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ین ـآف به نام خداوند جان ــد  ر ــینبرآرن ــمان و زم   ه آس

  فزایخداوند پاکی و نیکی    جهاندار و داننده و رهنمای

  

  

 مقدمه

 ، مستقل،یآزاده و اخالق یو فرد ده،یوفادار، فهم ن،یرید یدوست ،عسکریقاض یعل دیس یآقاجناب 

 یریمعتقد به اداره امور بدون درگ نیآرام، و همچن یمند به کار در فضافّعال، عالقه، شیاندمصلحت

مصروف  یاست که تمام هّم و غم وآن گواه  شان،یاست. شناخت سه دهه بنده از ا یریگو سخت

انجام  یگذاشتن وقت برا زیو ن ها،تیاستفاده از همه ظرف زیضوابط و ن تیتالش و کار، با رعا

ما بود.  دارید نیش، اول۱۳۷۱و با مشورت بود. سال  یاخالق نیمواز تیهمزمان با رعا ف،یوظا

ه و مد یایدرباره جغراف یدرخواست نگارش کتاب
ّ
 یاسالمآثار بعد با عنوان  یداشتند که اندک نهیمک

ه و مد
ّ
آن زمان مرکز تحقیقات حج، در کوچه ناصر در خیابان صفائیه (شهداء) . منتشر شد نهیمک

شدم.  مشّرفبرای اولین بار به حج تمتع  ،همان سال و ،»آثار«. پس از نگارش اولیه کتاب تقر بودمس

از آن پس، در طول سالیان، رفاقت و همکاری علمی ادامه یافت. چندین سفر حج، در خدمتشان 

بودم، و بیشتر اوقات در طول سال، همکاری در مجله میقات به عنوان عضو تحریریه، و نیز نگارش 

  ها ادامه یافت. برخی از آثار و انتشار آنها و نیز سایر مشاوره

اندیشی ایشان ، تواضع و مصلحتاند، دقت، سرعت، اخالقن کار کردههمه کسانی که با ایشا

 در سایه فعالیترا در کارها می
ً
های ایشان بود که بخش آموزش و تحقیقات حج اوج دانند. طبعا

های مختلف مربوط به حج و حرمین گرفت، نشر مشعر به راه افتاد و صدها عنوان کتاب در حوزه

 های مختلف حج اهمیت داشت؛ فقه، تاریخ، شناختایشان، همزمان، جنبهشریفین منتشر شد. برای 

ها، به تهیه و تدوین و تألیف و ترجمه پرداختند طور اخالقیات و آداب حج. در همه زمینهآثار و همین

و در این راه از متخصصان استفاده کردند. خودشان هم وارد کار تحقیق شدند، و آثاری در آداب و 

ترین شکل آن یح منتشر کردند. نکته جالب در کار ایشان این بود که فعالیت را از سادهآثار و تصح

ترین مراتب آن که مدیریت بعثه رهبری در حج بود، پیش رفتند. در سازمان حج آغاز کردند و تا عالی

  به همین دلیل، با تمام ظرایف کار آشنا بودند. 
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های یک رفیق شفیق و مهربان بودند و همه همراهیو اّما برای ما که اهل کتاب بودیم، ایشان 

کی بود که میان ما وجود اشتراای به ادبیات حج داشتند، و این نقطه الزم را داشتند. عالقه ویژه

 ترینهای مشترک فراوانی در این حوزه به انجام رسید. یکی از جالبداشت. به همین دلیل، فعالیت

و با عنوان گزارش حج آن سال آماده، و به صورت یک کتاب  ها، کتاب حج بود که هر سال،طرح

به این سو، انجام شد.  ۷۰ها، در واقع از سال این کار در تمام این سال شد.نوشته می» کتاب حج«

های دیگر، توسط دوستان دیگری انجام سه سال را بنده با مشارکت برخی از دوستان نوشتم و سال

  توجه از تاریخ حج ایرانی است. شد که اکنون خود میراثی قابل

برگ برنده کار من در کار حج، کتاب آثار اسالمی بود که هر ساله، صدها نسخه آن میان 

های عسکر بر این بود که چاپشد، و اصرار آقای قاضیو روحانیون و زائران توزیع می مدیران

ورت گیرد. به همین دلیل مختلف کتاب آثار، با گزارش تغییرات در اماکن و همراه با زمان ص

ها حمایت و با آن همراهی داشت. شد و ایشان از این افزودهای بر آن افزوده میبار، مسائل تازههر

بایست آن را در اختیار ها میاین کتاب برای سالیان سال، کتابی بود که روحانیون و مدیران کاروان

روز شود ند اصرار کنند متن و اطالعات آن بهداشتند یا امتحان دهند؛ بنابراین ایشان حق داشتمی

نزدیک سه دهه است انتشار آن ادامه تا کتاب زنده بماند. مجله میقات، که توسط ایشان اداره شد، 

نوشتم. جلسات منظم با ، بنده عضو هیئت تحریریه بودم و مقاله میمدتدر تمام این  دارد.

ب مقاالت خوب، سفارش مقاله و حساسیت حضور و مشارکت جدی ایشان، و تالش برای انتخا

 تخصصی باشد، ادامه داشت.بر این
ً
  که یک مجله کامال

نامه به احترام به نظرم، دوستی این چنین، شایسته آن بود که بنده برای تدوین کتابی به عنوان جشن

اعتبار  ایشان، اقدام کنم؛ امری که سبب آن عالقه بنده به حوزه حج و شخص ایشان بود، آن هم به

ها نقش مهمی داشت. آشکارا باید گفت، مدیریت کسی بود که در آفرینش ادبیات حج در این سال

ه ریبعثه در تمام دورانی که ایشان به عنوان معاون بعثه (زمان ریاست آیت
ّ
شهری) خدمت کرد، این الل

خوبی پیش برود. در ثانی، ذوق و و از وی حمایت کرد تا کارها بهت را در اختیار ایشان قرار داده فرص

خالقیت و ابتکار ایشان، چه در آن دوره و چه زمانی که در رأس تشکیالت قرار گرفت، چنان بود که 

خوبی استفاده کند. نتیجۀ آن، رشد ادبیات حج، توسعه امر حج و زیارت، و توانست از این ظرفیت به

   گاهی مردم نسبت به این فریضه دینی بسیار مؤثر بود.نیز انتشار صدها مقاله و کتاب بود که در افزایش آ

نامه گرفتم، مسأله را با دوستان نزدیک از جمله رفقای عزیزم وقتی تصمیم به انتشار جشن

استادان معراجی، مهدوی و مهریزی در میان گذاشتم. همه تشویق کردند و بنده هم شروع کردم. 
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، شامل دو بخش است. بخش اول شامل مقاالتی مقاله و رساله ۳۹شامل  فراهم آمده، مجموعه

، مدیریت وی و مسائل مربوط به حج در دوره ایشان عسکرقاضیاست که درباره شخص آقای 

  هایی در حوزه حج و زیارت است. ها و سفرنامهاست. بخش دوم مقاالت و رساله

رنامه حج، عتبات و نامه، وجود چندین سفها، از امتیازات این جشنبه نظرم، عالوه بر پژوهش

دوم مشهد است که سرشار از معلومات تاریخی و جغرافیایی است. دو مقاله بلند و مهم در بخش 

و  گزاریدرباره اسناد کارپردازخانه ایران در عراق است که بسیاری از آنها در روشن کردن امر حج

