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  مخلصآنند رام سفرنامة 
  ∗م اشرف خانيعل

قرن هجدهم /يقرن دوازدهم هجر. کند ي است که بر استاداِن خود افتخار ميهند کشور
همين  و به بوده الطوايفي ن قرن عهد ملوکي ا است که دراهميتز ي در هند حايالديم

 از يکيخلص سفرنامة م. چنگال خود در آوردند بهن قرن هند را يها در هم سي انگلعلّت
دست  به آن در کتابخانة رضا رامپور ي نسخة خطّکهن قرن است ي معروف ايها سفرنامه

 ,يد اظهر علي دکتر سي رامپور آقايروا حکم فرمان به. مؤلّف نگاشته و مضبوط است
س بخش اردو و ي رئيو, او سپرده شد بهه يح و تحشّي تصحي مخلص براة سفرناميوقت

  .فن بودهينت استي س دانشکدهي و عربيفارس
ه از انتشارات کتابخانة رضا رامپور در سال يح و تحشيسفرنامة مخلص بعد از تصح

آن نوشته   بريظي تقريدين زير حسي دکتر بشيآقا.  چاپ شده استيالدي م۱۹۴۶
ر ي بابر و جهانگيموريادآور شده است که پادشاهان تيباچه ي در ديدکتر اظهر عل. است

نه سفرنامه و تزک کار ي که در زمي کسانياند و برا ر درآوردهيحرت بهاحوال خود را 
 و ييحات جزيتوض. شتف گذاين ردي ا مخلص را هم درسفرنامةتوان  يم, کنند يم

ن کار يا. ستيدا نيخ پي تاريها ن سفرنامه آمده است در کتابي اشرح آن که در
قلم سپرده  بهسط ات را با شرح و باطّالع ةسته مخلص بوده که هميمستحسن و شا

  . استيادي زاهميت يالعاده دارا واقعاً کار مخلص فوق. است
,  دربارين امراينفاق ماب,  دربارياحوال امرا,  مخلص احوال سفرةدر سفرنام

 سفرنامةن يهم. موجود است و تساهل ياغراض شخص, ن افراد و امراءيتنازعات ب
                                                   

  .دهلي,  بخش فارسي دانشگاه دهلينشياردا  ∗
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. ا خاطر نشان ساخته استان هند ريموريل سلطنت تمخلص است که اسباب تنزّ
ن يالبتّه در ب. قلمداد کرد» روزنامچة مسافرت«نام  بهتوان  ي مخلص را مسفرنامة

اند که احوال اسفار خود   بودهيم ناصرخسرو افرادي و حکياندلس, بطوطه مسلمانان ابن
  .اند ادگار گذاشتهي ما يرا برا

شمار  به يان هنديمورين تيعهد آخر,  در اصليموريعهد محمدشاه پادشاه ت
زده روز در ي سيسفر او که برا بهمتعلّق  يکيمخلص هم دو سفرنامه نگاشته بود . ديآ يم

الزم . نگاشته است» شوريمکت ه گرةزده روزيسفر س«نام  بهشور بوده آن را يمکت همقام گر
ن سفرنامه را يمخلص ا.  است» مخلصسفرنامة«نام  بهن سفر مخلص ير است که اتذکّ به
العاده مخدوم خود  ت فوقيثي حي حفظ مقام و مراتب نگاشته است و برابا
  .د نموده استين و تمجيرا تحس» رالممالکيوز«

 شرکت نموده ن مهمي ا محمد شاه بوده که پادشاه هند درين لشکرکشين آخريا
فات او و يلأت, خواهم دربارة احوال مخلص ي شدن مقاله نميسبب طوالن به بنده .بود
رام مخلص در سال  توان گفت که آنند يالبتّه م. مبدهح ينامه مخلص مفصّالً توضکار

 از يبخش, الکوتيواقع در س» سودهره« در مقام يالدي م۱۶۹۹/ي قمري هجر۱۱۱۱
م يرام مخلص لح از لحاظ جثّة آنند. بود»  راميهرد«اسم پدرش . الت پنجاب زاده شديا

