
سفرنامه يکی از علمای 
اصفهان به عتبات

ابوذر بریری

چکيده
»روزنامة ســفر مشهد، مکه و عتبات« عنوان سفرنامة دوازده ماهة مريزا حسن موسوي 

اصفهاين اســت. بخش مربوط به عتبات اين سفرنامه در اين نوشتار آمده که دربردارندة نکات 

ارزشــمند تاريخي، جغرافيايي، مردم شــنايس و اعتقادي فراوان است.مهم ترين ويژگي هاي 

سفرنامة اين دانشمند و فقيه اصفهاين عبارت اند از: ذکر متام جزئيات مشاهده شده با نام 

دقيق اشــخاص و نظر نويسنده دربارة آنان، بيان اعامل زيارت و اصطالحات خاص زيارت 

در يکصد سال پيش، گزارش دقيق و روزبه روز سفر به همراه نام افرادي که در وقايع آن 

روز نقش داشته اند و نوع رفتار آنان با نويســندة سفرنامه، گزارش وضع آب و هواي عتبات 

عاليات و خوراکي هايي که در فصل گرما مرصف مي شده است و ... 

نويسنده به قدري در کار خود دقيق بوده که حتي بهاي متام کاالها و خدمايت که به او 

ارائه شده و نيز ميزان خويب و بدي هر چيز و هر کس را از نظر دور نداشته است. 

واژگان کليدي: مريزا حسن موسوي اصفهاين، سفرنامه، عتبات، زيارت.
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میرزا حســن موسوی اصفهانی )1267 ـ 1345ق( يکي از علماي شهر اصفهان بود که در 
ســال 1315ق طی سفری که از طريق مشــهد، روسیه، اسامبول و مصر به مکه معظمه داشته، 
در هنگام بازگشت، به زيارت عتبات عالیات نیز توفیق يافته و خاطرات اين سفر را که حدود 
12 ماه به طول انجامیده، با عنوان »روزنامه ســفر مشــهد، مکه و عتبات« به نگارش در آورده 
است1. چون بخش مربوط به عتبات اين سفرنامه حاوی نکات قابل توجه برای مسافران عتبات 

عالیات بود، در اين فرصت تقديم خوانندگان می شود.

ورود به کربال
ما قريب ظهر وارد کربا شــديم. از َخلق بســیاری به اســتقبال و تماشای حاجی ها آمده 
بودند. راه بســیار باصفــا بود. همه اش َمرغزار2 بود. ما از توی مرغــزار می آمديم و کنارش تا 

بیشتر راه، نهر فرات بود و گوسفند زياد در اطرافش چرا می کردند.
گنبد مطهر را در وسط راه، حقیر ديدم. بعضی از مردم پیشتر ديده بودند. در ابتدای شهر، 
جّمال3 ملعون شــتر کجاوه را خوابانید و کجاوه را خواســت زمین گذارد. عّکام ها4 با او بنای 
نزاع را گذاشــتند. باالخره او پیش برد. کجاوه را گذاشــت و شتر را برد. ناچار کجاوه را بار 
االغی کردند و تا منزل که خیلی هم نزديک بود، يک  هزار و ده شاهی گرفتند و من و حاجی 

پیاده آمديم تا منزل.
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مقام تل الزینبیه فی کربالء



منزل، خانه حاجی احمد شــیرازی بود که حال مرحوم شده و حاجی محمدحسن نامی از 
ورثه اجاره کرده، ما از او اجاره کرديم. داالن دار5 مشهدی محمد نامی است. خانه دو دست 
اســت، مشتمل بر باغچه و نخل و حوض آب. منزل ما در دست ُدُويّم است، در اطاق فوقانی 
که يک در رو به باغ دارد و يک در رو به خانه. خوب منزلی اســت الحمدهلل. چای عصر را 
در قهوه  خانه، وقت مشرف شدن به حرم محترم خورديم. پیاله ای به دو شاهی. بد چايی نبود. 
قريب به غروب مشــرف شديم و قريب به دو از شب گذشته برگشتیم به منزل. قیمت اجناس 
هم خوب اســت. يا به قیمت اصفهان اســت يا قدری ارزان تر. هر نفری به ده شــاهی شب و 
روز اگر قناعت کند خوب می تواند ســر ببرد. همه هم خوب و فراوان است. از مشهد مقدس 
فراوان تر و ارزان تر اســت. هوا گرم اســت، اما نه به اندازه ای که ســابق گرم بود؛ از شهرها و 

منزل های پیش گرم تر است.
روز سه  شــنبه، بیســت  ونهم ]صفر 1316[ در ارض کربا بوديم. جای همه دوستان خالی. 
حیف که اين ايام منقضی می شــود. وقت چاشــتی، ماهاشــم قاری، مشهور به شیشه بر ديدن 
آمد. خبرهای تازه خیلی داشــت که بعضی مايه حزن بود و بعضی مايه سرور. نان و ماست و 
خیاری   با هم خورديم و او رفت. امروز خاکم به سر، هنوز توفیق شرفیابی به حرم محترم را 

پیدا نکرده ام. خیال دارم که اگر خدا بخواهد مشّرف شوم.
روز چهارشنبه، سلخ6 ماه ]صفر[ در کربا بوديم. صبح تخمیناً دو ]ساعت[ از روز برآمده، 
مشــرف به حرم محترم شــديم. وقت برگشتن، نان جو خوبی ديدم زن های عرب می فروشند. 
ســه دانــه، هر دانه ای به دو پول گرفتــم. خیار چنبر تازه خوبی هم به نظــر آمد. يک وقیه7 به 
شــش پول خريدم. وقتی وارد منزل شــدم، ديدم میرزا رضا ماست بسیار خوبی هم خريده، با 
هم صرف کرديم. اول ظهر جناب آقا میرزا علی هندی که از رفقای بسیار بسیار خوب است 
و بســیار شکسته و از هم در رفته شــده، به ديدن آمدند. تا دو ]ساعت[ به غروب مانده، در 

خدمت ايشان محظوظ بوديم.
امروز صدوپنجاه تومان وجه از جناب خان منشی باشی ـ زيد اجاله ـ که برات، سر حاجی 
عبدالباقی تاجر حواله کرده بودند، رســید. بسیار مايه سرور شد. چه فايده که کفايت از قروض 

نمی کند و صدتومان ديگر باقی دارد. واهلل هو الکافی و الکفیل، حسبنا اهلل و نعم الوکیل.
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اول ربیع  االول 1316
روز پنجشــنبه، غّره8 ماه ربیع  االول ســنه هزار و ســیصد و شــانزده در کربا بوديم. صبح 
تخمیناً دو ]ســاعت[ از روز برآمده، مشرف شــديم به حرم محترم حضرت سیدالشهدا ـ علیه 
آالف التحیــة والثناء و ارواحنا له الفداء ـ و بعد از آن به حرم حضرت عباس7 و بعد از آن 
مراجعت کرديم به منزل، و عصر رفتیم به حمام خیمه گاه. بســیار حمام وســیع، پاکیزه خوبی 
بود و بســیار خلوت بود. اول دو ســه نفر بودند، بعد منحصر شد به ما دو نفر. آب تازه خوبی 
داشــت. دالک مهربان خوبی داشت که خدمت ما کرد. نامش مشــهد علی  اکبر بود، از اهل 
قزوين بود. از هر نفری يک  هزار پول به جهت استاد و دالک گرفتند و نیم قمری جامه دار به 
جهت نوره گرفت. اول مغرب از حمام بیرون آمديم و يکســر مشــرف به حرم محترم شديم. 
شــب را دو دست نان و کباب و دوغ بســیار خوبی گرفتیم. هوا شب و روز بسیار گرم است؛ 

متصل در حرم و در اثنای راه و در منزل از آن عرق می ريزد.
باغ جلو باالخانه ای که ما منزل داريم، باغ بســیار بســیار بزرگی است، مشهور است به باغ 
شــیخ ابوالفتح. خودش هم در وســط باغ مدفون اســت. بقعه ای هم دارد. نخل بسیاری دارد. 
بسیار کربا پرنعمت است و نعمت هايش همه گوارا و بعضیش ارزان است. آدم اين جا بسیار 
میل به غذا پیدا می کند. گويا از اثر آب فرات باشــد؛ چرا که بســیار شیرين و گوارا و هاضم 
اســت. گمان نمی کنم آبی از اين بهتر باشــد. برای بثورات و امراض ســوداويه بسیار خوب 

