٣٧٨، ص٢جامع المـدارک، ج . ٩

  .»الحج

  .٤٧٦، ص١٤؛ الحدائق، ج٢٣٩، ص٧مدارک االحکام، ج. ١٠

  .١٩٨، ص١٨؛ جواهر الکالم، ج٢٢٤، ص٢مسالک االفهام، ج. ١١

  .»کتاب الحج«، ٤٨٣، ص٢المعتمد، ج. ١٢

  .٣٥٩، ص١١مستمسک العروه، ج. ١٣

  .٤٧١، ص٢؛ کشاف القناع، ج٣٦، ص٦تفسير قرطبي، ج. ١٤

  .٣٣معجم الفاظ الفقه الجعفري، ص. ١٥

  .٤٣٢-٤٣١؛ المقنعه، ص٣٦٠، ص١المدونة الکبري، ج. ١٦

  .٤١٧، ص٣؛ مجمع البيان، ج٥٩١، ص١الکشاف، ج. ١٧


