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نسخه شناسي و معرفي اجمالي اثر
روزنامه سفر)س��فرنامه( عتبات عالیات که مؤلف، آن را »دلیل الزائرین« نامیده، اثري 
اس��ت از »عبدالعلي خان ادیب  الملک« از خاندان مراغ��ه اي، فرزند حاج علي خان و برادر 
بزرگ محمدحس��ن خان اعتمادالسلطنه )صنیع  الدوله(. برخي تصور کرده اند این گزارش 

درباره سفر ناصرالدین شاه قاجار به عراق عرب است که با واقعیت تطبیق نمي کند.1
از این سفرنامه دو نسخه موجود است: یکي به خط مؤلف که خوش تحریر گردیده و 
در خانواده آن مرحوم نگه داري مي شده است. این نسخه را دکتر محمد مقدم در اختیار 
ایرج افشار نهاده و ایشان در پیش گفتار کتاب »دافع الغرور« از آن خبر داده است.2 نسخه  
دیگر به خط نس��تعلیق اس��ت، به ش��ماره 1/ 6327 مربوط به سده سیزدهم، موجود در 
کتابخانه ملک. مس��عود گلزاري در تنظیم و تهیه متن کتاب به عنوان مصحح س��فرنامه، 
نس��خه خانواده مؤلف را که اعتبار افزون تري دارد، اس��اس کار خویش قرار داده و براي 
رفع کاس��تي ها و برخي افتادگي ها، از نس��خه کتابخانه ملک بهره برده اس��ت، این اثر در 
س��ال 1364ش با عنوان »س��فرنامه ادیب الملک به عتبات« توس��ط انتشارات دادجو، در 
قطع وزیري و در 398 صفحه به همراه فهرست هاي فني به زیور طبع آراسته شده است.

نگاهي به زندگي مؤلف
»عبدالعل��ي خ��ان ادیب الملک« فرزند بزرگ حاج علي خ��ان مقدم مراغه اي )حاجب 
الدوله( که مادرش دختر مال احمد مراغه اي معروف به »مستجاب الدعوه« است، در پنجم 
شعبان 1243ق3 در شهر مراغه به دنیا آمد. سه سال اول را در زادگاهش گذراند و سپس 
وي را به تهران آوردند. در 1258ق سمت »نایب ناظر حاجب الدوله« را یافت و به حکومت 
کاش��ان منصوب گردید. در 1270ق به لقب »ادیب الملکي« ملقب گردید. در س��ال هاي 
1279 و 1292ق حاک��م ق��م بود. در ایامي که پدرش حاج علي خان، وزیر دادگس��تري 
بود، ادیب الملک به س��ال 1281ق معاون وزارت دادگس��تري گردید. در 1285ق وزیر 

عتبات عالیات عراق 
در سفرنامۀ ادیب الملک

غالم رضا گلی زواره
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وظایف و اوقات گردید. در 1288ق به حکومت گلپایگان و خوانسار منصوب شد و سپس 
در همین سال، تغییر سمت داده به حکومت سمنان و دامغان برگزیده شد و بعد از فوت 
محمدحس��ن خان اعتمادالسلطنه به س��ال 1313ق ملقب به »اعتماد السلطنه« گردید.4 
وي را نبای��د با میرزا صادق ادیب الممالک فراهانی س��ردبیر روزنامه »ادب« که در تهران 
انتشار مي یافت، یکي انگاشت.5 عبدالعلي خان، پدر محمدباقر خان اعتمادالسلطنه و تقي 

خان احتساب  الملک مي باشد.6
ظاهراً عبدالعلي خان در کارنامه کارگزاري خود، نس��بت به دیگر والیان عصر ناصري، 
وضع بهتري داشته و مي کوشیده اسباب آرامش اهالي منطقه را فراهم سازد. برخي تدین 

او را مورد توجه قرار داده اند.7
اثر دیگر وی روزنامه سفر)س��فرنامه( آذربایجان با نام »دارالغرور« مي باش��د. وي به 
دلیل فس��ادي که از ناحیه میرزا صادق قائم مق��ام )عموزاده میرزا آقاخان نوري، صدر 
اعظم( در امر پیش کاري آذربایجان پیدا شد، به سال 1275ق از سوي ناصرالدین شاه 
مأمور ش��د ت��ا به آن  جا برود و با نظر می��رزا فضل اهلل نوري )وزیر نظ��ام( به این ماجرا 

رس��یدگي کند.8

مؤل��ف، س��فر خویش را در صبح چهارده��م 1273ق از تهران آغاز کرده اس��ت و از 
ش��هرهاي همدان، کرمانش��اه و قصرشیرین گذش��ته و به بغداد، کاظمین، سامراء، کربال 
رفته و س��پس راهي نجف اش��رف شده اس��ت. از آن جا، از راه خشکي به بغداد و از بغداد 
به قصر ش��یرین، کرمانشاه و کنگاور بازگشته و از راه فرعي ساروق)شهری نزدیک اراک( 
به قم رفته و چند روزي را در این دیار مقدس اس��تراحت کرده است؛ آن گاه از راه کناره 
دریاچه حوض س��لطان در روز دوش��نبه 27 جمادي  الثاني 1273ق به تهران بازگش��ته 
است. در سفرنامه او گزارش ها، دیدني ها و شنیدني ها با انشایي روان و کمتر غلط، ضبط 
و ثبت ش��ده اس��ت و از محتوایش چنین برمي آید که شعر نیز مي سروده و »واله« تخلص 

مي کرده است.

آغاز کتاب
سفرنامه با ستایش خداوند به سبکي ادبي آغاز مي شود:

واجب الوجودي را س��جود اس��ت که عالم امکان از پرتو 
وجودش موجود اس��ت و جهانیان را رّب ودود و حضرت 
معبودي را درود است که موجودات را عین مقصود است 

و منبع فضل وجود:
آن است که عقل ها در او حیران است

بیرون ز خیال و عالم امکان است
اندر همه جا هست و ندارد جایي

پیداست، ولي ز دیده ها پنهان است
حّي قدیمي که ابدي است و سمیع و علیمي که سرمدي 
اس��ت. هر که بین��ي، او را در جست وجوس��ت و هر کجا 
نش��یني، از او گفت وگوس��ت. قادري که عالم امکان را از 
کتم بیرون کشید و خالقي که جهان و جهانیان را از عشق 
و محب��ت آفرید. محمد ‘ ]را[ آفرید که دو میمش در 
حقیقت مایه ملک اس��ت و حایش دریاي رحمت را فلک. 
دالش نشانه دوام است و شافع روز قیام. و پس از آن، ابن 
عم وصّي باالصل بالفصلش علي بن ابي  طالب× را برگزید 
که واس��طه مابین خدا و بنده است و با محمد‘ از یک 
نورش بدانید که مر شما را به حق رساننده است و دولتش 
همیش��ه پاینده. یازده فرزن��د ارجمندش همه مظهر ذات 
خدایند و کارشان از کار سایر بندگان جدا. سّیما حسنین 
که یکي را دست تمنا باده توالّ در جام کرد و یکي را شاهد 
شهادت س��اغر، محبت در کام. او پاي  بست طّره طرار یار 

شد و این تا قیامت مست رخسار دلدار.9
مؤلف در سبب نگارش کتاب نوشته است:

سال ها بود که شوق ش��رفیابي آستان ملک پاسبان امیر 
مؤمنان و موالی متقیان× در س��ر و ذوق زیارت شهید 
راه خدا ابا عبداهلل الحس��ین× و سایر شهدا در دل بود؛ 