است.
گوش حقیر چند ســال اســت که از اثر ســودا مجروح اســت. چند دفعه که در اين آب 
رفتم خیلی بهتر شــده. کانّه می خواهد اگر خدا بخواهد به کلی رفع شــود. می شود که يکی 
از معانی آن که در حديث وارد اســت که در آب فرات دو ناودان از بهشت جاری است، آن 
باشــد که هم دفع مضار از آدم می کند و هم جلب منافع می کند. پس يکی ناودان دفع مضار 
اســت و يکی ناودان جلب منافع. و اين هر دو اصًا از بهشت باال که در علّیین است و در نزد 
خداســت، می آيد به ســوی دنیا و در اين آب مبارک نزول می کند و از آن به جاهای ديگر 

منتشر می شود.
روز جمعه، ُدويّم ماه در کربا بوديم. اول صبح جاســم حمله دار9 آمد. صدوســی تومان 
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وجه حواله او کردم که از جناب حاجی عبدالباقی در نجف بگیرد. بعد از آن مشــرف شديم 
به حرم محترم؛ يعنی اول رفتیم از سمت خیمه گاه سر نهر حسینیه. طرف دست راست و چپ 
راه، همه باغ و نخل بود و بسیار باصفا بود. آب را بسته بودند؛ اما در دو طرف پل آب زياد تا 
ســینه جمع بود. غسل جمعه و زيارت را با هم کرديم. بعد روانه به حرم شديم. عصر را خیال 
داريــم که اگر خدا بخواهد به وادی ايمن برويم، به جهت زيارت اموات؛ به خصوص پدر و 

مادر و عیال حقیر. خدا توفیق عنايت فرمايد.
روز شــنبه، ِسیّم در کربا بوديم. ديروز عصر را رفتیم به وادی ايمن. قبرها خیلی اندراس 
پیدا کرده بود. نخل های متعدد از ســابق در آن باقی بود. معلوم است که اين جا باغ های نخل 
بود. جای بکر کانّه در آن نمانده. تازه شــنیدم دولت عثمانی مکان ديگری که نیم فرســخ از 
شهر دور است برای دفن اموات معین کرده و آن را وادی ايسر می نامند، و وادی ايمن چندان 
مســافتی تا دروازه شــهر ندارد. چند قدمی اســت به جهت نزديکیش به شهر، و تأثیر عفونت 
اموات به اهل شــهر حکم کرده که در آن جا کســی را دفن نکنند. از اين جهت بائر افتاده. تا 

قريب غروب آن جا بوديم. بعد از آن جا مشرف شديم به حرم محترم.
امروز هوا زياد از اندازه گرم بود. در حرم محترم نمی توان زيست نمود. از زيادتی عرق، 
مثل آن اســت که آدم توی آب رفته باشــد و لباس هايش را توی آب فرو برده باشد. صبح را 
رفتیم به خیمه گاه. بعد رفتیم ســر نهر حسینیه، غســل زيارتی کرديم. بعد مراجعت کرديم از 
ســمت خانه سید مرحوم اعلی اهلل مقامه و در بیرونی خانه روی نیمکتی قدری نشستیم. جناب 
آقا سید قاسم، نوه آن بزرگوار بیرون نبود. ما هم نخواستیم که بیرون آيند. داماد ايشان قدری 
نزد ما نشســت. بعد برخاســتیم رفتیم حرم محترم. بعد آمديم منزل. خربوزه و نان و ماســتی 

صرف کرديم. بعد خوابیديم.
اول ظهر جناب آقا میرزا علی هندی تشــريف آوردند. در خدمت ايشــان بوديم تا قريب 
بــه دو ]ســاعت[ به غروب مانده. يک ســاعت به غــروب مانده رفتیم منــزل حاجی میرزا 
عبدالحســین، پســر مرحوم نائب   الصدر که تازه مرحوم شــده بود به جهت فاتحه آن مرحوم. 
اول غروب مشرف شديم به حرم محترم. قريب به دو برگشته به منزل. صرف نان و بادنجان و 

ماستی کرده خوابیديم. شب هم بسیار گرم بود.
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روز يکشــنبه، چهارم ]ماه[ در کربا بوديم. اول صبح 
قدری آب فرات پیدا کردم و در همان منزل غسل زيارت 
کردم و مشــرف شــدم. بعد مراجعت کرده بــه منزل، نان 
و ماســت و خیاری صــرف کرده، خوابیديــم. امروز هم 
هوا بســیار گرم اســت. اليزال عرق از چهــار طرف آدم 
می ريزد؛ خدا رحم کند. در راه که خدا نخواســته بســیار 
صدمــه گرما خواهیم خورد. کجاوه و چادر را جاســم به 
طور ظلم و عدوان از ما گرفت. چادرش را فروخت. بنا بر 
قول خودش به ده تومان تای کجاوه مرا بخشــید به عکام 

بی  مروت حقیر حسینعلی.
روز دوشــنبه، پنجــم در کربــای معلی بــودم. صبح 
حاجی سید حسین سبزواری دباغ آمد. يک هزار طلبکار 
بــود. میرزا رضــا از او قرض کرده بود، بــه او داديم. بعد 
غسل زيارت در منزل کرده، مشرف شدم به حرم محترم. 
به صورت زيارت که هر يک در حديثی وارد است، به جا 
آورده، علی اختافها، و بعد بیرون آمده، مشــرف شدم به 
حــرم حضرت ابوالفضل ـ رضوان اهلل علیه ـ  بعد مراجعت 
به منزل کردم. امروز هم هوا بســیار گرم بود، ولی ديشب 

پر بد نبود. نسیم خوبی می آمد.
روز سه  شــنبه، ششــم در کربای معلــی بوديم. صبح 
غسل زيارت در منزل کرده، مشرف شدم. آب نهر حسینیه 
بند آمده. امر آب قدری ســخت شده. مشکی يک قمری 
می دهند، آن هم بسیار گل  آلود و متعفن از ورود مال ها در 
آن و بول و پشــکل در آن کردن، و جاری و روان نبودن. 
هوا هم بسیار گرم است. نه می توان در حرم زيست کرد و 

در  ششــم  سه  شــنبه،  روز 
کربــالی معلی بودیم. صبح 
غسل زیارت در منزل کرده، 
مشرف شدم. آب نهر حسینیه 
بند آمــده. امــر آب قدری 
یک  مشکی  شــده.  سخت 
قمری می دهند، آن هم بسیار 
گل  آلــود و متعفــن از ورود 
مال ها در آن و بول و پشکل 
در آن کردن، و جاری و روان 
نبودن. هوا هم بســیار گرم 
اســت. نه می تــوان در حرم 
زیست کرد و نه در منزل و 

نه می توان بیدار بود.
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نه در منزل و نه می توان بیدار بود و نه می توان خواب رفت و نه می توان نشست و نه می توان 
برخاست. خدا عاقبت اين سفر را به خیر کند که از همه جهت بسیار سخت می نمايد.

روز چهارشنبه، هفتم در کربا بوديم. امروز روز دهم قصد ماست. ان  شاءاهلل شب جمعه را 
نیز خواهیم بود و اگر خدا خواست، عصر جمعه خیال حرکت به سمت نجف اشرف را داريم. 
صبح علی المرســوم غســل زيارت از آب فرات در منزل کرده، مشرف شديم. بعد آمديم به 
منزل، صرف نان و ماست و خیاری کرده خوابیديم و اول ظهر برخاسته، جناب آقا میرزا علی 
هندی آمدند. نمازی در خدمت ايشان کرده، بعد مشغول صحبت های خوب و چای خوردن 
شديم. کاسه ترشــی خرمايی آقا ماهاشم برای حقیر تعارف آورده بود، میل نکردم بخورم. 
خدمت ايشان بندگی کردم. آقايان نايینی جناب حاجی میرزا اسداهلل و اَخ ايشان حاجی میرزا 
محمد رفیع دو ســه روز پیش از اين، نجف نرفته، روانه عجم شــدند. اســتخاره کرده بودند 

نجف مشرف شوند، بد آمده بود. به اعتقاد حقیر اين مقام، مقام استخاره نبود.
روز پنجشنبه، هشتم در کربا بوديم. صبح حاجی سید حسین سبزواری قدری گوشت تعارف 
آورد. بعد مشرف شديم. در مراجعت به منزل، از عطرفروشی از اهل اصفهان که کمال معرفت را 
به حق والد مرحوم داشت، جزئی عطر فشه به جهت استعمال خودم خريدم. شیشه کوچکی هم در 
بغل داشتم، دادم که عطر بیدمشکش کند. بد عطری نبود. گفت برويد، عصر بیايید می دهم. آدم 
بدخلقی نبود. ديروز عصر ســاعت را دادم به ساعت  سازی که در صحن، در حجره طرف در قبله 
منزل داشت که شیشه بیاندازد. چهار قمری گرفت و شیشه انداخت. آدم خوش  خلقی به نظر آمد.