  :ن سبب سروده استيم بوده بديو شح
 گل از شاخ چيده را مانم ازدـس م سفر نميجزام به

ار ين بختيالد خواجه قطب, ية مدفون در دهلي عارف معروف چشترايمخلص ب
توان مسلک  ي قائل بوده و ميدت و احترام خاصّيا عقين اوليالد  و حضرت نظاميکاک

  :ح نمودير توضيت زيمخلص را در ب
 جا که هست جلوة جانانه خوش تر استهر  تر است  خوشههرگز مگو که کعبه ز بتخان  

ن يالد سراج, اللّغت دل و مؤلّف سراجيرزا عبدالقادر بيرام مخلص با حضرت م آنند
رام  توان آنند يم. ها را استاد خود گفته است  داشته و آنيميروابط صم,  خان آرزويعل

ه واقعاً مخلص يليدل به نگاشت يمخلص را اسم با مسمل و يکمال م ا باي که در روزمر
  .اخالص رفتار کرده بود
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خاص  يراه و رسم,  که مقابل و مخالف او بودندييها رام مخلص با آن آنند
ميد ا بهنام قزلباش خان متخلّص  به از شاعران معاصر مخلص يکين سبب ي بد,داشت

خورد و قليان  مي) پان(رام مخلص برگ تنبول  آنند. منزل مخلص رفت و آمد داشت به
خانه که نزديک قلعه سرخ   او در جواني عادت داشت که با دوستان در قهوهکشيد مي

  .رفت مي, واقع در بازار چاندني چوک کنوني در دهلي کهنه بود
خورد و دربارة توصيف  جاي مي قهوه مي به را دوست نداشت و  البتّه مخلص مي

  :قهوه رباعي سروده است
  هرچنـــد شـــراب انبـــساط افزايـــد

 ن جهت هست کزانقهوه زي بهيلم م
ــر  ــهآخ ــي  ب ــه م ــساد و فتن ــد ف   آراي

 دـآي  مياي ــهتــرشـبر ـگـوي جـب
 رمضان ماه در ,است مذکور »وقائع بدائع« او فيتأل در که مخلص خود اطّالع طبق

 مخلص .بود شده اعطا »انيأر يأر« لقب را مخلص يالديم ۱۷۴۰/يقمر يهجر ۱۱۵۳
 سالک وانيد« ,»يميرح مآثر« مثِل ييها کتاب خود يشخص کتابخانه در و بود دوست علم
  .داشت را »ينيقزو االمثال ضرب« و »ينيقزو

  :برد نام مختصراً را آن توان يم که است ياديز فيتصان صاحب مخلص رام آنند
  وقائع بدائع .۲  اسرار گلدستة .۱
  سفرنامه .۴  اصطالحات مرآت .۳
  چمنستان .۶  مخلص رقعاِت .۵
  عشق کارنامة .۸  عشق هنگامة .۷
  تصوير قعمر .۱۰  خانه پري .۹

  رباعيات .۱۲  ديوان .۱۱
  )منتخب اشعار( بياض  احوال روزنامچة

 لحاظ نيبد سفرنامه نيا ارزش و اهميت که شود گفته ديبا مخلص سفرنامة دربارة
 رضا کتابخانه در مؤلّف خطّ به نسخه نيا و است نگاشته را آن فمصنّ خود که است
 محسوب زمان آن ياتورينيم يرمصو نمونة نيبهتر هردو ,بود عکس دو يدارا رامپور

 هند يموريت پادشاه شاه محمد هيشب که را ها يمصور نيا از يکي سفانهأمت يول ,شد يم
 است »گاه مهيخ«به متعلّق دوم يمصور و است کرده تسرق يخطّ ةنسخ آن از سارق ,بوده
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, در سفرنامة مخلص احوال سفر
نفاق مابين امراي , احوال امراي دربار