ول��ي بخت معاند و اقبال نامس��اعد از وصول آن فیض عظما و مراتب 
کبرایم بازداش��ت و همه امیدم بر طاق حرمان گذاش��ت ... تا این  که 

• ظاهرًا عبدالعلي خان در کارنامه کارگزاري خود، نس��بت به دیگر والیان عصر ناصري، 
وضع بهتري داشته و مي کوشیده اس��باب آرامش اهالي منطقه را فراهم سازد. برخي 

تدین او را مورد توجه قرار داده اند.
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در ایام عاش��ورا دس��ت خط مرخصیم صادر گردی��د. صبح چهاردهم 
محرم الحرام س��نه 1273 هجري ]قم��ری[ از خانه حرکت کرده، از 
دروازه دوالب )از دروازه ه��اي قدیمي تهران( ب��ا چند نفر از احباب 

بی��رون آم��دم.10

ورود به بغداد و کاظمین
دوش��نبه بیس��ت  وهفتم صفر المظفر پیش از طلوع آفتاب برخاسته، خود را به لباس 
نظام آراسته، مقارن تپه سالم،11 صبح صادق دمید و وقت نماز گردید. پیاده شده، دوگانه 
ب��ه حکم معبود یگانه ب��ه جاي آورده که هنگام طلوع آفتاب رس��ید و گنبد مطهر منّور 
کاظمین‘ چون ش��عاع نور و شعله طور، از دور نمایان گردید. جذبه شوق، بي خبرم از 

خود کرده، ایستاده مختصر زیارتي نمودم.12
بغداد شهري بزرگ و نیکوست و یک فرسنگ دوره اوست. هر طرفي پنجاه برج دارد. 
س��ه دروازه دارد که راهگذار از آن جا راه مي سپارد؛ یکي دروازه عجم است که مشهور به 
دروازه معظم اس��ت؛ یکی دروازه س��لطانی اس��ت و یکی دروازه سلمان است که از آن جا 

گذشتن، به نهایت آمال شیعیان است. بغداد در اصل »باغ داد« بوده است.13
از بغداد کهنه تا کاظمین، یک فرسنگ بیشتر است و صفاي راهش بي حّد و امر؛ زیرا 
که مقام وصول اس��ت و خاطر به حصول مرام، مشغول. گذشتن از جسر )پل( و آب، اوِل 
بغداِد کهنه اس��ت و قلب عاشق به زالل عنایت جوادین )امام کاظم و امام محمدتقي× 
تش��نه. به حمام رفته، غس��ل نموده، احرام زیارت بس��تم و رش��ته تعلق از همه عالیق 
گسس��تم، که یکي از خدام بااحتشام که آقا سید محمد نام داشت، تشریف آورده [ما را] 
با همراهان داخل صحن مبارک گردانید و به آمال دلم رس��انید. پیوسته در این مضمون 

مي سفتم و مي گفتم:
آن بهشتي را که حق فرمود و ما را وعده داد

راستي گر خواهي آن، این است اي دل شاد باش
در آن جا زیارت مختصري نموده، آمده بر در رواق مهر اش��راق مانده، به مضمون »ال 
تدخلوا بیوت النبي ااّل أن یوذن لکم« دعاي اذن خواندم و پاک یزدان را سجودي نمودي، 
سر بر آستان آن دو نبیره پیغمبر آخرالزمان سودم. با کمال عجز و انکسار چون بندگان 
ارادت ش��عار، داخل بقعه مطهر منّور جوادین امام موس��ي کاظ��م و امام محمد تقي× 

گشتم و این فرد )تک بیت( را بر صفحه خاطر نوشتم:
این منم یا رّب که مي گردم به کوي دوست

یا که مي بینم به خواب و یا که مي باشد خیال

بالجمل��ه کاظمین به قدر هزار خانوار جمعی��ت دارد. پنج رباط و چهار حمام دارد. 
باغاتش بس��یار و نخلستانش بیش از عرض و اظهار. صحن مبارک کاظمین یکصدوسي 
ذرع14 اس��ت از حس��ب عرض و طول. جناب امام موس��ي و جناب امام محمدتقي× 
در میان یک ضریح مدفون مي باش��ند که از پوالد اس��ت؛ لیکن صورت قبر مطهر منّور 
آن دو بزرگ��وار ک��ه مایه امیدواري زواران ارادت  بنیاد اس��ت. قّبه مبارک آن دو حجت 
خدا یکي اس��ت و لیکن گنبد از خارج )بیرون( دوتاس��ت و هر دو طالست. چهار مناره 
ب��زرگ دارد ک��ه طول هر یک، چهل ذرع اس��ت و چهار مناره کوچ��ک که از نصف به 
باال طالس��ت. ایوان مطهر نیز طالس��ت و هرگاه از جواهر باشد، به  جاست. در پشت سر 
حضرت، مس��جدي بسیار بزرگ اس��ت که یک درش از میان قبه مطهر است. قّبه منّور 
را نیز سالطین صفویه ساخته اند و به آن واسطه خود را در قبه هاي بهشت انداخته اند. 
میان قبه سقف و دیوار کاًل طالست. در وسط صحن مبارک بقعه اي است که دو نفر از 

اوالدهاي امام موس��ي× در آن جا مدفون مي باش��ند.15

• مؤلف، س��فر خوی��ش را در صبح چهارده��م 1273ق از تهران آغاز کرده اس��ت و از 
ش��هرهاي همدان، کرمانشاه و قصرشیرین گذش��ته و به بغداد، کاظمین، سامراء، کربال 

رفته و سپس راهي نجف اشرف شده است.

• ب��ر در رواق مهر اش��راق مانده، به مضمون »ال تدخلوا بیوت النب��ي ااّل أن یوذن لکم« 
دعاي اذن خواندم و پاک یزدان را س��جودي نمودي، س��ر بر آستان آن دو نبیره پیغمبر 
آخرالزمان س��ودم. با کمال عجز و انکس��ار چون بندگان ارادت شعار، داخل بقعه مطهر 

منّور جوادین امام موسي کاظم و امام محمد تقي× گشتم
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به سوي سامرا
روز هفتم ربیع  االول، س��ه س��اعت به غروب مانده، از کاظمین عازم 
»س��ّرمن  رأي«16 شده، آن ش��ب را در مکان باصفایي به سر بردم. چون 
صبح برآمد و هنگام توقف به س��ر، س��وار ش��دم و از راه علي آباد براي 
س��ّرمن  رأي رهسپار. زواران بسیاري در آن راه همراه بودند و به مسّرت 
راه آن من��زل مي پیمودن��د تا این که پنج س��اعت از روز گذش��ته، وارد 
رباط جدیده گردیدیم و به منزل رس��یدیم؛ زیرا که دارالسالم بغداد الي 
جدیده پنج فرس��نگ اس��ت و راهش هموار و بي سنگ. از رباط جدیده 
الي ینکیجه چهار فرس��نگ اس��ت و از همواري راه��ش نه جاي توقف 
و درنگ. در راه دهات بي ش��مار دارد و آباداني بس��یار. یکنیجه به قدر 
بیس��ت خانوار رعّیت داشت و نخلس��تان خرماي خوب برآرد. همه آب 
آن محال )محالت( از رودخانه دیاله اس��ت. از ینکیجه تا خان   نجار پنج 
فرسنگ است. شش ساعت از روز گذشته، وارد خان نجار شده، آسودیم 
و ب��ه راحت غنودیم... چون صبح طالع ش��د، نماز کرده از خان  نجار بار 
بستیم و بر باره همت نشستیم. از خان  نجار تا ُسّرمن  رأي شش فرسنگ 
اس��ت. اکثر این راه جنگل است و عبورش بسیار مشکل ... به آب  انباري 
که یک فرس��نگي سامره است رسیدیم. از آن جا حصاربندي شهر سامرا 
و گنب��د مطهر عس��کریین پیدا گردید و روان تش��نه ام به زالل عنایت 
رسیده. در آن جا از دور زیارت کردیم و آن یک فرسنگ )باقي مانده( را 