امروز نیز هوا خیلی گرم بود. می گويند نجف از اين جا گرم تر اســت. خدا خودش حفظ 
کند ما را در هر حال، و آنی به خود و به اين خلق وانگذارد. امروز ملتفت شدم که اين فقره 
که در دعا وارد اســت: »وال تکلنی الی نفســی طرفة عین أبداً ما احییتنی الأقل من ذلک و 
الاکثر« معنی اش اين اســت که نه کمتر از چشــم بر هم زدن مرا به خود واگذار و نه بیشتر از 
چشــم بر هم زدن، نه آن که معنیش اين باشــد که نه کمتر از مدت حیات و نه بیشتر از مدت 
حیات؛ چنانچه متبادر به ذهن است؛ چرا که بعد از حیات هم بنده محتاج است که خدا او را 

به خود وانگذارد؛ بلکه آن وقت بیشتر محتاج است.
روز جمعه نهم که روز عید و روز سرور اهل بیت: است در کربا مشرف بوديم. صبح 
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سر آفتاب بعد از صرف چای، دو االغ کرايه کرديم؛ يکی 
بــه دو قمری و ديگری بــه يک قمری و نیــم، و به اتفاق 
مشهدی حســین طهرانی و مادرش رفتیم به زيارت جناب 
حرـ  رضوان اهلل علیهـ  بسیار راه باصفايی است. يک فرسخ 
راه اســت و از طرف راســت و چپ راه همه اش باغ است 
و از کنــار نهر حســینیه می روند. باغ هــا حاصل زمینی اش 
بادنجان و خیار بود و درختانش بیشتر نخل خرما و انار بود 

و درخت توت و موز هم بسیارش داشت.
تخمیناً سه ]ساعت[ از روز برآمده آمديم به شهر. رفتیم 
قهوه خانه يک پیاله چای خورديم و يک قلیانی کشیديم و 
چون بسیار هوا گرم شده بود و کسالت عارض بود، رفتیم 
بــه منزل. احتمال می رود که امروز عصر مشــرف شــويم 
بــه نجف. دو االغ کرايه کرديم بــرای رفتن؛ هر االغی به 
ســه  هزار، و اگر امروز نرفتیم امید است که ان شاءاهلل فردا 
عصر مشرف شويم. عجالتاً خیال حرم محترم را دارم، اگر 

خدا بخواهد.

در راه نجف
روز شــنبه، دهم در کربا بوديم. علی الصباح غســل 
کرده و مشــرف شــده، و زيارت جامعــه را خوانده، بعد 
مراجعــت به منزل نموده، صرف ناهاری کرده، خوابیديم. 
بعــد از نماز ظهر و عصــر جناب آقا میرزا علی تشــريف 
آوردند. خدمت ايشان مستفیض شديم. بسیار رفیق خوبی 
اســت. عصر، سه ]ســاعت[ به غروب مانده، روانه نجف 
اشــرف شديم. دو االغ کرايه کرديم؛ هر االغی به سه  هزار 
و از همــان راهی که از جبل وارد شــده بوديم، مراجعت 

منزل در نجف اشرف در خانه 
حاجی حسین، شهیر به مال  اهلل 
است. بد منزلی نیست. قدری 
محترم،  به حرم  اســت  دور 
ولکن حوض و ســردابه دارد 
و تازه  ســاز است. خادم خانه 
و زّوار، عابد نامی است. او ما 
را داللت به این خانه کرد و 

این جا آورد.

به اتفاق مشــهدی حســین 
به  رفتیم  مادرش  و  طهرانی 
ـ رضوان  زیارت جناب حر 
اهلل علیهـ  بسیار راه باصفایی 
است  راه  فرسخ  است. یک 
و از طرف راســت و چپ راه 
همه اش باغ است و از کنار نهر 
حسینیه می روند. باغ ها حاصل 
زمینی اش بادنجان و خیار بود 
و درختانش بیشتر نخل خرما 
و انار بود و درخت توت و موز 

هم بسیارش داشت.
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نموده، يک ساعت متجاوز از شب گذشته رسیديم به نخیله، همان جايی که قرنتینه بوديم، در 
کاروانسرای شمسیه منزل کرديم.

بعــد از نماز مغرب، حاجی ســید الوهــاب اصفهانی و حاجی میرزا رضای ســقط فروش 
احمدآبادی اصفهانی آمدند به منزل ما، و خبر دادند که برای میرزا رضای ما کاغذی و براتی 
از اصفهان آمده، به نجف نزد ماعلی عطار در نزد در طوســی. بســیار مايه سرور میرزا شد، 

الحمدهلل.
روز يکشــنبه يازدهم بعد از نماز صبح از نخیله سوار شديم. سه فرسخ راه آمديم. تخمیناً 
ســه ]ساعت[ از روز برآمده، رسیديم به خان  شور. در سرای ِسیّوم در طويله، روی سکويی 
منزل کرديم. بســیار هوا گرم بود. بعد از ظهر رفتیم توی آب انباری که آب شــور داشت به 
جهت خنکی. خان شور، باغات و اشجار و دکاکین و خانه های متعدد دارد، و اغلب متاع ها و 
اجناس در آن پیدا می شــود. به خصوص ماست و دوغ فراوان ارزانی دارد. االن چاروادار که 
مهدی نام عرب است، االغ آورده که بار کنیم. تخمیناً قريب سه ]ساعت[ به غروب داريم. 

هوا خیلی گرم است. خدا رحم کند.

نجف
روز دوشــنبه دوازدهم تخمیناً دو ]ساعت[ زيادتر از آفتاب برآمده، وارد نجف اشرف 
شــديم. خدا همه دوستان را روزی فرمايد که تشــّرف به اين آستانه مبارک يابند. ديشب نیم 
ســاعت از غروب گذشته وارد کاروانسرايی شديم که آن را مصلّی می نامند. تا نجف اشرف 
ســه فرسخ راه اســت. االغ ها خوب تند آمدند. راه بسیار باصفاســت. از کربا تا نجف بیشتر 
روی َمرق ها10 و کنار آب فرات مرور می شود. با عّصارهای اصفهانی در خان   شور و در اثنای 
راه بوديم. خدا همیشــه با خوبان مصاحبت و مجاورت را قرار دهد و از بدان وانگهی نّصاب، 

دوری مثل دوری مابین مشرق و مغرب مرحمت فرمايد.
منزل در نجف اشــرف در خانه حاجی حســین، شــهیر به مال  اهلل اســت. بد منزلی نیست. 
قدری دور اســت به حرم محترم، ولکن حوض و ســردابه دارد و تازه  ساز است. خادم خانه و 
زّوار، عابد نامی اســت. او ما را داللت به اين خانه کرد و اين جا آورد. حین ورود، مشّرف به 
عتبه  بوسی آســتانه مبارک شديم، و بعد مراجعت کرده صرف نان و پنیر و هندوانه ای کرده، 
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خوابیديم در ســردابه. ســردابه اش گرم بود. مثل روزهای 
ديگر، متصل عرق از ما می ريخت؛ با آن که می گفتند هوا 
امروز بهتر از روزهای پیشین است. االن که از دو کمتر به 
غروب داريم خیال دارم غســل کرده، مشّرف شوم؛ »واهلل 