, تنازعات بين افراد و امراء, دربار
اغراض شخصي و تساهل موجود 

همين سفرنامة مخلص است . است
که اسباب تنزّل سلطنت تيموريان 

 .را خاطر نشان ساخته استهند 

 ۱۱ يدارا صفحه هر ,صفحه ۶۱ يدارا نسخه نيا .دارد وجود يخطّ ةنسخ در هنوز که
  .است عايشف به ختهيآم قينستعل نسخه نيا خط و سطر

 يدارا و است چطور يعل اظهر دکتر استاد حيتصح که هيقض اصل به ميگرد يبرم حاال
 سفرنامة اگر .است ابتکارات و ازاتيامت چه

 ميتوان يم يراحت به ميکن يبررس را مخلص
 يمحشّ و مصحح کي که ميکن يريگ جهينت

 و نقد و مقدمه و يحواش ,متن از شيب اگر
 شده نيهم سفرنامه مورد در که کند يبررس
 توان يم را مخلص سفرنامة مختصّات و است

  :کرد حيتوض ريز شرح به
 صفحه ۱۰۸ :يفارس متن .۱
 صفحه ۱۴۰ :يبررس و نقد مقدمه .۲
 .است شده برده کار به يخطّ نسخه ۲۳ :شرح و حاتيتوض يبرا .۳
 .است شده برده کار به يچاپ کتاب ۳۲ :اضافات و حيتوض و حيتشر يبرا .۴
 يقپاور ۶ اي يقپاور ۲ کم دست يدارا يفارس متن صفحات همه نيا بر عالوه .۵

 .باشد مي
 .ندارد وجود يقپاور بدون صفحه چيه .۶
 کتاب آخر در زين اهايدر و مقامات فهرست ,اشخاص فهرست متن ليتکم از بعد .۷

 است يخطّ نسخ شکل در شتريب که يخيتار يها کتاب و ها تذکره اکثر که دارد وجود
 هم يفارس متن و مقدمه نامه تصح آخر در .سته هم مطبوعات فهرست يدارا و

 .است شده مذکور
 خيتار باب در شانيا اتاطّالع يعل اظهر استاد حيتصح خصائص نيتر عمده از يکي
 قاتيتعل و يحواش و حاتيتوض و کسان يها نام در مصنّف حاتيتوض در اختالف ,هند

 حيتصح بر دال و برد يم باال را کتاب ارزش و اهميت قتاًيحق است آمده متن نيا در هک
  .است يعل اظهر استاد
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 داشته مختلف يها نهيزم در اتاطّالع که ديآ يم الزم ناقد و مصحح ,محقّق کي بر
 فيتأل نيا که بداند ديبا ,کند انصاف او فيتأل و مصنّف با خواهد يم يکس اگر ,باشد

 و کند يم حيتصح را کتاب نيا چرا است؟ بوده يک مصنّف .است آمده ايدن به علّت هچ به
 را ها شسپر و االتؤس ليقب نياز ما مصحح شک بدون و ستيچ حيتصح کي اجاتياحت
 که است ذکر ستهيشا هم نيا .بود زده دست حيتصح هب بعداً و بود آورده فراهم پاسخ قبالً

 زبان از خود ريالضّم يماف يراآ يبرا يول ,است نموده حيحتص يفارس به را متن ما مصحح
 داشته هم علّت و است داده انجام هدانست را کار نيا مصحح حتماً .است کرده استفاده اردو
 و يپاورق ,قاتيتعل ,يبررس ,نقد ,مقدمه اگر ,شد عرضه مختلف افراد هب شتريب که

 يعلّت يول ,بود هند دانان يفارس استفاده دمور تنها .شد يم نوشته يفارس زبان به حاتيتوض
 يافراد و کنند يم کار اردو يها زبان در که است آورده يکسان يبرا اتاطّالع همه نيا که
  .ببرند بهره اتاطّالع نيا از يراحت به توانند يم هستند خيتار به متعلّق که