نیز سپردیم.
چون آقا سید حس��ین کلیددار پیشتر آدم فرستاده بود، خانه نایب 
س��امره را خالي کرده وارد ش��دیم و پس از ورود، به حمام رفته، غسل 
زیارت کرده، بیرون آمدیم و مهیاي زیارت ش��دیم. در آن بین آقا سید 
علي، پس��ر آقا س��ید حس��ین کلیددار آمده، به اتف��اق او داخل صحن 
مبارک ش��ده و به درب آس��تان جن��اب امام علي النقي و امام حس��ن 

عسکري× سر سوده، عرض نمودم:
اي خاک آستان تو کحل البصر مرا

در هر دو کون سوي تو باشد نظر مرا
از راه دور آمدم اینک به درگهت

دارم امید آن که نراني ز در مرا
اذنم بده که تا نهمت سر بر آستان

بادا نثار بارگهت جان و سر مرا
اي آل مصطفي نظري سوي »واله«ت17

بخشا کنون به حضرت خیرالبشر مرا
بعد از آن داخل آستان مبارک امامین همامین گردیدم و به مراد دل رسیدم. با کمال 
راحت زیارت کردم و بر آستانش��ان س��جودي آوردم. پس از آن در پشت سر جناب امام 
عس��کري × زیارت نرجس  خاتون )والده امام زمان( نموده، در زیر پاي امام حس��ن× 
زیارت حکیمه  خاتون، دختر امام علي النقي× را کرده، طواف مرقد مطهرشان مي کردم... 
بقعه هیچ  یک از ائمه، به بزرگي این بقعه مبارک نیست و گنبد منّور نیز بزرگ تر از سایر 
گنبدهاي ائمه هدي اس��ت. به قدر یک کمربند در دوره گنبد طال ش��ده و مابقي از گچ 
سفید است. یک ایوان بزرگ دارد از طرف قبله و یک کفش  َکن. اصل بناي گنبد و صحن 
از [زمان] صفویه بوده اس��ت؛ لیکن احمدخان دنیلي تعمیر نموده است. ضریح مقدس از 
پوالد است و میان بقعه مطهر تا دو ذرع از دیوار، سنگ است که نصب نموده اند و از هر 
دو ذرع به باال تا س��قف، آیینه اس��ت و بارگاه مبارک بسیار باشکوه است و دو منار در دو 
طرف گنبد مطهر اس��ت که هر یک تخمیناً بیس��ت ذرع است و صحن مبارک از حسب 
طول و عرض نود ذرع در نود ذرع است. صحن دیگر در پشت سر است که آن نیز چهل 

]و[ پنج ذرع طول و همان قدر عرض دارد.

بعد از زیارت عسکریین‘ عزم زیارت حضرت صاحب  الزمان# نموده، آمده، داخل 
مسجد مطهر شده در برابر درب سرداب مبارک ایستاده، نخست سر بر آستان همایونش 

سودم و با ارادت چنان مي سرودم و عرض مي نمودم:
جان ها فداي جان تو یا صاحب  الزمان

سرها بر آستان تو یا صاحب  الزمان
تو صاحب  زماني و ما جمله بندگان
هستیم در امان تو یا صاحب  الزمان

• به قدر یک کمربند در دوره گنبد طال شده و مابقي از گچ سفید است. یک ایوان بزرگ 
دارد از طرف قبله و یک کفش  َکن. اصل بناي گنبد و صحن از ]زمان[ صفویه بوده است؛ 

لیکن احمدخان دنیلي تعمیر نموده است. ضریح مقدس از پوالد است
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پس از دعاي اذن، داخل س��رداب مبارک ش��ده، در ِکریاس )درگاه( سرداب ایستاده، 
اذن دیگر که وارد شده [است] خواندیم و داخل سرداب گردیدیم و زیارت نمودیم. ایواني 
که چاه غیبت آن حضرت در آن جاست، تخمیناً دو ذرع و نیم طول و دو ذرع و نیم عرض 
دارد و چنان مي نماید که مجموع آن ایوان از چوب ُمنّبت[کاري]18  بوده؛ چنان   که قدري 
از آن باقي اس��ت و کتیبه دور که به خط کوفي نوش��ته اند، [هنوز] باقي است. و چاه در 
اول، چاه نبوده است؛ بلکه چون محل غیبت بوده است، از کثرت برداشتن خاک به جهت 
تیّمن و تبرک تخمیناً به قدر دو ذرع گود است. سنگي از مرمر تراشیده اند [مربع شکل] 
و بر در چاه گذاش��ته اند و آن ایوانچه را براي سرداب مبارک مثل صندوقخانه مي باشد و 
اصل س��رداب چهار ذرع عرض و هفت ذرع طول دارد و در پش��ت سرداب از براي کسي 
که رو به قبله ایس��تاده باش��د، یک سرداب دیگر اس��ت که نماز زیارت را، چه مرد و چه 
زن، در آن جا [اقامه] مي کنند و از ِکریاس تا باال که داخل مس��جد مي ش��وند، بیست پله 
دارد و گنبد مس��جد از کاش��ي است و آن مس��جد صحني ندارد و از کفش  َکن که داخل 
مي ش��وي، ایواني اس��ت و از ایوان رو به قبله داخل مسجد مي شود و از طرف دست چپ 
سرداب مبارک است و صحن مبارک مسجد و سرداب صاحب الزمان عرضاً و طوالً هفتاد 

ذرع است.
هواي س��امرا چون بهش��ت اس��ت و خاکش عنبر سرش��ت. چون حضرت امام علي 
النقي× را از مدینه طیبه خارج کردند و به س��امره آوردند، مي فرمودند: »خرجت من 
المدین��ة کرهاً و دخلت بس��ّر من رأي کرها و إن خرجت منها خرجت کرها.« ش��خصي 
ع��رض کرد: از چه بابت این فرمایش را مي فرمایید؟ فرمودند: »لطیف هوائها و قلة دائها 

و عذب مائها«؛ یعني به جهت پاکیزگي هوایش و کمي دودش و ش��یریني آبش.19
چون ده روز توقف سر آمد و عید مولود جناب پیغمبر )ص( به بر، در صبح عید زیارت 
نمودم و نوکرها را تأکید کردم تا من از زیارت مراجعت کنم، بارها را بار کرده و اس��ب ها 
را در زیر زین حاضر کنید. باالخره عزیمت از س��امّره هفدهم ماه ربیع  االول بود و کمیت 

تقدیرم از راهي که رفته بود، مراجعت نمود.20

زیارت اصحاب رسول اکرم|
از کاظمین تا س��لمان [مدائن] هفت فرس��نگ تمام اس��ت و زی��ارت آن حضرت 
الزم به فرموده امام اس��ت. در وس��ط راه آب [رودخانه] دیاله اس��ت که از یعقوبیه21 
مي آی��د و در آن جا ب��ه [رودخانه] دجله مي ری��زد و بر او مي افزای��د. نیمه راه را نیز 
س��پرده، وارد صحن جناب س��لمان گش��تیم. با کمال نیازمندي و خرسندي، در بقعه 

