رهيافتي به آداب و تاريخ زيارت
امامحسين 7در قرن گذشته با تکيه
بر خاطرات آيتاهلل نجفي قوچاني

1

محمدسعيد نجاتي

چکيده
اي��ن مقاله پس از مقدمهاي کوتاه درب��اره زندگي آقانجفي قوچاني ،در دو رهيافت تربيتي
و تاريخي ،گزارشهاي س��فرهاي زيارتي آيتاهلل نجفي قوچاني را که پياده نيز بوده است،
بررسي ميکند .در رهيافت تربيتي مواردي چون نيت سفر ،توجه به توشه و مخارج سفر،
انتخاب همس��فر همشأن و مناسب ،توجه به نکات امنيتي ،توقف کوتاه در کربال ،توسالت
مرتبط با زيارت ،اس��تقامت در زيارت کربال با وجود مش��کالت ف��راوان ،خدمت به زوار و
بردباري در سختيهاي مسير بررسي ميشود و در رهيافت تاريخي به مواردي چون مسير
س��فرهاي زيارت��ي از اصفهان به کربال و در عراق ،بين کرب�لا و نجف ،چرخه مالي و رونق
اقتصادي ناش��ي از رفت و آمد طالب ،امکانات و آبادي مس��ير زيارت عتبات ،سختيهاي
سفر به عتبات و ...بررسي ميشوند.

کليدواژهها :زيارت اربعين ،آقانجفي قوچاني ،پيادهروي اربعين ،خاطرات زيارت.
 .1عضو گروه تاريخ و سيره پژوهشکده حج و زيارت.
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مقدمه
مطالعه زندگينامه بزرگان ،تجس��م عملي تعاليم دين اس��ت و بس��يار اثرگذارتر از دعوت
زبان��ي ،خواننده را به عمل ف��را ميخواند و مصداق «کونوا دع�اة للناس بغير الس�نتکم» (کليني،

ت انبياي الهي عم ً
ال اهميت توجه به
 ،1407ج ،2ص )76اس��ت .قرآن کريم نيز با بيان سرگذش�� 

ْ رْ َ ٌ ُ
ََ ْ َ َ َ
ول
سرنوش��تهاي پربار را تأکيد کرده و به صراحت ميفرمايد{ :لقد اكن فيِ قص ِص ِهم عِبة أِل يِ
أْ َ بْ
اب} (يوسف.)111 :
الل ِ

يکي از نکات مهم ولي کم ديدهشده در سياحت شرق ،بررسي تحليلي و متمرکز خاطرات

و گزارشهايي اس��ت که آقانجفي درباره س��فرهاي زيارتي خود ارائه ميدهد .سکونت او در
نجف که بيست سال به درازا کشيد در حقيقت با سفري زيارتي به صورت پياده از اصفهان به
عتبات آغاز شد .او در آن زمان جواني  23ساله و تهيدست و داراي ،ذهني تحليلگر و هوشي
باال بود .وي طي اين س��فر دوماهه ،هر آنچه را ديد ،تحليل و گزارش کرد .او پس از اقامت
در نجف اشرف نيز بر زيارت کربال با پاي پياده مداومت داشت و از اين سفرها نيز خاطرات
جذاب و قابل استفادهاي باقي گذاشت.
آقانجفي ،سفري يکماهه با دو تن از دوستانش بود که پس از چند سال اقامت در عراق،
به زيارت دوره امامزادگان و بقاع متبرکه عراق رفت.
در اين نوش��تار به تحليل خاطرات اين س��فرهاي زيارتي در دو محور تربيتي و تاريخي
ميپردازيم .ضرورت رهيافت تربيتي با توجه به ش��خصيت علمي و معنوي آقانجفي روش��ن
ميش��ود؛ چراکه او فقيهي عامل و س��الک ،و جامع معقول و منقول ،و داراي سرشت پاک و
خال��ص اس��ت و قلمي صريح و گوي��ا دارد .هرچند وي مانند هر انس��ان ديگري گاه درگير
نيازهاي مادي جس��م و جان خويش ميشود و ممکن است اندکي از راه مستقيم عدول کند،
ولي با تخطئه خطاهاي خود ،به دنبال جبران آن است.
بعد ديگري که در اين نوشتار پيگيري ميشود ،دادههاي تاريخي خاطرات آقانجفي قوچاني
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درباره زيارت است .نوشته او حاوي اطالعات باارزشي شامل وضعيت مسيرها ،شرايط اقليمي
و وضعي��ت فقر و پيادهروي اس��ت و تاريخ اجتماعي زيارت در اواخ��ر قاجاريه را با ادبيات
شيرين و جذاب بيان ميکند که کمتر به آن توجه شده است.
زندگينامه مختصر آقانجفي
سيدمحمدحس��ن بن سيدمحمد نجفي (1363-1295ق) ،معروف به آقانجفي در روستاي
خسرويه از توابع قوچان به دنيا آمد .پدرش ،سيدمحمد که در خسرويه به کشاورزي اشتغال
داش��ت ،به اصرار ،فرزندش را به س��وي تحصيل دروس حوزه س��وق داد .آقانجفي پس از
گذراندن دروس مقدمات و س��طح در قوچان و مش��هد (1313ق) ،در س��ن هجدهسالگي به
اصفهان رفت و در دروس معقول و منقول بزرگان حوزه علميه اصفهان چون سيدمحمدباقر
درچهاي ،آيتاهلل آخوند کاشي ،شيخعبدالکريم گزي ،ميرزاجهانگيرخان و آقانجفي اصفهاني
حاضر ميشد.
وي پس از چهار سال توقف در اصفهان ،روانه عراق شد و پياده ،آهنگ نجف کرد و چون
به آنجا رسيد ،در حجرهاي متروک واقع در يکي از مدارس شهر ساکن شد (شاکري ،1367 ،ج،1

ِ
اصولي نامدار ،مرحوم آخوند
ص .)301با آنکه در ابتدا قصد ماندن نداشت ،با حضور در درس
خراس��اني تصميم به اقامت گرفت .آقانجفي بيش��ترين استفاده علمي خود را در فقه و اصول
از آخون��د ميبرد و مدت کمي نيز در درس عالمان ديگر همچون س��يدمحمدکاظم يزدي و
شريعت اصفهاني شرکت کرد .همچنين چند ماهي نيز از ميرزامحمدباقر اصطهباناتي ،حکمت
و فلسفه آموخت.
دوران تحصيل آقانجفي به ويژه در اصفهان و نجف با مش ّقت و سختي سپري شد (جوادزاده

(جهانشاه لو) ،1383 ،ص .)351وي متجاوز از  25سال از عمر خود را در مقام فقاهت و حاکم شرع
در قوچان گذراند و در ضمن ،به اداره حوزه علوم ديني پرداخت.
آقانجفي در شب جمعه  26ربيعالثاني  1363قمري ،در  68سالگي در قوچان بدرود حيات
گفت و در حسينيه خود به خاک سپرده شد .آرامگاه او اکنون زيارتگاه مردم قوچان است .از
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جمله آثار وي سياحت شرق است که درباره سوانح عمر از ابتداي زندگي ،گزارش تحصيالت

او در ش��هرهاي قوچان ،مشهد و اصفهان و چگونگي ورودش به نجف اشرف و تحصيالت
ِ
ضمن ش��رح ماجراي زندگي و
نهايي تا رس��يدن به درجه اجتهاد اس��ت .وي در اين کتاب

مش��قات دوران تحصيل که به مناس��بت رويدادهاي زندگياش پيش آمده ،مباحث و معارف
اس�لامي را به اس��تناد آيات و روايات ،با قلمي ساده شرح داده است .در اين کتاب خواننده با
نکات علمي و رويدادهاي آن زمان آشنا ميشود .چون آقانجفي خود در اوايل مشروطيت در
نجف بوده ،وقايع تاريخي و بازتاب نهضت مشروطيت را در نجف مشاهده کرده و به تفصيل
شرح داده است .مسائل تعليم و تربيت و تزکيه نفس نيز در اين کتاب به چشم ميخورد .اين
کتاب در  1347قمري نگارش يافته و در  1362شمس��ي در تهران چاپ شده است (برگرفته از:

شاکري ،1367 ،ج ،1ص.)301
رهيافت تربيتي
در ابتداي رهيافت تربيتي به زيارتهاي آقانجفي قوچاني ،تذکر اين نکته الزم اس��ت که
شيعيان ،جز انبيا و امامان :و افراد مشخصي چون صديقه طاهره ،3کسي را از خطا و اشتباه
مبرا نميدانند و اگر به س��يره و روش و زندگي علما و صالحان توجه ميش��ود ،الگوگيري از
آنان در کارهاي صالح و درس��ت آنهاست .در قسمت اول آدابي را که در سفرها به خصوص
سفرهاي زيارتي بايد رعايت شود با سفرنامه آقانجفي تطبيق ميدهيم و نتيجهگيري ميکنيم.
هدف سفر
يکي از برکات زيارت امام حس��ين 7برآورده ش��دن حاجات زائر است .از امام باقر7

نقل شده است:

ِ
ٍ
ِ
اج َت ُه إِ اَّل
�ن آت َأتَا ُه ُي َص ِّلي عنْدَ ُه َر ْك َع َت ْي ِن َأ ْو َأ ْر َبع ًا ُث َّم َي ْس َ�أ ُل الله َح َ
 ...ق ْب َ�ر ا ْل ُح َس� ْي ِن َو َما م ْ
اها َل ُه ( ...شيخ صدوق ،1406 ،ص.)88
َ
قض َ

 ...هر زائري كه به قبر حس��ين 7برود و دو يا چهار ركعت نماز به جاي آورد و

پس از فراغت از نماز ،حاجت خود را از خداوند بخواهد ،خداوند حاجت وي را
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برآورده ميسازد و [آگاه باش كه] هر روز هزار فرشته در اطراف قبر آن حضرت
گرد ميآيند (مجاهدي1381 ،ش ،ص.)235

آقانجفي هم که در جواني گرفتار مش��کالت مادي و نيز دغدغههاي معنوي بود ،تصميم
گرفت براي اين هدف به زيارت امام حسين 7برود .وي ميگويد:

به فكر مس��افرت عتبات افتادم؛ نه براي درس و ماندن آنجا؛ بلكه محض گردش

و زيارت و اينکه مگر فرجي و گشايش��ي از آن مضيقه و فشارهاي باطني كه مرا
سخت در رنج و تعب داشت ،حاصل گردد (آقانجفي قوچاني1375 ،ش ،ص.)125
توجه به تهيه زاد و توشه و مخارج سفر

با وجود توکل باالي آقانجفي و فقر ش��ديدي که داش��ت ،همواره در سفرها براي داشتن
زاد و توشه برنامهريزي ميکرد تا در مسير مجبور نشود از ديگران چيزي درخواست کند .او
هميش��ه نيازهاي اوليه مسافرت را با خود همراه داشت؛ از جمله چون چايخور قهاري بود،
هميش��ه با خود سماور و اس��تکان و قند و چاي را ،حتي در پيادهروي ،همراه ميبرد؛ چراکه

تهيه و تدارك زاد و توشه حالل و امكانات و لوازم سفر از ديگر ِ
آداب مقدماتي حج و زيارت
اس��ت (رهبر ،1383 ،ص .)46از س��وي ديگر درخواست کردن از ديگران تا ضرورت اقتضا نکند،
مکروه و ناپسند شمرده شده است.
رسول اکرم 9سفارش کرده است که مسلمانان در مسافرتها ابزارها و وسايلي كه آنان را
در منظم و آراسته بودن ياري ميدهد ،همراه بردارند و از نامنظم و آشفته بودن سر و صورت
و وضعيت ظاهري خود اجتناب ورزند (قاضي عسكر ،1387 ،ص.)64
آقانجفي براي ش��روع س��فر اصلياش به عتبات حتي از کتابهايش نيز که برايش بسيار
عزيز بود ،گذشت و براي تهيه حداقل مخارج سفر ،آنها را فروخت:
كتبي كه داش��تم ،فروختم؛ اال دوـ س��ه جلدي كه فارس��ي بود و ب��ه درد پدرم
ميخورد .با اثاثيه مختصري كه در حجرهاي بود ،آنها را بـه جناب رفيق سپردم و
حاصل آن کتابها نه تومان گرديد . ...اثاثيه سفر يک سماور حلبي و دو استكان
و ق��وري و يک پتو جه��ت فرش و يک طاس کباب و يک کاس��ه بود (آقانجفي
89

شماره ،35تابستان 1397

قوچاني1375 ،ش ،ص.)125
انتخاب همسفر همشأن و مناسب

همس��طح و همسنخ بودن با همس��فر مورد تأکيد اهل بيت :است .از امام باقر 7نقل
شده است:

يك َفإِ َّن َذلِ َ
ب ن َْح َو َك َو اَل ت َْص َح َب َّن َم ْن َيك ِْف َ
ك َم َذ َّل ٌة لِ ْل ُم ْؤ ِم ِن( ...کليني،
إِ َذا َص ِح ْب َ
اص َح ْ
�ت َف ْ

1407ق ،ج ،4ص.)286

هرگاه با کس��ي همسفر ش��دي ،با مثل خودت همسفر ش��و و هرگز با کسي که
هزينههاي تو را به دوش ميگيرد ،مصاحبت نکن که مايه خواري مؤمن است.