سفرنامه مشهد و عتبات و  نیز مسائل ایرانیان عراق مهم است. سه رساله نفیس، شامل دو رساله در

ویژه آنچه در کاظمین انجام داده، کار دوست عزیزم یکی به عربی در شرح کارهای فرهاد میرزا به

شود. االسالم و المسلمین برکت، از متون ارزشمندی است که در اینجا منتشر میآقای حجت

. جدای از اینها، چند اسنادی هم از دوره پهلوی در زمینه حج در این مجموعه منتشر شده است

پژوهش خوب دیگر هم در حوزه حج و مسائل مربوط به آن داریم که خواندنی است. از آن جمله 

زاده ایرانشهر از اوضاع حج است که آن را در زمان کار اداری خود در کارپردازخانه گزارش کاظم

هایران در 
ّ

  عالی است.  نوشته و به فرانسه به صورت یک کتاب منتشر کرده، بسیار جد

از پژوهشگران آماده شده است.  یاز طرف دوستان و شمار شان،یمجموعه به احترام ا نیا

و تالش چهل ساله  ارتیبا توجه به امر حج و ز» بر بال مالئک«انتخاب عنوان  داستیناگفته پ

  حوزه است. نیدر ا شانیا

فرمایید. از تمام کسانی که به میبه هر روی، حاصل کار چند ماهه، همین است که مالحظه 

دعوت این بنده خدا مطلبی فرستادند، سپاسگزاری کرده و این مجموعه را به دوست عزیز و ارجمند 

 مسئولیت این کار بر  کنم.عسکر تقدیم میاالسالم و المسلمین سّید علی قاضیجناب حجت
ً
طبعا

  بۀ بخش اول کتاب نداشتند.مصاح ارائهعهده بنده است و ایشان هیچ دخل و تصرفی جز 

نامه نوشتند طور ویژه از شماری از دانشجویان سابقم که مقاالتی برای این جشندر اینجا به

بندی سپاسگزارم. از سرکار خانم مریم صدیقی که عالوه بر یک مقاله اسنادی بلند، زحمت صفحه

 ،سالمتی دهاد ،رایط عسرت کرونایزان را در این شاین کتاب را کشیدند، متشکرم. خداوند همه این عز

ه رّب العالمین.
ّ
  و آخر دعوانا ان الحمد لل

  

یان   رسول جعفر

۱۳۹۹ماه  آبان ۲۷



  

  

  

  

  فرنامه عتباتس

 ش۱۲۷۶ق/ ۱۳۱۵سال 

  

پنمحّمد   ق)۱۳۲۲ متوفای و (پدر رشید یاسمی جولی خان میر

یان: به کوشش *رسول جعفر
١  

  

  مقدمه

ولی خان محّمداز ، شماست ش چشمان مبارکسفرنامه عتبات که پی

آن است که ، میرپنج پدر رشید یاسمی است. تنها شاهد این انتساب

مرحوم رشید یاسمی روی صفحه ، مورخ برجسته و کرد کشورمان

  ».رنامه پدرم به عتبات: رشید یاسمیسف«نخست آن نوشته است: 

پسر حسین خان سردار  ق)۱۳۲۲(م  ولی خان میرپنجمحّمد

از ، اند. اصل او از گهوارهریاست این ایل را بر عهده داشته، معظم رئیس ایل گوران است که نسل اندر نسل

). در ۳/۱۴۵، روزگار ماکه رشید یاسمی هم آنجا متولد شده است (از نیما تا است جایی ، نتوابع کرمانشاها

 ۱۲۷۵آبان  ۲۹ق [۱۳۱۴ه الثانیجمادی ۲۸سفرنامه حاضر هم از گهواره یاد شده است. رشید یاسمی متولد 

عتبات رفته و این او یک ساله بوده که پدرش به سفر ، و بنابر این، ] است۱۳۳۰اردیبهشت  ۱۵و متوفای 

  نوشته است. ، قعده استذی ۲۰تا  ۱۳۱۵رمضان  ۷شروع آن از روز یکشنبه سفرنامه را که 

بخشی را به شرح حال رشید یاسمی اختصاص ، نویسنده کتاب رجال و مشاهیر کرمانشاهان

 ۶۹سابقه و رؤسا و منطقه و ییالق و قشالق آنها سخن گفته (، گورانایل  دربارهابتدا به تفصیل ، داده

ن کریمی و خاطرات میرزا علی اکبر با استفاده از کتاب جغرافیای تاریخی غرب بهم ، سپس)۷۲ـ 

                                                      
 استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران. *
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مطالبی نوشته و ) ۲۳شماره ، ش۱۳۲۳از خود مرحوم یاسمی در مجله امید (خرداد ای هخان و نوشت

فرزند ، ایلخان مردم گوران معروف به خان خانان، پدر رشید، خان ولیمحّمد« گوید:می سپس

هحسین خان سردار معظم و نوه اسدا
ّ
و از نوادگان ملک یاسم اعقاب خان سرتیپ فوج گوران  لل

بر اساس آنچه مرحوم ، خان است ولیمحّمدنویسنده ما که همین  دربارهوی سپس ». میرخسرو است

مرد نبرد و رزم ، با حسن خلق، خان میرپنج ولیمحّمد«نویسد: می، نوشته بودهیاسمی در مجله امید 

نقاش و اندکی مسلط به زبان ، خطخوش، باسواد، و بنا به اعتقاد فرزندش (رشید یاسمی)، بوده

و اختر را مطالعه ، ثریا، قانون، فرانسه بوده است. آثار قدیم و جدید و نشریات روز مانند حبل المتین

» نصرت«سروده و می و غزل را به خوبی و نکویی تمام، کرده است. صاحب طبعی لطیف بوده

در حدیقه ). ۷۴، ص۱۳۸۲، ر کشاورزاردشی، کرده است. (رجال و مشاهیر کرمانشاهمی تخلص

) با اشاره به تولد رشید یاسمی در ۲۶۳، ص۱۳۶۴، تهران، سلطانی علیمحّمدسلطانی (تصحیح 

که  هایینقاشی، مردی ادیب و شاعر پیشه بود، خطاطی هنرمند، پدر رشید«نویسد: می قمری ۱۳۱۴

نظیر بود و در ازی و سوارکاری کمو در عین حال در تیراند، ایستاز وی باقی مانده آثار ارزنده

ر تسلط داشت تا فرزند بااستعداد خود را انسانی پاک و وارسته با قدرآنشناسی و تعلیم و تربیت روان

  ).۱۳۴۴شهریور  ۱۰، جمعه، سال دوازدهم، (بنگرید: مجله سپید و سیاه »آورد.