 ,شاه کبرا محمد نيالد جالل زمان از که گفت توان يم سفرنامه سبک ضمن در
 در ابوالفضل .بود کاربرده به ياکبر نييآ در يخاصّ سبک و روش کي ابوالفضل

 زهيآم نيا با و است کرده مخلوط يفارس يها واژه با را يهند يها واژه »ياکبر نييآ«
 هند در سبک نيهم مخلص رام آنند زمان تا يول ,بود نموده وضع را يخاصّ اصطالحات

 يوقت جاها يبعض در يول ,است کرده استفاده سبک نيا از هم مخلص و بوده جاير
 ييآشنا و هستند بلد يفارس که يکسان يبرا کند يم طمخلو را ها واژه دو مخلص

 ,ديآ يم نظر به دشوار و سخت مطلب نيا درک ها آن يبرا .ندارند يهند ييها واژه با
  :داد جا فيرد نيا در توان يم را ريز اصطالحات مثال طور به

 ,انيسنّاس اکهارة ,يگل يکوته ,توپخانه بهلباناِن ,خانه يمود چکهرة ,پکوان بهنگئ
  .رهيغ و گولر سالن و لهيکر يترکار ,انبه يامرائ
 کاربرده به را يفارس اضافت ,يهند يها واژه در مخلص که هستند ياصطالحات نهايا
  .است دشوار و دهيچيپ سخت ,نافهم زبانان يفارس يبرا که است

  :است نوشته داده زشيآم باهم را يفارس و يهند يها واژه مخلص نيهمچن
 ,يگهر کي وقفه ,چوب ييچارپا ,دهيم کلچة سالن ,بادنجان بهرتة ,خانه از پلنگ

  .خشک )شکر ين با شده درست ينيريش( گور و درست چهپربندئ ,توشه بهنگئ
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  .است بوده جيرا يدهلو رخسرويام زمان از روش و سبک نيا اصالً
 متن در اوقات يگاه رهيغ و )تنبول برگ( پان رةيب و )گچ چبوترة( چونه چوترة :مثالً

 نياز است نوشته ,نموده يبررس را آن يعل اظهر استاد و است کرده اشتباه مخلص يفارس
  :ليقب

 مخلص .دارد هم تعلّ و رهيغ و )فصد يجا به( فسد )االول عيرب يجا به( ياالول عيرب
 که داشته درنظر که است ممکن و است بوده گوناگون يرهاکا در مصروف وقت همه
 مؤلّف نسخة در بود دهينرس دست به آن فرصت و وقت يول ,کند نظر ديتجد را نهايا بعداً
 کار به را يها جمله جا نيچند سفرنامه در مخلص .بود نموده اصالح او که دارد ييجاها
  :گفت توان يم مثال يبرا ,دارد کم نيا در يزيچ اي دارد اشتباهات که است برده

 است نشده پخته خوردن يبرا زيچ هرچه نجايا يعني “نشد پخت خوردن يبرا”
 مزه به« که است نيا سؤال نجايا .»خوردم تمام مزه به« اي »نپختند طعام« يعني ستين معلوم

 ارانب” :سديبنو بود خواسته يم مخلص .ديگرد شروع بارش اي »رغبت به« اي »خورند يم
 را “خورد” مخلص جاها اکثر .…و زنان نقّاره يجا به “کنان نقّاره” اي “گرفت دنيبار
 مستحسن کار بياد طرز صاحب و شاعر کي يبرا که است کاربرده به »خرد« يجا به
  .ستين

 »دولت يامرا« يبرا اي »دولت نيمعتبر« يجا به را “دولت يها عمده” مخلص زين
 در يول ,است آمده مترادفات ضمن در »ها دهيبرگز« ياکبر عهد در .است کرده استفاده

 در .است شده کاربرده به اصطالح نيهم بيز اورنگ و شاهجهان ,ريجهانگ عهد
  :است آمده »نما جهان االحوال تآمر«

  .“گشتند ممتاز خنجر و فاخره خالع يعطا به ها عمده از ياريبس يگريد”
 يعل سيد نواب :سفرنامه معروف تيشخص از يکي« عنوان تحت يعل اظهر استاد