همچنين امام صادق 7ميفرمود:

ِ
َان َي ُق ُ
ب َم ْن َي َت َز َّي ُن بِ َك (صدوق ،1413 ،ج ،2ص.)278
ك َ
ب َم ْن َت َت َز َّي ُن بِه َو اَل ت َْص َح ْ
اص َح ْ
ول ْ

با کسي همنشيني کن که مايه زينت تو باشد ،نه کسي که به تو زينت يابد.

بر اس��اس اين دس��تورها آقانجفي ،با اينکه هميش��ه با رفقا به پيادهروي اربعين ميرفت،
روحيهه��ا و تواناييهاي مادي و بدني همراهان��ي را که انتخاب ميکرد ،در نظر ميگرفت تا
بيشترين استفاده را از سفر ببرد
ب��ا وجودي که آقانجفي در انتخاب همس��فر ت�لاش ميکرد ،اما وقتي همس��فر ايدئالي
نمييافت ،تالش ميکرد با مديريت کردن همراهان خود ،از ثمرات معنوي فرصت پيادهروي
استفاده کافي را ببرد .آقانجفي ،با توجه به روحيهاش و سفرهاي مکرر و ايمني مسير و آگاهي
او از س��فر در پيادهروي نجف به کربال ،ترجيح ميداد بيشتر مسير را تنها طي کند و همراهي
وي با دوس��تانش فقط در آغاز و پايان راه بود؛ چراکه به دليل چاالکي و تجربه پيادهروي ،از
بقيه سريعتر ميرفت و از سويي به خلوت گزيدن براي تأمل عالقهمند بود .او خود ميگويد:
غالب��ًا كه در راه زيارت چند پياده باهم رفي��ق بوديم ،رفاقت من فقط در اول منزل و
آخ��ر منزل بود و در بين راه رفتن با رفقا معيت نداش��تم؛ چ��ون آنها كند ميرفتند و
م��ن هم تند ميرفتم .ديگر آنكه در ح��ال تنهايي تفكر در حركات و كيفيات بعضي
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سماواتيات و غيره مينمودم و راه هم نمود نمينمود (آقانجفي قوچاني1375 ،ش ،ص.)233
توجه به نکات ايمني و هشيار بودن از دزدان

توجه به حفظ مال و توشه سفر نيز يکي از نکاتي است که در روايات اهلبيت :مورد
تأکيد قرار گرفته است :امام صادق 7فرمود:

َان ي ُق ُ ِ
قو ِة ا ْل ُم َسافِ ِر ِح ْف ُظ َن َف َقتِ ِه.
ول م ْن َّ
َفإِ َّن َأبِي 7ك َ َ

پ��درم ميگفت :نگهداري و محافظت از خرجي ،از ق ّوت مس��افر اس��ت (صدوق،
 ،1413ج ،2ص)280

يعقوب بن سالم ميگويد:

�ت أِلَبِي عب ِد ِ
ُون َم ِع َي الدَّ َر ِاه ُم فِ َيها ت ََماثِ ُ
يل َو َأنَا ُم ْح ِر ٌم َف َأ ْج َع ُل َها فِي ِه ْم َيانِي
ق ْل ُ
اللهَ 7تك ُ
َْ

َو َأ ُش�دُّ ُه فِي َو َس�طِي َ
قال اَل َب ْأ َس َأ َو َل ْي َس ِه َي َن َف َقت َ
َك َو َع َل ْي َها ا ْعتِ َما ُد َك َب ْعدَ الله َع َّز َو َج َّل
(صدوق ،1413 ،ج ،2ص.)280

به امام صادق 7عرض ک��ردم« :حکم درهمهايم که بر رويش تصاويري نقش
شده و در هنگام طواف ،آنها را در هميانم ميگذارم و به کمر ميبندم چيست؟»
امام فرمود« :عيبي ندارد؛ آيا اين پولها خرجي تو نيست و پس از خداوند بر آن
تکيه نداري؟»

آقانجفي که بيشتر مسير پيادهروي را به تنهايي ميپيموده ،براي پيشگيري از خطر راهزنان

در اين مسير معموالً لباسي مندرس ميپوشيد و توشه و خرج اندکي نيز براي سفر برميداشت.
وي خود ميگويد:
و مرسومي من در زيارتهاي كربال پوشيدن لباس مندرس بود ،اگر تنها بمانم و
در بين راه ،ش��ب و روز كس��ي از دزدان طمع در من نبندند .لذا يک قبايي كه از
س��ال اول مانده بود و همه جاي آن پاره شده بود ،ميپوشيدم و كفشي كه پاشنه
آن بهکلي رفته و س��رپنجه آن نيز درزهايش باز بود ،برميداشتم؛ ولو در بين راه
نميپوشيدم فقط به جهت دو ـ سه روزي كه در كربال بوديم ،و همچنين عبا هم
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خاچيه مندرسي بود و پيراهن و زير جامه كه غالبًا مستور بود خدا ميداند كه چه
بود و اين سفر پول درستي هم گير نيامد (آقانجفي قوچاني1375 ،ش ،ص.)244
توقف نکردن بيش از سه روز در کربال

يک��ي از س��فارشهاي اهل بي��ت :توقف نکردن طوالن��ي در کربالي معالس��ت .از
امامصادق 7نقل شده است که فرمود:

وب َأ ْش� َع ُ
�ان َو ْاس َ�أ ْل ُه
إِ َذا ز ُْر َت ا ْل ُح َس� ْي َنَ 7فز ُْر ُه َو َأ َ
ث ُم ْغ َب ٌّر َجائِ ٌع َع ْط َش ُ
ين َمك ُْر ٌ
نت َح ِز ٌ
ف و اَل َتت ِ
ِ
َّخ ْذ ُه َو َطن ًا (طوسي1407 ،ق ،ج ،6ص.)76
ا ْل َح َوائ َج َو ان َْص ِر ْ َ

هنگاميکه به زيارت امام حسين 7ميروي ،در حالي به زيارت برو که غمزده

و اندوهگين و ژوليده و خاکآلود و گرسنه و تشنهاي .سپس حوائجت را بخواه
و بازگرد و کربال را وطن خود قرار نده.

آقانجفي ميگويد:
و بيش��تر از س��ه روز هم غالبًا نميمانديم كه روايت ش��ده پ��س از زيارت ،زود
مراجعت كنيد كه اشتياق بَدوي زود زايل ميشود و کمکم دل ،سياه [ميشود] و

قساوت ميگيرد و در زيارت رفتن ،شرک و ريا داخل شود و تحديد سه روز هم
جهت آن [اس��ت که] سيدالشهدا 7امالک و اراضي كربال را خـريد و به همان
مالكين اول واگذار نمود مش��روط بر اينكه سه روز زوار را پذيرايي كنند و ظاهر
شرط اين است كه اراضي به هرکسي انتقال يابد ،شرط هم بر منتقلاليه الزم است
كه معمول بدارد تا روز قيامت (آقانجفي قوچاني1375 ،ش ،ص.)244
توجه به شرايط خاص زيارت سيدالشهدا7

زيارت امام حس��ين 7اين ويژگي را دارد که جز با همنوايي عاطفي زائر با زيارتش��ونده
تحقق نميپذيرد:
ـ هنگامي که خواس��تي به س��وي قبر امام حسين 7در كربال حركت كني ،پس
روز چهارشنبه ،پنجشنبه و جمعه روزه بگير (ابن قولويه1356 ،ش ،ص.)223
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ـ هنگامي که خواستي امام حسين 7را زيارت كني ،پس او را با دلي شكسته و
اندوهبار و غمزده و با مويي آش��فته و غبارآلود و گرس��نه و تشنه زيارت كن (ابن

قولويه1356 ،ش ،ص131؛ کليني1407 ،ق ،ج ،4ص.)587

آقانجفي از تجربه خود از اين همنوايي در يکي از سفرهاي پيادهروياش چنين ميگويد:
در نخيله كه س��ه فرسخ تـا كربال بود ،هوا گرم ش��ده ،زوار مقداري مكث نموده،
ناهار خورده ،گذش��تند .من چون پياده و بيرفيق بودم ،در آنجا بيشتر مكث نمودم
كه خستگي رفع شود ،بلكه از زوال هم مقداري بگذرد و هوا پشت به سردي باشد و
زوار هم جوقه جوقه 1ميرسند ،فيالجمله مكثي ميکنند و ميگذرند .تا بعد از دو