شت ساله رشید یاسمی هدر حالی که ق ۱۳۲۲در سال ، خان ولیمحّمدهمانجا آمده است که 

، لفؤ). بدین ترتیب و به نوشته این م۷۵، صدرگذشته است. (همان، در وبای سال مزبور، بوده

مناسبت نباشد اضافه کنم که شاید بی حوالی سی سالگی بوده است.، نویسنده ما در وقت درگذشت

تنها نام او را به  ،در بخش نام پدر، آوردنوشت خویش برای حسن رهر شرح حال خودرشید یاسمی د

   ).۱۴۷، صآوردحسن ره(». خان میرپنج رئیس ایل گوران ولیمحّمد«این صورت آورده است: 

رحیم محّمدباقر میرزا خسروی پسر محّمد(دختر شاهزاده تاج خانم نور، خان ولیمحّمدهمسر 

اکبر  و به عقد علی ،جوانی بودهوی بیوۀ ، مانی که شوهر وی درگذشتهمیرزا پسر دولتشاه] بوده است. ز

نورتاج  در سن سی و دو سالگی با«خان سردار مقتدر سنجابی درآمد. علی اکبر خان نوشته است: 

بیوه جوان مرحوم خان خانان یاسمی پسر ، باقر میرزا خسروی دولتدادمحّمددختر شاهزاده ، خانم

بقش یک پسر و یک سردار حسین خان سردار معظم رئیس ایل گوران عروسی کردم. وی از شوهر سا

دختر کودک داشت که در خانه من بزرگ شدند و مانند اوالد خود از آنها سرپرستی کردم. پسر او 

وی سپس از این زن به ». همان کسی است که بعدها شاعر و ادیب نامی ایران آقای رشید یاسمی شد

ی  نیکی یاد و از او ستایش کرده است. (ایل سنجابی و مجاهدت
ّ
طرات علی اکبر خان ایران: خامل

  ).۱۳۶، ص۱۳۸۰، تهران، به کوشش کریم سنجابی، سنجابی
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پدرش  را که یادگار باارزش» سفرنامه عتبات«رساله ، رشید یاسمی، رسدمی بدین ترتیب به نظر

فرصت رونمایی از آن در این ، سخت محافظت کرده تا این که امروز به کوشش این بنده خدا، بوده

  ت. مجموعه دست داده اس

تواند قدرت ادبی و نویسندگی و تسلط نویسنده را بر سبک و سیاق می، نفس همین نوشته

نویسی آن دوره به خوبی نشان دهد. عقل و درایت وی نیز در این سفر در سرپرستی مجموعه سفرنامه

  توان به خوبی درک کرد.می او را در برخورد با افراد مختلف دانی و بزرگیو نیز آداب، همراه

 
ً
 ، این سفرنامه اساسا

ً
برای زیارت اماکن زیارتی عراق است. محل  گزارش سفر عتبات و صرفا

، و از آنجا تا کاظمین، ق از قصر شیرین به سمت خانقین۱۳۱۵رمضان  ۷یکشنبه ، شروع حرکت

در کاظمین رمضان  ۱۷ تا ۱۲خان امیری و کاظمین است. وی از ، بعقوبه، عبور از شهرهای شهروان

 ماه را در سامرا بوده سپس همین ۲۲عازم سامرا شده است. ، سپس از طریق خان شور و بلد، بوده

عازم کربال  ۲۸روز ، رمضان در کاظمین مانده ۲۷جمع آنها تا مسیر را به کاظمین برگشته است. 

عازم ، وارد این شهر شده است. هفت روز بعد، روز اول ماه شوال، از طریق محمودیه و مسیب، شده

  ۸و روز ، شده نجف
ً
شوال از نجف به کربال برگشته  ۱۹روز  شوال وارد این شهر شده است. مجددا

قعده وارد کاظمین شده است. بعد از ذی ۲، و سپس از راه مسیب و محمویه، در این شهر بوده ۲۹تا 

ان و به قصد بازگشت به ایران به سمت بعقوبه و شهرو، از کاظمین، قعدهذی ۱۵در روز ، سیزده روز

 ذی ۲۰و روز ، وارد خانقین شده ۱۹روز ، رباط حرکتقزل
ً
 قعده به قصر شیرین بازگشته است. جمعا

  روز به طول انجامیده است. ۶۸این سفر 

 و تعیین این که ، هفته و ماه، تنظیم سفرنامه به صورت روزانه با ذکر روز
ً
در یک شهر توقف  مثال

صورت گرفته است. سال سفر تنها در نخستین ، هستندی اهدارند یا در حال عزیمت و حرکت به نقط

، نام ماه مزبور آمده و دیگر تا رسیدن به ماه بعد، و در موارد دیگر فقط اول ماه» ق۱۳۱۵«تیتر آمده 

  قاجاری است. های شده در بسیاری از سفرنامهشود. این یک سبک شناختهمی از ذکر ماه خودداری

ح وقایع شر«گوید: می خودش اول کار

 فیوم بی
ً
کم مسافرت عتبات عالیات که یوما

 این را هم یادآور .»شودو زیاد نوشته می

شود که مبدأ سفر قصر شیرین بوده است می

بدو مسافرت از قصر «با این توضیح: 

تی در آن سامان بی، شیرین است
ّ

سر زیرا مد

  .»مجال تحریرم نبود، و سامان بودم
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او در تمام این ، اما هرچه هست، صراحت سخنی به میان نیامدهاز منصب اداری نویسنده به 

و در بغداد ، منصبان عثمانی بودهویژه از مسیر قصر شیرین تا خانقین مورد احترام صاحبهب، شهرها

ی اراحترام زیادی به او گذاشته و مکرر با هم دیدار و کارهای اد، کارپرداز ایران، نیز مشاورالسلطان

و دیگری برای جناب  ،حضرت همایونییبرای بندگان اعل« هایینوشتهپایان سفر هم در  اند.هداشت

در سپارد تا به تهران فرستاده شود. خانه بشیرین به پستبه وی داده تا در قصر ، داشته» مشیرالدوله

نگران یکسره ، و در تمام این سفر، او را بدرقه کرده در وقت رفتن، شیرین حاکم قصر، امیرتومان، ایران

هرچند در نهایت ، خبر ناگواری از برخورد ساالرالدوله با وی شنیده بودای هچون در نقط، او بوده

معلوم شده که خبر مزبور اساسی ندارد. وی همراهان و مالزمانی داشته است که همه کارهای او را 

ند اشاره به همسرش توامی چندین مورد از شاهزاده خانم همراه صحبت کرده که اند.هدادمی انجام

امروز صبح زود به خیال حرکت برخاسته «به این امر ندارد: ای هچون اشار، شاید هم دیگری، باشد

  .و گفتم مالزمان مشغول بار کردن بشوند، چای خوردم
ّ

شفیع آمد و اظهار داشت که محّمدمال

از مقبره خانوادگی ، مالّسالدر وادی ». رویمامروز نمی، و صبر هم آمده، شاهزاده خانم تب کرده

هم یاد کرده » هامقبره کرندی«طور از همین». سر مقبره خانواده خودمان رفتم«گوید: می خودش

یارسان ، بد نیست اشاره کنم که طایفه گوران در حال حاضر، حاال که این مسأله پیش آمد است.

بوده است. اما این نکته که در میان آنها زیارت عتبات چه مقدار مطرح  دانمنمی و بنده، هستند

سای پیشین ؤزیارت عتبات آمده و هم مقبره خانوادگی یعنی ربه هم ، نویسنده ما به عنوان رئیس گوران

فرزند نویسنده ما ، رشید یاسمی، با این حالنکته جالبی است. ، اندهبود الّسالمگوران هم در وادی 

 امروز «نوشته است: 
ً
ان و شافعی مذهبند... خانواده اردالن و بعضی تمام طوایف کرد مسلم تقریبا

و گوران (کرمانشاه) که از ، ر کرمانشاهان و لرستان مثل سنجابی و کلهر و غیره که شیعه هستندیعشا

  )۱۲۲، صتاریخی او (کرد و پیوستگی نژادی و .بشمارنداهل حق (علی اللهی) 

او رسم عادی سفرنامه نویسی  اما چه چیزهایی برای این مسافر جوان ما اهمیت داشته است؟

و دیگر امکانات در ها میوه، منازل توقف، فاصله میان شهرها، داند. راهمی خوبیهاین دوره را ب