آن جناب داخل گش��ته، زیارت نمودیم. روز دیگر به تماش��اي طاق کس��ري رفتم. از 
صحن جناب س��لمان تا طاق کس��ري به قدر پانصد قدم است و زیاده از حد آن طاق، 
بزرگ و محتش��م است. دهنه طاق بیس��ت  وپنج ذرع و طولش پنجاه ذرع و ارتفاعش 
چهل ذرع اس��ت و دو پیش  ایوان نیز هر یک بیس��ت  وپنج ذرع اس��ت و از سقف طاق، 
همان جایي که در [هنگام] تولد جناب خاتم انبیا شکس��ت خورده بود، االن [س��ال 

1273ق] خراب ش��د [و] آجرهایش ریخته و از یکدیگر گس��یخته  اس��ت.
از طاق کس��ري تا بقعه حذیفة بن یمان و عبداهلل ک��ه از اصحاب جناب پیغمبر اکرم 
مي باش��ند، دوهزار قدم اس��ت و ایش��ان نیز از صحابه محترم. داخل صحن ایش��ان که 
مي شوي، در برابر ایواني است. از میان ایوان طرف دست راست، مقبره حذیفه است و در 
طرف چپ، مقبره عبداهلل؛ هر یک صندوقي از چوب دارند. بعد از زیارت آن جا، مراجعت 
به منزل نموده، آن روز و آن شب را نیز در خدمت جناب سلمان بوده [سپس] مراجعت 
نمودم ... وارد بغداد شده و از جسر گذشته، به کاظمین’ وارد شدیم و مهیاي شرف یابي 

به عتبات عالیات عرش درجات گشتیم.22

از کاظمین تا کربال
در روز س��ّیم ماه ربیع  الثاني در اول طلوع [آفتاب] ش��رفیاب حضور جوادین’ شده، 
مرخصي حاصل کرده، به منزل آمده، سوار شدیم و به آرزوي زیارت جناب سیدالشهداء 
رهسپار [گردیدیم]. چون از بغداد کهنه گذشتیم ... از آن  جا سوار شده، به رباط خان زاد 
که از کاظمین تا آن  جا پنج فرسنگ است، رسیده، وارد شدیم و منزل کردیم. از خان زاد 
تا [ش��هر] مصیب [مسیب] شش فرسنگ اس��ت و هر دو فرسنگ راه، یک رباط است از 
براي توقف و درنگ. دو فرس��نگي خان زاد، خان  بیرونس [خان  یونس، خان  نصف] است و 

• هواي س��امرا چون بهش��ت اس��ت و خاکش عنبر سرش��ت. چون حض��رت امام علي 
النقي× را از مدینه طیبه خارج کردند و به سامره آوردند، مي فرمودند: »خرجت من 
المدینة کرهًا و دخلت بسّر من رأي کرها و إن خرجت منها خرجت کرها.« شخصي عرض 
ک��رد: از چ��ه بابت این فرمایش را مي فرمایید؟ فرمودن��د: »لطیف هوائها و قلة دائها و 

عذب مائها«؛ یعني به جهت پاکیزگي هوایش و کمي دودش و شیریني آبش.
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در زمس��تان و تابستان از براي متردین بهترین مونس و از خان  بیرونس تا خان  مزراقچي 
دو فرسنگ است ... نزدیکي [شهر] مصیب که گنبدهاي مقبره محمد و ابراهیم [طفالن 
مس��لم بن عقیل] پدیدار گردید و روانم متألّم گردید، خود را بر آس��تانه ایشان کشیدم و 
به مرام و مقصود دل رس��یدم. نخس��ت زیارت نموده، نماز [اقامه] کردم. [مرقد] طفالن 
مس��لم دو گنبد از کاش��ي دارند و هر دو صورت قبر مطهر ایشان در زیر یک بقعه است. 

صحن کوچکي با روح و صفا دارند.

از مصیب تا کربالي معلي پنج فرس��نگ اس��ت و همه کس را آن جا اصل و قصد 
و آهن��گ. وق��ت برآمدن آفتاب از آن جا حرکت کرده، اح��رام طواف کوي جناب ابا 
عبداهلل الحس��ین× بس��تم و بر باره امید نشستم. در وسط راه به تپه سالم رسیدم 
و خود را باالي تپه کش��یدم. اگرچه از کثرت نخلي که تازه رس��یده و بلند گردیده 
اس��ت، گنبد مطهره پیدا نیس��ت، لیکن زیارت نمودم و سر به خاک آن تپه مبارک 
س��ودم. پس از آن راه پیمودم. از یک فرسنگ  ونیم به کربال مانده، نخلستان است و 
متصل باغ و بس��تان. یک فرس��نگي کربالي معلي پل سفید است و گذشتن از آن جا 
براي زّوار، مایه امید. همه  جا در زیر س��ایه نخلس��تان حسیني مي رود و هر وقت آن 
آب و نهر را مي بیند، چند [قطره] اش��ک مي ریزد و آه از دل مي کش��د. بالجمله به 
ش��هر کربالي معلي وارد نش��ده، در بیرون دروازه یکي از خّدام به اس��تقبال رسید 
و ه��ادي گردید. به خان��ه حاجي غالمعلي ش��ماعي که در جوار [ب��ارگاه] حضرت 
عب��اس× اس��ت، منزل کردیم. ب��ه حمام رفته، غس��ل کرده، وق��ت غروب داخل 
صحن مبارک ش��ده، آس��تانه عرش  نش��ان ش��هید راه خدا و غریب مظلوم سر از تن 

• وارد صحن جناب س��لمان گشتیم. با کمال نیازمندي و خرسندي، در بقعه آن جناب 
داخل گشته، زیارت نمودیم. روز دیگر به تماشاي طاق کسري رفتم. از صحن جناب 
س��لمان تا طاق کس��ري به ق��در پانصد قدم اس��ت و زیاده از حد آن ط��اق، بزرگ و 
محتشم است. دهنه طاق بیست  وپنج ذرع و طولش پنجاه ذرع و ارتفاعش چهل ذرع 
است و دو پیش  ایوان نیز هر یک بیست  وپنج ذرع است و از سقف طاق، همان جایي 
ک��ه در ]هن��گام[ تولد جناب خاتم انبیا شکس��ت خورده بود، االن ]س��ال 1273ق[ 

خراب شد ]و[ آجرهایش ریخته و از یکدیگر گسیخته است.

جدا حضرت ابي  عبداهلل الحس��ین× را بوس��یدم. پس از آن، آس��تان عرش  نشان را 
بوس��یده، بر در ایس��تاده، دعاي اذن خوانده، داخل آن بقعه مطهر منور ش��دم. در 
براب��ر ضری��ح مبارک آن غریب تش��نه کام و وحید مظلوم ایام و قبله انام ایس��تاده، 
ب��ا عج��ز و نیاز زی��ارت نمودم. بعد به آس��تان َملِک پاس��بان خس��رو ناس حضرت 
عباس× آمده، غبار درگاهش را به چش��م ارادت کش��یده و زمین بوس��یده، دعاي 

اذن خوان��ده،     داخ��ل بقع��ه  مطه��ر من��ورش گردی��دم.