س��اعتي من هم راه افتادم؛ لكن بعد از آب خـوردن زيادي؛ چون تا كربال آب نبود
و من هم ظرفي نداشتم و چون راه نزديک [بود] و زوار هم دستهدسته ميگذشتند،
اهميتي به آب برداشتن ندادم .فقط مقداري آب جهت توشه راه در شكم جا دادم؛
غافل از اينكه تا به حال شكم امانت نگهدار[ي] نكرده و آنچه گيرش بيايد ،فورًا يد
تصرف بر او بگشايد و بعد از ساعتي او را نيست و نابود نمايد؛ ميخواهد مال حالل
باش��د و يا حرام ،از صغير باشد و يا از كبير ،پاک باشد يا نجس .هر چه به او برسد،
فرق نگذارد .همه را هضم كند .به قدر هزار قدمي كه رفتم ،آفتاب از جلوي روي،
و گرمي ،رملها نيز داغ كه كف پاها ميسوزد .تشنگي بر من غلبه نمود .خود را به
جوقه زواري رس��اندم كه «آب داريد؟» گفتند« :نه» .از آن گذشته و دويده به دسته
ديگر خود را رساندم .آنها هم آب نداشتند .به قدر نيمفرسخ دويدم و به چند دسته
از زوار خود را رساندم و آب نداشتند .بعد از آن مأيوس و از يک طرف راه دويدن
گرفتم و هر چه رطوبت در بدن بود تمام به عرق و حركت عنيف 2و گرمي آفتاب،
خشكيد و به شدت تشنه شدم.
حاال برق گنبد و سياهي باغات كربال در منظره من پيداست .من به فكر صحراي
 .1دسته دسته.
 .2منظور حرکت تند و شديد است.
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كربال افتاده ،حاال تنهايي سيدالشهدا و آن لشگر عظيم كه دور او را گرفته بودند،
نظير اين گنبد براق ميان س��ياهي باغات؛ با تشنگي زيادي كه داشت .نهايت مثل
م��ن در عال��م خيال نزديک به حس ص��ورت گرفت .مرا گريه ش��ديد رخ داد.
محض آنكه صـداي گريه مرا زوار نشنوند ،دويسـت قدمي از راه زوار دور شدم
و مثل آهويي در اين بيابان دويدن گرفتم و صدا به گريه بلند ،و اشک مثل باران
ب��ه صورت و ريش و زمين ريزان بود .گاهي صداي هل من ناصر آن حضرت را
به گوش خيال ميشنيدم و من هم صدا به لبيک با گريه بلند داشتم و بر دويدن به
شدت ميافزودم؛ به حدي كه خود را بالكليه فراموش نمودم و ديدم لشگر هجوم
[برد] به خيمههاي حسيني [و] شعله آتش و دود از خيمهها بلند گرديد ،و چشمها
را به س��ياهي كربال دوختم و حاالت رنگارنگ آن صحراي غمانگيز بر من عبور
ميداد .به خدا قسم كه نميفهميدم پاها در اين دويدن بياختيار به گودال ميافتاد
و يا به روي خارها قرار ميگيرد .يک دفعه از ميان خيمهها كه رو به طرف نجف
است ،پراكنده ش��دند .بعضيها چادر به پا پيچيده به زمين خوردند و من هم سر
از پـا نش��ناخته تا مگر برسم و خود را فنا كنم كه ريشه علفي به پا بند شده به آن
تـنـدي كه ميدويدم محكم خوردم به زمين .برخاس��تم .با آنكه پنجه پا مجروح
شده بود ،ملتفت نشده ،شش دانگ حواس متوجه آن صحراي هولناک بود و از
گريه و ناله و دويدن نايس��تادم در اين دو فرسخ و نيم مسافت؛ تا آنكه در كوچه
كربال واقع ش��دم و چشمم به در و ديوار و عمارت كربال افتاد .آن وقت به خود
آمده ،از خجالت و حياي از مردم ،اشكها را پاک نموده و از دويدن ايستادم و
كفشهاي بيپاش��نه را به پا كشيدم و خاچيه 1را به دوش انداختم ،از حوضخانه

صحن سيدالش��هدا 7وضو گرفته ،داخل حرم شدم .يک ساعتي زيارت نمودم.
بيرون ش��دم [و] رفتم به زيارت ابيالفـضل و از آنجا بيرون ش��دم [و] ثانيًا آمدم
به صحن سيدالش��هدا .7همان طور به گوشهاي سر پا ايستاده بودم كه بعضي از
 .1عباي از کرک شتر را گويند.
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رفقا را مالقات نمايم و س��اعت دو به غروب بود و در آن بين صداي ساعتي كه
در صحن سيدالشهدا بود (از نمره ساعت كوچک صحن مشهد مقدس بود) بلند
شد ،وقتي كه خوب گوش به صداي زير او نمودم تا ده مرتبهاش تمام شد ،ديدم
بـه طـور فصيح ميگويد« :هل من ناصر ...هل من ناصر ...هل من ناصر»...

تا ده مرتبهاش تمام شد .قشعريره 1در بدن ما حادث شده ،گوش را تيز نموده كه
از كجا جـوابي ميرس��ـد يا نه و چشمها پر اش��ک شد كه جوابدهي پيدا نشد
ك��ه يک مرتبه از صـحـن ابيالفـضـل صداي س��اعت بزرگ او به صورت بم و
كلفت بلند گرديد« :لبيك ...لبيك  ...لبيك» تا ده مرتبه او هم تمام شد .اشكها
را پاک كرده ،گفتم« :هاي بگ��ردم وفـاداريات را .باز تويي كه جواب دادي».
خوشحال ش��دم كه هنوز ناصر هست و از خـوش��حالي باز اشكها بيرون شد و
يک مرتبه به فكر تشنگي بين راه افتادم و همان طـور در عالم خيال با خود آمدم،
آمدم ،آمدم تا وضو گرفتم و به حرمين زيارت نموده ،برگش��ته تا به همين نقطه
كه ايس��تادهام ديدم در پنج نقطهاي آب نخوردهام و تش��نه هم نيستم .حاال اين از
راه طبيعي به چه نحو ممكن اس��ت و من از كدام آب سير شدهام (آقانجفي قوچاني،

1375ش ،ص.)242
توسالت با زيارت

خداوند متعال با اينکه خود را از رگ گردن به انس��ان نزديکتر ميداند ،باز هم بر اساس
مصالحي او را به واس��طه آوردن به درگاه خود و توس��ل به افراد و اموري فرمان داده تا انسان
با اطاعت از اين فرمان ،به رش��د و تعالي برس��د .اهلبيت پيامبر اکرم 9مهمترين باب توسل
الهي و «الباب المبتلي به الناس» (مجلس��ي1403 ،ق ،ج ،99ص )151هستند؛ دروازهاي که انسانها با
آن امتحان ميش��وند؛ مانند بنياس��رائيل که با باب حطه آزموده شدند .آنان کشتي نجات در
گردابهاي فراگيرند و به تعبير ديگر چون کشتي نوحاند که هرکه سوارش شود ،نجات يابد
 .1لرزه.

95

شماره ،35تابستان 1397

و هرکس از س��وار ش��دن در آن خودداري کند ،غرق خواهد ش��د« :الفلك الجارية في اللجج
الغامرة»( ،کليني1407 ،ق ،ج ،1ص221؛ ابن مش��هدي1419 ،ق ،ص .)400آنان پناهگاه مستحکم «الکهف

الحصين» معرفي ش��دهاند و انس��ان با رجوع به آنها براي اطاعت فرمان خدا ،از دس��تور حق
فرمان برده اس��ت؛ چنانکه خداوند گناهکاران امت را به رفتن نزد پيامبر اکرم 9فرمان داده
که اگر نزد او بروند و استغفار کنند و پيامبر نيز برايشان استغفار کند ،قطعًا خداوند را مهربان
و توبهپذير مييابند (توبه.)64 :
زيارت ،خود نوعي توس��ل اس��ت و چنانکه در احاديث ذکرشده در بندهاي پيشين آمد،
به زائر امام حس��ين 7وعده حاجت روا شدن داده شده است .افزون بر اينکه اين داد و ستد
با معصوم و توجه به او ،برآمده از حسي است که بر اثر زيارت به زائر دست ميدهد؛ حسي
برخاس��ته از اين واقعيت که معصومي که به زيارتش رفته اس��ت ،او را ميبيند و صدايش را
ميش��نود و جواب س�لامش را ميدهد؛ ولي محدوديتهاي اين دنياي خاکي مانع ش��نيدن
صداي معصوم ميشود و زائر بايد گوش جانش را به صدا و نواي معصوم خوش کند .در اذن
دخول مأثور ائمه :آمده است:

ون
ون َي َر ْو َن َم َق ِامي َو َي ْس َم ُع َ
اء ِعنْدَ َك ُي ْر َز ُق َ
اء َك َع َل ْي ِه ُم َّ
الس اَل ُم َأ ْح َي ٌ
َأ ْع َل ُم َأ َّن َر ُسو َل َك َو ُخ َل َف َ

ت باب َفه ِمي بِ َل ِذ ِ
ت عن س ِ
ون َسَل�اَ ِمي َو َأن َ
يذ
ك اََل ِمي َو َي ُر ُّد َ
�معي ك اََل َم ُه ْم َو َفت َْح َ َ َ ْ
َّك َح َج ْب َ َ ْ َ ْ
َاجاتِ ِهم (كفعمي1405 ،ق ،ص473؛ ابن مشهدي1419 ،ق ،ص 55و 227؛ شهيد اول1410 ،ق،
ُمن َ
ص65؛ مجلسي1423 ،ق ،ص.)530

َ
َ
َ حَ ْ َ نََّ ذَّ َ ُ ُ
َ
ْ ً َ ْ ْ ٌ ْ َ َ ِّ ْ ُ ْ َ ُ َ 1
��بيل اهللِ أمواتا بل أحياء عِند رب ِهم يرزقون)
س
يف
وا
دليل آن نيز آيه (و ال تس��ب الين قتِل
ِ

دانسته شده است (مجلسي1403 ،ق ،ج ،97ص.)295
در خاطرات مرحوم آقانجفي حداقل دوازده مورد از اين توس�لات در زيارتها نقل شده
که برخي از آنها را به اختصار نقل ميکنيم.
 .1کساني را که در راه خدا کشته شدند ،مرده نشماريد که زندهاند و نزد پروردگارشان روزي ميخورند (آل عمران)169 :
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توسل براي اداي بدهکاريهاي پدر و علم و مغفرت

وي ب��راي اداي بدهکاريهاي پدر و مغفرت و علم زياد و رس��يدن به درجه اجتهاد نذر
ميکند چهل روز زيارت عاشورا بخواند:
من بنا گذاش��تم كه چهل روز زيارت عاش��ورا روي بام مسجد شاه بخوانم و سه
حاجت در نظر داش��تم :يكي قرض پدر ادا شود و يكي مغفرت و يكي علم زياد
و درجه اجتهاد .پيش از ظهر ش��روع ميكردم و ظهر نش��ده تمام ميشد ،از اول
تا به آخر دو س��اعت طول ميكش��يد ،چهل روز تمام شد .يک ماه نگذشت كه
پدرم نوش��ته بود كه قرض مرا موس��ي بن جعفر 8ادا نمود .من به او نوش��تم،

َ َ ُّ َ ذَّ َ َ ُ َ ُّ َ َ ْ
ِين آمنوا صلوا علي ِه
بلكه سيدالش��هدا 7ادا كرد« :و كلهم نور واحد»( .يا أيها ال
َ َ ِّ ُ َ ْ ً
ِيما) .و چون اين زيارت عاشورا به زودي مؤثر شد كه برحسب اسباب
وسلموا تسل

ظاهري غير ممكن بود ،قوي دل ش��ده در ماه محرم و صفر جهت مطلبي كه اهم
مطالب بود در نظرم ،چهل روز زيارت عاش��ورا روي بام مس��جد شاه خواندم با
اهتمام تمام و كمال احتياط ،به اين معنا كه در آن دو ساعت همه را رو به قبله سر
پا در مقابل آفتاب ايستاده بودم تا تمام ميشد.
چهل روز ختم ما تمام ش��د .بعد از آن خوابي ديدم كه مطلب برآورده اس��ت . ...بعد
كه به نجف رفتم ،تا تمام آن خواب را مطابق يافتم (آقانجفي قوچاني1375 ،ش ،ص.)129
توسل براي رفع مرض در سفر

هنگام زيارت کاظمين 8گرفتار تب شد و از آنجا که بايد راه را تا کربال پياده ميپيمود
و با تب بسيار مشکل بود ،به آن حضرت براي رفع تب توسل کرد:
س��ه روز در كاظمين صبح حاجات به آن س��ده زيارت جوادين و كاظمين8