، استراحت، خورد و خوراک، بزرگ محلهای دیدار با آدم، از گاری و اسب و غیره ابزار سفر، دسترس

ترین نکاتی است که مهم الّسالمئمه علیهم رفتن به حرم و تشرف به آستان ا، و در شهرهای زیارتی

شود از آنها در می شود. اینها از نظر زندگی اجتماعی اهمیت زیادی دارد و به راحتیمی مرتب تکرار

  تر تاریخ اجتماعی استفاده کرد. تحقیقات مفصل

 تواند چندمی صیدیه اوهای یادداشت، توجه خاص او به شکار قمری و جز آن است و در کل

قبر ابوحنیفه های جایی هم بحثی در کبوتران حرم کاظمین و قمری صفحه مطلب در این باره باشد.
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این را فراموش «امام اعظم و رقابت بر سر آنها و باورهای عمومی در این باره دارد که جالب است: 

ها را کسی آن .گردندها میمیان خانه .ها پر از قمری استدر بغداد عوض کبوترخانه، کردم بنویسم

 ، گویندها را کبوتر امام اعظم میزند و آننمی
ً
، چون در حرمین مطّهرین .خواهند تقلید بکنندمی مثال

عکس آن ه در بغداد ب .ها صید نمایدو کسی هم قدرت آن را ندارد که از آن، جا کبوتر زیاد است ههم

و مقصودشان این است که معاوضه ، دکنها صید نمیاند کسی از آنو قدغن کرده، قمری بسیار است

ها صید از آن، چه کبوتر کاظمین به بغداد برودچنان ؛ها بسیار استو تفاوت آن، به مثل کرده باشند

به همین تعّصب ، نمایندمینها را صید آن، آیدهای بغداد هم که به کاظمین میو از قمری، کنندنمی

  ».ایندنماز هالک جانورهای بیچاره فروگذاری نمی

منصبان اداری ن شهری و صاحبمسئوال، نام شمار زیادی از بزرگان این مسیر، جدای از اینها اما

بسیاری  دربارهممکن نیست. او ، هایی جز این قبیل آثارآورد که یافتن شرح حال آنها در کتابمی را

نیم «نویسد: می در خانقینکند. می کوتاهی دارد یا اصل و نسب آنها را هم بیانهای قضاوت، از آنها

حاجی عبدالحکیم افندی سرهنگ عسکریه پسر مفتی ذهاب و جاسم افندی به ، ساعت بعد از ورود

، پدرش نیز فاضل بوده، سرهنگ عسکریه آدم فاضلی است .قدری صحبت داشتند، دیدن من آمده

ن گزارش سفر از این دست مطالب در ای». هستند برادرانش هم همه صاحب فضل و دارای مناصب

فوت آقا میرزا حسین مجتهد شهرستانی نماینده تام  روز ، ازوجود دارد که ارزشمند است. جایی هم

مشخص کرده » ق۱۳۱۵سوم شوال «االختیار میرزای شیرازی در کربال یاد کرده و روز دقیق آن را 

 » حاجی آقا فاضل مستجاب الدعوه«است. در مورد دیگری از 
ً
برای گرفتن پول به  یاد کرده که ظاهرا

، با تهلیل و تسبیح و تقدیس تشریف آورده«آمده است: میاشخاص بهانه دعا و غیره سراغ این قبیل 

ن و استجابت دعایشان بیان فرمودند که تقریر آن از قّوه بشر قدری از مناقب خودشا .جلوس فرمودند

زیرا که از ، درستی تحریر نمایم توانم فرمایشات ایشان را بهو من نیز نمی، خارج بلکه محال است

 روزنامه
ّ

باری بعد از یک ساعت فرمایشات و  .ای باید بنویسمنویسی خارج و کتاب الف لیلهحد

و باز شب جمعه هم  .رفتند» ...دهمام و چیزی نمیچون دیدند که من هم سخت ایستاده، اشارات

 است« :گویدمی .آمده استدوباره 
ّ
اگر ، توانم بنویسمنمی شرح احوال او رابیشتر از این ، چون مال

  ».صفاستو حرکات و جریانات ایشان خیلی باشرح حاالت ، کردمنمی این مالحظه را

 نشان، اما به هر حال، گرچه فراوان نیست، جای خود را دارد، اتفاقات ویژه هم در این سفرنامه

جایی که او با امالی ـ  شوندمی رباطدهد نویسنده حواسش به این موارد بوده است. وقتی وارد قزلمی

توهینی در جمعی از مردم به خلیفه ، علی نامسّید  ،یکی از مالزمانش ـ نویسدمی آن را» غزلرباط«

 .سید علی مالزم گویا نسبت به خلیفه ثانی بد گفته بود«: داشته و این سبب درگیری شده است ثانی
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نگذاشتم شرارتی ، به لطایف الحیل مانع شده .درباط جمع شده خیال اذیت او را داشتناهل قزل

  ».حضرات ساکت شده رفتند .خودم گفتم قدری او را آهسته زدند .بشود

گزارش کرده  (ع)یک اتفاق ویژه هم از افتادن چهلچراغ اهدایی مظفرالدین شاه به حرم امام حسین

ین شاه که، چراغ پادشاه ایرانامروز نزدیک غروب چهل«است: 
ّ

رالد
ّ

به زنجیر خیلی محکمی  مظف

سبب و جهتی زنجیر پاره شده افتاده و بی، و در رواق حضرت ابوالفضل آویزان بود، بسته شده بود

ب است برای همه، شکست
ّ

مگر به ، زیرا امکان ندارد زنجیر به این محکمی بریده شود، جای تعج

د مبارک اعلیحضرت پادشاه ایران و وجو، خداوند خاتمه این امر را به خیر گرداند .رسیدن بال و نکبتی

  ».را از بالیا محافظت فرماید

 ، اطالعات وی از راهها و وسایل سفر
ً
و حتی نسبت به  اکن تاریخیاما نسبت به ام، خوب نسبتا

بسیار اندک است. یکی دو بار اشاره به عظمت بنای کاظمین و نقش فرهاد میرزا ، امامانهای بنای حرم

از حمامی که ، خوانی سر مزار او هم سخن گفته است. در جریان سفر سامرادر آن دارد و از فاتحه

الملک در آنجا ساخته بوده هم یاد کرده است. نیز از زیارت قبر ابراهیم فرزند مالک اشتر هم که حسام

ه از دارد ک هاییگاه و بیگاه اشاره به خرابه، یاد کرده است. با این حال، در مسیر رفتن به شهر بلد بوده

آمدیم به خرابه « :گویدمی دهد. در سامرانمی اما هیچ گزارشی از آنها بدست، روزگاران قدیم مانده

گویا شهر ، در حوالی سامره خرابه زیادی هست». «زیادی رسیدیم. مذکور داشتند شهر بزرگی بوده

 ، المثل هستنداز گداهای این شهر که ضرب، در سامرا». بزرگی بوده
ً
اماز میا طبعا

ّ
به تفصیل یاد ، ن خد

روی این نکته انگشت نهاده ، کرده است. البته دیگر شهرها هم کم از آنجا نبوده است. به هر کجا رسیده

ام«است. 
ّ

  ».شودبه شنیدن درست نمی، ها دیدنی استحکایت خد

کند که انگلیسی است و می توجه نیست. یک بار کشتی زیبایی را بازدیدصنایع جدید هم بی به

همین قدر «مانده عثمانی هم که قابل مقایسه نبوده سخن گفته است: در مقابل از یک کشتی عقب