ولّی التوفیق و هو خیر رفیق«.
روز سه  شنبه، سیزدهم در نجف اشرف بوديم. ديشب 
بعد از مراجعت از حــرم محترم، چند کاغذ از اصفهان از 
کسانمان برای حقیر و میرزا رضا رسید، مشتمل بر خبرهای 
وحشت  اثر بود. بسیار ملول و کسل شدم. از آن جمله فوت 
مرحوم ماعبدالخالق و مرحوم آقا محمدحسین چیت ساز 
و کشته شدن حاجی عبدالرحیم و امثال ذلک؛ چه نويسم 
از ايــن دار پرمحنت. آنی انســان از هّم و غــم و اَلم فارغ 
نیست. خدا صبر و تحمل عنايت فرمايد و عاقبت امر همه 
را به خیر فرمايد. بســیار بســیار ملول شده ام از حیات دنیا. 
اگر بدانم که مطالــب مقصوده ام به عمل نمی آيد، راضی 
به مرگ خود هســتم. ديگر از امور اهــل بیت و خانه چه 

نويسم که چه قدر مايه مالت شده.
صبح بعد از تشــّرف به آســتانه مبارکــه، رفتیم ديدن 
جناب حاجی عبدالباقی تاجر اصفهانی. ايشان گفتند االن 
من عازم بودم که بیايم. بنا شــد کــه فردا صبح بیايند. هوا 
خیلی گرم اســت؛ ممکن نمی شــود وقتی غیر از صبح به 
حرم مشــرف شد. حلقه های انگشترها که در دست داريم 
سیاه ســیاه شده است؛ مثل آن که توی آب داغ فرو ببری. 
کرايه منزل نجف، بیش يک قمری و نیم کربا اســت که 

دوازده پول ما باشد.

بعد از فراغ از زیارت آمدم 
]حّلی[  قبر مرحوم عالمه  سر 
که طرف دســت راست در 
قبله رواق مطهر، وقت دخول 
در ایوان طال، نرسیده به مناره 
فاتحه ای  و  واقع اســت،  طال 
خوانــدم. بعد رفتم ســر قبر 
مرحوم ]مقدس[ اردبیلی که 
در همان ایوان طرف دست 
چپ در رواق نرســیده، به 

مناره طال واقع است.
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النجف االشرف قدیماً للفترة
)1920 ـ 1932(
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روز چهارشــنبه چهاردهــم در نجف اشــرف بوديم. 
علی الصبــاح جناب حاجــی عبدالباقــی و جناب حاجی 
محمدصــادق خويششــان که مصاحب راه مکــه ما بودند 
از مشــهد مقدس تا نجف اشــرف، و آقا میرزا محمدرضا 
شاگردشان و حاجی محمدهاشم تاجر آمدند منزل ما. بعد 
از صرف چای رفتند و حقیر غســل زيارت کرده، مشرف 
شدم. جای همه دوستان خالی. بعد مراجعت کرده به منزل؛ 
میرزا رضا آمد و سه دانه هندوانه خريده بود به يک قران و 
چهار پول. خورديم و من خوابیدم و او رفت منزل حاجی 
عبود به جهت قرض کردن صد تومان برای تتمه حســاب 
جاسم. خدا به حق محمد و آل محمد: که به زودی اين 
عاصی روسیاه را از هول اين قرض که در راه خودش بود، 

مستخلص فرمايد. »يا من هو بمن رجاه کريم«.
روز پنجشــنبه، پانزدهم در نجف اشرف مشّرف بوديم. 
صبح جاســم آمد به جهت تتمه حســابش. لباس ســربازی 
پوشــیده بود و ســرباز شــده بود. خدا از شــر او ما را ايمن 
فرمايد. بعد از رفتن او غســل زيارت کرده، مشــرف شدم، 
و بعد از فراغ از زيارت آمدم ســر قبر مرحوم عامه ]حلّی[ 
که طرف دســت راســت در قبله رواق مطهر، وقت دخول 
در ايوان طا، نرســیده به مناره طا واقع اســت، و فاتحه ای 
خواندم. بعد رفتم ســر قبر مرحــوم ]مقدس[ اردبیلی که در 
همان ايوان طرف دست چپ در رواق نرسیده، به مناره طا 
واقع است، و فاتحه خواندم. بعد رفتم از طرف در طوسی سر 
قبر مرحوم شــیخ طوسی و آن در خانه خودش می باشد که 
االن مسجد شده است، و آن را مسجد بحرالعلوم می گويند، 
و بحرالعلوم خودش هم در آن جا مدفون است، و مقبره اش 

عصر امروز رفتیم سر آبی که 
رومی ]عثمانی ها[ تازه بیرون 
دروازه نجــف، همان جایی 
که سابقًا دریا بود، درآورده، 
دریا به کلی خشــک افتاده 
و در آن باغــات انداخته اند 
و زراعت می کننــد. اول که 
بیرون رفتیم، رسیدیم به 
نهری که وکیل   الملک کرمانی 
درآورده، و حال از آب افتاده، 
ولی ته آن قدری آب متعفن 

داشت.

189

13
92

ن  
ستا

  زم
،1

ه  7
مار

، ش
رت

زيا
گ 

هن
فر



متصل به در مسجد است، و قبر مرحوم طوسی قبر بلندی است در توی صفة مسجد11 واقع است، 
و می گويند اين بحرالعلوم اول است که آقا سید مهدی، جد يا پدر بحرالعلوم ثانی آقاسید علی 

که در کربا مدفون است، باشد.
بعد مراجعت کرديم. رســیديم به درب دکان پســر مرحوم محمدهادی نائینی که عافی 
می کند. پسر خوبی است. فردا شب از ما وعده  خواهی کرده. بعد آمديم منزل. بسیار هوا گرم 
است. می گويند سال هاست که نجف به اين گرمی نشده. شخصی از زّواره که همخانه است 
با ما و امروز از مسجد کوفه آمده بود، ذکر کرد که زنی از مسجد کوفه ديروز رفت به مسجد 
ســهله، در مراجعت از شــّدت گرمی هوا و باد گرم هاک شد که او را به خاک سپردند و ما 

آمديم. خدا رحم کند.
روز جمعه، شــانزدهم در نجف بوديم. هوا امروز تخفیف پیدا کرد. اول شــب باد گرمی 
می آمد؛ آخر شب خوب شد و تا حال که سه ]ساعت[ به غروب داريم، خوب است. امروز 
بعد از مراجعت از حرم محترم، رفتم به مدرســه مرحوم صدر، ســر قبر مرحوم ابراهیم خان و 

شکراهلل خان. فاتحه خواندم و مراجعت به منزل کردم.
روز شــنبه، هفدهم که روز عید مولود نبی9 است، در نجف اشرف مشرف بوديم. جای 
همه دوســتان خالی. روز زيارت مخصوصه حضرت امیر7 است که حضرت صادق7 آن 
جناب را در اين روز به آن زيارت که در کتب علمای مأثور است، زيارت فرمودند، و تعلیم 

محمد بن مسلم ثقفی فرمودند.
ديشــب منزل محمدحسن، پســر مرحوم محمدهادی نائینی بوديم. شام خوبی طبخ کرده 
بــود. صبح به اتفــاق او رفتیم در وادی  الســام زيارت هود و صالــح8 را که جار حضرت 
امیرنــد7؛ چنان که آدم و نوح8 دو ضجیع آن بزرگوارند، کرديم و فاتحه برای همه اهل 
قبــور به  خصوص مرحوم جّد خود آقا ســید مؤمن و مرحوم دايی میرزا ابوالحســن و مرحوم 
ماحســن خواندم، و بعد مراجعت به منزل کرده، غسل زيارت کرديم و مشرف شديم، و آن 
حضرت7 را به آن زيارت مخصوصه الحمدهلل و له المنّه زيارت کرديم و مراجعت به منزل 

کردم.
امروز، عصر خیال دارم که اگر خدا بخواهد، بروم منزل جناب حاجی عبدالباقی تاجر که 
ببینم وجهی که بنا بود برای جاســم حمله دار قرض کنند، قرض کرده اند يا خیر. خدا به حق 
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حضــرت امیر7 ما را بــه زودی از اين غصه نجات دهد. 
امروز هم هوا الحمدهلل پر بد نبود.