بوديم و عرض حاجات به آن سده َسنّيه نموده و مشمول فيوضات رباني و مراحم

سبحاني گرديديم .بعد از آن بنا شد كه زوار و سيد روضهخوان به سامره مشرف
شوند و من با ميرزاحسن ،كه ته كيسه پولمان باال آمده بود و اندكي مانده بود ،به
س��امره نتوانستيم برويم .ما دو نفر در فردا عازم كربال بوديم .در همان شب آخر،
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مرا تب شديد عارض گرديد و بعد از صرف غذا عليالرسم عباي خود را به سر
كش��يده و خوابيدم .رفته رفته استخوانها به شدت درد ميكرد و در عالم فكر و
خيال با موسي بن جعفر 8به مناجات قلبي و گفتوگوي روحي مشغول شدم:
« ...هنوز كه به پابوس ش��ما نرسيده بودم ،با آن خستگيهاي راه و ناپرهيزيهاي
منزل كه در حفظالصحه خود داش��تم ،هيچ باليي و چش��مزخمي به من نرسيده.
وقتي كه زير پرچم علم شما و حصن حصين ديار شما داخل شدم و از خستگي،
راحت ،و از خوف و وحش��ت ،مأمون ش��دم در اين ديار غربت و مالصق فقر و
فالك��ت و پيادهروي ،ف��ردا در حال وحدت و وحش��ت دردي از روي دل ما بر
نداشتي عالوه دردي در سربار گذاشتي:

ته كه باري ز دوش��م بر نداري

مي��ان بار س��ر ب��ارم چرايي

هي بنازم شس��تت را ،خوب مهماننوازي كردي! اگر پيادهروي فردا نبود به اين
ذره درد و تب اعتنايي نداشتم و زبان به چون و چرا نميگشودم .تو خود ميداني
كه در ش��دايد چقدر تحمل و بردباري داش��تم .لكن چاره چيست كه فردا شش
فرس��خ بايد راه بروم و پرستاري ميرزاحسن را هم بنمايم .تو خود فكركن كه در
چه زمينهاي تب عارض من شد» .در بين اين افكار و خياالت مرا عرق فراگرفت
و از آن عرق ،خوش��م ميآمد و راحت شدم به همان حال به خواب رفتم .صبح
برخاستم ،زيارت نمودم ،چايي خورديم و از سيد جدا شده و خداحافظي نموديم.
آنها به طرف سامره ،و من و ميرزاحسن به طرف كربال رهسپار شديم؛ چون مرغ
سبكروح و بانش��اط؛ كانه تب نكردهام .دو نفري عبا و اثاثيه مختصر خود را به
دوش گرفته ،به طرف كربال روان شديم (همان1375 ،ش ،ص.)169
توسل براي تهيه اسباب سفر کربال

يک بار در نيمه شعبان ،آقانجفي ديد که همه طالب با پاي پياده به کربال مشرف ميشوند.
اما فکر ميکرد به دليل فقر و نداري نميتواند به سفر برود .نکته جالب توجه اينکه آقانجفي با
وجود توکل بااليش ،سفر بدون زاد و توشه را صواب نديده بود .اما اسباب سفرش فراهم شد:
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در نيمه ش��عبان كه باز زيارتي بود ،طالب نجف همه رفتند و من هم بس��يار مايل
بودم كه در زمره آنها داخل باش��م و پول فقط چهار قران داش��تم .روز سيزدهم
ش��عبان كه روز آخر بود كه به زيارت ممكن اس��ت برون��د ،در آن روز هر چه
حس��اب نمودم كه با هم��ان چهار قران پياده بروم و پي��اده برگردم ،ديدم ممكن
نميش��ود و بيش از چه��ار قران خرجي ميخواهد .باالخره بنا گذاش��تم كه اگر

امروز من نش��د بروم ،در روز نيمه ميروم به واديالسالم اوالً زيارت عاشورايي
ميخوانم ،بعد از آن به حس��ين بن علي 8شكايت از پدرش مينمايم كه عشق
تامي به زيارت ش��ما داشتم و علي 7اينقدر پول به ما نداد كه بياييم در حضور
زيارت كنيم و ما جهت خود پول نخواستيم كه بگويد بايد رياضت كشيد« .فلكل

مأموم امام يقتدي به» .البته س��فر غير حضر اس��ت؛ لوازم��ي دارد و مايه اطميناني
ميخواهد؛ مثل آنكه در جنگ احد شمش��يرش شكس��ت گف��ت به پيغمبر« :من
شمش��ير ميخواهم» .پس اين پول خواستن من با وجود چهار قران ،نظير شمشير
خواستن اوست در احد .اين نه دنياست؛ بلكه مسافرت خصوصًا پياده و بياسباب
فينفسه يک رياضت بزرگي است؛ ولو كيسه مسافر پرپول باشد.
در همين خياالت در حجره كذايي تنها نشسته بودم كه دو نفر از طالب خراساني
كه رفيق بودند ،وارد شدند؛ نيم ساعتي نشستند و حال پرسيدند و يكي از آن دو
نفر ،شش قران به ما داد كه اين را از آقاسيدمحمدكاظم يزدي براي شما گرفتهام
و آنها رفتند .من هم بيرون ش��دم از ميان بازار يک ناني گرفتم به دستمال نموده،
رفتم بيرون و دنباله زوار از نجف قطع ش��ده ب��ود و نزديک ظهر بود .كفشها و
ن��ان را به عبا نموده ،روي دوش انداختم و خوش��حال ك��ه يک تومان پول دارم
كه چهار قران هم از حس��اب خرج مسافرت من كه در حجره حساب ميكردم،
زيادتر بود و تازه از سفر آمده ،مثل برق به سياهي آخرهاي زوار رفتم تا به دسته
اول رسيدم و ترک کردم و به دسته دوم رسيدم و ترک کردم و هلم جرا (همان،

1375ش ،ص.)180
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در خواست ديدار ائمه

آقانجفي مدتي دلمش��غول عش��ق و محبت امام عصر ش��د؛ به گونهاي که در توس��لي
درخواس��ت ديدار امام علي 7يا امام زمان /را داش��ت .اين در حالي است که ميگويد:
«از حماقت خود ،خود را مالمت نمودم كه اين كار عوامانه و بيفايده چرا از من سر زد؟» در
نهايت با تفألي بر قرآن کريم که به دقت پاس��خ اين درخواست در آن بود ،از اين درخواست

َ ْ اَ َ
منصرف شد .وي قرآن را بعد از چند صلواتي باز کرد و در اول صفحه اين آيه را ديد{ :من كن
آَ
َ َّ َ َ َ
َ ُ َ َّ ُ
يع الْ َعل ُ
يَ ْر ُجو ل َِق َ
ِيم} (عنکبوت« .)5:از كلمه كلمه اين آيه بوسيدم
اء اهللِ فإِن أجل اهللِ ل ٍت وهو الس ِم

كه جوابي شافي من بود» (همان1375 ،ش ،ص.)185
توسل براي تعجيل فرج و...

يکي از توس�لات مس��تمر آقانجفي در زيارتها براي تعجيل در فرج امام عصر بود .وي
ميگويد:
از جمعه اول ورود به نجف ،مش��غول ش��دم به زيارت عاشورا؛ فقط براي تعجيل
ظه��ور دول��ت محمديه و فرج حجت عص��ر که اگر قب��ول آن درگاه گردم ،يا
ش��هادت و يا رياس��ت نصيب گردد و هر دو نور علي نور است ... .در هر جمعه
اين زيارت را ميخواندم؛ چه در نجف چه در كربال و چه بين راه كه در س��الي
چهل روز جمعه خوانده ميش��د« :اشهد اهلل علي قلبي اني احب حجة العصر حبًا
شديدًا و اظنه سيخرج في حياتي ان شاء اهلل و اسئل اهلل ان يوفقني لخدمته و يريني
العزة الحميده».
روز جمعه بود .عليالرس��م رفتيم به حرم [و] مشغول زيارت عاشورا شديم جهت
تعجيل در ظهور حق دولت حقه .تا آن وقت نفرينهاي دعاي علقمه را به دشمن
امام و شيطان حواله ميكردم( ...همان1375 ،ش ،ص.)227
توسل براي اداي قرضها و بدهکاريها

با وجود اينکه آقانجفي با قناعت روزگار ميگذراند ،اما به تدريج قرضهايش انباش��ته
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شده بود و با توجه به حساسيتي که به پرداخت حق مردم داشت ،گرفتار غم و اندوه فراوان
گرديد و به توسالت متعدد ،از جمله زيارت ائمه براي اداي ديون پرداخت .اما اجابت اين
دعا به طول انجاميد که در روايات به اس��باب آن اش��اره شده است؛ از جمله امام صادق7

فرمود:
همانا بندهاي كه دوس��ت خداست ،در پيشآمدي كه براي او رخ داده ،دعا كند
و خدا به فرشتهاي كه موكل به او (يا به آن دعا) است ،فرمايد« :حاجت بنده مرا
برآور؛ ولي در [دادن] آن ش��تاب مكن؛ زيرا ميخواهم صدا و آواز او را بشنوم»
(کليني1407 ،ق ،ج ،2ص.)490

نکته دومي که در اين خاطره وجود دارد ،اين اس��ت که توس�لات ما به اهلبيت :بايد
براي رسيدن به توحيد و تقرب به خدا باشد .ولي در مواردي ممکن است توجه ما به وسايل
قرب الياهلل ،ما را از سرمنشأ خيرات و برکات ،يعني خداوند غافل کند؛ چراکه هر شيعه و هر
مسلمان معتقدي که شهادتين ميگويد ،باور دارد که همة مخلوقات در تمام هستيشان وابسته

َ َ ُّ َ َّ ُ َ ْ ُ ُ ْ ُ َ َ ُ يَ
َ ُ ُ
اهلل ه َو
اء إِل اهللِ و
و نيازمن��د خدايند و تنها بينياز واقعي ،اهلل اس��ت( :يا أيها انلاس أنتم الفق��ر
ْ َ ُّ حْ َ ُ
الغ يِن ال ِم
يد) (فاطر .)15 :ولي گاهي انسان به اسباب ظاهري و گاهي هم به اسباب معنوي دل
خوش ميکند که آقانجفي در اين خاطره به شيريني به اين نکته نيز پرداخته است (ر.ک :آقانجفي

قوچاني1375 ،ش ،ص.)228
توسل به حبيب بن مظاهر براي ازدواج

آقانجفي که به سبب نداري تا سي سالگي ازدواج نکرده بود ،در زيارت کربال با توسل به
حبيب ،وارد روند ازدواج ميشود .در ميانه کار ،گرهي در کار ميافتد و سيد با ادبياتي عوامانه
شکايت حبيب را نزد حضرت امير 7ميبرد؛ ولي زود پشيمان ميشود و عذرخواهي ميکند
و باالخره ازدواج موفق و رضايتبخش��ي براي او رقم ميخورد .اين خاطره ،باور نويس��نده
به حضور معصومان و درد دل کردن با آنان ،و صميميت و واقعگرايي او را به زيبايي نش��ان
ميدهد (ر.ک :همان1375 ،ش ،ص235ـ.)250
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توسل به حضرت زهرا 3براي نجات از قرنطينه مسير کربال

در اي��ام جن��گ جهاني اول ،به دليل ش��يوع وبا براي زائران کرب�لا در بيابانهاي اطراف،
قرنطينههاي صحرايي ايجاد شد .زائران را در سرماي زمستان ده روز در خيمههايي ميان صحرا
نگه ميداش��تند که صدمات زيادي برايشان داش��ت .آقانجفي نيز در يکي از سفرهاي زيارتي
خود گرفتار اين قرنطينهها ،و مجبور به ماندن در ميان صحرا ش��د .وي براي حل اين مشکل
به حضرت زهرا 3و حديث کس��ا متوس��ل گرديد و مشکلش حل ش��د (ر.ک :آقانجفي قوچاني،