   .»و این از عثمانی، بس است که بگوییم آن از دولت انگلیس است

 
ً
او هم  اند.هبرای دیدن مناظر داشت هاییدوربین، در این سفرها، اشخاصی در این حد معموال

بهتر هم بوده و یک بار هم به یهودی معروفی که در بغداد بوده و کار های داشته و دنبال خرید دوربین

، میل کردم«سفارش کرده که دوربین خوبی برای او سفارش بدهد: ، دادهمی جات را انجامحواله

برای ». از دوربین خودم بهتر نبودند. لهذا نخریدم کدامهیچ، چند دوربینی آوردند، دوربین بخرم

از او خواهشی کردم که دوربینی از فرنگستان برای من  .سلمان زلوف به بغداد رفتم یهودا« دیدن

ها آب هم مسلمان، چای را مالزمان خودمان درست کردند«اما ، وقتی هم به خانه او رفته». بخواهد

از عکاسی ، اما با دوربین. حاال که مناسبت دوربین است، یک جا هم رؤیت هالل کرده». آوردند
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یک قطعه عکس خودش را محض یادگاری «و وی هم ، رفته» محّمدسّید  منزل آقا«کنیم. او به  هم یاد

  شود. می سابقه این رسم هم میان ما معلوم». به من داد

خورد. می د که به کار تاریخ اجتماعیرجزئیات جالبی از این دست دا، این سفرنامه، به هر روی

با حمایت مالی ، بخانه مرکزی دانشگاه که همین روزهاکتا ۱۱۹۷۵این متن بر اساس نسخه شماره 

ای هنامتصحیح شده است. تقدیر این بود که در جشن، موقوفه جمالزاده برای دانشگاه خریداری شد

منتشر گردد. ، شودمی حج و زیارت تهیه دربارهو  عسکرقاضیکه برای دوست عزیزم جناب آقای 

 
ً
، یبا صحافی شده است. چنان که در مقدمه اشاره کردمصفحه است و با جلدی ز ۵۱ نسخه جمعا

این را ، و فرزند که پدر را فقط تا هفت سالگی دیده، به خط پدر رشید یاسمی بوده، نسخه حاضر

حفظ و به زیبایی صحافی کرده است. خداوند برای پدر و پسر رحمت واسعه خویش را مقدر فرماید. 

ه رب العالم
ّ
  ).۱۳۹۹آبان  ۳( ین.و آخر دعوانا ان الحمد لل

  

    صفحه پایانی رساله
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  متن سفرنامه

 فیوم بی
ً
  شود.کم و زیاد نوشته میشرح وقایع مسافرت عتبات عالیات که یوما

تی در آن سامان بی
ّ

  مجال تحریرم نبود.، سر و سامان بودمبدو مسافرت از قصر شیرین است زیرا مد

  ۱۳۱۵هر رمضان المبارک حرکت از قصر به خانقین یوم یکشنبه هفتم ش

ار امیر تومان محض مشایعت تا قلعه سبزی کسر. سه ساعت و نیم از دسته گذشته از قصر سوار شدیم

هار خوردن به درستی ااّما این قدر سرد بود که ن، هار در قلعه شاملک صرف شدان .تشریف آوردند

علی اکبر خان  .مراجعت فرمودند به قصر، ممکن نبود. در قلعه سبزی با سرکار امیرتومان وداع کرده

  برگشت.  آنجاه از قلعه سبزی تا حدود به مشایعت آمده از جنپمیر

نیم  .آمد سه ساعت به غروب مانده وارد خانقین شدیمالقّصه با سرمای زیاد و کمی برف که می

ق اسماعیل خان سرتیپ نایب خانقین و عباس خان سرحددار ساب محّمد، فرسنگ به خانقین مانده

الزمه توقیر و احترام به عمل ، زهاب با حاجی علیخان سرهنگ و حاجی خلف به استقبال آمده

، دست به بارهای ما نزدند. نایب مشارالیه، ین گمرک و ضبیطه نیز خیلی احترام کردهمأمور .آوردند

، داری برآمدهبودیم. خیلی خوب از عهده مهمان آنجاما را به اصرار تمام به منزل خود برد و شب را در 

حاجی عبدالحکیم افندی سرهنگ ، الزمه پذیرایی و احترام را به عمل آوردند. نیم ساعت بعد از ورود

سرهنگ عسکریه  .قدری صحبت داشتند، عسکریه پسر مفتی ذهاب و جاسم افندی به دیدن من آمده

 .صب هستندبرادرانش هم همه صاحب فضل و دارای منا، پدرش نیز فاضل بوده، آدم فاضلی است

اسماعیل خان سرتیپ تبریزی که او هم چون من  محّمدبه هر حال قدری نشسته رفتند. شب هم 

آدم خوبی است. امروز قریب غروب به تلگراف خانه  ؛به منزل نایب آمده مالقات شد، زّوار است

 .ورمشب سردرد شدیدی به من عارض شد که نتوانستم شام بخ .تلگرافی به قصر گفتم، ایران رفته

  ساعت چهار خوابیدم. راه امروز چهار فرسنگ بود.

  رباطیوم دوشنبه هشتم ورود به قزل

هصداع دیشبی بحمدا .قبل از طلوع برخاسته دیدم
ّ
پس از صرف چای دو و نیم از دسته  .رفع شده لل

نایب محض  .در راه خوش گذشت .امروز هوا خیلی خوب و مساعد بود .سوار شدیم، گذشته بود

بعد از طی مسافتی  .امروز را هم قدری به عنوان مشایعت سوار شده با ما آمد، پذیرایی دوشاتمام 

، گویندها را قره قاژ میدر بین راه بعضی طیور دیده شد که آن .هار در راه صرف شدان .مراجعت کرد

ه و نیم به غروب ها را با تفنگ دولول زدم. سسه دانه از آن .حالل است، به بزرگی کبوتر و شبیه به کالغ
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علی مالزم گویا نسبت به سّید  .در منزل هم دوازده قطعه هزار دستان زدم .رباط شدیم مانده وارد قزل

به لطایف الحیل مانع  .رباط جمع شده خیال اذیت او را داشتند اهل قزل .خلیفه ثانی بد گفته بود

چون  .حضرات ساکت شده رفتند .خودم گفتم قدری او را آهسته زدند .نگذاشتم شرارتی بشود، شده

بات هم فرستاده ، رباط دیدن آمده نایب قزل .خسته بودم ساعت سه شام خورده خوابیدم
ّ
قدری مرک

  انعامی به آدمش داده شد. راه امروز پنج فرسنگ بود. .بود

  ورود به شهروان، نهم شنبهسهیوم 

ل آفتاب دو از دسته گذشته اّو  چای خوردم مالزمان مشغول بار کردن شدند.، اول فجر بیدار شده

امروز  .به هر حال بد نگذشت، در راه هم آفتاب زد .راهی شدیم. هوای امروز با آن که ابر بود بد نبود

مری زیادی در باغ .چهار به غروب مانده وارد شهروان شدیم .هار در بین راه صرف شداهم ن
ُ
های ق

اّما کم یا این که من کم ، ها هستاج هم در باغدّر  .یمها را نیز صید کردیک دانه از آن، دیده شد آنجا

بات  .ممکن نبود به او تیر بیندازم، اج از دور دیده شددیدم نزدیک غروب یک دانه دّر 
ّ
نایب شهروان مرک

این جا دیده ، به آدمش انعامی داده شد. استاد سلمانی سلطان آبادی که در گهواره بود ؛فرستاده بود

باتی آورد .شد
ّ
ساعت سه ، انعامی به او دادم رفت. دو ساعتی شام خورده، اصالحی هم شد، ه بودمرک

  خوابیدم. راه امروز شش فرسنگ بود.