روز يکشنبه، هجدهم در نجف اشرف مشرف بوديم. 
علی الصباح جاسم آمد به جهت تتمه طلبش که صدوهفت 
تومان باشد. همین مبلغ را به توسط جناب حاجی عبدالباقی 
ـ ســلّمه اهلل ـ از حاجی محمدرضای تاجر شوشتری قرض 
کرديم. هفت تومانش را از بابت نفع پول برداشــت و صد 
تومــان به ما داد و برات صدوهفت تومان گرفت به جهت 
اصفهان. ما هم همین صد تومان را به جاسم داديم و کسر 
آن را بــه خواهش پای او گذاشــتیم. ناچــار آن هم قبول 
کرد، والحمــدهلل از برکات و مراحم حضرت امیر7 رفع 
شــّرش از ما شــد. پنجاه تومان به ما متجاوز، تعّدی کرده 
بود. اين هفت تومان را به هر طوری بود پای او گذاشتیم. 
خدا کند که از برکت آن بزرگوار7 برات نکول نشــود 
کــه افتضاحش زياد خواهد بــود. ْ»نعوذ باهلل من الذنوب 

التی تهتک العصم«.
عصر امروز رفتیم ســر آبی که رومــی ]عثمانی ها[ تازه 
بیــرون دروازه نجــف، همان جايی کــه ســابقاً دريا بود، 
درآورده، دريــا بــه کلی خشــک افتــاده و در آن باغات 
انداخته اند و زراعت می کنند. اول که بیرون رفتیم، رسیديم 
بــه نهری که وکیل   الملک کرمانی درآورده، و حال از آب 
افتــاده، ولی تــه آن قدری آب متعفن داشــت. پهلوی اين 
نهر، قهوه خانه ای است و بیرون آن آب چشمه ای است که 
جاری اســت. بسیار آب ســردی بود؛ اما فی الجمله تلخی 
داشت. برهنه شــدم رفتم توی آن غسل زيارت کردم. بعد 

قبر حضرت یونس7 هم لب 
شط است. زیارت کردیم، 
بعد برگشتیم در بازار کوفه. 
نــان و ماســت از زن هــای 
عرب خریدیم و در دکان 
شخص عجمی کرمانی االصل 
خوردیم و برگشتیم به سوی 
مسجد کوفه، و در سردابه آن 
خوابیدیم. بعد برخاستیم در 
مقام حضرت امیر7 پهلوی 
منبر نمــاز ظهــر و عصر را 
کردیم. بعد بیرون آمدیم.
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چند قدمی رفتیم، رســیديم به نهر عثمانی؛ عجب نهر خوب پرفايده ای اســت. درخت های بید 
در دو طرفش بود و قهوه خانه ای بود. قلیانی خواستیم، کنار آن نهر کشیديم و برگشتیم به شهر. 
میرزا رضا حالت خوشی نداشت. رفت منزل و بنده مشرف شدم به حرم محترم. روز، باد سخت 
بسیار گرمی می آمد که بسیار بسیار آدم متأّذی می شد. از وقتی که آمده ايم به اين جا دو ساعت 
از شب گذشته که می شود، باد بسیار گرمی می آيد تا نزديک به صبح که هوا خوب می شود و 

تا قريب به دو ]ساعت[ به ظهر مانده، خوب است.
روز دوشــنبه، نوزدهم در نجف مشرف بوديم. صبح علی المرسوم غسل کرده به زيارت 
مشــرف شــديم. عصر خیال داريم که اگر خدا بخواهد برويم به مسجد کوفه،  امشب آن جا 

باشیم، ان شاءاهلل تعالی.

مسجد کوفه
روز سه شنبه در مسجد کوفه مشــرف بوديم. عصر دوشنبه، تخیمناً يک ساعت به غروب 
مانده، با میرزا رضا به اتفاق رفتیم درب دروازه نجف. دو االغ کرايه کرديم به سه قمری و نیم 
کربا که هر قمری هشت پول عجم باشد، و قمری نجف چهار پول عجم است. تخمیناً قريب 
يک ســاعت از شب گذشته رسیديم به مســجد کوفه. راه از يک فرسخ زيادتر است. در راه 
رسیديم به مسجد حنّانه و قبر کمیل. از دور سامی کردم و فاتحه خواندم. شب را در مسجد 
کوفه بیتوته کرديم. روز علی الصباح مشغول اعمال شديم. دوازده مقام است که در هر يک 
بايد نماز خواند و دعا خواند. مقام حضرت امیر7 اســت که مصای آن جناب باشد. در دو 
موضع به اختاف روايات يا اقوال، مقام حضرت آدم7 مقام حضرت نوح7 مقام حضرت 
ابراهیم7 مقام خضر7 مقام جبرئیل7 مقام حضرت سجاد7 دکه حضرت صادق7 دکة 
القضاء که محل حکومت حضرت امیر7 بوده، بیت الطشــت، مقام بیعت نبی9. در هر يک 
اعمالی که در کتب اصحاب مســطور است، به جا آورديم. بعد رفتیم سر قبر حضرت مسلم ـ 

رضوان اهلل علیه ـ و سر قبر هانی ]بن عروه[ زيارت کرديم و فاتحه خوانديم.
بعد از آن از مســجد بیرون آمديم، رفتیم سر شــط کوفه؛ بسیار آباد شده است. خانه های 
تازه و کاروانســراها و بازار و دکان زياد تازه ســاخته اند. قبر حضرت يونس7 هم لب شــط 
است. زيارت کرديم، بعد برگشتیم در بازار کوفه. نان و ماست از زن های عرب خريديم و در 
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دکان شــخص عجمی کرمانی االصل خورديم و برگشتیم به سوی مسجد کوفه، و در سردابه 
آن خوابیديم. بعد برخاستیم در مقام حضرت امیر7 پهلوی منبر نماز ظهر و عصر را کرديم. 
بعد بیرون آمديم در دکان چای پزی12 که در دِر مسجد واقع است، چای خورديم. نیم ساعت 
به غروب مانده، پای پیاده رفتیم به مسجد سهله. اول غروب رسیديم، و اين بعد از آن بود که 
از مســجد کوفه که بیرون آمديم، رفتیم ســر قبر میثم ـ رضوان  اهلل علیه ـ زيارت کرديم. بعد 

آمديم به خانه حضرت امیر7، آن جا را هم زيارت کرديم.
در مســجد ســهله، در چهار گوشــه مســجد که عمارت دارد و در صحن که آن جا هم 
عمارت دارد، اعمال متعلقه به آن جاها را بعد از نماز مغرب و عشاء به جا آورديم. بعد مهمان 
خادم مسجد که کربايی باقر اصفهانی بود بوديم. بد آدمی نیست. مهربان است. صبح بعد از 
نماز پای پیاده آمديم به نجف. خیلی راه بود. در وسط صحن مسجد سهله، مقامی ديگر است 
که آن را مقام حضرت صادق7 می گويند. نماز مغرب و عشاء را آن جا و نماز و دعايی که 
بعد از نماز مغرب وارد اســت آن جا خوانديم. و آن مقامی که ذکر شــد که در صحن اســت 
و نماز و دعا دارد، آن در وســط نیســت؛ کنار صحن، قريب به ديوار واقع است و آن را مقام 
حضــرت امام زين العابدين7 می گويند. و مقامی ديگر غیــر از اين مقامات مذکوره در اين 
مسجد اســت که گنبدی دارد، آن را مقام حضرت صاحب)عج( ]گويند[ که بايد آن جناب 

را در آن جا زيارت کرد.
مســجد بســیار شــريفی اســت. در احاديث وارد اســت که تمام انبیا در اين مسجد نماز 
خوانده انــد و آن خانه حضرت ادريس7 بوده که در آن خیاطت فرمود. و يکی از مقامات 
چهارگانه که در زاويه واقع اســت، مقام ادريس اســت و مسجد کوفه خانه حضرت آدم7 
و مســجد او بوده. بعد خانه حضرت نوح7 و مســجد او بوده و در آن کشتی را ساخته، و از 
تنوری که در آن جا بود که حاال هم موضعی را نسبت به آن می دهند، آب جوشیدن گرفته و 
طوفان شــده و همه انبیا نیز در آن جا نماز کرده اند، و يک رکعت نماز در آن برابری می کند 
با هزار رکعت در جاهای ديگر، و محل شــهادت حضرت امیر7 بوده، و فضايل بســیار در 
اخبار دارد و دو مسجد ديگر قريب به مسجد سهله هست که يکی را مسجد زيد می گويند و 