 است کرده صرف عنوان نيا يبرا حاتيتوض صفحه ۳۶ حدوداً استاد »بهادر خان محمد
 مرگ از بعد يوقت ,بود گرفته جنگل از خان دوودا را بهادر خان محمد يعل سيد نواب که

 نواب نيهم اًبعد .بود سال دو حدوداً سنّش و کرد يم يزار و آه نشسته او شيپ او مادر
  .بود نموده سيتأس را رامپور نوابان ةسلسل که بود
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 اصطالحات که است نيهم مخلص سفرنامة حيتصح رتذکّ ستهيشا و مهم کار از يکي
 حاتيتوض با مفصّالً يعل اظهر استاد را آن همة است سفرنامه نيا به متعلّق که مخصوص

 در يعل اظهر استاد دست به معتبر و مستند يکارها از يکي که است نموده ذکر مآخذ و
  .است شده داده انجام سفرنامه حيتصح
 ۳۴ يحاو که باشد يم اهميت يدارا که کنم يم ذکر را مخصوص اصطالحات نجايا

 معتبر يمآخذها و مستند يها کتاب با را ها نيا قاتيتعل و حاتيتوض و است صفحه
  :مثالً .است نموده کشف
  جنسي خانة توپ .۲  مثل .۱
  جزائر .۴  مينگباشي ,شيمنگبا .۳
  بکسريه .۶  دهليت .۵
  کهي .۸  تير ,بان .۷
    بهير .۹

 زمينه در توضيحات و اتاطّالع علي اظهر استاد »مفيده معلومات« عنوان به چنينهم
  :مثالً ,است کرده مندرج مفيده معلومات

  روان تخِت .۲  انبه .۱
  فائده تن يا تنخواه .۴  تنباکو .۳
  خلعت .۶  خانسامان .۵
  گاللبار .۸  نشان ته .۷
  سالگره .۱۰  دارائي .۹

  سوت .۱۲  سنبهل .۱۱
  عرضداشت .۱۴  ستي .۱۳
  شهيد ناصرجنگ بهادر الدوله نظام نواب .۱۶  مستطاب القاب .۱۵
  کارخانجات .۱۸  نواره جهاز و غراب .۱۷
  رتوزکيم اي پساول .۲۰  نظامت نائب يأر نول .۱۹
  بابا کوته خان نيالد شهاب شجرة .۲۲  پور حسن .۲۱
    الدوله اعتماد خان نيام محمد .۲۳



  ١٧٤  قند پارسي

  

رام مخلص با حضرت ميرزا  آنند
, اللّغت عبدالقادر بيدل و مؤلّف سراج

روابط , الدين علي خان آرزو سراج
ها را استاد  صميمي داشته و آن

 .خود گفته است

» دهيمعلومات مف«و » اصطالحات مخصوص« که ي که تا وقتست انيحق ا
ق و يم کار تحقيتوان ينم. ميکن ي درک نميحات استاد اظهر عليعنوان را با توض هر

 را مورد استحسان و ستائش يق و استفاده از مآخذ و منابع استاد اظهر عليح و تعليتوض
  .ميده قرار

 عمده و ي از کارهايکيطور مثال  به
  درک روش پژوهش استاد اظهري برايقاتيتحق
» اصطالحات مخصوص« الزم است که از يعل

  .ميکن دو مطلب را نقل» دهيمعلومات مف«و از 
» اصطالحات مخصوص«در ضمن 

آمده است و استاد اظهر » هيبکسر«اصطالح 
  : بر آن افزوه استيعل

هار و شهر معروف يالت بي از اين بکسر بخشين بکسر باشد و اي که ساکنيکسان”
ها در ارتش  خدم امرا و مالزمان دولت بودند و اکثر از آننجا مستيا از يافراد. است
اجات ياحت بهالوقت بودند که بنا  ر و شجاع هستند و اکثر شان ابنين افراد دليا. بودند