  یوم چهارشنبه ورود بعقوبه

بعد از صرف چای و بار شدن بارها یک و نیم از دسته گذشته  .دو ساعت به دسته مانده بیدار شدم

بعد از دو سه ساعت هوا قدری  .خیلی سرد بود، زیدن باداّما به واسطه و، هوا صاف بود، سوار شدیم

تی هوا گرم شد که پوست صورت از تابش آفتاب می .مالیم شد
ّ

  سوخت. نزدیک ظهر به شد

در ، یک و نیم به غروب مانده وارد بعقوبه شدیم .هار در خوان خورشید صرف نمودیماالقّصه ن

صالح که از عتبات مراجعت  محّمدآقای آقا عرض راه مالزمان گفتند: شب گذشته جناب مستطاب 

خیلی افسوس خوردم که در شهروان  .از من هم احوالپرسی فرموده بودند، کردند در شهروان بودندمی

لع نشدم که خدمت ایشان برسم
ّ

، ولی چون منزل دور بود، امروز در راه خیلی خوش گذشت .مط

، در راه کلنگ و هوبره زیادی دیده شد .ا آمدسلیمان پیک نایب بعقوبه به دیدن م .خیلی خسته شدم

اج هم تک دّر  .پرندمی، زیرا که از دور که شخص را دیده، ها خالی کرداّما ممکن نیست تفنگ به آن

 .توله خیلی اشکال داردها بیپیدا کردن آن .کردندها خود را مخفی میشد. در میان بوتهتک دیده می

 یدم. راه امروز چهار خواب، ساعت سه شامی خورده
ً
  نه فرسنگ بوده. تقریبا
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  یازدهم ورود به خان امیری شنبهپنج

آدم  .بعد از صرف چای چون منزل نزدیک بود دو از دسته گذشته سوار شدیم، اول فجر بیدار شده

جسر  .به او انعامی دادیم رفت .احترامی نشود آمده بودنایب هم محض این که در عبور از جسر بی

هوا  .شش از دسته گذشته وارد خان امیری شدیم .هار در بین راه صرف شدان .ستمحکم خوبی ا

از او سؤال کردم مواجبت چیست؟ مذکور ساخت ماهی  .ای در راه دیده شدضبیطه .گرم و خوب بود

من ترسیدم که از مواجیب و مرسوم من  .به او گفتند ؛صد قران. شغل و کارم را از نوکرها سؤال کرد

  لهذا زودتر از او گذشتم. هم بپرسند.

  القّصه ساعت سه شام خورده چهار خوابیدم راه امروز چهار فرسنگ بود..

  (ع)جمعه دوازدهم ورود به کاظمین

بعد از صرف چای یک ربع از دسته گذشته سوار شدیم. یک میدانی که  .دو به دسته مانده بیدار شدم

از پنج فرسنگی مانند  (ع)گنبد مطّهر کاظمین، به واسطه تابش آفتاب صبح گاهی .راندیم آفتاب زد

کم هوا کم  .هار نیز در بین راه صرف گردیداهوا رفته رفته ابر و سرد شد. ن .درخشیدستاره صبح می

فرستاده مشاور  .از جسر معظم عبور کردیم .خوش و گرم شد. پنج به غروب مانده وارد کاظمین شدیم

 از جسر عبور ، ام از بغداد آمدهالّسلطان کارپرداز بغداد محض حفظ احتر
ً
بار و همراهان ما را محترما

شیخ طالب نام خادم کاظمین ، در ازای این انسانّیت به همه انعام داده شد. این فقره را فراموش کردم .داد

به استقبال آمده ، او جالب شده باشدبه و این نفع را ، تا شهروان محض این که ما را به خانه خودش ببرد

 حوصله و پشت کار غریبی داشت .بود
ً
چند نفر دیگر هم از اهل  .آخر منزل را خانه او قرار دادیم .حقیقتا

، کاظمین به تفاریق در این منازل دیده شدند که همه محض این آمده بودند که ما را به منزل خود ببرند

از صرف چای محض  فایده ماند. القّصه بعدها بیسعی آن، ب قول داده بودملولی چون به شیخ طا

لیکن از شیرینی آب جز اسم  ؛هور به حّمام امیر و آب شیرین است رفتممشاستحمام به حّمامی که 

قدری آب شیرین در  .آب شیرین او خراب شده باشد گویا ممّر ، چیزی نداشت. آبش در کمال شوری

ک  .مال کردیمبه لزومت از او استع .میان خزانه حّمام انداختند، های جای نفت کردهحلبی
ّ

دال

، پس از لوازم مراسم زیارت .الغرض بعد از استحمام به حرم مطّهر مشّرف شدم .کرمانشاهی هم داشت

م کرمانشاهانی را مالقات کردم
ّ

گویا پس فردا خیال حرکت به  .پسر حاجی میرزا ابراهیم منج

بودم ساعت سه شام خورده چون خسته  ؛کرمانشاهان را دارد. از حرم محترم بیرون آمده به منزل رفتم

 خوابیدم. راه امروز 
ً
  پنج فرسنگ بوده. تقریبا
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ف در کاظمین
ّ
  شنبه سیزدهم توق

بعد به مقبره مرحوم شاهزاده فرهاد میرزا که بانی اغلب  .صبح برخاسته به زیارت حرم مطّهر مشّرف شدم

س است رفته فاتحه خواندم
ّ

محض گردش  .هار خوردمان، بعد به منزل مراجعت نموده .از این بنای مقد

ویسقلی محض دیدن ، رفت مالحظه کردمای را که برای بغداد میو سیاحت بیرون شهر رفته گاری

من هم  .ولی آشنای خود را پیدا نکرده مراجعت کرد، اقوامی که در بغداد داشت به گاری نشسته و رفت

ت هم به شخص یهودی حواله بود چون روز شنبه و برا .برای وصول براتی خیال رفتن بغداد را داشتم

هان ؛نرفتم
ّ
شب را باز  .بعد از چای عصر باز محض سیاحت تا کنار دجله رفتم .فردا خواهم رفت شاءالل

  ساعت سه شام خورده خوابیدم.، به زیارت حرم مطّهر مشّرف شده

ف کاظمین
ّ
  یکشنبه چهاردهم توق

چهار  .دگی و تقبیل آستان مبارک به عمل آمدلوازم بن، قبل از طلوع به زیارت حرم محترم مشّرف شده

هپنج من روغن از مال 
ّ
، نایب دو سه نفری را حبس کرده بود .احمد در روز ورود دزدیده شده بود لل

انی را سوراخ کرده روغن 
ّ
بعد از آن  .انداخته بودند به صاحبش رسید آنجاسروقه را مامشب سقف دک

یک ساعت راه را به نیم ساعت و چند دقیقه ، راندندآهسته می گاری را .سوار گاری شده به بغداد رفتم

آسیای دودی هم در آن طرف ، دادای دیده شد که باغ فالن نّواب را آب میدر عرض راه تلمبه [!] رفت

در دجله کشتی بخاری که  .از جسر عبور کردیم، در ایستگاه گاری ایستاده پیاده شده .دجله دیده شد

برای  .میان آن کشتی رفتم، نشسته[قایق کوچک]  قفهدر  .لنگر انداخته بود، بود از بصره تازه آمده