1375ش ،ص.)289
توسل براي آبگوشت در بيابان

يکي از آداب سفر ،مزاح و شوخي بدون گناه با همراهان است .امام صادق 7در روايتي
چهار نشانه جوانمردي هنگام سفر را چنين ذکر کرده است:

المرو ُة في الس َف ِر كَثر ُة ِ
كان َم َع َك و كِتمان َ
أمر ُهم َبعدَ
الزاد و طِي ُب ُه و َبذ ُل ُه لِ َمن َ
ُ ُ َّ
ُك علي ال َقو ِم َ
َ
َّ
َير ما ي ِ
ِ
م ِ
سخ ُط الله ع ّز و ّ
جل.
فار َقت َك إ ّي ُ
اهم و ك ََثر ُة المزاحِ في غ ِ ُ
ُ َ

جوانمردي در س��فر عبارت اس��ت از :رهتوش��ه زياد و خوب ،و بخش��ش آن به
همسفرانت و كتمان اسرار آنان بعد از جدا شدن از آنها و شوخي فراوان در آنچه
كه خداوند عزوجل را به خش��م نياورد( .ش��يخ صدوق1413 ،ق ،ج ،2ص294؛ طبرسي،

1412ق1370 /ش ،ص.)254

روحيه مطايبهگر مرحوم نجفي قوچاني در خاطرات سفرش به روشني پيداست؛ از جمله
در زيارت دوره امامزادهها و بقاع عراق اين روحيه نمايان شده است .آقانجفي به هنگام زيارت
بقعه عون( ،که مش��هور است پسر حضرت زينب کبراست) ،در وسط بيابان ميل به آبگوشت
پيدا ميکند؛ در وضعيتي که هيچ اس��باب آن مهيا نبوده است و رفقايش او را براي اين توقع،
ريشخند ميکنند .آقانجفي از سر لج ميگويد اگر امشب آبگوشت نرسيد ،من غذاي ديگري
نخواهم خورد .اما باالخره ،وس��ايل آبگوش��ت به بهترين وجه و از جاييکه گمان نميرفت،
فراهم شد (ر.ک :آقانجفي قوچاني1375 ،ش ،ص.)385
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ترک نکردن زيارت کربال ولو در قحطي

در قحط��ي و اوضاع وخيم اقتصادي دوره جنگ جهاني اول و بعد از آن در ايام محاصره
نجف به دس��ت انگليس��يها ،آقانجفي از سخت ش��دن زيارت امام حسين 7در فصلهاي
زيارتي ميگويد .او با اين حال ،زيارت را ترک نميکرد .او ميگويد که در اين مدت در مسير
از غذاهاي ساده و نان جو استفاده ميشد (ر.ک :آقانجفي قوچاني1375 ،ش ،ص.)347
تعارف بيجا

تعارف بيجهت و بدون دليل يکي از آسيبها و نقاط ضعف در رفتار ماست .اگرچه حيا
در اس�لام مدح ش��ده اس��ت ،اما حياي نابجا نيز مذمت گرديده است؛ به ويژه که در مواردي
به دروغ گفتن نيز ميانجامد .آقانجفي خاطرهاي را درباره اين مس��ئله در سفر پياده کربال نقل
کرده است:
در مقابل من ميان دو حجره كاروانس��را هفت  -هش��ت نفر از امنيه عثماني منزل
نم��وده بودند [و] مح��ض توج��ه از زوار و اينها براي خود غذا پخت��ه بودند [و]
غذاي خود را در ميان س��يني بزرگي كش��يده بودند .تخمين يک من برنج طبخ
نموده بودند و گوشت و خورشت او را نيز به روي برنج ريخته بودند .رئيسشان
امر كرد كه س��يني را ببريد نزد آن س��يد ،او اول بخورد آنچ��ه ميل دارد؛ بعد از
آن ما خواهيم خورد .س��يني پر پلو را آوردند نزد من گذاش��تند كه «سيدنا كل».
گفتم« :سيرم و من تازه غذا خوردهام» .از او «كل» و از من «سيرم» مكرر گرديد.
رئيسش��ان آمد ميان ايوان حجره گفت« :سيدنا كل» .من احمق با آنكه ميل هم
داش��تم كه چند لقمهاي بخورم ،خصوصًا مس��افري كه از نان خالي سير شده كه
اگر به قدر دو نفر بعد از آن س��يري پلو نخ��ورد ،الاقل به قدر خوراک يک نفر
به ميل خواهد خورد ،معذلک رئيسشان هم آنچه التماس كرد ،گفتم مرغ يک
پا دارد ،س��يرم كه س��يرم .رئيس رفت ميان حجره به غيظ تمام به امنيهها گفت:
«ش��يلوا هذوله موا و آدم»؛ يعني س��يني را بكشيد بياوريد اين عجمها آدم نيستند.
با خود گفتم« :واقعًا راس��ت گفتي كه من آدم نيس��تم .قربان آن عقيده صاف و
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انسانيت ش��ما» .آمدند س��يني را از پيش من بردند .بعدها هر وقت از اين مشكل
ي��ادم ميآمد ،خود را مالمت ميكردم .واقعًا هم خيلي بد كردم آن بيچارگان به
يک عقيده صافي و قصد تبركي اين التماس را نمودند و من را آدمي محس��وب
داشتند و من نفهميده خود را حيوان به قلم دادم .خراب شود اين خانه جهالت كه
آدم را در دنيا و آخرت محروم سازد (آقانجفي قوچاني1375 ،ش ،ص.)181
کمک به همسفران

رسول خدا 9فرمود:
كس��ي كه مؤمن مسافري را ياري كند ،خدا  73گره اندوه و مشكل را از كار او
هم و غم پناه ميدهد و در آن روز كه نفس
ميگشايد و در دنيا و آخرت او را از ّ
مردم قطع ميش��ود (آنجا كه مردم گرفتار نفسهاي خويشند) ،اندوه عظيم او را
بر طرف ميسازد (صدوق1367 ،ش ،ج ،3ص.)173

اين کمک کردن به هنگام گرفتاري و بيماري همس��فر ضروريتر است .امام صادق 7از

يم عَ َل ْي ِه َأ ْص َحا ُب ُه إِ َذا َم ِر َ
ض َث اَلثا»؛ «حق مسافر اين است که
رسولاهلل 9نقل کردَ « :ح ُق ا ْل ُم َس ِاف ِر َأنْ ُي ِق َ

همسفرانش هنگام بيماري او سه روز برايش درنگ کنند» (کليني1407 ،ق ،ج ،2ص.)669

آقانجفي در سفر زيارتي تا حد امکان اين دستور را عمل ميکرد؛ براي نمونه در ميانه راه
اصفهان به عتبات همس��فر آقانجفي مريض ميش��ود و او در اين مدت تا رسيدن به مقصد از
هيچ خدمتي براي او فروگذار نميکند؛ از تهيه اس��باب استراحت در منزلگاهها و کرايه کردن
چارپا براي سواري گرفته تا( ...ر.ک :آقانجفي قوچاني1375 ،ش ،ص.)166

س��حرها كه ميرزاحسن خسته [ميش��د] و چرت ميزد براي او افسانه ميگفتم و
مشغولش ميكردم و به منزلها كه ميرسيديم ،همه را دراز ميكشيد و غالبًا ناله
و داد از خستگي ميزد و كارهاي منزل با من بود. ...

او که در منزلگاهي ناخواسته از رفيقش جلو ميافتد ،نگران او شده و ميگويد:

زوار رفت (رفتند) و من در بحر تفكر فرو رفتم كه برگردم كه فردا مالي كرايه نموده

و او را بياورم يا چنان كه گفته ،بروم ميان طاق بايستم كه هم از رفيق دورتر و هم به
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زوار نرس��م و به هر دو طرف عالقهمندم؛ زيرا كه بعضي اثاثيهمان نزد زوار بود و اگر
به زوار نرسيم ،بياثاثيه مسافرت نمودن ما به غايت ،سخت خواهد شد و اگر در همين
جا تا صبح اطراق كنم ،گذشته از وحشتناكي اين جنگل تاريک ،كه مردم اكراد اين
حدود كم از درندگان وحشي نيستند ،شايد رفيق ،فردا هم به اينجا نرسد؛ يا از شدت
مرض و يا از وحشت تنهايي و تنبلي ذاتي .به قدر ساعتي در اطراف مسئله متحير مانده
بودم و اين حال بدترين حاالت بود براي من . ...همين كه نجات يافتم ،نشستم به فكر
رفي��ق و فكر كردم بروم پايين طاق ،محل اطراق زوار؛ چه يک فرس��خ و نيم بيش به
من��زل نمانده و چنانچه رفيق فردا تا اينجا اگر بياي��د ،تا به منزل هم خواهد آمد .پس
ماندن در اين بيابان فايده ندارد ،و يا آنكه بر حسب سفارش رفيق اينجا بمانم تا فردا،
بلكه حال معلوم گردد و ّ
لعل تا اينجا به اميد من با حال تب بيايد و چون من نباشم ،از

م��ن مأيوس گردد و در اينج��ا بماند و در اين صورت درحاليكه يک خرجي همراه
ندارد و غريب و بيكس در اينجا ،چون به سر زند و چه كار كند و اين ظلمي است
فاحش كه من بر او وارد آوردم؛ زيرا كه دست بيعت و رفاقت به هم داديم و خواهي
نخواه��ي رفاقت او را قبول كردهام و هرگ��ز وجدان من نگذارد كه او را به اين حال
غربت و بينوايي بگذارم و بگذرم .خصوصًا س��فارش او كه به يک معني استنصار از
من نموده اس��ت هم ش��نيدهام و اين كمال بيرحمي و انصافكشي است؛ ولو رفيق
كافر باشد( ...همان1375 ،ش ،ص.)155

رهزنيهاي شيطان در زيارت
بنا بر نص قرآن کريم ،شيطان سوگند ياد کرده است که همه انسانها را گمراه کند و حتي

َّ َّ ْ َ أَ َ َّ َ ٌ ُّ اَّ َ
ارة بِالسوءِ إِل ما
براي انبيا و اولياي الهي دام مينهد و اين قاعدهاي کلي است که (إِن انلفس لم
ِّ
َرح َِم َرب) (يوسف .)53 :زائر کربال نيز از گرفتار شدن به دام شياطين مبرا نيست و بايد دائم مراقب

دامهاي مختلف ش��يطان باشد .آقانجفي در خاطرات خود از زائر پيادهاي گفته که به تماشاي
دختر جواني در ميان مس��افران مينشست و کار خود را به عنوان تماشاي خلقت زيباي الهي
و عشق آسماني توجيه ميکرد (ر.ک :همان1375 ،ش ،ص.)159
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زيارت به نيابت از والدين

هم��ان طور که نيکي به پدر و مادر در زمان حياتش��ان مورد تأکيد قرآن کريم و اهلبيت
رسول اکرم 9است ،نيکي به آنها پس از مرگشان نيز توصيه شده است .از محمد بن مروان
نقل شده كه امام صادق 7فرمود:

الر ُج َل ِمنْك ُْم َأ ْن َي َب َّر َوالِدَ ْي ِه َح َّي ْي ِن َو َم ِّي َت ْي ِن ُي َص ِّل َي َعن ُْه َما َو َيت ََصدَّ َق َعن ُْه َما َو َي ُح َّج
َما َي ْمن َُع َّ
ُون ا َّل ِذي َصن ََع َل ُه َما َو َل ُه ِم ْث ُل َذلِ َك َف َي ِزيدَ ُه الله َع َّز َو َج َّل بِبِ ِّر ِه َو
َعن ُْه َما َو َي ُصو َم َعن ُْه َما َف َيك َ
ِص َلتِ ِه َخ ْير ًا كَثِير ًا (کليني1407 ،ق ،ج ،2ص.)159