بالجمله بعد از زیارت، به منزل مراجعت کردم و ش��کر این نعمت به جاي آوردم. روز 
دیگر عالي جناب س��ید درویش را که زیارتنامه  خوان و از جمله ذاکرهاي سیدالشهداء× 
اس��ت، گفتم خیال زیارت خیمه گاه دارم. در همان وقت به خیمه گاه مشرف شدم؛ دیدم 
مجلس تعزیه  داري فراهم اس��ت و زمان اش��ک و آه و ماتم. س��ید درویش حسیني  کیش 
در آن روز چن��ان روضه خواند که زمین و آس��مان به گریه درآم��د. خیمه گاه در بیرون 
دروازه قبله اس��ت و از صحن مطهر تا آن جا به قدر هزار قدم بیش��تر اس��ت و در زمین 
پس��تي واقع است و به ترکیب )شکل( چادر قلندري )چادری که سقف گنبدی و ستونی 
در میان دارد( ساخته اند. در پیش روي آن چادر، از دو طرف تمثال کجاوه ها را از گچ و 
آجر طرحي انداخته اند و دیواري در اطرافش کش��یده، طاق نماها دارد و در گوش��ه دست 
راست صحن آن جا اتاقي است مشهور به حجله قاسم×. در زیر خیمه گاه، چاهي است 
که مش��هور به چاه حضرت عباس× اس��ت و مردم تیمناً و تبرکاً از آن چاه آب کشیده، 
صورت خود را مي ش��ویند و بر قاتالن جناب سیدالشهداء× لعنت مي گویند. قبر محمد 
بن فهد حلّي که یکي از علماي مشهور است، در باغ خیمه گاه است. وقت غروب، مراجعت 
ب��ه خدمت جناب سیدالش��هداء× نموده، زیارت کردم و به منزل رفتم و س��پاس پاک 

یزدان گفتم.23

• از یک فرس��نگ  ونیم به کربال مانده، نخلس��تان اس��ت و متصل باغ و بس��تان. یک 
فرس��نگي کربالي معلي پل س��فید اس��ت و گذش��تن از آن جا براي زّوار، مایه امید. 
همه  جا در زیر س��ایه نخلس��تان حس��یني مي رود و هر وقت آن آب و نهر را مي بیند، 
چند ]قطره[ اش��ک مي ریزد و آه از دل مي کش��د. بالجمله به شهر کربالي معلي وارد 

نشده، در بیرون دروازه یکي از خّدام به استقبال رسید و هادي گردید. 
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در وصف برخي بناهاي کربالي معلي
کربالي معلي قلعه محکمي دارد و درون آن تخمیناً نیم فرسنگ است و مکان متوقفین 
از مجاور و مسافر تنگ. آن قلعه را صد سال پیش از این آصف  الدوله هندي کشیده و به 
تمناي دنیا و آخرت خود رس��یده. ش��ش دروازه دارد: دروازه بغداد، دروازه نجف، دروازه 
خیمه گاه، دروازه ُحّر، دروازه امام جعفر صادق× و یکي باب الخان. چهار مس��جد دارد 
که یکي مش��هور به مس��جد سني که قاضي  عس��کر در آن  جا نماز اقامه مي کند و دیگري 
مس��جد میر س��ید که علي  نقي مجتهد ]در آن[ نماز ]اقامه[ مي کند و یکي مس��جد مادر 
شاه مغفور که جناب حاج میرزا محیط در ظهرها، در آن   جا نماز ]اقامه[ مي کند و مسجد 
باالي سر مبارک حضرت امام شهید غریب. و چهار مدرسه دارد: یک مدرسه گوشه صحن 
مبارک اس��ت که حسن  خان ایرواني ساخته و یکي مدرس��ه هندي و یکي مدرسه میرزا 
علي  نقي و یکي مدرس��ه ترک ها. سقاخانه صحن مبارک پنج باب است. شش نفر مجتهد 
معروف دارد؛ یکي حاج میرزا علي  نقي طباطبا و یکي ش��یخ محمد طاهر رش��تي و یکي 
شیخ محمدحسین قزویني و یکي حاج میرزا محیط و یکي شیخ زین  العابدین مازندراني 

و یکي مال آقا دربندي.
به قدر شش  هزار خانه در کربالي معلي است و روي هم، هر خانه را شانزده نفر برآورد 
کرده اند که صدهزار جمعیت عرب و عجم اس��ت. صحن مبارک جناب سیدالش��هداء× 
ش��ش درب دارد: ب��اب قبله، ب��اب قاضي  الحاجات، باب صحن کوچک، ب��اب الصدر، باب 

سلطان و باب زینبیه. صحن مبارک نود ذرع طول و هفتاد ذرع عرض دارد.
باب قبله از دو طرِف باب، چهارده حجره تحتاني و فوقاني دارد و در داالن باب قبله، 
س��قاخانه اي است که آقا س��ید ابراهیم مجتهد قزویني ساخته است و از طرف باب قبله 
که کس��ي داخل مي شود، مقابل ایوان طالس��ت که درب رواق و بقعه مطهر منور جناب 
سیدالش��هدا× از میان ایوان طالس��ت و گنبد مطهر منور با دو سه مناره هاي دو طرف 
ایوان نیز طالس��ت ک��ه خاقان آغامحمدخان قاجار طال کرده اس��ت و اص��ل بناي بقعه 
مطهره را آل  بویه ساخته و بعد صفویه تعمیر کردند و از ایوان داخل سقیفه مي شود و از 
س��قیفه سه درب پهلوي یکدیگر دارد که داخل قبر مبارک مي شوند. بالجمله در زیر آن 
بقعه مکّرم که رفیع تر از عرش اس��ت، در هر س��اعتي هزار صاحب  درِد رنگ  زرد و با چشم 
اش��ک آلود و اشک خون  پالود، س��ِر ارادت بر آن آس��تان نهاده اند و بر روي هر کس باب 

اجابت گشاده اند.
ضری��ح مب��ارک آن حضرت، یکي از پوالد اس��ت و یکي از نق��ره و در میان دو ضریح، 
صندوق مبارک و در زیر صندوق مطهره منوره، مدفن انجم پاکي که بي س��ر اس��ت و پاره 
پاره از تیر و نیزه و شمشیر و خنجر است؛ یعني غریب وحید، آشکار کننده کلمه توحید، 

قلب پاک پیغمبر، ُسرور دل امیرالمؤمنین حیدر، پاره جگر حضرت فاطمه زهرا÷، گوشواره 
عرش خدا، آن  که اس��باب مغفرت براي جهانیان است؛ آن که مهرش وطن اصلي مخلوقات 
است و آن که والیتش مایه نجات است؛ آن که آفریدگارش خود را مسئول دیَِت خون او نمود 
)یا ثاراهلل و ابن ثاره(؛ آن که تربتش شفاي بیماران است و دعاي هر داعي در تحت ُقّبه اش 
قبول حضرت یزدان، و آن که ائمه هدي از ذریّه اوست و آن که در قیامت، مغفرت بسته به 

شفاعت اوست؛ یعني امام اباعبداهلل الحسین×.
در پایین پاي مبارک حضرت، متصل به ضریح مبارک جناب سیدالش��هداء× ضریح 
مطهر منور شبیه پیغمبر و نور دیده حیدر، جوان هجده ساله حسین تشنه  جگر حضرت 
علي  اکبر× است. بالجمله سایر شهداء در زیر پاي علي  اکبر مدفونند و همگي آغشته به 
خون، و از پش��ت سر مبارک، مس��جد بزرگ است که متصل به بقعه مطهر است و پشت 
س��ري ها در آن جا نماز اقامه مي کنند و از درب صحن کوچک که داخل مي شوي، طرف 
یمین، منار کاشي است که مشهور به منار کاکاست و از آن  جا به بقعه مطهر سه کفش  کن 
دارد و از طرف قبله، دو کفش  کن و از درب زینبیه که داخل مي ش��وي در آن جا نیز دو 

