نسخهشناسي و معرفي اجمالي اثر

روزنامه سفر(س��فرنامه) عتبات عاليات که مؤلف ،آن را «دليل الزائرين» ناميده ،اثري
اس��ت از «عبدالعلي خان اديبالملک» از خاندان مراغ��هاي ،فرزند حاج علي خان و برادر
بزرگ محمدحس��ن خان اعتمادالسلطنه (صنيعالدوله) .برخي تصور کردهاند اين گزارش
1
درباره سفر ناصرالدين شاه قاجار به عراق عرب است که با واقعيت تطبيق نميکند.
از اين سفرنامه دو نسخه موجود است :يکي به خط مؤلف که خوش تحرير گرديده و
در خانواده آن مرحوم نگهداري ميشده است .اين نسخه را دکتر محمد مقدم در اختيار
ايرج افشار نهاده و ايشان در پيشگفتار کتاب «دافع الغرور» از آن خبر داده است 2.نسخه
دیگر به خط نس��تعليق اس��ت ،به ش��ماره  6327 /1مربوط به سده سيزدهم ،موجود در
کتابخانه ملک .مس��عود گلزاري در تنظيم و تهيه متن کتاب به عنوان مصحح س��فرنامه،
نس��خه خانواده مؤلف را که اعتبار افزونتري دارد ،اس��اس کار خويش قرار داده و براي
رفع کاس��تيها و برخي افتادگيها ،از نس��خه کتابخانه ملک بهره برده اس��ت ،اين اثر در
س��ال 1364ش با عنوان «س��فرنامه اديب الملک به عتبات» توس��ط انتشارات دادجو ،در
قطع وزيري و در  398صفحه به همراه فهرستهاي فني به زيور طبع آراسته شده است.

عتباتعالیاتعراق
درسفرنامۀادیبالملک

غالم رضا گلی زواره

نگاهي به زندگي مؤلف
«عبدالعل��ي خ��ان اديب الملک» فرزند بزرگ حاج علي خ��ان مقدم مراغهاي (حاجب
الدوله) که مادرش دختر مال احمد مراغهاي معروف به «مستجاب الدعوه» است ،در پنجم

شعبان 1243ق 3در شهر مراغه به دنيا آمد .سه سال اول را در زادگاهش گذراند و سپس
وي را به تهران آوردند .در 1258ق سمت «نايب ناظر حاجب الدوله» را يافت و به حکومت
کاش��ان منصوب گرديد .در 1270ق به لقب «اديب الملکي» ملقب گرديد .در س��الهاي
 1279و 1292ق حاک��م ق��م بود .در ايامي که پدرش حاج علي خان ،وزير دادگس��تري
بود ،اديب الملک به س��ال 1281ق معاون وزارت دادگس��تري گرديد .در 1285ق وزير
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وظايف و اوقات گرديد .در 1288ق به حکومت گلپايگان و خوانسار منصوب شد و سپس
در همين سال ،تغيير سمت داده به حکومت سمنان و دامغان برگزيده شد و بعد از فوت
4
محمدحس��ن خان اعتمادالسلطنه به س��ال 1313ق ملقب به «اعتماد السلطنه» گرديد.
وي را نباي��د با ميرزا صادق اديب الممالک فراهانی س��ردبير روزنامه «ادب» که در تهران
انتشار مييافت ،يکي انگاشت 5.عبدالعلي خان ،پدر محمدباقر خان اعتمادالسلطنه و تقي
6
خان احتسابالملک ميباشد.
ظاهرا ً عبدالعلي خان در کارنامه کارگزاري خود ،نس��بت به ديگر واليان عصر ناصري،
وضع بهتري داشته و ميکوشيده اسباب آرامش اهالي منطقه را فراهم سازد .برخي تدين
7
او را مورد توجه قرار دادهاند.
اثر ديگر وی روزنامه سفر(س��فرنامه) آذربايجان با نام «دارالغرور» ميباش��د .وي به
دليل فس��ادي که از ناحيه ميرزا صادق قائم مق��ام (عموزاده ميرزا آقاخان نوري ،صدر
اعظم) در امر پيشکاري آذربايجان پيدا شد ،به سال 1275ق از سوي ناصرالدين شاه
مأمور ش��د ت��ا به آنجا برود و با نظر مي��رزا فضلاهلل نوري (وزير نظ��ام) به اين ماجرا
8
رس��يدگيکند.

• ظاهر ًا عبدالعلي خان در کارنامه کارگزاري خود ،نس��بت به ديگر واليان عصر ناصري،
وضع بهتري داشته و ميکوشيده اس��باب آرامش اهالي منطقه را فراهم سازد .برخي
تدين او را مورد توجه قرار دادهاند.

مؤل��ف ،س��فر خويش را در صبح چهارده��م 1273ق از تهران آغاز کرده اس��ت و از
ش��هرهاي همدان ،کرمانش��اه و قصرشيرين گذش��ته و به بغداد ،کاظمين ،سامراء ،کربال
رفته و س��پس راهي نجف اش��رف شده اس��ت .از آنجا ،از راه خشکي به بغداد و از بغداد
به قصر ش��يرين ،کرمانشاه و کنگاور بازگشته و از راه فرعي ساروق(شهری نزدیک اراک)
به قم رفته و چند روزي را در اين ديار مقدس اس��تراحت کرده است؛ آنگاه از راه کناره
درياچه حوض س��لطان در روز دوش��نبه  27جماديالثاني 1273ق به تهران بازگش��ته
است .در سفرنامه او گزارشها ،ديدنيها و شنيدنيها با انشايي روان و کمتر غلط ،ضبط
و ثبت ش��ده اس��ت و از محتوايش چنین برميآيد که شعر نیز ميسروده و «واله» تخلص
ميکرده است.
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آغاز کتاب