ديگری را مسجد صعصعة بن صوحان. هر يک اعمالی دارد و فضايلی دارد.
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روز چهارشــنبه، بیست   ويکم در نجف مشــرف بوديم. صبح تخمیناً يک ]ساعت[ از روز 
برآمده، از مســجد کوفه آمديم. بســیار بســیار خســته بوديم. میرزا رضا چای درست کرد، 
خورديم. بســیار مطلوب بود. بعد غســل کرده، مشرف شديم به حرم محترم. بعد از مراجعت 
دو دانــه هندوانه میرزا رضا خريد به يک قران و نیم؛ خورديم و خوابیديم و عصر هم غســل 

کرده، مشرف شديم به حرم محترم.
روز پنجشنبه، بیست  وُدويّم در نجف مشرف بوديم. صبح کربايی باقر، خادم مسجد سهله 
با زن او که علويه است و از خويشان مرحوم سید نیاز ـ علیه  الرحمه ـ است، ديدن آمدند. بعد 
از رفتن آنها غســل کرده، به زيارت مشرف شــديم. عصر هم خیال مشرف شدن داريم، اگر 

خدا بخواهد.
روز جمعه، بیست  وِســیّوم در نجف اشــرف مشــرف بوديم. امروز عصر را اگر حضرت 
امیــر7 مرخص فرمايند، خیال مراجعت به کربا را داريم. چاروادار13 االغی ديده ايم، االغی 

به چهارهزار و نیم؛ اگر بیايد می رويم ان شاءاهلل.
صاحبخانه مان بســیار بد آدمی بود. خدا ما را از شــّر و ضــّر او ايمن فرمايد. ولی ضعیفه ای 

خادمه اين خانه بود، زهرا نام، بسیار خدوم و قانعه و مهربان بود. »ربّنا نّجنا من عذاب النار«.
روز شــنبه، بیست  و چهارم تخمیناً صبح سه ]ساعت[ از روز برآمده، وارد خان  شور شديم. 
ديــروز دو ]ســاعت[ به غروب مانده، از نجف اشــرف بیرون آمديــم، و تخمیناً قريب دو 
]ساعت[ از شب گذشته، وارد خان  مصلی شديم، و صبح بعد از نماز بافاصله بیرون آمديم و 

امروز سه ]ساعت[ به غروب مانده، از خان شور حرکت کرديم.

ورود مجدد به کربال
روز يکشــنبه، بیست  وپنجم تخمیناً سه ]ساعت[ از روز برآمده، وارد کربای معلی شديم. 
ديروز اول مغرب، وارد خان  شــمس شديم و صبح قريب طلوع آفتاب از آن جا بیرون آمديم. 
چون راه خوف داشت، دِر کاروانسرا را وا نکردند تا نزديک آفتاب زدن. ديشب سه ]ساعت[ 
از شــب گذشته، خبر بلند شد که در راه، جمعی از زّوار را که از کربا می آمده اند به نجف، 
نرسیده به خان  شمس، دزد زده و آنها را برهنه کرده و تمام مال و حال آنها را برده. صبح که 
از کاروانســرا بیرون آمديم، تخمیناً نیم  فرسخی که از کاروانسرا دور شديم، ديديم هفت نفر 
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برهنه با يکتای زير جامه دارند می گردند و جســت وجوی اسباب خود می کنند. شايد چیزی 
از دســت دزدها افتاده باشد ]و[ به دســت آنها آيد. گفتند: اينها آن زّواری هستند که ديشب 
برهنه شــان کرده اند و گفتند حاجی هم بوده اند. خدا حفظ کند. راه عربســتان خیلی مغشوش 
است. همین که شب سردست آيد14، مشکل است بیرون آمدن. منزل در کربا در مراجعت، 

همان منزل اول است که خانه حاجی میرزا احمد شیرازی باشد.
روز دوشــنبه، بیست  وششــم در کربای معلی بوديم. صبح ماهاشــم آمد ديدن؛ بعد از 
ظهر ]هم[ جناب آقا میرزا علی ]هندی[. عصر را حرم مشرف شدم. جای دوستان همه خالی. 
اگر کســی بداند که در زيارت اين امام معصوم مظلوم7 چه فوايد عظیمه ای من حیث الدنیا 
واالخره هســت، هرگز غفلت از آن نمی کند. »رزقنا اهلل العود الیه، ثم العود بعد العود«. بعد 
از ظهر رفتم سر نهر فرات. پیراهن و زيرجامه خود را از عرق شستم و خود هم غسلی کردم. 
امشــب ســاعت پنج می گويند بار می کنیم از مفارقت کربا. بسیار محزونم. مراحم زيادی از 
حضرت سیدالشــهدا ـ ارواحنا له الفدا و صلوات اهلل علیه و اله المعصومین ـ نســبت به خود با 
نابودی و ناچیزی و حقارت و روســیاهی ديدم. »الّلهم ارزقنا العود إلی مشهده الشریف، ثم 
العود، ثم العود، ثم الموت فیه، ثم الدفن فی جواره، والحشــر مــع اولیائه، والنازلین بفنائه، 

بمحّمد وآله صلوات اهلل علیهم اجمعین«.

حرکت به کاظمین
روز سه  شــنبه، بیســت  وهفتم نیز در آن ارض اقدس مشــّرف بوديم. بعد از ظهر نیز جناب 
آقا میرزا علی تشريف آوردند. االغ از چاروادار عرب ديديم برای کاظمین8. هر االغی به 
شــش  هزار که ان  شاءاهلل ساعت پنج از شب ]گذشــته[ حرکت کنیم. کرايه خانه حاجی میرزا 

حسن از پیش از تشّرف به نجف اشرف و از بعد، جملتاً هشت  هزار و ده شاهی شد.

مسیب ـ محمودیه
روز چهارشــنبه، بیست و هشــتم تخمیناً سه ]ســاعت[ متجاوز از روز برآمده، وارد مسیب 
شــديم. ديشب ساعت پنج، حســن مُکاری15 آمد و بارها را بیرون آورد و بار کرد و حرکت 
کرديم. راه ظاهراً شــش فرسخ بود و بسیار باصفا بود. از کربا تا دو فرسخ متجاوز، از طرف 
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راست و چپ باغ های نخل و نارنج و لیمو بود. بعد هم به چند آبادی و خانه های حصیر عربی 
رســیديم که از جمله آن آبادی ها اُمّ  الحر بود. مســیب هم جای آبادی اســت. ماست و نانش 

خیلی فراوان است. به زور به زّوار می فروشند. 
روز پنجشــنبه، بیســت  ونهم در محموديه بوديم. صبح بعد از نماز بار کرديم از مسیب، و 
تخمیناً سه و نیم ]ساعت[ از روز برآمده، وارد محموديه شديم. در خان محموديه، در سکوی 
طويله منزل داشــتیم؛ بســیار گرم ]بود[. آب را کوزه ای ســه پول و چهار پــول می فروختند. 
خــورش غیــر از دوغ پرآبی گیرمان نیامد؛ اما گوشــت خوبی میرزا رضــا خريده بود. برای 
شــب طاس  کباب کرد با چلو؛ بســیار خوب شــده بود. محموديه خیلی نســبت به سابق آباد 
شــده، قهوه  خانه ها و خانه های بسیار تازه ساخته اند و کاروانســرای تازه هم در دست داشتند 
می ســاختند. دکان های متعدد از آشپزی و ســقط  فروش16 و عطاری و بقالی و غیر ذلک تازه 
ســاخته بودند. شب را از آن جا ســاعت دو بار کرديم. گفتند راه خیلی خوف دارد؛ عسکر17 
بايد با زّوار بیايد. عســکرها عجله کردند که زود بار کنند. خیلی بر من مشــکل بود اين وقت 
ســوار شدن؛ به   خصوص ســوار االغ شدن. متوسل شــدم. از برکت ائمه هدی: به سهولت 

آمديم. پر خوابم نگرفت و سخت نبود.
روز جمعه، ســی  ام بعد از طلوع فجر وارد ارض کاظمین8 شــديم. نماز صبح را آن جا 
کرديم. نرســیده به شهر، سر آبی وضو گرفتیم و وارد شديم. از جسر شط بغداد که گذشتیم، 
يک فرسخ راه به شهر داشتیم. آبادی و باغ های زياد در راه بود. از آن جمله به بقعه زبیده   خاتون، 
زن هارون گذشــتیم. می گفتند اين عمارت ســابق در وسط شهر بغداد بود. ديگر به قبر ُجنید 
بغدادی و قبر معروف کرخی گذشتیم. بعد از نماز صبح، صرف چای کرديم و خوابیديم. بعد 
برخاســته، ناهاری خورديم و غسل جمعه و زيارت کرده، نزديک ظهر به حرم مطهر مشرف 
شديم. جای همه دوستان خالی. نماز ظهر و عصر را در همان حرم گذاشتیم. بعد بیرون رفته، 
ســر قبر مرحوم شــیخ مفیدـ  علیه الرحمهـ  و سر قبر ابن قولويهـ  علیه الرحمهـ  فاتحه خواندم. 
قبــر اين دو بزرگــوار در رواق پايین پا در طاق  نمايی که متصل به ديوار حرم محترم اســت، 
می باشــد. منزلمان در خانه کاروانســرای حاجی حسین مرجان  فروش اســت. ظاهراً بد آدمی 
نباشــد. از هر نفری هر شبی دو پول بنا شــد بگیرد که آب هم خودشان بیاورند. چاروادرمان 
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حسن، بد پسری نبود. بسیار خدوم و حرف  شنو بود. من مُکاری به اين خوبی نديده بودم. هوا 
بسیار گرم است ]و[ متصل عرق از ما می ريزد.