چه مانعي اس��ت براي هر کدام از ش��ماها كه احسان كند به پدر و مادرش؛ زنده

باش��ند يا مرده؛ از طرف آنها نماز بخواند و از طرف آنها صدقه بدهد و از طرف
آنها حج كند و از طرف آنها روزه بدارد و آنچه كرده اس��ت از آن آنها باشد ،و
مانند آنها را به خود او هم بدهند و خدا عزوجل به احسان و صله او خير فراواني
افزايد (کليني1407 ،ق ،ج ،4ص.)471

آقانجفي که به زيارت به نيابت والدينش ملتزم بود و حتي يک زيارت عرفه به نيت مادرش
انجام داده بود ،در رؤيايي که مادرش را اندوهگين ديد ،با او اينگونه سخن گفت:

حت��ي آنكه ي��ک زيارت عرفه سيدالش��هدا 7مخصوصًا از نجف به نيت ش��ما

حركت كردهام؛ عالوه بر آنكه در غالب اوقات ،حرم به قصد ش��ما س�لامي و يا
زيارت تام تمامي نمودهام و از ائمه معصومين :وارد است كه فوايد عظيمهاي
بر اينها مترتب است (آقانجفي قوچاني1375 ،ق ،ص.)218
تناسب سختي کشيدن در زيارت امام حسين7

پذيرفته است که زيباييها و نعمتهاي دنيا و حاللش براي بندگان خدا قابل استفاده است؛
اما ماهيت مادي نعمتهاي دنيا باعث محدوديتهايي ميش��ود که استفاده از نعمتهاي الهي
در دنيا را با دش��واري همراه ميکند؛ زيرا مسير انسان در دنيا مسير بندگي ،تکليف ،بار بندگي
حضرت حق را به دوش کشيدن و مخالفت با خواستههاي نفساني است .قرآن کريم ميفرمايد:
َ

َ َ

َ

ِّ

َ یَ

ْ

َ

َْ

َ

جْ َّ َ

ْ ْ

َ َ
َّ َ ْ
ام َرب ِه َونه انلَّف َس عن اله َوی * فإ َّن َ
النة يِ َ
ه ال َمأ َوی) (نازعات.)14:
( َوأما من خاف مق
ِ
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ِ

کسي که از جايگاه پروردگارش بيم کرد و نفسش را از خواهشهاي حيوانياش
بازداشت ،پس جايگاهش بهشت است.

اميرالمؤمنين 7فرمودَ « :م َر َار ُة الدُّ ْن َيا َح اَل َو ُة آْال ِخ َر ِة َو َح اَل َو ُة الدُّ ْن َيا َم َر َار ُة آْال ِخ َرة» (ش��ريف رضي،

1414ق ،ص .)512در رواياتي ديگر نيز برترين عبادتها دشوارترينش شمرده شده است« :أفضل

االعمال أحمزها» (ابن ابيجمهور1405 ،ق ،ج ،1ص .)320اين مسئله مورد اتفاق عقالي عالم است که
براي داشتن بدني نيرومند و سالم ،بايد بدن را با ورزش و زحمت به تکاپو انداخت .علماي

اخ�لاق نيز همين قاعده را در توانمند کردن روح پذيرفتهاند .همين نگاه قس��متي از فلس��فه
پيادهروي براي رفتن به زيارت را تشکيل ميدهد .اگر راحتي ،و رفاه و آسايش مالک بود که
ديگر نيازي به پيادهروي نبود.
آقانجفي زحمات منازل راه و خس��تگي و رنج کش��يدن را از لوازم دنيايي ميداند که سجن
مؤمن اس��ت و اعتقاد دارد که تهيه وسائل آسايش و رفاه با زيارت حسين بن علي 8مناسبت
ندارد و خوش��ي و راحتي در اين راه ،س��زاوار نيس��ت .او حقيقت زيارت را با تش��بيه به امام
حسين ،7كه تشنه و گرسنه و مسافر و غريب بود ،حاصل ميداند كه حقيقت زيارت است و
بوسيدن آهن و نقره حرم را به تنهايي زيارت نميداند( ...ر.ک :آقانجفي قوچاني1375 ،ش ،ص 147و .)155
دادههاي تاريخي
خاطرات آقانجفي از س��فرهاي زيارتي خود که غالبًا به صورت پياده بود ،حاوي اطالعات
مفيد و ارزشمندي از سفرهاي زيارتي آن روزگار است که به مهمترين آنها اشاره ميشود.
مسير سفرهاي زيارتي آقانجفي به عتبات
سفر از ايران به عراق

مسيري که آقانجفي از اصفهان تا عتبات طي کرده ،حدود پنجاه منزلگاه داشته و فاصله هر
منزلگاه حدود پنج تا ش��ش فرسخ ميشده است (ر.ک :همان1375 ،ش ،ص 133و  .)142او سه سال
پيش از اين مسافرت ،با پاي پياده از خراسان به اصفهان سفر کرده ،مسير کربال را در مقايسه
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با مس��ير خراسان ،بسيار آبادتر ،و مس��افرت در آن را در مقايسه با مسافرت در کوير ،چونان
گ��ردش و تفريح ميداند .نزديک بودن منزلگاهها به هم ،فراواني امکانات رفاهي چون آب و
غذا و محلهاي اس��تراحت و منزلگاهها ،طوالني بودن مدت استراحت کاروانها در مسير (به
علت زيادي منزلگاهها و امنيت نس��بي راهها) سرسبزي و آباداني و برخورداري از روستاها و
توقفگاههاي مسير ،از جمله مواردي است که او در اين مقايسه لحاظ کرده است.
اين راه عتبات كه منزلهاي او پنج ،ش��ش فرس��خ بيش نب��ود ،كأنه هواخوري و
گردش و تفنن بود ،نه مس��افرت؛ لذا در گوشهاي به تفنن چايي گذارده ،مشغول
عيش بوديم و چون هوا خوش بود ،غالبًا نصف ش��ب حركت ميكردند و صبح
سر آفتاب ،يک دو س��اعت از آفتاب گذشته به منزل ميرسيدند و اين مسافرت
عتبات نسبت به مسافرت راه يزد ،از حيث كوتاهي منازل و آبادي زياد و آبهاي
زياد و اس��تراحت تمام روز در منازل ،نسبتًا بهش��ت به جهنم بود (همان1375 ،ش،

ص 135ـ.)137

مسيري که بيشتر منزلگاههايش در خاطرات ايشان ذکر شده شامل اين منزلگاههاست:
اصفهان ،نجفآباد ،خوانس��ار ،گلپايگان ،دولتآباد فرسبه ،کرمانش��اه ،هارونآباد ،کرند،
خانقين ،غزل رباط ،شهردان ،يعقوبه ،خان خورشيد ،کاظمين (همان1375 ،ش ،ص134ـ.)142
هزينهاي که ايشان براي اين سفر برآورد کرده بود که البته تجربه نشان داد برآورد درستي
است ،حدود ده تومان آن روز بود.
سفر نجف به کربال

نجف به کربال دو مس��ير داش��ته است :يکي راه آبي و ديگري مسير پياده .براي راه آبي از
کوفه سوار بر طراده (بلم و قايقي به ظرفيت حدود سي نفر) به طويريج در سه فرسنگي کربال
ميرفتند و از آنجا س��وار گاري ميش��دند تا کربال .اين مسير را مس��ير آبي و مسير ناتوانها

ميگفتند که حدوداً يک نيمروز به طول ميانجاميد.

مس��ير بعدي مس��ير پياده بوده که مسير ش��ور ميخواندهاند و از نجف تا خانشور ،شش
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فرس��خي بين راه اتراق ميکردند و از خانشور تا کربال که حدود دو روز به طول ميانجاميد
و در بين مس��ير مضيفهاي (مهمانخانه) متبرعان از زائران حس��يني در ايام زيارتي پذيرايي
ميکردند (ر.ک :همان1375 ،ش ،ص 178 ،170و .)350
برآورد آقانجفي براي هزينه مسير پياده به کربال و نجف با سه روز اقامت در کربال ،شش
قران تا يک تومان بوده که يکسوم آن در مسير رفت ،و يکسوم در مسير برگشت و بقيه براي
توقف در کربال هزينه ميشد (ر.ک :همان1375 ،ش ،ص 229و .)234
آقانجفي ايام مرسوم پيادهروي به سمت کربال در حوزه نجف را دو نوع موسم ميدانسته
ي ميکردند و تا حد امکان
اس��ت :نوع اول ،موس��مهايي که زيارت کربال را مانند واجب تلق 
نميگذاش��تند ترک شود که عبارتاند از :زيارت اربعين ،زيارت عرفه ،زيارت نيمه شعبان ،و
نوع دوم ،موسمهايي که زيارت را مستحب ميخواندند و گاهي انجام ميشد؛ ولي مانند نوع
اول مورد توجه نبود .زيارت روز عاش��ورا ،زيارت نيمه رجب و زيارت شب عيد فطر از اين
قبيل بود .آقانجفي در اين باره ميگويد:

در هر س��الي زيارت اربعين و نيمه رجب و نيمه ش��عبان و عرفه از واجبات من و

نوع طالب نجف بود كه به كربال ميرفتيم و اول رجب و عيد فطر و عاش��ورا از
مس��تحبات بود كه گاهي ميرفتند و گاهي نميرفتند .در عاشورا كه نميرفتند،
وجهش اين بود كه نوعًا خصوص عاشورا عزاداري و سوگواري در نجف بهتر و
باواقعيتت��ر و باحالتر بود .لهذا در نجف ميمانديم و از آنجا زيارت ميكرديم
(همان1375 ،ش ،ص.)233

اي��ن اي��ام از ايام خاص زيارتي امام حس��ين 7هس��تند و روايات��ي در فضيلت زيارت
امامحس��ين 7در اين زمانها وجود دارد .درباره زيارت عرفه از امام صادق و امام رضا8

نقل است که فرمودند:

َم ْن َأتَي ق ْب َر ا ْل ُح َس ْي ِن 7بِ َع َر َف َة َأ ْق َل َب ُه الله َثلِ َج ا ْل ُف َؤ ِاد.

کس��ي ک��ه در عرفه به زي��ارت قبر امام حس��ين 7برود ،خداون��د او را با قلبي

خنکشده باز خواهد گرداند.
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همچنين از امام صادق 7نقل است که فرمود:

إِ َّن الله َتبار َك و َتعا َلي يتَج َّلي لِزُو ِار قب ِر ا ْلحسي ِن 7قب َل َأه ِل عر َف ٍ
ات َو َي ْق ِضي َح َوائِ َج ُه ْم
َ َ َ َ َ َ
ْ ْ ََ
َّ ْ ُ َ ْ
َو َيغ ِْف ُ�ر ُذنُو َب ُه ْم َو ُي َش� ِّف ُع ُه ْم فِي َم َس�ائِلِ ِه ْم ُث َّم َي ْأتِي َأ ْه َل َع َر َف َة َف َي ْف َع ُ
�ل َذلِ َ
ك بِ ِه ْم (ابن قولويه،

1356ش ،ص.)169

خداوند تبارک و تعالي در روز عرفه ابتدا براي زوار قبر امام حسين 7تجلي ميکند
و حوائجش��ان را برآورده کرده ،گناهانشان را ميبخشد و شفاعتشان را ميپذيرد و
در مرتبه بعد ،اين لطف را به حجاجي که در عرفه گرد آمدهاند ،ميکند.