سفرنامه با ستايش خداوند به سبکي ادبي آغاز ميشود:
واجب الوجودي را س��جود اس��ت که عالم امکان از پرتو
رب ودود و حضرت
وجودش موجود اس��ت و جهانيان را ّ
معبودي را درود است که موجودات را عين مقصود است
و منبع فضل وجود:
آن است که عقلها در او حيران است
بيرون ز خيال و عالم امکان است
اندر همه جا هست و ندارد جايي
پيداست ،ولي ز ديدهها پنهان است
حي قديمي که ابدي است و سميع و عليمي که سرمدي
ّ
اس��ت .هر که بين��ي ،او را در جستوجوس��ت و هر کجا
نش��یني ،از او گفتوگوس��ت .قادري که عالم امکان را از
کتم بيرون کشيد و خالقي که جهان و جهانيان را از عشق
و محب��ت آفريد .محمد ‘ [را] آفريد که دو ميمش در
حقيقت مايه ملک اس��ت و حايش درياي رحمت را فلک.
دالش نشانه دوام است و شافع روز قيام .و پس از آن ،ابن
وصي باالصل بالفصلش علي بن ابيطالب× را برگزيد
عم ّ
که واس��طه مابين خدا و بنده است و با محمد‘ از یک
نورش بدانيد که مر شما را به حق رساننده است و دولتش
هميش��ه پاينده .يازده فرزن��د ارجمندش همه مظهر ذات
سیما حسنين
خدايند و کارشان از کار ساير بندگان جداّ .
که يکي را دست تمنا باده تو ّال در جام کرد و يکي را شاهد
طره طرار يار
شهادت س��اغر ،محبت در کام .او پايبست ّ
9
شد و اين تا قيامت مست رخسار دلدار.
مؤلف در سبب نگارش کتاب نوشته است:
سالها بود که شوق ش��رفيابي آستان ملک پاسبان امير
مؤمنان و موالی متقيان× در س��ر و ذوق زيارت شهيد
راه خدا ابا عبداهلل الحس��ين× و ساير شهدا در دل بود؛
ول��ي بخت معاند و اقبال نامس��اعد از وصول آن فيض عظما و مراتب
کبرايم بازداش��ت و همه اميدم بر طاق حرمان گذاش��ت  ...تا اينکه
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در ايام عاش��ورا دس��تخط مرخصيم صادر گردي��د .صبح چهاردهم
محرم الحرام س��نه  1273هجري [ قم��ری ] از خانه حرکت کرده ،از
دروازه دوالب (از درواز هه��اي قديمي تهران) ب��ا چند نفر از احباب
10
بي��رونآم��دم.

• مؤلف ،س��فر خوي��ش را در صبح چهارده��م 1273ق از تهران آغاز کرده اس��ت و از
ش��هرهاي همدان ،کرمانشاه و قصرشيرين گذش��ته و به بغداد ،کاظمين ،سامراء ،کربال
رفته و سپس راهي نجف اشرف شده است.

ورود به بغداد و کاظمين

دوش��نبه بيس��توهفتم صفر المظفر پيش از طلوع آفتاب برخاسته ،خود را به لباس
نظام آراسته ،مقارن تپه سالم 11،صبح صادق دميد و وقت نماز گرديد .پياده شده ،دوگانه
ب��ه حکم معبود يگانه ب��ه جاي آورده که هنگام طلوع آفتاب رس��يد و گنبد مطهر من ّور
کاظمين‘ چون ش��عاع نور و شعله طور ،از دور نمايان گرديد .جذبه شوق ،بيخبرم از
12
خود کرده ،ايستاده مختصر زيارتي نمودم.
بغداد شهري بزرگ و نيکوست و يک فرسنگ دوره اوست .هر طرفي پنجاه برج دارد.
س��ه دروازه دارد که راهگذار از آنجا راه ميسپارد؛ يکي دروازه عجم است که مشهور به
دروازه معظم اس��ت؛ یکی دروازه س��لطانی اس��ت و یکی دروازه سلمان است که از آنجا
13
گذشتن ،به نهايت آمال شيعيان است .بغداد در اصل «باغ داد» بوده است.
حد و امر؛ زيرا
از بغداد کهنه تا کاظمين ،يک فرسنگ بيشتر است و صفاي راهش بي ّ
اول
که مقام وصول اس��ت و خاطر به حصول مرام ،مشغول .گذشتن از جسر (پل) و آبِ ،
بغدا ِد کهنه اس��ت و قلب عاشق به زالل عنايت جوادين (امام کاظم و امام محمدتقي×
تش��نه .به حمام رفته ،غس��ل نموده ،احرام زيارت بس��تم و رش��ته تعلق از همه عاليق
گسس��تم ،که يکي از خدام بااحتشام که آقا سيد محمد نام داشت ،تشريف آورده [ما را]
با همراهان داخل صحن مبارک گردانيد و به آمال دلم رس��انيد .پيوسته در اين مضمون
ميسفتم و ميگفتم:
آن بهشتي را که حق فرمود و ما را وعده داد
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راستي گر خواهي آن ،اين است اي دل شاد باش
در آنجا زيارت مختصري نموده ،آمده بر در رواق مهر اش��راق مانده ،به مضمون «ال
تدخلوا بيوت النبي ا ّال أن يوذن لکم» دعاي اذن خواندم و پاک يزدان را سجودي نمودي،
سر بر آستان آن دو نبیره پيغمبر آخرالزمان سودم .با کمال عجز و انکسار چون بندگان
ارادت ش��عار ،داخل بقعه مطهر من ّور جوادين امام موس��ي کاظ��م و امام محمد تقي×
گشتم و اين فرد (تکبيت) را بر صفحه خاطر نوشتم:
رب که ميگردم به کوي دوست
اين منم يا ّ
يا که ميبينم به خواب و يا که ميباشد خيال

• ب��ر در رواق مهر اش��راق مانده ،به مضمون «ال تدخلوا بيوت النب��ي ا ّال أن يوذن لکم»
دعاي اذن خواندم و پاک يزدان را س��جودي نمودي ،س��ر بر آستان آن دو نبیره پيغمبر
آخرالزمان س��ودم .با کمال عجز و انکس��ار چون بندگان ارادت شعار ،داخل بقعه مطهر
منور جوادين امام موسي کاظم و امام محمد تقي× گشتم
ّ