، شودبه قسمی است که شخص از نگاه کردن آن سیر نمی .کسی که ندیده خیلی جای حیرت است

های دیگر همه اتاق کاپیتان و اتاق .کندده روز کفایت تماشای آن نمی .از بس چرخ و آسیاب دارد

توپی در مقدم کشتی برای دفاع گذاشته  .از میز و صندلی و آیینه خیلی با تماشا است، نآراسته و مزیّ 

اّما خیلی فرق است میان ، از دولت عثمانی هم کشتی به همین وضع دیده شد لکن کوچکتر .بودند

  و این از عثمانی.، همین قدر بس است که بگوییم آن از دولت انگلیس است .این و آن

از هر قبیل  .خیلی بازار خوبی است .به تماشای بازار رفتم، ه از آب گذشتهشد قفه باز سوار

اند یا اگر ندیده بغداد از جاهای معتبر دنیاست همه دیده .شوداجناس که بخواهی در او یافت می

ل، محتاج بیان نیست .اندشنیده
ّ

 آنجاهای ولی محال است که شخص بتواند خود را از چنگ دال

بینند خیال همین که غریبی را می .اندع کثیری هستند که با همدیگر شریک و مّتفقجم .خالص نماید

ان بنای زد و خورد و جنگ زرگری 
ّ
 از او کمک نموده با صاحب دک

ً
ابتیاع چیزی دارد نزد او آمده ظاهرا

 به هر نحوی که باألخره .رودخود بایع و خود مشتری شده اختیار از دست مشتری می، گذاردرا می
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کنند مگر آن که او را از جسر به این باز آن شخص را ول نمی /گذرانندقرار نرخ اجناس را می، میل دارند

اّما این طایفه شریف ، ها نخوردمای از آنچون من خیال چیز خریدن نداشتم صدمه .طرف بدرقه نمایند

لی که جزیی وصفی از او شد
ّ

ه مراتب اقبح از شغل اول شغل دیگر نیز دارند که ب، به عالوه شغل دال

من چون در وقت رفتن تنخواهی نداشتم  .ُبری است که خیلی در این فن مهارت دارندو آن جیب، است

لهذا تا در گاری نشستم دست از جیب بیرون ، اّما در مراجعت چند عدد لیرایی همراه بود، مقّید نبودم

از یهودا سلمان  آنجااشا آمدند و دیدند که در زیرا که دو نفری از آن اشخاص با من تا خان پ، نیاوردم

یهودا  .گذاشتندها نیز مرا از چشم نمیفی الواقع آن .بیشتر این اسباب خیال من شد، زلوف تنخواه گرفتم

، محض رؤیت برات هر قدر تنخواه خواستم داد. میل کردم .سلمان زلوف کلیمی خیلی معتبر است

در مراجعت  .از دوربین خودم بهتر نبودند. لهذا نخریدم کدامهیچ ،چند دوربینی آوردند، دوربین بخرم

منزل نبودند نایب  .محض دیدن جناب مشاور الّسلطان کارپرداز به کنسول خانه دولت علیه ایران رفتم

، یک ساعتی نشسته .جوان خیلی خوبی است .ایشان یحیی خان پسر مشیرالوزاره از من پذیرایی کرد

مقابل سرایه والی پاشاست که در آن ، کنسول خانه ایران در بغداد کهنه .جعت کردمبعد به کاظمین مرا

زیرا که در خارج به ، امروز خواستم شهر کاظمین را از بلندی مالحظه کنم .طرف دجله واقع است

ح بودن زمین ممکن نبود. لهذا با شیخ طالب خادم رفتیم باالی گلدسته
ّ

اطراف را  آنجااز ، واسطه مسط

 ، کاظمین نسبت به سابق خیلی بزرگ شده، هدید
ً
 شود. تچهار پنج هزار خانوار می تقریبا

ّ
نمرودی هم  ل

ه متجاوز است، از سطح صحن تا باالی گلدسته .در طرف شرقی دیده شد
ّ
پایین آمده به زیارت ، نود پل

  ساعت چهار خوابیدم.، بعد به منزل رفتم شامی خورده، حرم مطّهر مشّرف شده

ف کاظمیندوشنبه پ
ّ
  انزدهم توق

ل .هار به بغداد رفتمابعد از ن ؛صبح به زیارت مشّرف شده به منزل آمدم
ّ

انصاف های بیبه چنگ دال

 .و چند زوج کفش خریدند فانیله [نوعی لباس]، لکن همراهان، اگر چه خودم چیزی نخریدم، افتادم

کاپیتان  .کردم با کشتی دودی برویمل برای مشّرف شدن به سّر من رأی خیال اّو  .به کاظمین برگشتیم

 .خواهدبعد مال می، رودرود تا پنج فرسنگی میکشتی گفت به واسطه کمی آب کشتی تا سامره نمی

هانبه مالزمان سپردم مال کرایه کنید که  .به این واسطه با کشتی رفتن را موقوف کردیم
ّ
پس فردا  شاءالل

  امی خورده خوابیدم.ش، شب هم به زیارت مشّرف شده .عازم بشویم

ف کاظمین شنبهسه
ّ
  شانزدهم توق

سر دسته برخاسته بارها و مالزمان  .دیر خوابیدم، چون شب مشغول تهیه رفتن فردا به سامره بودیم

خودمان هنوز نرفته  .بارها را بار کرده از شهر بیرون رفتند، فرستادیم چاروادار عرب آمد ؛حاضر بودند
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به این معنی یازده رأس مال ، اندهدبه زد ا آمدند مذکور داشتند که چاروادارهادیدم آدمها و باره، بودیم

به واسطه سبک و سنگینی بارها باهم  .دو مال از یک نفر بود هر، نبوداز یک نفر ، که کرایه کرده بودیم

نداخته و بعد از مرافعه زیاد بارها را ا .خواستند حمل نمایندتر را میهر کدام بار سبک ؛نزاع داشتند

چاروادار را کتک ، از این حرکت چاروادارها متأثر شده، چون آدمها زیاد زحمت کشیده بودند .رفتند

دیدم دو نفر ضبیطه و یک  ؛هار خواستم بخوابمابعد از صرف ن .معقولی زده و سر او را شکسته بودند

عد از گفتگوی زیاد آخر ب .خواستندمرتکب را می، نفر آدم نایب آمد معلوم شد چاروادار عارض شده

ها را صلح دادند آن، چون سر چاروادار را آقا احمد و حیدر شکسته بودند، ها دادهبیطهضشش قران به 

 بعد از رفتن آن .قطع گفتگو شد
ّ

شفیع محّمدها قدری که خوابیدم عصر بیدار شده گفتند حمد پسر مال

 محّمدعقوبه آمدهبخودم با گاری از  .او را دیدم مذکور داشت .آمده است
ّ

، آیدشفیع فردا میام مال

 محّمدخیال حر
ّ

هان .شفیع موقوف شدکت فردا به واسطه ورود مال
ّ
نزدیک  .رویمپس فردا می شاءالل

  شامی خورده خوابیدم.، به حرم مشّرف شده، غروب به عزم تفّرج تا کنار دجله رفته به منزل مراجعت کرده

ف کاظمین
ّ
  چهارشنبه هفدهم توق

و بعضی ، هار محض این که کمان قاب ساعتم شکسته بوداح بعد از تقبیل آستانه مبارکه و صرف نصب