درباره زيارت نيمه شعبان فرمود:

ٍ ِ ٍ
ِ
ِ
من زَار ا ْلحسينَ 7لي َل َة النِّص ِ
َب
ف ِم ْن َش ْع َب َ
َ ْ َ ُ َ َْ
ان َو َل ْي َل َة ا ْلف ْط ِر َو َل ْي َل َة َع َر َف َة في َسنَة َواحدَ ة َكت َ
ْ
ْ
الله َله َأ ْل َ ِ ٍ
ت َل ُه َأ ْل ُ
ور ٍة َو َأ ْل َ
اج ٍة ِم ْن َح َوائِجِ الدُّ ْن َيا َو
ف ُع ْم َر ٍة ُم َت َق َّب َل ٍة َو ُق ِض َي ْ
ف َح َ
ُ
ف ح َّجة َم ْب ُر َ
آْال ِخ َر ِة (همان1356 ،ش ،ص.)171

هرکس امام حس��ين را در ش��ب نيمه شعبان و شب عيد فطر و شب عرفه در يک

س��ال زيارت کن��د ،خداوند ثواب هزار حج اداش��ده و هزار عم��ره مقبول به او
ميدهد و هزار حاجت از حاجتهاي دنيا و آخرتش را روا ميکند.

درباره زيارت امام حسين 7در شب عاشورا از امام صادق 7نقل شده است که فرمود:

ات ِعنْدَ ق ْب ِر ا ْل ُح َس� ْي ِنَ 7ل ْي َل َة َع ُ
�ور َاء َل ِق َي الله ُم َل َّطخ ًا بِدَ ِم ِه َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة ك ََأن ََّما قتِ َل
َم ْن َب َ
اش َ
ور َاء َو َ
َم َع ُه فِي َع ْر َصتِ ِه [ َع ْص ِر ِه] َو َ
ي َي ْو َم َع ُ
ات ِعنْدَ ُه
[أ ْو] َب َ
قال َم ْن ز ََارق ْب َر ا ْل ُح َس ْي ِنَ 7أ ْ
اش َ
َان ك ََم ِن ْاست ُْش ِهدَ َب ْي َن َيدَ ْي ِه (همان1356 ،ش ،ص.)173
ك َ

کس��ي که شب عاشورا نزد امام حس��ين 7به صبح آورد ،خداوند را در قيامت

آغش��ته به خون خود مالقات خواه��د کرد ،گويا که همراه امام حس��ين 7در
زمانش به شهادت رسيده است ،و کسي که روز عاشورا به زيارت امام حسين7

برود و نزد او شب را به صبح آورد ،مانند کسي است که در برابر امام به شهادت
رسيده است.
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از امام صادق 7روايت شده که فرمود:

ٍِ
ُ ِ
�ن أْالُ ُف ِق أْالَ ْع َل�ي زَائِ ِري ا ْل ُح َس� ْي ِنْ 7ار ِج ُعوا
َان
�ن َش� ْع َب َ
إِ َذا ك َ
ان نَا َدي ُمنَاد م َ
النص�ف م ْ

م ْغ ُفور ًا َلكُم َثوابكُم ع َلي ِ
الله َر ِّبك ُْم َو ُم َح َّم ٍد َنبِ ِّيك ُْم (همان1356 ،ش ،ص.)179
ْ َ ُ ْ َ
َ

هنگامي که نيمه ش��عبان فرارسد ،منادياي از افق اعلي ندا ميدهد که اي زائران

حس��ين ،7بازگرديد درحاليکه گناهانتان آمرزيده اس��ت و پاداشتان بر عهده
پروردگارتان ،اهلل ،و پيامبرتان ،محمد است.

بزنطي ميگويد« :از امام رضا 7پرس��يدم در چه ماهي به زيارت امام حس��ين 7بروم».
فرمود« :در نيمه رجب و نيمه شعبان» (همان1356 ،ش ،ص.)182
امام عس��کري 7فرمود« :عالمتهاي شيعه پنج تاست 51 :رکعت نماز ،زيارت اربعين،
انگشتر به دست راست کردن ،پيشاني بر زمين گذاشتن و بلند ِ
گفتن بسم اهلل الرحمن الرحيم»
(مفيد1413 ،ق ،ص.)53
مسير زيارت دوره در عراق

پس از گذش��ت چند س��ال از اقامت آقانجف��ي قوچاني در نجف ،وي هم��راه دو تن از
دوس��تانش تصميم گرفت به زيارت دورهاي مزارات مشهور عراق برود .او اين زيارت را که
حدود سه ماه طول کشيد و ترکيبي از پيادهروي و سواري بر قطار و بلم بود ،بر اساس مسير
زير گزارش کرده است:
نجف (پياده) ،کربال (پياده) ،مسيب (با قطار) ،کاظمين ،سامرا و بغداد ،مزار کليني و نواب
اربعه و مدائن ،مزار س��لمان فارس��ي و ايوان مدائن (با قطار) ،دياله بغ��داد (پياده) ،حله مزار
امامزاده حمزه ،نواده ابوالفضل العباس ،مزار امامزاده قاسم بن موسي که به او جاسم ميگفتند،
مزار ايوب پيامبر ،مزار محمد بن ادريس حلي و مقام ردالشمس و بازگشت به مسيب (با قطار
و زيارت دو طفالن مس��لم) ،زيارت عون ،فرزند زينب ،کربال و نجف (با بلم)( .ر.ک :آقانجفي

قوچاني1375 ،ش ،ص360ـ.)383
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تحليلي از چرخه مالي و رونق اقتصادي مسير زيارت
آقانجفي از آباداني و رونق روس��تاها و اس��تراحتگاههاي مس��ير کاروانهاي زيارتي خبر
ميدهد ،به گونهاي که حتي ده کورههاي بين راه نيز مسجد و حمام داشته و به زوار خدمات
ميدادهان��د .وي با اش��اره به اينکه در هر منزلگاه بايد عالوه ب��ر تأمين آذوقه و مايحتاج خود
زائران ،آذوقه چهارپايان آنها و هيزم کافي براي گرمايش و آشپزي و نفت براي روشنايي تأمين
ش��ود ،از اينکه حتي در مناطق و روس��تاهاي کوچک و دورافتاده نيز اين وسايل فراهم است،
اظهار شگفتي ميکند (ر.ک :همان1375 ،ش ،ص.)141
وي با يک محاس��به تخميني هزينهها و آذوقههايي را که در هر منزلگاه با ظرفيت دوهزار زائر
نياز است ،چهل خروار جو و هشتاد خروار کاه براي چهارپايان ،شبي هشتاد خروار خوراکي براي
زائران ،ده خروار هيزم براي آش��پزي و س��ي من نفت براي روشنايي ميداند که با توجه به عبور و
مرور مس��تمر يکماهه زوار در اين منزلگاهها بايد اين مقدار در سي ضرب شود .با اين محاسبات
وي گردش مالي صنعت گردش��گري را در اواخر عهد ناصري حداقل س��ه کرور و نيم (يک و نيم
ميليون تومان) در سال محاسبه کرده است (ر.ک :همان1375 ،ش ،ص.)142
آمار زوار
آقانجفي تعداد زائران ايران را که در سال از اين مسير عبور ميکنند ،حدود پنجاه هزار نفر،
و مجموع زائران ايران را در موسمهاي اوج زيارت ،مانند عرفه ،بالغ بر  280هزار زائر دانسته
که با بيس��ت هزار زائر عرب و مليتهاي ديگر ،حدود س��يصد هزار زائر در کربال بودهاند؛
به گونهاي که ش��هرت داش��ته تعداد زوار از تعداد حجاج بيتاهلل بيشتر بوده است (ر.ک :همان،

1375ش ،ص.)145
سختي راه و سفر
از گوش��ه و کنار خاطرات آقانجفي ميتوان بخشي از سختيهايي را که در آن روزگار به
زوار ميرس��يد ،مشاهده کرد؛ سختيهايي از قبيل س��واري بر چارپا ،مشکالت پيادهروي در
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بيابان ،تهيه غذا در منزلگاهها ،امنيت ،تشنگي در بيابان ،طوالني بودن مسير و. ...
و صدمات��ي كه در اين راهها كه غالبًا پابرهنه ب��ودم و هواي گرم بوده از خار به پا
رفتن و پا به س��نگ خوردن و به زمين خوردن و دست و پا مجروح شدن و خوف
و وحش��ت يافتن و كف پا از گرمي رملها س��وختن و پوس��ت انداختن و باد داغ
به س��ر و صورت خوردن و تشنه ش��دن كه يک دفعه با يک نفر ديگر از خانشور
طرف عصر وقتي كه باد داغ ميوزيد بيرون شديم و يک ابريق خريديم و پر آب
نمودي��م و به راه افتاديم و زوار هم نبود به قدر صد قدم كه رفتيم زمين و آس��مان
داغ و نسيم داغ و دهان خشكيد .بلكه رطوبات بدن بالكليه خشكيده و ابريق هم به
دس��ت من است .رفيق گفت« :بده آب بخورم» .گفتم« :نميدهم .اصل وجود اين،
ولو نخوريم ،مايه زندگاني ماس��ت و يک آب محتمل در دو فرس��خي است .هر
وقت بريق آب ديده شد ،اين آب خورده ميشود» .رفيق راه چشمها تيز نموده كه
آب را ببيند و صداي ناله و اعطش��ايش بلند است .خودم هم از او بدترم و در ميان
اي��ن رملهاي داغ هي زور آورديم به س��رعت رفتن و دويدن؛ بلكه زودتر به آب
برسيم و راه رفتن در رمل بسيار سخت است تا آنكه بعد از برههاي و ضيق خناقي،
رفيق كه چشمهايش تيزتر بود ،آب را ديد و آواز شادمانياش بلند شد و به من هم
نش��ان داد .ابريق را از من گرفت و به سر كشيد .گفتم« :بيانصاف ،همه را نخوري
كه من از تو تشنهترم» .نصف زيادتر را خورد و داد به من و من هم بقيه را خوردم
و رفتم تا خود را به آب رسانديم (همان1375 ،ش ،ص.)146