بالجمل��ه کاظمين به قدر هزار خانوار جمعي��ت دارد .پنج رباط و چهار حمام دارد.
باغاتش بس��يار و نخلستانش بيش از عرض و اظهار .صحن مبارک کاظمين يکصدوسي
ذرع 14اس��ت از حس��ب عرض و طول .جناب امام موس��ي و جناب امام محمدتقي×
در ميان يک ضريح مدفون ميباش��ند که از پوالد اس��ت؛ ليکن صورت قبر مطهر من ّور
قبه مبارک آن دو حجت
آن دو بزرگ��وار ک��ه مايه اميدواري زواران ارادتبنياد اس��تّ .
خدا يکي اس��ت و ليکن گنبد از خارج (بيرون) دوتاس��ت و هر دو طالست .چهار مناره
ب��زرگ دارد ک��ه طول هر يک ،چهل ذرع اس��ت و چهار مناره کوچ��ک که از نصف به
باال طالس��ت .ايوان مطهر نيز طالس��ت و هرگاه از جواهر باشد ،بهجاست .در پشت سر
قبه من ّور
حضرت ،مس��جدي بسيار بزرگ اس��ت که يک درش از ميان قبه مطهر استّ .
را نيز سالطين صفويه ساختهاند و به آن واسطه خود را در قبههاي بهشت انداختهاند.
ميان قبه سقف و ديوار ک ً
ال طالست .در وسط صحن مبارک بقعهاي است که دو نفر از
15
اوالدهاي امام موس��ي× در آنجا مدفون ميباش��ند.
147
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به سوي سامرا
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روز هفتم ربيعاالول ،س��ه س��اعت به غروب مانده ،از کاظمين عازم
س��رمنرأي» 16شده ،آن ش��ب را در مکان باصفايي به سر بردم .چون
« ّ
صبح برآمد و هنگام توقف به س��ر ،س��وار ش��دم و از راه عليآباد براي
مسرت
س��رمنرأي رهسپار .زواران بسياري در آن راه همراه بودند و به ّ
ّ
راه آن من��زل ميپيمودن��د تا اينکه پنج س��اعت از روز گذش��ته ،وارد
رباط جديده گرديديم و به منزل رس��يديم؛ زيرا که دارالسالم بغداد الي
جديده پنج فرس��نگ اس��ت و راهش هموار و بيسنگ .از رباط جديده
الي ينکيجه چهار فرس��نگ اس��ت و از همواري راه��ش نه جاي توقف
و درنگ .در راه دهات بيش��مار دارد و آباداني بس��يار .يکنيجه به قدر
رعيت داشت و نخلس��تان خرماي خوب برآرد .همه آب
بيس��ت خانوار ّ
آن محال (محالت) از رودخانه دياله اس��ت .از ينکيجه تا خاننجار پنج
فرسنگ است .شش ساعت از روز گذشته ،وارد خان نجار شده ،آسوديم
و ب��ه راحت غنوديم ...چون صبح طالع ش��د ،نماز کرده از خاننجار بار
بستيم و بر باره همت نشستيم .از خاننجار تا ُس ّرمنرأي شش فرسنگ
اس��ت .اکثر اين راه جنگل است و عبورش بسيار مشکل  ...به آبانباري
که يک فرس��نگي سامره است رسيديم .از آنجا حصاربندي شهر سامرا
و گنب��د مطهر عس��کريين پيدا گرديد و روان تش��نهام به زالل عنايت
رسيده .در آنجا از دور زيارت کرديم و آن يک فرسنگ (باقيمانده) را
نيز سپرديم.
چون آقا سيد حس��ين کليددار پيشتر آدم فرستاده بود ،خانه نايب
س��امره را خالي کرده وارد ش��ديم و پس از ورود ،به حمام رفته ،غسل
زيارت کرده ،بيرون آمديم و مهياي زيارت ش��ديم .در آن بين آقا سيد
علي ،پس��ر آقا س��يد حس��ين کليددار 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 اينک به درگهت
دارم اميد آنکه 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»ت
بخشا کنون به حضرت خيرالبشر مرا
بعد از آن داخل آستان مبارک امامين همامين گرديدم و به مراد دل رسيدم .با کمال
راحت زيارت کردم و بر آستانش��ان س��جودي آوردم .پس از آن در پشت سر جناب امام
عس��کري × زيارت نرجسخاتون (والده امام زمان) نموده ،در زير پاي امام حس��ن×
زيارت حکيمهخاتون ،دختر امام علي النقي× را کرده ،طواف مرقد مطهرشان ميکردم...
بقعه هيچيک از ائمه ،به بزرگي اين بقعه مبارک نيست و گنبد من ّور نيز بزرگتر از ساير
گنبدهاي ائمه هدي اس��ت .به قدر يک کمربند در دوره گنبد طال ش��ده و مابقي از گچ
سفيد است .يک ايوان بزرگ دارد از طرف قبله و يک کفش َکن .اصل بناي گنبد و صحن
از [زمان] صفويه بوده اس��ت؛ ليکن احمدخان دنيلي تعمير نموده است .ضريح مقدس از
پوالد است و ميان بقعه مطهر تا دو ذرع از ديوار ،سنگ است که نصب نمودهاند و از هر
دو ذرع به باال تا س��قف ،آيينه اس��ت و بارگاه مبارک بسيار باشکوه است و دو منار در دو
طرف گنبد مطهر اس��ت که هر يک تخميناً بيس��ت ذرع است و صحن مبارک از حسب
طول و عرض نود ذرع در نود ذرع است .صحن ديگر در پشت سر است که آن نيز چهل
[و] پنج ذرع طول و همان قدر عرض دارد.
17

• به قدر يک کمربند در دوره گنبد طال شده و مابقي از گچ سفيد است .يک ايوان بزرگ
دارد از طرف قبله و يک کفش َ
کن .اصل بناي گنبد و صحن از [زمان] صفويه بوده است؛
ليکن احمدخان دنيلي تعمير نموده است .ضريح مقدس از پوالد است

بعد از زيارت عسکريين‘ عزم زيارت حضرت صاحبالزمان #نموده ،آمده ،داخل
مسجد مطهر شده در برابر درب سرداب مبارک ايستاده ،نخست سر بر آستان همايونش
سودم و با ارادت چنان ميسرودم و عرض مينمودم:
جانها فداي جان تو يا صاحبالزمان
سرها بر آستان تو يا صاحبالزمان
تو صاحبزماني و ما جمله بندگان
هستيم در امان تو يا صاحبالزمان
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پس از دعاي اذن ،داخل س��رداب مبارک ش��ده ،در کِرياس (درگاه) سرداب ايستاده،
اذن ديگر که وارد شده [است] خوانديم و داخل سرداب گرديديم و زيارت نموديم .ايواني
که چاه غيبت آن حضرت در آنجاست ،تخميناً دو ذرع و نيم طول و دو ذرع و نيم عرض
نبت[کاري] 18بوده؛ چنانکه قدري
دارد و چنان مينمايد که مجموع آن ايوان از چوب ُم ّ
از آن باقي اس��ت و کتيبه دور که به خط کوفي نوش��تهاند[ ،هنوز] باقي است .و چاه در
اول ،چاه نبوده است؛ بلکه چون محل غيبت بوده است ،از کثرت برداشتن خاک به جهت
تيمن و تبرک تخميناً به قدر دو ذرع گود است .سنگي از مرمر تراشيدهاند [مربع شکل]
ّ
و بر در چاه گذاش��تهاند و آن ايوانچه را براي سرداب مبارک مثل صندوقخانه ميباشد و
اصل س��رداب چهار ذرع عرض و هفت ذرع طول دارد و در پش��ت سرداب از براي کسي
که رو به قبله ايس��تاده باش��د ،يک سرداب ديگر اس��ت که نماز زيارت را ،چه مرد و چه
زن ،در آنجا [اقامه] ميکنند و از کِرياس تا باال که داخل مس��جد ميش��وند ،بيست پله
دارد و گنبد مس��جد از کاش��ي است و آن مس��جد صحني ندارد و از کفش َکن که داخل
ميش��وي ،ايواني اس��ت و از ايوان رو به قبله داخل مسجد ميشود 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 مدينه طيبه خارج کردند و به س��امره آوردند ،ميفرمودند« :خرجت من
بس��ر من رأي کرها و إن خرجت منها خرجت کرها ».ش��خصي
المدين��ة کرهاً و دخلت
ّ
ع��رض کرد :از چه بابت اين فرمايش را ميفرماييد؟ فرمودند« :لطيف هوائها و قلة دائها
19
و عذب مائها»؛ يعني به جهت پاکيزگي هوايش و کمي دودش و ش��يريني آبش.
چون ده روز توقف سر آمد و عيد مولود جناب پيغمبر (ص) به بر ،در صبح عيد زيارت
نمودم و نوکرها را تأکيد کردم تا من از زيارت مراجعت کنم ،بارها را بار کرده و اس��بها
س��امره هفدهم ماه ربيعاالول بود و کميت
را در زير زين حاضر کنيد .باالخره عزيمت از
ّ
20
تقديرم از راهي که رفته بود ،مراجعت نمود.
زيارت اصحاب رسول اکرم|