اول ماه ربیع  الثانی 1316ق
روز شــنبه، اول ماه ربیع  الثانی ســنه هزار و سیصد و شــانزده در ارض کاظمین8 بوديم. 
صبح غسل زيارت کرده مشرف شديم. عصر نیز غسل زيارت کرده، مشرف شديم. الحمدهلل 
و لــه المنّه که خدا منت گذاشــت بر اين پَســت ناقابل که به پابوس ايــن کرام معصومین: 
مشــرف شويم، و فیض عتبه  بوسی ايشان را با اين روســیاهی دريابیم. خدا کند که از فضل و 

کرم عمیم خودشان قبول فرمايند.
هوا بســیار شــب و روز گرم اســت؛ اآلن که قدری پیش از صبح تا قدری از روز برآمده 
بد نیســت. می توان حرکت به جايی کرد. عصــر حاجی میرزا رفیق نائینی ديدن آمد. بی خود 
تخلــف از مادر و برادر خود کرده، آنها به عجم رفته اند و ايشــان خیال مراجعت به کربا را 

دارند.
روز يکشــنبه، ُدويّم در همان ارض مقّدسه بوديم. صبح حسب العاده بعد از غسل مشرف 
شديم. عصر را هم اگر توفیق باشد خیال داريم. امروز از بس دستفروش های يهودی و مسلمان 
آمدنــد به جهت فروش اجنــاس خود، ما را تنگ آورند. هر چه آنها را جواب می گويیم، باز 
می آيند و رها نمی کنند؛ به گمان آن که ما پول داريم می توانیم خريدی بکنیم. امروز زياد هوا 
گرم بود. باد بســیار گرمی که باد َسموم18 باشد، اشد از بادهای سموم نجف اشرف، می آمد. 
خدا رحم کند که ما مبتا به چنین بادی در بیابان ها نشــويم، واال هاک خواهیم شد. »الّلهم 
ارحمنا فی جمیع االحوال، واجعلنا مع ســاداتنا محمد و آله: فی کل عافیة و بال و فی کل 

مثوی و منقلب«.
روز دوشــنبه، ِســیّوم در همان ارض مقّدســه بوديم. الحمدهلل و له المنّه، علی الصباح بعد 
از غســل مشّرف شديم. عصر هم اگر توفیق مســاعدت کند، مشرف می شويم. هوا زياد گرم 
است. از ديروز گرم تر است. دست می گذاری به چفتی که به در اطاق تاالر است که آفتاب 
ابداً آن تاالر را نمی گیرد، دســت می ســوزد! حاجی حسین مســتأجر اين کاروانسرا صبح و 
عصــر می آيد نزد ما چای می خورد. صحبت های متفرقه از همه جا و اغلب باد می دارد. مرد 
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جهان  ديده و دنیاگشــته ای است؛ اما چه فايده که اين حرف ها به کار نمی خورد و اگر بر هّم 
و غم و کســالت نیفزايد، کم نمی کنــد، و آن صحبت مقصودی که صحبت آل محمد: و 
اولیای ايشان و علوم و اخبار ايشان باشد در اين راه، در اين مدت از احدی نشنیديم و نديدم 
کسی را که طالب شنیدنش باشد. بسیار بسیار به اين واسطه ملولم. »الّلهم نّجنا من الهّم والغّم 

الذی نحن فیه و ارزقنا صحبة االخیار و جنّبنا عن مصاحبة االشرار«.
روز سه  شــنبه، چهارم در همان جا مشّرف بوديم. صبح را بعد از غسل مشّرف شديم. عصر 
را هم خیال داريم اگر خدا بخواهد در راهی که مشــرف می شــويم که راه بازار اســت، قبر 
مرحوم ســید رضی و مرحوم سید مرتضی ـ علیهما الرحمه ـ می باشد، آنها را زيارت می کنیم 
و فاتحه می خوانیم. در خانه خودشــان دفن هســتند. قبر مرحوم سید مرتضی در راستای بازار 
اســت و قبر مرحوم سید رضی از راستا، وقت رفتن به حرم محترم، به دست چپ، چند قدمی 
می گردد. از قبر ســید مرتضی که می گذری، می رسی به قبری ديگر. می گويند قبر ماحسین 
کاشــفی است که با عامه عداوت زيادت داشــته و رد بر آنها می کرده19، و آنها با او عداوت 
زياد دارند، و قبرش از آنها پنهان اســت. به اســم ديگری خوانده می شود و باالی سر بقعه او 

اسم ديگری نوشته شده است!
عصری حاجی میرزا رفیع نائینی آمدند. يک لیره از من طلبکار بودند. در مدينه طیبه قرض داده 
بودند؛ به ايشــان الحمدهلل رد کردم. خدا کند از برکت حضرت کاظم7 خودمان معطل نشويم. 

عجالتاً که وجهی که به عجم برسیم نداريم، »والحکم هلل واالمر الیه والحول والقوة اال به«.
روز چهارشنبه، پنجم ]ربیع الثانی[  نیز در آن ارض مقدسه مشرف بوديم. روز بسیار گرمی 
بود و به  خصوص منزل ما گويا گرم تر از جاهای ديگر. نصیب ما در اين ســفر در اين جاهای 
گرم، بیشــتر منازل گرم بود. خدا باقی منازل را به خیر بگذراند. خوشــوقتی من در اين ســفر 
همــان وقتی بود که در يکی از اين حرم های محترم مشــرف بودم، و عرض عرايض خود را 
خدمــت آقايان خود می کردم. مابقی اوقات را برازخ عظیمه ای طی می کردم. »ختم اهلل عاقبة 

أمرنا بالخیر والسعادة والسالمة«.
روز پنجشــنبه، ششم نیز مشــرف بوديم. علی الصباح، علی الرسم، به حرم محترم مشرف 
شــديم. بعد از بیرون آمدن در همان صحن مقدس رفتم منزل ما غامحسین شیرازی االصل 
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مشهدی المسکن که در همان صحن حجره دارد و تحصیل علم می کند. بسیار آدم با جوشش 
مهربانی اســت. به يک ماقات، آشنايی زيادی نســبت به حقیر اظهار می دارد. سیدی هم در 
آن جا بود، خیلی صحبت ها از مصر و حوالی آن می کرد. سکنجبین آورد. صرف کرديم. بعد 
برخاسته، آمدم منزل. امروز چاروادار يزدی ديده ايم که از راه سامره برويم ان  شاءاهلل به عجم، 
و ديگــر مراجعــت به ارض کاظمیــن8 نمی کنیم. دو قاطر را از او کرايه کرديم به ســیزده 

تومان، و يک لیره پیش کرايه به او داديم. »واهلل ولّی التوفیق و هو خیر رفیق«.
روز جمعه، هفتم در آن ارض مقدسه مشرف بوديم. صبح در منزلی غسل زيارت و غسل 
جمعه کردم، رفتم به صحن مقدس. اول رفتم حجره ساعت  ساز حضرت که آقا محمدابراهیم 
کاظمینی باشد. ســاعتی در اسامبول گرفته بودم، ايســتاده بود؛ دادم درست کند. يک  هزار 
و دو قمری دادم که درســت کند، و همان جا نشســتم تا درســت کرد. گرفته برخاســتم، به 
حرم محترم مشــرف ]شدم[. اين ســاعت در کربا هم ايستاده بود؛ دادم به آقا میرزا اسماعیل 
ساعت  ســاز حضرتی پاکش کرد و سی شــاهی اجرت به او دادم. گفت بسیار خوب درست 
کردم که ديگر نمی ايستد. دو روز بعد از بیرون آمدن، در راه ايستاد که هر چه آن را حرکت 
دادم راه نیفتاد. اين دفعه را نمی دانم جور آن دفعه خواهد شد يا ان شاءاهلل درست کار خواهد 