مقلّد . ادت نبودنديها خودشان حاِمل ق آن. رفتند يگر ميارتش د به ارتش کيخود از 
  .١“د بوديها تقل وة آنيبودند و ش
نها افراد ي دارد که ا۱۱۰ خان صفحه يالغن  نجميف مولويتأل, نخ دکّيدر تار

بار  کي, جاه بود الملک آصف  نظامي حامد خان که عمويثروت و متمول بودند حتّ با
ها  ها گرو کرده و پول از آن هيش بکسريه و اسباب را پي لک روپ۳ش از يجواهرات ب

  .٢قرض گرفته بود
  :خانسامان, گردد يطور مثال ذکر م بهنجا ي ا»دهيمعلومات مف« از اصطالح از يکي
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  مخلصآنند رام سفرنامة   ١٧٥

  

ن هند ي است که در سرکار سالطنيند و طرفه اير سامان را گويدر هندوستان م”
 ران خدمت ي عظام صاحب اير خرچ خانسامان است و در سرکار امراينام وز

  .١“ن خدمت ناظر استيت نام صاحب ايرسامان نامند و در واليم
وان متعلّق يد. ن و پادشاهان بودندينواب,  امراي دربارهامئت مهي از هيکيخانسامان 

 از اهل يکيدر عهد محمد شاه . اخراجات بود بهآمدها و خانسامان وابسته  بهو وابسته 
  :ن نوشته استيار محمد دربارة خانسامان چنيقلم 
سامان تحمالت مطلوبه سلطنت و سرانجام اسباب درخور کارخانجات و ”

ل و گرفتن کاغذ از داروغگان و مشرفان و يسررشتة ارباب التحاودن بر يوارس
افتن بر دستور ي اطّالعلداران و يل تحويدن بر جمع و خرج و تحويواقف گرد

ه و يو کرا] ناقه[ و ناغه يع و راتبة دواب و اضافه و کميبرآورد نرخ و اتّباع ب
لداران و ي و تحوافت و بازخواست مطالبات از داروغگان و مشرفانياجوره و باز

وتات در صوبجات و بازپرس معامالت و استخبار ين بيير عمله و فعله و تعيسا
  .“او متعلّق است به آن يجمع اخراجات و استقا

 و ناغه يه و اضافه کمي اجوره و کرايها ياهه اطالق که در آن ِچهتّيس  .أ 
 .شود يره درج ميغ و

ز توشکخانه و برآورد تمام کارخانجات دستورالعمل کارخانجات ا .ب 
 .گر اخراجاتيو سالگره و د ديام عيره ايغ خانه و يباورچ

الت و يهات و تحويتوج, ع اجناس مطلوبة کارخانجاتينامه جم نرخ  .ج 
 .فاتيرات و امداد و تکليمات و انعامات و خيتسل

 .ادداشت اضافه راتبة و اتّباع و مصالحه و اجوره و استعمالي  .د 
انه يگر ماهيشته و ديپ ه شاگرديتوج, ليتحاوال آوارچه و روزنامچه از ارباب  .ه 

 .ها سندهيله و نويسرا و چ داران از خواجه
لداران يعرض کارخانجات و موجودات هر کارخانه جمع و خرج تحو  .و 

 .کارخانجات
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  ١٧٦  قند پارسي

  

نها با کشور يذات پادشاه بوده ا بهق ن همه کارخانجات متعلّيد عرض شود که ايبا
گر هم بوده که آن دفترچه يدت دوتا دفترچه ن کاغذايابر عالوه .  نداشتيا رابطه

گر يکردند و در دفترچه د يماند آن را مندرج م ي مياجناس که بعد از مصرف باق
  .١نمودند ي را ثبت مياحکامات شاه

ب صاحِب طرز و شاعر يک ادي, که قبالً هم گفته شد رام مخلص چنان آنند
  :گردد يطور شاهد نقل م بهجا نيه ا از سفرنامي هر دو ادعا بخشيه بوده براهيالبد يف