از کاظمين تا س��لمان [مدائن] هفت فرس��نگ تمام اس��ت و زي��ارت آن حضرت
21
الزم به فرموده امام اس��ت .در وس��ط راه آب [رودخانه] دياله اس��ت که از يعقوبيه
ميآي��د و در آنجا ب��ه [رودخانه] دجله ميري��زد و بر او ميافزاي��د .نيمه راه را نيز
س��پرده ،وارد صحن جناب س��لمان گش��تيم .با کمال نيازمندي و خرسندي ،در بقعه
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آن جناب داخل گش��ته ،زيارت نموديم .روز ديگر به تماش��اي طاق کس��ري رفتم .از
صحن جناب س��لمان تا طاق کس��ري به قدر پانصد قدم است و زياده از حد آن طاق،
بزرگ و محتش��م است .دهنه طاق بيس��توپنج ذرع و طولش پنجاه ذرع و ارتفاعش
چهل ذرع اس��ت و دو پيشايوان نيز هر يک بيس��توپنج ذرع اس��ت و از سقف طاق،
همان جايي که در [هنگام] تولد جناب خاتم انبيا شکس��ت خورده بود ،االن [س��ال
1273ق] خراب ش��د [و] آجرهايش ريخته و از يکديگر گس��يخته اس��ت.
از طاق کس��ري تا بقعه حذيفة بن يمان و عبداهلل ک��ه از اصحاب جناب پيغمبر اکرم
ميباش��ند ،دوهزار قدم اس��ت و ايش��ان نيز از صحابه محترم .داخل صحن ايش��ان که
ميشوي ،در برابر ايواني است .از ميان ايوان طرف دست راست ،مقبره حذيفه است و در
طرف چپ ،مقبره عبداهلل؛ هر يک صندوقي از چوب دارند .بعد از زيارت آنجا ،مراجعت
به منزل نموده ،آن روز و آن شب را نيز در خدمت جناب سلمان بوده [سپس] مراجعت
نمودم  ...وارد بغداد شده و از جسر گذشته ،به کاظمين’ وارد شديم و مهياي شرفيابي
22
به عتبات عاليات عرش درجات گشتيم.

• هواي س��امرا چون بهش��ت اس��ت و خاکش عنبر سرش��ت .چون حض��رت امام علي
النقي× را از مدينه طيبه خارج کردند و به سامره آوردند ،ميفرمودند« :خرجت من
بسر من رأي کرها و إن خرجت منها خرجت کرها ».شخصي عرض
المدينة کره ًا و دخلت
ّ
ک��رد :از چ��ه بابت اين فرمايش را ميفرماييد؟ فرمودن��د« :لطيف هوائها و قلة دائها و
عذب مائها»؛ يعني به جهت پاکيزگي هوايش و کمي دودش و شيريني آبش.

از کاظمين تا کربال

س��يم ماه ربيعالثاني در اول طلوع [آفتاب] ش��رفياب حضور جوادين’ شده،
در روز ّ
مرخصي حاصل کرده ،به منزل آمده ،سوار شديم و به آرزوي زيارت جناب سيدالشهداء
رهسپار [گرديديم] .چون از بغداد کهنه گذشتيم  ...از آنجا سوار شده ،به رباط خانزاد
که از کاظمين تا آنجا پنج فرسنگ است ،رسيده ،وارد شديم و منزل کرديم .از خانزاد
تا [ش��هر] مصيب [مسيب] شش فرسنگ اس��ت و هر دو فرسنگ راه ،يک رباط است از
براي توقف و درنگ .دو فرس��نگي خانزاد ،خانبيرونس [خانيونس ،خاننصف] است و
151
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در زمس��تان و تابستان از براي متردين بهترين مونس و از خانبيرونس تا خانمزراقچي
دو فرسنگ است  ...نزديکي [شهر] مصيب که گنبدهاي مقبره محمد و ابراهيم [طفالن
مس��لم بن عقيل] پديدار گرديد و روانم متألّم گرديد ،خود را بر آس��تانه ايشان کشيدم و
به مرام و مقصود دل رس��يدم .نخس��ت زيارت نموده ،نماز [اقامه] کردم[ .مرقد] طفالن
مس��لم دو گنبد از کاش��ي دارند و هر دو صورت قبر مطهر ايشان در زير يک بقعه است.
صحن کوچکي با روح و صفا دارند.

جدا حضرت ابيعبداهلل الحس��ين × را بوس��يدم .پس از آن ،آس��تان عر شنشان را
بوس��يده ،بر در ايس��تاده ،دعاي اذن خوانده ،داخل آن بقعه مطهر منور ش��دم .در
براب��ر ضري��ح مبارک آن غريب تش��نهکام و وحيد مظلوم ايام و قبله انام ايس��تاده،
ب��ا عج��ز و نياز زي��ارت نمودم .بعد به آس��تان َمل ِک پاس��بان خس��رو ناس حضرت
عباس × آمده ،غبار درگاهش را به چش��م ارادت کش��يده و زمين بوس��يده ،دعاي
اذن خوان��ده ،داخ��ل بقع��ه مطه��ر من��ورش گردي��دم.