کرد. الحکم هلل.
امروز عصر، شــخصی که از اهل تربت، از مکه، از طرف شام مراجعت کرده بود ]و[ رفتن 
هم از آن طرف رفته بود، آمد منزل ما، و زياد از اندازه از راه شام از هر جهتی تعريف می کرد 
و گفت وصیت کنید به کسان و آشنايان خود که هر وقت بخواهند مکه مشرف شوند، از طرف 
شام بروند و بیايند، و می گفت من سرنشین بودم20، و دويست تومان از واليت که بیرون آمده ام 
تا اين جا همه مخارج من از هر جهت بیش نشــده اســت، و از همه جهت به من خوش گذشته 
است، و از قرار گفته، ساير خلقی که از آن راه رفته اند يا آمده اند ظاهراً امر همانطور باشد که او 

گفت. بهترين راه هاست راه شام و بدترين راه ها راه جبل است که ما مبتا به آن شديم.
بنــا بــود امروز عصر مُکاری يزدی که ما مال از او گرفته ايــم راه بیفتد. تا حال که تخمیناً 
يک ســاعت ]و[ خرده ای زيادتر به غروب مانده، نیامده. گويا اگر خدا بخواهد فردا راه افتد. 

»الحکم هلل واالمر الیه«.
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سامراء
روز شــنبه، هشــتم يک  ونیم ]ســاعت[ به غروب مانــده، به همراهی مُــکاری يزدی و 
حاجی هــای اصفهانی از ارض مقدســه کاظمین8 بیرون آمديم. بــاالی باغ ها زير درختی، 
ملعونی جلو مال ها را گرفت و می خواست بارها را پايین آورد و چیزهای گمرکی اگر کسی 
داشته باشد، بیرون آورد. خواهی و نخواهی دوهزار و يک قمری حقیر دادم که از شّر او ايمن 
شــويم. چهار پنج فرســخ راه ظاهراً آمديم، نصف شب گذشته، به خانی رسیديم. شب را در 

آن جا بیتوته کرديم. پیش از صبح از آن جا حرکت کرديم.
روز يکشنبه، نهم تقريباً چهار يا خرده ای کمتر از روز برآمده رسیديم به منزل دوچی. در 
کاروانسرايی در خود آبادی منزل کرديم. ظاهراً پنج فرسخ راه بود. دوچی دکاکین متعدد و 

باغ های بسیاری داشت، و مسجد و مناره و مؤذن داشت. نان و گوشت و انارش فراوان بود.
اما نان  خورش درســتی پیدا نمی شد. از هر نفری يک قمری کرايه منزل گرفتند. عصر دو 
]ســاعت[ کمتر به غروب مانده، از آن جا بار کرديم. چهار فرســخ راه آمديم. ساعت دو و 

نیم رسیديم به منزل بَلَد.
روز دوشــنبه، دهــم بعد از نماز صبح از بلد بار کرديم. شــش فرســخ راه آمديم. بعد از 
ظهری رســیديم به ســامره. بلد هم جای آبادی اســت. باغ های زيادی دارد. مسجد و مناره و 
دکاکین دارد. هندوانه فراوانی داشــت. چند دانه گرفته، شــب را به همان سر برديم. نزديک 
سامره رسیديم به جسر دجله بغداد. از قرار مذکور مرحوم میرزا]ی شیرازی[ بانی آن بوده. از 
هر نفری دو قمری گرفتند و گذاشــتند که بگذرند. تخمیناً يک فرســخ يا متجاوز، از بلد که 
دور شديم تا خود سامره، از طرف راست و چپ راه به آثار آبادی ها رسیديم که همه خراب 
شده و با زمین يکی شده بود، و بعضی جاها را مردم کنده بودند که آجر يا چیز ديگر بیرون 
آورند. گفتند سابقاً در زمان خلفا، سامره تا اين جاها بوده و همه خراب شده. خیلی مايه عبرت 

بود؛ برای هر که بخواهد عبرت بگیرد.
عصر بعد از صرف چای مشــرف شــديم به حرم محترم. خدمه که در حقیقت ظلَمه اند، 
در رواق و حرم را گرفته بودند و پول به ســختی هر چه تمام تر گرفتند و گذاشــتند که داخل 

شويم.
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روز سه  شــنبه، يازدهم ]ربیع الثانی[ در ســامره مشرف 
بوديم. صبح بعد از غســل مشــّرف شــديم به حرم محترم 
و ســردابه مقدسه. دم ســردابه الحمدهلل از بندی ها آزاری 
به مــا وارد نیامد. همه نبودند. يک نفــری بود به او جزئی 
داديــم؛ اما پیش از ظهر بعد از مراجعــت از حرم، گرفتار 
تذکره  چی های ملعون شــديم. به ناحق ســه  هزار به سختی 
از حقیــر گرفتند. خدا آنها را به همه لعنت های خود لعنت 
کند که چنان عاجز شده ام از دادن اين وجه های بی حاصل 

که به تقرير و تحرير نمی آيد.
در اين جا بعــد از مراجعت از حرم، به آخوند کرمانی 
رسیدم. قدری مرا گردش داد. برد به مدرسه ای که جناب 
میرزا ســاخته بودند، و خانه های ايشان را نشان داد. گفت: 
ايشان بیست سی دست خانه و دکان های بسیار و دو حمام 
در اين جا دارند، و اين مدرســه را نیز ايشــان ساخته اند، با 

جسری که روی شط است؛ واهلل العالم.
روز سه  شنبه، یازدهم ]ربیع الثانی[ 
در سامره مشرف بودیم. صبح 
بعد از غسل مشّرف شدیم به 
حرم محترم و سردابه مقدسه. 
دم سردابه الحمدهلل از بندی ها 
آزاری به ما وارد نیامد. همه 
نبودند. یک نفری بود به او 
جزئی دادیــم؛ اما پیش از 
ظهر بعد از مراجعت از حرم، 
گرفتار تذکره  چی های ملعون 
به  ناحق سه  هزار  به  شدیم. 

سختی از حقیر گرفتند.

پی نوشت ها:
1. اين اثر با همین عنوان در ســال 1392ش به کوشــش پژوهشگر 
ارجمند حجت  االسام رسول جعفريان توسط مؤسسه فرهنگي 
هنري »مشــعر« وابســته به پژوهشــکده حج و زيارت به چاپ 

رسید.
2. چمنزار؛ سبزه زار.

3. شتربان؛ ساربان.
4. کسي که بار روي شتران مي بندد.

5. نگهبان کاروانسرا.
6. روز آخر ماه قمري.

7. معادل يک دوازدهم رطل.
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8. روز اول ماه قمري.
9. آن که کاروان حجاج را به مکه مي رساند؛ سرپرست کاروان حج.

10. ظاهرا منظور، خرماهايي اســت که از شدت سنگین شدن بارشان بر نخل، يا زياد رسیدنشان، روي زمین 
مي افتنــد. و احتمال دارد که منظور »َمرغ« بوده و به اشــتباه َمرق درج شــده، که در اين صورت، منظور 

سبزه بوده است.
11. سکو؛ ايوان؛ غرفه مانندي داخل اتاق يا مسجد که جاي نشستن چند نفر باشد.

12. منظور، قهوه خانه است.
13. آن که اسب و قاطر کرايه مي دهد يا با آنها باربري مي کند.

14. يعني از ابتداي شب يا پس از غروب آفتاب.
15. آن که شتر و اسب کرايه مي دهد.

16. خرده فروش.
17. سرباز؛ نگهبان مسلح.

18. باد بسیار گرم و خفه کننده که بهار و تابستان، در صحراهاي آفريقا و شبه جزيره مي وزد.
19. يعني با علماي اهل سنت، بسیار مجادله علمي مي کرده و سخنانشان را رد مي نموده است.

20. يعني روي مرکب سوار بودم.
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