کفش  کن دارد.
قبور اشخاص مشهوري که در رواق مبارک است )از طرف باب قبله که داخل مي شوي 

به طرف شرقي(:
قبر مرحوم محمدعلي میرزا، پس��ر مرحوم خاقان مغفور فتحعلي  شاه و چسبیده به بقعه 
مطهره، پهلوي آن در یک صندوق، قبر سید علي و آقا باقر بهبهاني؛ قبر مرحوم امین  الدوله 
هندي؛ قبر مرحوم میرزا تقي  خان امیرکبیر؛ قبر مرحوم حاج میرزا آغاسي؛ قبر جهانگیر میرزا؛ 
پسر مرحوم نایب  السلطنه؛ قبر حاج مال صالح قزویني؛ قبر میرزا مهدي شهرستاني؛ قبر حاج 

مهدي کلیددار.
از باب قاضي  الحاجات که داخل مي شوي و از باب صحن کوچک:

قبر آقا س��ید ابراهیم قزویني؛ روبه  روي آن، قبر آقا سید مهدي، برادر آقا سید محمد و 
شیخ محمدحسین صاحب اصول. در داالن صحن کوچک، قبر شیخ  االسالم قزویني است و 
قبر آقا سید مهدي پدر میرزا صادق، داماد آقا سید محمد. قبر آقاحسین، پدر حاجب  الدوله 

در پهلوي سقاخانه دولتي ]است[.
قتل��گاه جاي اش��ک و آه و ناله جانکاه اس��ت. نظ��ر به این ک��ه رواق و بقعه مطهر را 
کرس��ي  وار س��اخته اند، چهار پله مي خورد تا داخل قتلگاه مي ش��ود و االن بالتشبیه مثل 
سرداب کوچکي است. و جاي قتلگاه دورش محجر سنگ دارد و رویش دري دارد و چون 
تربت از آن جا پیش از این ها برداش��ته بودند، بسیار گود شده است و از قتلگاه که بیرون 
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مي آیي، قبر حبیب بن مظاهر اس��ت که والده آقاخان، ضریح برنجي از براي وي س��اخته 
اس��ت. و سعادت آن پیرمرد شهید آن  قدر بوده اس��ت که مثل قاپوچي [حاجب، دربان]، 
ضری��ح وي در درب بقع��ه مطهر اتفاق افتاده که زوار در اول ورود و بیرون آمدن از حرم، 

آن پیرمرد شهید باسعادت را زیارت مي کنند.
صحن مبارک حضرت عباس را مرحوم حاجي محمدحس��ین ساخته است و به اتمام 
گنبد مبارک و دو منار کاشي را نیز او با کمال ارادت پرداخته است. پنج درب دارد: درب 
قبله، درب غربي دو عدد و درب ش��رقي و ]درب[ ش��مالي دو باب و مناره ها تخمیناً هر 
یک، سي ذرع طول دارد. از ایوان که داخل رواق مطهر مي شوي، یک در است و از رواق، 
دو درب است که داخل بقعه منور مي شود و ضریح مبارک، یکي از پوالد است و یکي از 
نقره، و علم هاي بسیار در میان بقعه مطهره آویخته اند و اشک زوار را در آن جا ریخته اند. 

همه روزه در ایوان و رواق مبارک روضه خواني مي شود.24

عزیمت به جانب کوفه
در هفدهم ماه ربیع  الثاني، پیش از طلوع فجر، ش��رفیاب آس��تان امام شهیِد وحید، 
ُکش��ته و مظلوم و مقهور دشمن، گوش��واره عرش خدا جناب سیدالشهداء× گردیدم 
و بر اس��ب هاي خودمان س��وار ش��ده، با همراهان بعد از سه س��اعت از روز گذشته، به 
مقدم )مجدم( رسیدیم که از دروازه کربال که مشهور به دروازه نجف است تا مقدم سه 
فرسنگ است و به قدر پانصد قدم که از دروازه خارج مي شوي، مسجدي است که میرزا 
نصراهلل اردبیلی زمین آن جا را خرید و مرحوم آقا س��ید کاظم آن جا مس��جدی ساخت. 

مال عبدالصمد همداني در این مکان مدفون اس��ت.
بالجمل��ه یکي را مأمور به گرفتن و اجاره ک��ردن َطّراده )قایق و زورق بادباني تندرو( 
نمودم و خود با همراهان در لب شط فرات به نهار خوردن مشغول شدیم تا این  که َطّراده 
گرفتن��د و حمل و نقل اس��باب نمودند. خ��ود با همراهان به یک َطّراده نشس��تم. مدت 

س��واري َطّراده، نظر به نبودن باد، این هش��ت فرس��نگ با توقف براي نماز، هفت ساعت 
طول نکش��ید و در آن اوقات به آن زودي کس��ي به منزل نرس��ید ... تا این   که به مسجد 
کوفه رسیدیم و از َطّراده پیاده گردیدیم؛ بقیه آن شب را در قهوه خانه اي که از ني ساخته 

بودند، آرمیدیم.
از مقدم تا مسجد کوفه، به ]حسب[ قدم، دوهزار قدم است. از در که داخل مي شوي، 
رباطي اس��ت که محل توقف ُمکاري )آن که اسب و ش��تر کرایه می دهد( است. به طرف 
چپ که داخل مي ش��وي، صحن کوچک اس��ت که در یک َجنبش حوض آب و چاه است 
که زوار با وضو داخل مس��جد شوند و در طرف دیگر، حمامي است که بحرالعلوم ساخته 
و االن دایر اس��ت و به جهت تطهیر، همیشه گرم و موجود است. اصل مسجد صدوپنجاه 
قدم طول و صدوس��ي قدم عرض دارد و س��ه طرف مسجد حجرات است که زوار در آنها 
منزل مي کنند و در صحن مس��جد سردابي است مشهور به بیت الطشت و در هر مقامي 
میان مس��جد تختي س��اخته اند از آجر و نیز محرابي ساخته اند. طرف قبله مسجد، دیگر 

حجره ندارد. در سه طرف هفتادوپنج حجره است که همه با درب محفوظ است.