• وارد صحن جناب س��لمان گشتيم .با کمال نيازمندي و خرسندي ،در بقعه آن جناب
داخل گشته ،زيارت نموديم .روز ديگر به تماشاي طاق کسري رفتم .از صحن جناب
س��لمان تا طاق کس��ري به ق��در پانصد قدم اس��ت و زياده از حد آن ط��اق ،بزرگ و
محتشم است .دهنه طاق بيستوپنج ذرع و طولش پنجاه ذرع و ارتفاعش چهل ذرع
است و دو پيشايوان نيز هر يک بيستوپنج ذرع است و از سقف طاق ،همان جايي
ک��ه در [هن��گام] تولد جناب خاتم انبيا شکس��ت خورده بود ،االن [س��ال 1273ق]
خراب شد [و] آجرهايش ريخته و از يکديگر گسيخته است.

• از يک فرس��نگونيم به کربال مانده ،نخلس��تان اس��ت و متصل باغ و بس��تان .يک
زوار ،مايه اميد.
فرس��نگي کربالي معلي پل س��فيد اس��ت و گذش��تن از آنجا براي ّ
همهجا در زير س��ايه نخلس��تان حس��يني ميرود و هر وقت آن آب و نهر را ميبيند،
چند [قطره] اش��ک ميريزد و آه از دل ميکش��د .بالجمله به شهر کربالي معلي وارد
خدام به استقبال رسيد و هادي گرديد.
نشده ،در بيرون دروازه يکي از ّ

از مصيب تا کربالي معلي پنج فرس��نگ اس��ت و همه کس را آنجا اصل و قصد
و آهن��گ .وق��ت برآمدن آفتاب از آنجا حرکت کرده ،اح��رام طواف کوي جناب ابا
عبداهلل الحس��ين × بس��تم و بر باره اميد نشستم .در وسط راه به تپه سالم رسيدم
و خود را باالي تپه کش��يدم .اگرچه از کثرت نخلي که تازه رس��يده و بلند گرديده
اس��ت ،گنبد مطهره پيدا نيس��ت ،ليکن زيارت نمودم و سر به خاک آن تپه مبارک
س��ودم .پس از آن راه پيمودم .از يک فرسنگونيم به کربال مانده ،نخلستان است و
متصل باغ و بس��تان .يک فرس��نگي کربالي معلي پل سفيد است و گذشتن از آنجا
براي ز ّوار ،مايه اميد .همهجا در زير س��ايه نخلس��تان حسيني ميرود و هر وقت آن
آب و نهر را ميبيند ،چند [قطره] اش��ک ميريزد و آه از دل ميکش��د .بالجمله به
خدام به اس��تقبال رسيد
ش��هر کربالي معلي وارد نش��ده ،در بيرون دروازه يکي از ّ
و ه��ادي گرديد .به خان��ه حاجي غالمعلي ش��ماعي که در جوار [ب��ارگاه] حضرت
عب��اس × اس��ت ،منزل کرديم .ب��ه حمام رفته ،غس��ل کرده ،وق��ت غروب داخل
صحن مبارک ش��ده ،آس��تانه عرشنش��ان ش��هيد راه خدا و غريب مظلوم سر از تن
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بالجمله بعد از زيارت ،به منزل مراجعت کردم و ش��کر اين نعمت به جاي آوردم .روز
ديگر عاليجناب س��يد درويش را که زيارتنامهخوان و از جمله ذاکرهاي سيدالشهداء×
اس��ت ،گفتم خيال زيارت خيمهگاه دارم .در همان وقت به خيمهگاه مشرف شدم؛ ديدم
مجلس تعزيهداري فراهم اس��ت و زمان اش��ک و آه و ماتم .س��يد درويش حسينيکيش
در آن روز چن��ان روضه خواند که زمين و آس��مان به گريه درآم��د .خيمهگاه در بيرون
دروازه قبله اس��ت و از صحن مطهر تا آنجا به قدر هزار قدم بيش��تر اس��ت و در زمين
پس��تي واقع است و به ترکيب (شکل) چادر قلندري (چادری که سقف گنبدی و ستونی
در میان دارد) ساختهاند .در پيش روي آن چادر ،از دو طرف تمثال کجاوهها را از گچ و
آجر طرحي انداختهاند و ديواري در اطرافش کش��يده ،طاقنماها دارد و در گوش��ه دست
راست صحن آن جا اتاقي است مشهور به حجله قاسم× .در زير خيمهگاه ،چاهي است
که مش��هور به چاه حضرت عباس× اس��ت و مردم تيمناً و تبرکاً از آن چاه آب کشيده،
صورت خود را ميش��ويند و بر قاتالن جناب سيدالشهداء× لعنت ميگويند .قبر محمد
بن فهد حلّي که يکي از علماي مشهور است ،در باغ خيمهگاه است .وقت غروب ،مراجعت
ب��ه خدمت جناب سيدالش��هداء× نموده ،زيارت کردم و به منزل رفتم و س��پاس پاک
23
يزدان گفتم.
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در وصف برخي بناهاي کربالي معلي
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کربالي معلي قلعه محکمي دارد و درون آن تخميناً نيمفرسنگ است و مکان متوقفين
از مجاور و مسافر تنگ .آن قلعه را صد سال پيش از اين آصفالدوله هندي کشيده و به
تمناي دنيا و آخرت خود رس��يده .ش��ش دروازه دارد :دروازه بغداد ،دروازه نجف ،دروازه
خيمهگاه ،دروازه ُح ّر ،دروازه امام جعفر صادق× و يکي باب الخان .چهار مس��جد دارد
که يکي مش��هور به مس��جد سني که قاضيعس��کر در آنجا نماز اقامه ميکند و ديگري
مس��جد مير س��يد که علينقي مجتهد [در آن] نماز [اقامه] ميکند و يکي مس��جد مادر
شاه مغفور که جناب حاج ميرزا محيط در ظهرها ،در آنجا نماز [اقامه] ميکند و مسجد
باالي سر مبارک حضرت امام شهيد غريب .و چهار مدرسه دارد :يک مدرسه گوشه صحن
مبارک اس��ت که حسنخان ايرواني ساخته و يکي مدرس��ه هندي و يکي مدرسه ميرزا
علينقي و يکي مدرس��ه ترکها .سقاخانه صحن مبارک پنج باب است .شش نفر مجتهد
معروف دارد؛ يکي حاج ميرزا علينقي طباطبا و يکي ش��يخ محمد طاهر رش��تي و يکي
شيخ محمدحسين قزويني و يکي حاج ميرزا محيط و يکي شيخ زينالعابدين مازندراني
و يکي مال آقا دربندي.
به قدر ششهزار خانه در کربالي معلي است و روي هم ،هر خانه را شانزده نفر برآورد
کردهاند که صدهزار جمعيت عرب و عجم اس��ت .صحن مبارک جناب سيدالش��هداء×
ش��ش درب دارد :ب��اب قبله ،ب��اب قاضيالحاجات ،باب صحن کوچک ،ب��اب الصدر ،باب
سلطان و باب زينبيه .صحن مبارک نود ذرع طول و هفتاد ذرع عرض دارد.
باب قبله از دو طرفِ باب ،چهارده حجره تحتاني و فوقاني دارد و در داالن باب قبله،
س��قاخانهاي است که آقا س��يد ابراهيم مجتهد قزويني ساخته است و از طرف باب قبله
که کس��ي داخل ميشود ،مقابل ايوان طالس��ت که درب رواق و بقعه مطهر منور جناب
سيدالش��هدا× از ميان ايوان طالس��ت و گنبد مطهر منور با دو سه منارههاي دو طرف
ايوان نيز طالس��ت ک��ه خاقان آغامحمدخان قاجار طال کرده اس��ت و اص��ل بناي بقعه
مطهره را آلبويه ساخته و بعد صفويه تعمير کردند و از ايوان داخل سقيفه ميشود و از
س��قيفه سه درب پهلوي يکديگر دارد که داخل قبر مبارک ميشوند .بالجمله در زير آن
مکرم که رفيعتر از عرش اس��ت ،در هر س��اعتي هزار صاحبدر ِد رنگزرد و با چشم
بقعه ّ
اش��کآلود و اشک خونپالود ،س�� ِر ارادت بر آن آس��تان نهادهاند و بر روي هر کس باب
اجابت گشادهاند.
ضري��ح مب��ارک آن حضرت ،يکي از پوالد اس��ت و يکي از نق��ره و در ميان دو ضريح،
صندوق مبارک و در زير صندوق مطهره منوره ،مدفن انجم پاکي که بيس��ر اس��ت و پاره
پاره از تير و نيزه و شمشير و خنجر است؛ يعني غريب وحيد ،آشکار کننده کلمه توحيد،