ماليات گرفتن از زوار به بهانه قرنطينه
در گير و دار وباي فراگير عراق و درحاليکه عثماني مشغول جنگ جهاني اول بود ،براي
جبران کمبود نقدينه خود دس��تورالعمل ماليات گرفتن از زائران ،به ويژه زائران ايراني اعمال
ميش��د که زائران فقير را به رنج انداخت .آقانجفي ،که خود گرفتار يکي از اين ايس��تگاههاي
قرنطينه شد و با توسل نجات يافت ،در اين باره نوشته است:
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چون پول نقره عثماني كم بود ،به بهانه ناخوش��ي و ميكروب وبا در كربال چهار
پنج نقطه از خانقين تا اصل كربال قرنطينه گذاش��ته و از زوار در هر نقطه ،بعد از
ده روز توقيفي ،دو تومان و سه تومان علياالختالف از هر نفري ميگرفتند و از
نج��ف رو به كربال هم يكي دو نقطه اين قرنطينه موجود بود و در ورود به كربال
چندان منعي نبود ،و اما در خروج از كربال سخت بود ولو طالب را كه از بيراهه
ميرفتند ،نفري يكي دو قران ب��ه همان مأمورين ميدادند ،رها ميكردند .عمده
نظرشان به پول زوار ايراني بود و در اين چند ماه ،قريب دويست هزار زوار ايراني
به كربال آمده و باقطع نظر از اجحافات و تعديات غير رسمي ،هر نفري ده تومان
رسمًا دولت گرفت از زوار [که] دو ميليون تومان ميشود و چون مجيدي و قران
عثماني وزنًا نصف قران و تومان ايراني بود ،اين دو ميليون تومان را چهار ميليون
تومان به سكه خودشان سكه زدند و اين يكي از شاهكارهاي اين شخص بود در
دولت عثماني و بالجمله من چون چند سفر به زيارتي نرفته بودم به واسطه همين
قرنطينهه��ا ،لذا در ماه رجب زن و بچه را برداش��تم كه آنها را يكي دو ماهي در
كربال بگذارم و خود به طور قاچاق كساير الطالب برگردم .رفتيم .در مراجعت با
مكاري مقرر داشتيم كه نيم فرسخي به قرنطينه مانده ما را از بيراهه ببرد و از خطر
كه گذشت ،به راه داخل شويم و موعد حركت فردا ظهري بود و در همان شب
برف آمد به قدر يک ش��بر كه قبل از آفتاب ،پش��ت بامها را پاک نمودند و اين
برف امر تاريخي بود در عراق كه پيرمردها به ياد نداشتند آمدن برف را .بالجمله
ظه��ري حركت نموديم با چهار پنج نفر از طالب نجف و از راه طويرج رفتيم و
زوار عرب از زن و مرد نيز بودند ،كه عس��کري ب��ه تاخت آمدند جلو زوار و ما
هم چون بزهاي ريشدار جلوگه زوار بوديم و ما آنچه به اين عس��کرها اصرار و
التماس [کرديم] و پول داديم كه ما را نديده بگيرند و بيراهه برويم ،مفيد نشد .از
عقب ،زوار را جمع نموده و اسيرًا وارد قرنطينه نمايند .يک شيخ ساوجي از رفقا
گفت« :فالني ،راس��تي راس��تي ما را قرنطينه ميبرند؟» گفتم« :البته راستي راستي
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ميبرند و تو توقع داش��تي كه دروغي دروغي ببرن��د و اين عالَم را هم تا به حال
نديدهام .يک س��ياحتي ميكنيم» .گفت« :تو عجب ش��وخي ميكني و خندهات
ميآيد( »...همان1375 ،ش ،ص.)289

بسته شدن حرم به دليل درگيري داخلي
از وقاي��ع ويژهاي که در خاطرات مرحوم نجفي آمده ،ممانعت از زيارت حضرت امير7

و بس��تن صحنهاي حرم ،در جريان محاصره نجف به دس��ت نيروهاي انگليسي است .اين
محاصره پس از ش��ورش عربهاي محلي و کشتن حاکم انگليسي نجف روي داد .آقانجفي
درباره اين محاصره ميگويد:
هفته اول ،درهاي صحن مطهر را مثل حرم بسته بودند كه مبادا عربها گلدستهها
را س��نگر كنند و دش��من ،بقعه را تيرباران كنند .بزرگان جمع شدند كه كليددار
اق ً
ال د ِر صحن را بگشايند .طالب و كسبه كه در ضيق خناق گرفتار ،و سرگردان
و بيكارند ،ساعتي در صحن دور هم نشسته ،مشغول صحبت [شوند] و مايه تسلي
گردد .كليددار معتذر ش��د به سنگر نمودن عربها .رؤساي عرب را ديدند .آنها
قول دادند كه ما اوالد علي هستيم ،باعث چنين اهانتي نخواهيم شد .عالوه بر آنكه
اگر بخواهيم صحن را سنگر كنيم ،در به روي ما بسته نخواهد ماند؛ ولو به كشتن
كليدار باشد .البته در صحن را باز كنيد كه آقايان و كسبه دور يكديگر نشسته ،به
يكديگر مأنوس ش��وند و شايد در آن ميان ،دلسوختهاي عرض حال نجف را به
علي نموده ،اين بال را رفع نمايند . ...د ِر صحن باز گرديد .دو  س��ه روزي طالب
و كس��به دور يكديگر جوقه جوقه در ميان صحن مينشستند [و] خود را به ديدن
بقعه و صحبت با يكديگر تس��لي ميدادند .گاه گاهي شس��تتيرهاي دشمن سه
چهار فشنگ آن متواليًا به ايوان و گلدستهها و گنبد اصابت ميكرد [و] طالها را
فرو ميكرد (همان1375 ،ش ،ص.)350
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ناامني سفر کربال به دليل درگيريهاي مشروطه
آقانجفي از تهمتهايي که طرفهاي درگير در جريان مشروطه به يکديگر ميزدند و موج
آن به مردم عادي کشيده ميشد و حتي کار را به ناامن شدن مسير زيارت پياده کربال براي اهل
علم رسانده و زيارت طالب راقطع کرده بود ،سخن گفته است.
از اتهامات به نوع آخوندها يكي آنكه اينها بابي ش��دهاند ...و اين اشتهار فقط در
نجف نبود؛ بلكه به تمام عراق و عش��اير ميرس��يد؛ به حدي كه از اعراب باديه،
ط�لاب در اذي��ت و آزار بودن��د و در خود نجف نيز مأم��ون نبودند و به طوري
س��خت شد در بيرونها (يعني بيرون ش��هر نجف) كه طالب يک سال به زيارت
كربال نرفتند و به كوفه جهت هواخوري و يا بيتوته در كوفه و س��هله نتوانس��تند
از خ��وف جان بروند و در چهار حصار نجف محب��وس بودند و خود نجف هم
مثل جاهاي ديگر بود .لكن بعد از اعالن مش��روطيت عثماني ،حكم شد بر اينكه
طالب نجف بايد محترم و مأمون باشند؛ لذا نجف بهتر بود و خرمقدسين مشغول
تزريقات اهل باديه گش��تند و آنها درصدد قتل بودند ك��ه در هر جا طلبه ايراني
ميديدند و خلوت بود ،ميكش��تند .اين بود كه مسافرت به كربال و كوفه جهت
عب��ادات موظفه بر طالب نجف ،حرام گردي��ده بود .همان زيارتي كه مقابل نود
حج و عمره پيامبر اس��ت ،ولكن من بلكه كليه س��ادات از اين گرفتاريها معاف
بوديم (همان1375 ،ش ،ص.)274

گمنامي مکان نواب اربعه
آقانجف��ي طي زيارت دورهاش در عراق براي زيارت نواب اربعه و کليني به بغداد س��فر
کرد .وي گزارش ميدهد که مکان قبرها براي عموم مش��خص نبود و بايد پرس��ان پرسان راه
را پيدا ميکردند.
به معرفي مردم بغداد ،مقابر سفراي گرام امام زمان را نيز زيارت نموديم؛ لكن دو
رفيق ما اگر س��ؤ ال ميكردند از اين مقابر ،جواب نميش��نيدند .معلوم شد كه از
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غير اهل سؤال مينمودي؛ يا يهودي و نصراني و يا سنيهاي متعصب بودند؛ لهذا
گفتم« :ش��ما هنوز ناقصيد .نور بصيرتتان روش��ن نيست .خدا در قرآن ميفرمايد:
ُ
ُْ ُ ُْ ْ ُ َ
(يع َرف المج ِرمون ب ِ ِسيماه ْم) (الرحمن .)41 :شيعيان را بهتر از شما ميشناسم و نور

تشيع يدرک و ال توصف .بگذاريد تا من سؤال كنم» و بعد از آن ،چند قدمي در
ميان كوفه به بازار ،تفرس 1وجوه مردم از هر كه س��ؤال ميكردم ،به طور قاعده

راهنمايي ميكرد .باالخره تا نزديک ظهر به اواخر بغداد رس��يده ،نواب اربعه را
زيارت نموده ،نان گرفته ،ناهار خورديم [و] از بغداد بيرون شديم (همان1375 ،ش،

ص.)365

 .1خواندن از روي عالمتهاي چهره.

117

شماره ،35تابستان 1397

منابع
٭ قرآن کريم.
٭ نهج البالغة ،شريف رضي ،محمد بن حسين (1414ق) .قم ،هجرت ،چاپ اول.
1.1آقانجفي قوچاني ،سيدحس��ن (1375ش) .سياحت ش��رق ،تهران ،مؤسسه چاپ و انتشارات حديث،
چاپ دوم.
2.2ابن أبيجمهور ،محمد بن زينالدين (1405ق) .عوالي اللئالي العزيزية في األحاديث الدينية ،قم ،دار
سيدالشهداء للنشر ،چاپ اول.
3.3ابن طاووس ،علي بن موسي (1409ق) .إقبال األعمال ،تهران ،دار الكتب اإلسالمية ،چاپ دوم.
4.4ابن قولويه ،جعفر بن محمد (1356ش) .كامل الزيارات ،نجف اشرف ،دار المرتضوية ،چاپ اول.
5.5ابن مش��هدي ،محمد بن جعفر (1419ق) .المزار الكبير ،قم ،دفتر انتش��ارات اسالمي وابسته به جامعه
مدرسين حوزه علميه قم ،چاپ اول.
6.6جوادزاده (جهانش��اهلو) ،عليرضا ،آموزه (1383ش) .تأمالتي درباره دو کتاب تاريخي از آقانجفي

قوچاني( ،بررسي خاطرات و تاريخنگاري) ،مجله آموزه ،شماره .4
7.7رهبر ،محمدتقي1383( ،ش) .اخالق و آداب در حج و زيارت ،تهران ،مشعر ،چاپ اول.
8.8ش��هيد اول ،محمد بن مكي (1410ق) .المزار في كيفية زيارات النبي و األئمة ،:قم ،مدرس��ه امام
مهدي ،/چاپ اول.
9.9شيخ صدوق ،محمد بن علي (1406ق) .ثواب االعمال و عقاب االعمال ،چاپ دوم ،قم ،دار الشريف
الرضي.
1367( ،--------------1010ش) .م��ن ال يحض��ره الفقيه ،ترجمه :علياکب��ر غفاري و محمدجواد
صدر بالغي ،تهران ،نشر صدوق ،چاپ اول.
1413(، --------------1111ق) .من ال يحضره الفقيه ،قم ،دفتر انتش��ارات اسالمي وابسته به جامعه
مدرسين حوزه علميه قم ،چاپ دوم.
118

فصلنامه فرهنگ زيارت

1212طبرسي ،حسن بن فضل (1412ق1370 /ش) .مكارم األخالق ،قم ،شريف رضي ،چاپ چهارم.
1313طوس��ي ،محمد بن حسن (1407ق) .تهذيب األحكام ،تحقيق خرسان ،تهران ،دار الكتب اإلسالمية،
چاپ چهارم.
1414قاضي عسکر ،علي (1387ش) .آداب سفر حج ،تهران ،مشعر ،چاپ اول.
1515كفعم��ي ،ابراهيم بن علي (1405ق) .المصباح (جنة األم��ان الواقية و جنة اإليمان الباقية) ،قم ،دار
الرضي (زاهدي) ،چاپ دوم.
1616كليني ،محمد بن يعقوب (1407ق) .الكافي ،تهران ،دار الكتب اإلسالمية ،چاپ چهارم.
1717مجاه��دي ،محمدعل��ي (1381ش) .پ��اداش نيکيها و کيفر گناهان (ترجمه ثواب األعمال ش��يخ

صدوق) ،قم ،انتشارات سرور ،چاپ اول.
1818مجلس��ي ،محمدباق��ر بن محمدتقي (1403ق) .بح��ار األنوار الجامعة لدرر أخب��ار األئمة األطهار،
بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،چاپ دوم.
1423( --------------1919ق) .زاد المع��اد ،مفتاح الجنان ،بيروت ،موسس��ة األعلمي للمطبوعات،
چاپ اول.
2020مفي��د ،محمد بن محم��د (1413ق) .كتاب المزار ،مناس��ك المزار ،قم ،كنگره جهاني هزاره ش��يخ
مفيد= ،چاپ اول.

119

شماره ،35تابستان 1397