از طرف دست چپ که داخل مي شوي، از وسط مسجد راهي دارد که به صحن دیگر 
مي رود. به آن صحن که رفتي در کنج سمت راست، متصل به مسجد، مقبره مطهر مسلم 
بن عقیل اس��ت که بقعه دارد و ضریحي از چوب و بر روي آن ضریحي از برنج ساخته اند 
و از طرف دس��ت چپ باز در گوش��ه اي متصل به مس��جد، مقبره هاني بن عروه است که 
قبر مطهرش از آجر است و هنوز کسي اقدام به ساختن ضریحي و صندوقي نکرده است؛ 
لیک��ن بقعه برایش س��اخته اند. و به قدر چهل قدم دور از بقعه هان��ي بن عروه، در کنار 
صحن، قبر مختار ابن ابوعبیده ثقفي اس��ت که مرحوم آقا س��ید کاظم آن را پیدا کرده 
و لوحي بیرون آمد و معلوم ش��د که قبر مختار اس��ت. در آن جا نیز حجرات ساخته اند و 

• و جاي قتلگاه دورش محجر سنگ دارد و رویش دري دارد و چون تربت از آن جا پیش 
از این ها برداشته بودند، بسیار گود شده است و از قتلگاه که بیرون مي آیي، قبر حبیب 

• از مقدم تا مس��جد کوفه، به ]حس��ب[ قدم، دوهزار قدم اس��ت. از در که داخل بن مظاهر است که والده آقاخان، ضریح برنجي از براي وي ساخته است. 
مي ش��وي، رباطي اس��ت که محل توقف ُمکاري )آن که اس��ب و ش��تر کرایه می دهد( 
اس��ت. به طرف چپ که داخل مي ش��وي، صحن کوچک است که در یک َجنبش حوض 
آب و چاه است که زوار با وضو داخل مسجد شوند و در طرف دیگر، حمامي است که 

بحرالعلوم ساخته و االن دایر است و به جهت تطهیر، همیشه گرم و موجود است.
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دیوارش بلند و متصل به دیوار مسجد کوفه است که هر کس از خارج نگاه مي کند، چنان 
مي نماید که یک مکان است. بر سر درب مسجد نیز مناري است. بلندي دیوار مسجد به 
قدر دوازده ذرع مي شود و از بناي قدیم مسجد کوفه به جز دیوار رو به قبله، دیگر آثاري 
نیس��ت و همه تازه  ساز است. در وسط مسجد یک ستون سنگي است که براي شاخص و 

تعیین ظهر شرعي کار گذاشته اند ]که[ به قدر سه ذرع طولش مي شود.

دوازده مقام مسجد کوفه
مقام اول: ستون چهارم، مقام حضرت ابراهیم×؛

مقام دوم: وسط مسجد است که مشهور به مقام پیغمبر اکرم| است؛
مقام سّیم: ستون هفتم، مقام حضرت آدم؛

مقام چهارم: ستون پنجم، مقام جبرئیل و امام حسین× است؛
مقام پنجم: ستون سّیم، دّکه حضرت سجاد است؛

مقام ششم: دِر قبله است که خانه حضرت امیر× بوده است؛
مقام هفتم: محراب و مصالی حضرت است که در آن  جا به درجه شهادت فایض شدند؛

مقام هشتم: دّکه حضرت امام صادق× است؛
مقام نهم: دّکة القضای حضرت امیر؛

مقام دهم: بیت الطشت است؛
مقام یازدهم: مقام حضرت خضر؛

مقام دوازدهم: مقام حضرت نوح.25
 از درب مسجد کوفه بیرون آمده، به درب خانه مبارک امیرالمؤمنین× آمدیم. درب 
خانه مبارک آن حضرت در سابق، از طرف قبله مسجد کوفه بوده و حال از خارج است؛ زیرا 
که آن خانه قدیم، حال نیست. اصل عمارت همان است، لیکن درب را تغییر داده اند. از درب 

خانه که االن هس��ت، داخل که می شوی، دو اتاق دارد با حیاط کوچکی و چاه آبی دارد و 
داالن باریک است. داخل صحن خانه مبارک که می شوی، رو به قبله که می ایستی، طرف 
دست چپ، یک ایوان بزرگی است و در کلگی آن یک اتاق کوچک بی قرینه و طرف دست 
راست یک ایوان کوچک تر است و از پهلوی ایوان داخلی، اتاقی می شود و از آن اتاق داخل 
چهار صفه می ش��ود سرپوش��یده که در گوش��ه آن چهار صفه، یک اتاق کوچک نمازخانه 
دارد و در میان آن چهار صفه، تختی بس��ته اند و از گچ س��فید کرده اند و مشهور است که 
حضرت امیر را بر روی آن تخت بعد از شهادت غسل داده اند و در پشت بام آن چهار صفه، 

قّبه ساخته اند که کاشی کنند. بعد از زیارت، از آن خانه مبارک بیرون آمده سوار شدیم.26

از مسجد اعظم کوفه تا نجف اشرف
از مس��جد کوفه تا نجف اش��رف یک فرسنگ  ونیم اس��ت. بالجمله به همان میمنت و 
اقبال آمده تا این که به دروازه نجف اشرف رسیدیم و چون در اوقات توقف کربالی معلی 
فراشباش��ی حضرت عالی  جاه آقا محمد ابراهیم، کاغذ نوش��ته و وعده گرفته بود، به خانه 
او وارد ش��دیم و از هر جهت آس��وده گردیدیم. بعد از ورود، ب��ا همراهان به حمام رفته، 
غس��ل زیارت کردیم و رو به آستان ملک پاسبان ش��اه مردان و شیر یزدان آوردیم. چون 
به در صحن مبارک رسیدیم، غبارش بر دیده کشیدیم؛ ادعیه درب صحن و ورود صحن 
خواندیم و خود را با هزار عجز و نیاز و حسرت، نزدیک کفشدار رساندیم و آستان مبارک 

را بوسیده خود را به میان عرششان کشاندیم و عرض کردیم:
جان ها فدای جان تو یا مرتضی علی

مائیم دوستان تو یا مرتضی علی
داریم امید  آن  که شمارند جمله را

در سلک چاکران تو یا مرتضی علی
پس از آن، آقا س��ید سلیمان سرکش��یک، دعای اذن خوانده، آستان ملک پاسبان را 
بوسیده و از باب اول داخل رواق گردیده، ایستادیم و در ]مقابل[ درب بقعه مطهره منوره 
دعای اذن دیگر خوانده، روی نیاز با هزار حسرت بر زمین مالیده و به آمال خود رسیدیم.

پس از آن داخل بقعه مطهر گردیده در پیش روی مبارک ایس��تاده، زیارت کردیم و 
بعد از نماز مغرب مراجعت به منزل کردم.

در ش��ب جمعه، بیست  وششم ماه ربیع  الثانی س��نه 1273]ق[ از دروازه بزرگ به قصد 
زیارت اهل قبور وادی  الس��الم بیرون رفتیم. از دروازه که خارج ش��وی، به طرف یس��ار، به 

• در کنار صحن، قبر مختار ابن ابوعبیده ثقفي است که مرحوم آقا سید کاظم آن را پیدا 
کرده و لوحي بیرون آمد و معلوم شد که قبر مختار است. در آن جا نیز حجرات ساخته اند 
و دیوارش بلند و متصل به دیوار مسجد کوفه است که هر کس از خارج نگاه مي کند، 

چنان مي نماید که یک مکان است. بر سر درب مسجد نیز مناري است. 
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قدر پانصد قدم که می روی، اول قبرس��تان وادی  الس��الم است. باطن آن 
قبرس��تان معلوم است که بهشت جاودان اس��ت و مکان ارواح مؤمنان؛ 
لیکن در ظاهر نیز قبرستانی به آن شکوه و به آن طراوت و روح در ربع 
مسکون نیست و مقبره مطهر هود و صالح پیغمبر در آن  جا و هر دو در 