قلب پاک پيغمبرُ ،سرور دل اميرالمؤمنين حيدر ،پاره جگر حضرت فاطمه زهرا÷ ،گوشواره
عرش خدا ،آنکه اس��باب مغفرت براي جهانيان است؛ آنکه مهرش وطن اصلي مخلوقات
است و آنکه واليتش مايه نجات است؛ آنکه آفريدگارش خود را مسئول دیَ ِ
ت خون او نمود
(يا ثاراهلل و ابن ثاره)؛ آنکه تربتش شفاي بيماران است و دعاي هر داعي در تحت ُق ّبهاش
قبول حضرت يزدان ،و آنکه ائمه هدي از ذريّه اوست و آنکه در قيامت ،مغفرت بسته به
شفاعت اوست؛ يعني امام اباعبداهلل الحسين×.
در پايين پاي مبارک حضرت ،متصل به ضريح مبارک جناب سيدالش��هداء× ضريح
مطهر منور شبيه پيغمبر و نور ديده حيدر ،جوان هجده ساله حسين تشنهجگر حضرت
علياکبر× است .بالجمله ساير شهداء در زير پاي علياکبر 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��ريها در آنجا نماز اقامه ميکنند و از درب صحن کوچک که داخل ميشوي ،طرف
يمين ،منار کاشي است که مشهور به منار کاکاست و از آنجا به بقعه مطهر سه کفشکن
دارد و از طرف قبله ،دو کفشکن و از درب زينبيه که داخل ميش��وي در آن جا نيز دو
کفشکن دارد.
قبور اشخاص مشهوري که در رواق مبارک است (از طرف باب قبله که داخل ميشوي
به طرف شرقي):
قبر مرحوم محمدعلي ميرزا ،پس��ر مرحوم خاقان مغفور فتحعليشاه و چسبيده به بقعه
مطهره ،پهلوي آن در يک صندوق ،قبر سيد علي و آقا باقر بهبهاني؛ قبر مرحوم امينالدوله
هندي؛ قبر مرحوم ميرزا تقيخان اميرکبير؛ قبر مرحوم حاج ميرزا آغاسي؛ قبر جهانگير ميرزا؛
پسر مرحوم نايبالسلطنه؛ قبر حاج مال صالح قزويني؛ قبر ميرزا مهدي شهرستاني؛ قبر حاج
مهدي کليددار.
از باب قاضيالحاجات که داخل ميشوي و از باب صحن کوچک:
قبر آقا س��يد ابراهيم قزويني؛ روبهروي آن ،قبر آقا سيد مهدي ،برادر آقا سيد محمد و
شيخ محمدحسين صاحب اصول .در داالن صحن کوچک ،قبر شيخاالسالم قزويني است و
قبر آقا سيد مهدي پدر ميرزا صادق ،داماد آقا سيد محمد .قبر آقاحسين ،پدر حاجبالدوله
در پهلوي سقاخانه دولتي [است].
قتل��گاه جاي اش��ک و آه و ناله جانکاه اس��ت .نظ��ر به اينک��ه رواق و بقعه مطهر را
کرس��يوار س��اختهاند ،چهار پله ميخورد تا داخل قتلگاه ميش��ود و االن بالتشبيه مثل
سرداب کوچکي است .و جاي قتلگاه دورش محجر سنگ دارد و رويش دري دارد و چون
تربت از آنجا پيش از اينها برداش��ته بودند ،بسيار گود شده است و از قتلگاه که بيرون
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ميآيي ،قبر حبيب بن مظاهر اس��ت که والده آقاخان ،ضريح برنجي از براي وي س��اخته
اس��ت .و سعادت آن پيرمرد شهيد آنقدر بوده اس��ت که مثل قاپوچي [حاجب ،دربان]،
ضري��ح وي در درب بقع��ه مطهر اتفاق افتاده که زوار در اول ورود و بيرون آمدن از حرم،
آن پيرمرد شهيد باسعادت را زيارت ميکنند.
صحن مبارک حضرت عباس را مرحوم حاجي محمدحس��ين ساخته است و به اتمام
گنبد مبارک و دو منار کاشي را نيز 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 منارهها تخميناً هر
يک ،سي ذرع طول دارد .از ايوان که داخل رواق مطهر ميشوي ،يک در است و از رواق،
دو درب است که داخل بقعه منور ميشود و ضريح مبارک ،يکي از پوالد است و يکي از
نقره ،و علمهاي بسيار در ميان بقعه مطهره آويختهاند و اشک زوار را در آنجا ريختهاند.
24
همه روزه در ايوان و رواق مبارک روضهخواني ميشود.

• و جاي قتلگاه دورش محجر سنگ دارد و رويش دري دارد و چون تربت از آنجا پيش
از اينها برداشته بودند ،بسيار گود شده است و از قتلگاه که بيرون ميآيي ،قبر حبيب
بن مظاهر است که والده آقاخان ،ضريح برنجي از براي وي ساخته است.