از , لهذا, کوچ کرده شود, چون آرزو مقرر شده بود که هرگاه ماه طلوع کند”
مه ي مشهور بر سر چبوترة صحن خيک رنگي هاران بيسرشام راقم سطور و 

ن شوق بر چشم تمنّا مانند نرگس يم و دوربيديکش ينشسته انتظار طلوع ماه م
  :ر گذشتين مصرع بر زبان فقيبداهتاً ا. ميديد يگذاشته جانب آسمان م

 مي ماه برآ در انتظاريا
  :لمصنفه. شود يچنانچه مرقوم م, اران غزل موزون شدي يرو بهاندک تأمل رو به

ــرويا ــب,  سـ ــار, ايـ   ميدر انتظـ
   کــناي هامــشب ســر بــام جلــو

ــواز بــه گــل يا   جــواب نامــه بن
ــ ــر يب ــ , اب ــدح نم ــوان زد يق   ت
   اسـت  ر باغ کفـر   يس,  تو يرو يب

ـ      ـ , م مـوج  يابر و شب و ب   !اربي
 سخنت پراست از ذوق, مخلص

  ميدر انتظــــار, ايــــاســــتاده ب
ــاهيا ــرآ,  مـ ــار, بـ   ميدر انتظـ
  مير اسـت کـه مـا در انتظـار         يد

ــا فــ  ــوايب ــار! ض ه   ميدر انتظ
ــدا بـــه! زود آ ــار, خـ   ميدر انتظـ

ــضل ــايفـ ــار,  بنمـ   ميدر انتظـ
 مــيدر انتظار, اـشـگـوان بـيد

 يبرا,  شب گذشته ماه نقاب از چهره برگرفتيچون شش گهر, سخن مختصر
  .٢“ه کوچ کرديته.  شب مانده که شتران بار شدنديچهار گهر.  گفته شديباربند
  :ن متذکره شده استيل سفرنامه را چني خود تکمسفرنامةرام مخلص در آخر  آنند

 کصد ويک هزار و ي ةالمبارک سن امروز که دوازدهم رمضان, ملنةالحمد هللا و ا”
 است و روز يست و هشتم جلوس محمد شاهي و بيپنجاه و هشتم هجر
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  مخلصآنند رام سفرنامة   ١٧٧

  

 شب يچهار گهر. استه گر  چند که متضمن احوال سفر بنين اجزايکشنبه اي
  .١“دياتمام رس بهرام مخلص  ر آننديخط فق بهام آمد آمد زمستان يگذشته در ا

رة خود هم يد نبتولّ بهادداشت متعلّق يک يمخلص , ن سفرنامهير بعد از اتمام اين
  :آورده است

و پنجاه و هشتم  کصديک هزار و يالمبارک سال  واضح باد که نهم رمضان”
ش از طلوع ي روز چهارشنبه بي محمد شاهسست و هشتم جلوي و بيهجر

 فرزند   فتح سنگهيأر  نورچشم کامگارةخان  بهک روز بعد از دسهرهيآفتاب 
 موسوم شد و  سنگه اسم گالب  به.د شدتولّ,  رسديعمر طبع ي بهسعادتمند که اله

ست انعقاد ي و زي و بزم عشرت در کمال خوبيتا سه چهار روز محفل شاد
 و کرپارام يرا نورچشم گالب  بهدوارم کهي و شانه امياو تعالاز فضل . داشت

و اتّفاق تولّد آن نوگل گلشن . ر کرامت کند و سالمتش دارديهم پسر خجسته س
  .٢“اتّفاق شدهن نسخه يشتر از اتمام ايسعادت چهار روز پ

همه از ,  مخلصسفرنامةگيري کرد که استاد اظهر علي در  توان نتيجه در آخر مي
خرج داده است و اين يکي از   خود را بهةمعلومات و تجرب,  علمةمطالع, ابتکارات

  .آيد شمار مي شاهکارهاي تصحيح و تدوين و نقد و بررسي دکتر اظهر علي به
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