زیر یک بقعه و قبرهاشان چسبیده و متصل به یکدیگر است.
پ��س از فاتحه اهل قبور، با کمال بهجت و س��رور، به مقام حضرت 
صاحب االمر زیارت کرده و از دروازه کوچک که راه طرف دریاست )از 
طریق رودخانه( مراجعت به ش��هر کردیم و به مقام س��ید سجاد× 
که در پهلوی صفه صفاس��ت رفتیم. صفه صف��ا در وقتی که از دروازه 
کوچک نجف اش��رف داخل می ش��وی، به طرف یمین است و در داالن 
آن صفه، قبر پادش��اه یمن اس��ت. دیوار قلعه نج��ف را مرحوم حاجی 
محمدحس��ین  خان صدر اصفهانی کشیده است. دور شهر نجف اشرف 
به قدر چهارهزار قدم اس��ت و چهارصد مس��جد دارد و علت بس��یارِی 
مس��اجد این اس��ت که چون در اوایل، مردم جرأت نداشته اند که مهر 
بگذارند و در مس��اجد بزرگ نماز کنند )به دلیل سلطه دولت عثمانی( 
لهذا در اکثر خانه ها مس��جدهای کوچک ساخته اند که سه نفر و چهار 

نفر نماز می کردند.
صحن مبارک امیرمؤمنان× هفتادودو ذرع طول و هفتادودو ذرع 
عرض و چهار باب دارد. باب طوس دری است که مقابل ایوان طالست 
و کتیبه ایوان آن در نیز طالس��ت. در باالی آن س��ردر، ساعت بزرگی 
اس��ت که همه شهر را آن ساعت اخبار می دهد. باب شرقی رو به بازار 

عبافروش  ها و یکی باب قبله است و یکی باب شمالی است.
از ط��رف باب طوس که داخل صحن مطهر می ش��وی، برابر]ت[ 
ایوان طالس��ت و ای��وان و دو منار و گنبد مطهر منّور طالس��ت که 
نادر[ش��اه افشار] طال کرده اس��ت و از باب اول که داخل می شوی، 
رواق اس��ت و چیز غریبی که در آن جا مالحظه ش��د، این است که 
بع��د از نماز مغرب ب��ه قدر هزار نفر بیش��تر از طالب که به قدرت، 
دویس��ت نف��ر از آنها مجتهد می باش��ند، هر ش��ب در آن جا مباحثه 

علم��ی   می کنن��د.
از رواق به [سوی] بقعه مطهره دو باب باز است که از پایین پای 

مبارک داخل بقعه منور می ش��وند و ضریح مبارک از نقره است و در زیر ضریح نقره، 
ضریح پوالد اس��ت و در میان ضریح پوالد، صندوق مطهر اس��ت.

تشرف به مسجد سهله
در دوشنبه غره جمادی  االول سنه 1273 هجری وقت طلوع آفتاب به شرف آستان  بوسی 
امیرالمؤمنین مش��رف ش��ده، زیارت کردم. پس از زیارت مراجعت به منزل کرده و از نجف 
اشرف حرکت کرده، در بقعه[ای] که سیدمحمد و فاطمه اوالد سید سجاد مدفون می باشند، 
زیارت کرده، از آن جا به تپه[ای] که قبر چهل نفر از صحابه حضرت است و ایشان را شهید 
کرده اند که از آن جمله یکی کمیل بن زیاد اس��ت. و از آن جا که گذش��تیم، قبر میثم تمار 

است؛ در آن جا نیز زیارت کرده وارد مسجد کوفه شدیم... .
در شب چهارشنبه سّیم جمادی  االول با همراهان به مسجد سهله مشرف شدیم. در درب 
مسجد سهله دعاهای دخول را خوانده، داخل مسجد شدیم و یک روح و صفایی در آن مسجد 

دیدم که در هیچ گلستانی آن  طور صفا ندیده بودم... .
در وس��ط مسجد سهله مقامی است که هر کسی در شب سه   شنبه مابین نماز مغرب 
و عش��اء، [در] آن [جا] دو رکعت نماز [اقامه] کند و دعایش را بخواند، هر مطلب دارد، 
به اجابت نزدیک می   شود و چهار گوشه مسجد چهارخانه و مقام است: مقام ادریس نبی 
ک��ه دو رکعت نماز با ادعیه دارد؛ مق��ام حضرت ابراهیم خلیل؛ مقام حضرت داود و مقام 
صالحی��ن ک��ه در هر مقام دو رکعت نماز و ادعیه دارد. به طرف قبله مس��جد، یکی مقام 
حضرت صاحب االمر)عج( و یکی مقام س��ید سجاد× است. در آن  جا نیز نماز و اعمال 
به جای آوردیم. از مس��جد کوفه تا مسجد س��هله تخمیناً نیم فرسنگ می شود. بالجمله 
به مس��جد کوفه مراجعت کرده، شب را در آن   جا به س��ر برده، دو ساعت از روز گذشته، 
در بقع��ه حضرت یون��س زیارت کرده و از آن جا به مقدم آمده با آقامحمدابراهیم ارباب و 

• دیوار قلعه نجف را مرحوم حاجی محمدحسین  خان صدر اصفهانی کشیده است. دور 
شهر نجف اشرف به قدر چهارهزار قدم است و چهارصد مسجد دارد و علت بسیارِی 
مس��اجد این اس��ت که چون در اوایل، مردم جرأت نداش��ته اند که مهر بگذارند و 
در مس��اجد بزرگ نم��از کنند )به دلیل س��لطه دولت عثمانی( له��ذا در اکثر خانه ها 

مسجدهای کوچک ساخته اند که سه نفر و چهار نفر نماز می کردند.
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پسرهایش وداع کردیم.
غروب آفتاب به نزدیکی ذی  الکفل رسیدیم.27 ذی   الکفل قلعه ای است که از آجر و آهک 
ساخته اند و در سربلندی اتفاق افتاده )در سرباالیی ساخته شده( و باال خانه ها و منظره های 
خوب به طرف دریا [رودخانه] دارد. تعدادی یهودی آن جا منزل دارند. یهودی ها از اطراف 
و اکناف عالم آن  جا به زیارت می آیند. خّدامش همه یهودی اند. بقعه دارد و صندوقی و روی 
صندوق را پرده کشیده و علم ها آویخته و به جای کتیبه، به خط یهودی [عبری] نوشته اند.

از آن   جا که گذشتیم به تپه نمرودی رسیده و در پایین آن تپه، مقام به آتش انداختن 
حضرت ابراهیم خلیل است. از آن جا که گذشته، به قریه اوینه رسیدیم.28

ادیب الملک بعد از توقفی کوتاه در روستای طویرج )بین راه نجف و کربال( در ششم 
جمادی  االول وارد کربالی معلی ش��ده و پس از زیارت��ی مختصر، عازم کاظمین و بغداد 
گردید و از طریق خانقین به قصرش��یرین آمده و با عبور از مناطقی چون س��رپل ذهاب، 
کرمانشاهان، بیستون، کنگاور، حمیدآباد، دیزآباد )از توابع اراک(، ساروق )جزو شهرستان 
فراهان(، سیاوشان)جزو شهرستان آشتیان( چهرود )از توابع قم(  خود را به قم رسانید.

وی در بیست  وسوم جمادی  الثانی وارد قم شد و پس از زیارت آستانه مقدسه حضرت 
فاطمه معصومه÷ و برخی امام زدگان دیگر، مالقات با عده ای از علما و رجال سیاس��ی، 
به تهران بازگش��ت. او که در س��ال 1287ق حکمران قم بود، در سفرنامه اش گزارشی از 

حرم مطهر این شهر و برخی ویژگی های جغرافیایی و تاریخی آن ارائه نموده است.
ادی��ب الملک پس از مأموریت حکمرانی در قم، س��اوه و زرند، به ریاس��ت مجلس 
شورای عدلیه برگزیده شد و در این سمت بود که در 28 ذی  حجه 1302ق براثر سکته 

قلبی درگذش��ت.29
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