عزيمت به جانب کوفه

در هفدهم ماه ربيعالثاني ،پيش از طلوع فجر ،ش��رفياب آس��تان امام شهي ِد وحيد،
ُکش��ته و مظلوم و مقهور دشمن ،گوش��واره عرش خدا جناب سيدالشهداء× گرديدم
و بر اس��بهاي خودمان س��وار ش��ده ،با همراهان بعد از سه س��اعت از روز گذشته ،به
مقدم (مجدم) رسيديم که از دروازه کربال که مشهور به دروازه نجف است تا مقدم سه
فرسنگ است و به قدر پانصد قدم که از دروازه خارج ميشوي ،مسجدي است که میرزا
نصراهلل اردبیلی زمین آنجا را خرید و مرحوم آقا س��ید کاظم آنجا مس��جدی ساخت.
مال عبدالصمد همداني در اين مکان مدفون اس��ت.
بالجمل��ه يکي را مأمور به گرفتن و اجاره ک��ردن َط ّراده (قايق و زورق بادباني تندرو)
نمودم و خود با همراهان در لب شط فرات به نهار خوردن مشغول شديم تا اينکه َط ّراده
گرفتن��د و حمل و نقل اس��باب نمودند .خ��ود با همراهان به يک َط ّراده نشس��تم .مدت
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س��واري َط ّراده ،نظر به نبودن باد ،اين هش��ت فرس��نگ با توقف براي نماز ،هفت ساعت
طول نکش��يد و در آن اوقات به آن زودي کس��ي به منزل نرس��يد  ...تا اينکه به مسجد
کوفه رسيديم و از َط ّراده پياده گرديديم؛ بقيه آن شب را در قهوهخانهاي که از ني ساخته
بودند ،آرميديم.
از مقدم تا مسجد کوفه ،به [حسب] قدم ،دوهزار قدم است .از در که داخل ميشوي،
رباطي اس��ت که محل توقف ُمکاري (آنکه اسب و ش��تر کرایه میدهد) است .به طرف
چپ که داخل ميش��وي ،صحن کوچک اس��ت که در يک َجنبش حوض آب و چاه است
که زوار با وضو داخل مس��جد شوند و در طرف ديگر ،حمامي است که بحرالعلوم ساخته
و االن داير اس��ت و به جهت تطهير ،هميشه 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 ميکنند و در صحن مس��جد سردابي است مشهور به بيت الطشت و در هر مقامي
ميان مس��جد تختي س��اختهاند از آجر و نيز محرابي ساختهاند .طرف قبله مسجد ،ديگر
حجره ندارد .در سه طرف هفتادوپنج حجره است که همه با درب محفوظ است.

• از مقدم تا مس��جد کوفه ،به [حس��ب] قدم ،دوهزار قدم اس��ت .از در که داخل
ميش��وي ،رباطي اس��ت که محل توقف ُمکاري (آنکه اس��ب و ش��تر کرایه میدهد)
اس��ت .به طرف چپ که داخل ميش��وي ،صحن کوچک است که در يک َجنبش حوض
آب و چاه است که زوار با وضو داخل مسجد شوند و در طرف ديگر ،حمامي است که
بحرالعلوم ساخته و االن داير است و به جهت تطهير ،هميشه گرم و موجود است.

از طرف دست چپ که داخل ميشوي ،از وسط مسجد راهي دارد که به صحن ديگر
ميرود .به آن صحن که رفتي در کنج سمت راست ،متصل به مسجد ،مقبره مطهر مسلم
بن عقيل اس��ت که بقعه دارد و ضريحي از چوب و بر روي آن ضريحي از برنج ساختهاند
و از طرف دس��ت چپ باز در گوش��هاي متصل به مس��جد ،مقبره هاني بن عروه است که
قبر مطهرش از آجر است و هنوز کسي اقدام به ساختن ضريحي و صندوقي نکرده است؛
ليک��ن بقعه برايش س��اختهاند .و به قدر چهل قدم دور از بقعه هان��ي بن عروه ،در کنار
صحن ،قبر مختار ابن ابوعبيده ثقفي اس��ت که مرحوم آقا س��يد کاظم آن را پيدا کرده
و لوحي بيرون آمد و معلوم ش��د که قبر مختار اس��ت .در آنجا نيز حجرات ساختهاند و
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ديوارش بلند و متصل به ديوار مسجد کوفه است که هر کس از خارج نگاه ميکند ،چنان
مينمايد که يک مکان است .بر سر درب مسجد نيز مناري است .بلندي ديوار مسجد به
قدر دوازده ذرع ميشود و از بناي قديم مسجد کوفه به جز ديوار رو به قبله ،ديگر آثاري
نيس��ت و همه تازهساز است .در وسط مسجد يک ستون سنگي است که براي شاخص و
تعيين ظهر شرعي کار گذاشتهاند [که] به قدر سه ذرع طولش ميشود.

• در کنار صحن ،قبر مختار ابن ابوعبيده ثقفي است که مرحوم آقا سيد کاظم آن را پيدا
کرده و لوحي بيرون آمد و معلوم شد که قبر مختار است .در آنجا نيز حجرات ساختهاند
و ديوارش بلند و متصل به ديوار مسجد کوفه است که هر کس از خارج نگاه ميکند،
چنان مينمايد که يک مکان است .بر سر درب مسجد نيز مناري است.

دوازده مقام مسجد کوفه

مقام اول :ستون چهارم ،مقام حضرت ابراهيم×؛
مقام دوم :وسط مسجد است که مشهور به مقام پیغمبر اکرم| است؛
سیم :ستون هفتم ،مقام حضرت آدم؛
مقام ّ
مقام چهارم :ستون پنجم ،مقام جبرئیل و امام حسین× است؛
سیم ،د ّکه حضرت سجاد است؛
مقام پنجم :ستون ّ
مقام ششم :د ِر قبله است که خانه حضرت امیر× بوده است؛
مقام هفتم :محراب و مصالی حضرت است که در آنجا به درجه شهادت فایض شدند؛
مقام هشتم :د ّکه حضرت امام صادق× است؛
مقام نهم :د ّکة القضای حضرت امیر؛
مقام دهم :بیت الطشت است؛
مقام یازدهم :مقام حضرت خضر؛
25
مقام دوازدهم :مقام حضرت نوح.
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 دادهاند .از درب
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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 میشوی ،رو به قبله که میایستی ،طرف
دست چپ ،یک ایوان بزرگی است و در کلگی آن یک اتاق کوچک بیقرینه و طرف دست
راست یک ایوان کوچکتر است و از پهلوی ایوان داخلی ،اتاقی میشود 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��تهاند و از گچ س��فید کردهاند و مشهور است که
حضرت امیر را بر روی آن تخت بعد از شهادت غسل دادهاند و در پشتبام آن چهار صفه،
26
قبه ساختهاند که کاشی کنند .بعد از زیارت ،از آن خانه مبارک بیرون آمده سوار شدیم.
ّ
از مسجد اعظم کوفه تا نجف اشرف

از مس��جد کوفه تا نجف اش��رف یک فرسنگونیم 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 عالیجاه 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��اهمردان 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:
جانها فدای جان تو یا مرتضی علی
مائیم دوستان تو یا مرتضی علی
داریم امید آنکه 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 ،بیستوششم ماه ربیعالثانی س��نه [1273ق] از دروازه بزرگ به قصد
زیارت اهل قبور وادیالس�لام بیرون رفتیم .از دروازه که خارج ش��وی ،به طرف یس��ار ،به
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قدر پانصد قدم که میروی ،اول قبرس��تان وادیالس�لام 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 آنجا 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 میش��وی ،به طرف یمین است و در داالن
آن صفه ،قبر پادش��اه یمن اس��ت .دیوار قلعه نج��ف را مرحوم حاجی
محمدحس��ینخان صدر اصفهانی کشیده است .دور شهر نجف اشرف
به قدر چهارهزار قدم اس��ت و چهارصد مس��جد دارد و علت بس��یاریِ
مس��اجد این اس��ت که چون در اوایل ،مردم جرأت نداشتهاند که مهر
بگذارند و در مس��اجد بزرگ نماز کنند (به دلیل سلطه دولت عثمانی)
لهذا در اکثر خانهها مس��جدهای کوچک ساختهاند که سه نفر و چهار
نفر نماز میکردند.
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 میدهد .باب شرقی رو به بازار
عبافروشها و یکی باب قبله است و یکی باب شمالی است.
از ط��رف باب طوس که داخل صحن مطهر میش��وی ،برابر[ت]
ایوان طالس��ت و ای��وان و دو منار و گنبد مطهر من ّور طالس��ت که
نادر ]ش��اه افشار [ طال کرده اس��ت و از باب اول که داخل میشوی،
رواق اس��ت و چیز غریبی که در آنجا 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 میباش��ند ،هر ش��ب در آنجا مباحثه
علم��ی میکنن��د.
از رواق به ]سوی [ بقعه مطهره دو باب باز است که از پایین پای
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مبارک داخل بقعه منور میش��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.

• دیوار قلعه نجف را مرحوم حاجی محمدحسینخان صدر اصفهانی کشیده است .دور
بسیاری
شهر نجف اشرف به قدر چهارهزار قدم است و چهارصد مسجد دارد و علت
ِ
مس��اجد این اس��ت که چون در اوایل ،مردم جرأت نداش��تهاند که مهر بگذارند و
در مس��اجد بزرگ نم��از کنند (به دلیل س��لطه دولت عثمانی) له��ذا در اکثر خانهها
مسجدهای کوچک ساختهاند که سه نفر و چهار نفر نماز میکردند.

تشرف به مسجد سهله

در دوشنبه غره جمادیاالول سنه  1273هجری وقت طلوع آفتاب به شرف آستانبوسی
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 میباشند،
زیارت کرده ،از آنجا به تپه]ای[ که قبر چهل نفر از صحابه حضرت است و ایشان را شهید
کردهاند که از آن جمله یکی کمیل بن زیاد اس��ت .و از آنجا که گذش��تیم ،قبر میثم تمار
است؛ در آنجا نیز زیارت کرده وارد مسجد کوفه شدیم. ...
سیم جمادیاالول با همراهان به مسجد سهله مشرف شدیم .در درب
در شب چهارشنبه ّ
مسجد سهله دعاهای دخول را خوانده ،داخل مسجد شدیم و یک روح و صفایی در آن مسجد
دیدم که در هیچ گلستانی آنطور صفا ندیده بودم. ...
در وس��ط مسجد سهله مقامی است که هر کسی در شب سهشنبه مابین نماز مغرب
و عش��اء] ،در[ آن ]جا[ دو رکعت نماز ]اقامه[ کند و دعایش را بخواند ،هر مطلب دارد،
به اجابت نزدیک میشود 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 آنجا نیز نماز و اعمال
به جای آوردیم .از مس��جد کوفه تا مسجد س��هله تخمیناً نیم فرسنگ میشود .بالجمله
به مس��جد کوفه مراجعت کرده ،شب را در آنجا به س��ر برده ،دو ساعت از روز گذشته،
در بقع��ه حضرت یون��س زیارت کرده و از آنجا به مقدم آمده با آقامحمدابراهیم ارباب و
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پسرهایش وداع کردیم.
غروب آفتاب به نزدیکی ذیالکفل رسیدیم .ذیالکفل قلعهای است که از آجر و آهک
ساختهاند و در سربلندی اتفاق افتاده (در سرباالیی ساخته شده) و باالخانهها و منظرههای
خوب به طرف دریا ]رودخانه[ دارد .تعدادی یهودی آنجا منزل دارند .یهودیها از اطراف
خدامش همه یهودیاند .بقعه دارد و صندوقی و روی
و اکناف عالم آنجا به زیارت میآیندّ .
صندوق را پرده کشیده و علمها آویخته و به جای کتیبه ،به خط یهودی ]عبری[ نوشتهاند.
از آنجا که گذشتیم به تپه نمرودی رسیده و در پایین آن تپه ،مقام به آتش انداختن
28
حضرت ابراهیم خلیل است .از آنجا که گذشته ،به قریه اوینه رسیدیم.
ادیب الملک بعد از توقفی کوتاه در روستای طویرج (بین راه نجف و کربال) در ششم
جمادیاالول 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.
27

• ذیالکفل قلعهای اس��ت که از آجر و آهک س��اختهاند و در س��ربلندی اتفاق افتاده (در
س��ــرباالیی س��اخته ش��ده) و باالخانهها و منظرههای خوب به طرف دریا [رودخانه] دارد.
تعدادی یهودی آنجا منزل دارند .یهودیها از اطراف و اکناف عالم آنجا به زیارت میآیند.

وی در بیستوسوم جمادیالثانی وارد قم شد و پس از زیارت آستانه مقدسه حضرت
فاطمه معصومه÷ و برخی امامزدگان دیگر ،مالقات با عدهای از علما و رجال سیاس��ی،
به تهران بازگش��ت .او که در س��ال 1287ق حکمران قم بود ،در سفرنامهاش گزارشی از
حرم مطهر این شهر و برخی ویژگیهای 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  28ذیحجه 1302ق براثر سکته
29
قلبیدرگذش��ت.
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