خودم به سرباز خانه و عمارت حکومتی ، ساعت را به ساعت ساز داده .به بغداد رفتم، کارهای دیگر

راجعت در م .اّما عمارت حکومتی چندان امتیازی به جاهای دیگر ندارد، سرباز خانه بد نیست .رفتم

این را فراموش کردم بنویسم تفنگ  .پاشای توپخانه دیده بود که آدم من تفنگی در دوش دارد، میان بازار

به هر حال ، نتوانستند، دولول ته ُپر را با خود به بغداد برده بودم که پستانک او را آهنگرها درست کنند

من هم رفتم در سر  .ه شاید مارتین باشدبدین حال این ک، پاشای مشارالیه فرستاده تفنگ و آدم مرا برد

ان خرازی نشسته بود چون دید دولول است به عالوه شغل و کار مرا هم پرسید
ّ
دور  .تفنگ را پس داد .دک

بعد از قدری تفّرج به کاظمین مراجعت نموده به  .کرددر او طمع می، نبود اگر تفنگ از کسی دیگر بود

  بایست به سامره رفت زود خوابیدم.آمده چون فردا را میبعد به منزل  .حرم مطّهر مشّرف شدم

  هجدهم ورود به خان شور شنبهپنج

لکن از اقوام شیخ ، اّما این چارودار هم عرب بود، مالزمان بارها را بار کرده بودند، سر دسته برخاسته

مشّرف  محض مرخصی به زیارت حرم محترم .دور نیست به طور انسانّیت رفتار نمایند، طالب است

 محّمد .سه و نیم از دسته گذاشته سوار شدیم، شده
ّ

هایی شفیع هم که دیروز وارد شده بود و پاکتمال

 .عالوه بر مسافرین سابقه شده بود، رستم داشتسّید  چند برای من از سرکار امیرتومان و جناب آقا

 تقهار در کنار دجله که دو فرسنگ و نیم از کاظمین دور است و امحض صرف ن
ً
، نصف راه است ریبا
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لی سوار شدیم، پیاده شده
ّ

بعد  .دو و نیم به غروب مانده وارد خانشور شدیم .بعد از یک ساعت معط

اما من هر چه گردیدم ، اج هستگفتند در این صحرا دّر  .از صرف چای و رفع خستگی بیرون رفتیم

زیرا ، عقوبه و کاظمین راببین نه کاروانسرای ، بایست گفتمی لخان چو، فی الواقع این جا را .نبود

یک عمارت مختصری ، از همه جهت دو خانوار رعّیت بیشتر ندارد آنجاو ، آبادی خوبی است آنجاکه 

دیگر تا چشم  .گفتند پنج نفر ضبیطه این جا استمی .اندساخته آنجاهم از برای ضبیطه مستحفظ 

آب شیرین ، اندکاظمین با خود آورده مایحتاج این منزل را مالزمان از .کند آبادی نیستکار می

ساعت سه شامی  .هذا ماست چارکی یک قران و قسن علی، مرغ قطعه دو هزار، َمشکی نیم قران

 راه امروز  .خورده خوابیدم
ً
  پنج فرسنگ بود. تقریبا

  جمعه نوزدهم ورود به بلد

از دسته گذشته قبل مالزمان مشغول بار شدند یک  .صبح قبل از طلوع فجر بیدار شده چای خوردیم

در سه  .قبول نکرده راندیم، سواره ضبیطه خواستند همراه بیایند، از طلوع آفتاب است سوار شده

دو فرسنگ  .معطل نموده راندیم آنجاای در محض قرائت فاتحه .فرسنگی قبر ابراهیم بن مالک بود

، یک ساعتی طول کشید .یمهار خوردان آنجاآبادی مختصریست در  .جیل رسیدیمدیگر که آمدیم به دُ 

پسر امام همام  محّمدسّید  گفتند از، بود پیداگنبدی ، در یک فرسنگی دجیل .دوباره سوار شده آمدیم

چای صرف ، پیاده شده .وارد کاروانسرای بلد شدیم، یک و نیم به غروب مانده .حسن عسکری است

مع القصه  .و آبادتر از دجیل است ،شودصد خانواری می، دهکده بلد بد نیست، بعد بیرون آمدم .شد

  راه امروز هشت فرسنگ و نیم بود. .خوابیدم، ساعت سه شامی خورده

  شنبه بیستم ورود به سامره

یک فرسنگ که آمدیم  .یک از دسته گذشته سوار شدیم، بارها را بار کردند .چای خوردم، سر دسته برخاسته

به تازگی تعمیر شده ، ای هم داشتپل سه چشمه، بوده مذکور داشتند شهر بزرگی .به خرابه زیادی رسیدیم

 .شدها به مرور دهور ریخته و برخی خوانده میدر کتیبه این پل تفصیالتی نوشته بودند که بعضی از آن .بود

  متجاوز از هفتصد سال است که ساخته شده هنوز باقی است. .بانی آن گوید منصور خلیفه باشد

  .شدباز در عرض راه آثار شهرهای قدیم دیده میو ، گذشتیم آنجاالقّصه از 
ً
چهار فرسنگ  تقریبا

امروز  .دو ساعت دیگر رانده به سامره رسیدیم .هار افتادیمابه ن آنجا .الغزال رسیدیم ةدیگر آمده به شریع

لی داشتیم .امشب هم کمی ابر هست .قدری باران هم بارید، ابر بود
ّ

 .یک ساعت و نیم در بین راه معط

بعد ، بعد از صرف چای به زیارت حرمین شریفین مشّرف شده، دو به غروب مانده به منزل رسیده باز

  شامی خورده خوابیدم. راه امروز هفت فرسنگ و نیم بود.، از لوازم بندگی و تقبیل آستان مبارک
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ف سامره
ّ
  یکشنبه بیست و یکم توق

ت خدا مشّرف ، صبح برخاسته
ّ

رژی  مأمور .به منزل آمدم، شدهپس از صرف چای به زیارت سه حج

به او حالی کردم که ما اگر توتون  .مبادا توتون داشته باشید، خواهم بارهای شما را ببینممی :آمد گفت

باقی را در کاظمین ، مگر به قدر کفاف پنج شش روز، آوریمهم داشته باشیم این قدرها به سامره نمی

 .به او نمودیم .خواست تذکره ما را ببیند، چی آمدد تذکرهبع .رفت، گویمدید به قاعده می .گذاریممی

 .آخر از پیش نبرد .داشته باشدباید تذکره گفت پیاده هم ، محض مداخل به خیالش ما نابلد هستیم

ها زّوار بیچاره اّما چه بگویم از گداها و سادات سامره که به چه قسم، شب هم به زیارت مشّرف شدم

ه ا الحمدامّ ، کنندرا اذّیت می
ّ
در حوالی سامره خرابه زیادی  .و ما را مغلوب نکردند، از پیش نبردند لل

دو کّره اسب آوردند  .تر استقیمت مایحتاج این جا از همه جا گران .گویا شهر بزرگی بوده .هست

تر از پنج تومان الی ده تومان بیش، سررشته هم نیستمها به نظر من که بیهر کدام از آن .که من بخرم

، ها را جویا شدمنسب آن .زدنداز پنجاه و صد لیره حرف می .ها را پرسیدمقیمت آن .ارزیدندنمی

قدری خندیدم صاحبانشان چون خنده مرا حمل به  .یکی را با نیزه و دیگری را با بیان منسوب داشتند

فردا را که بیست و دوم  خواستچاروادار بنا به قرارداد نمی .ها را برداشته بردنداسب، استهزا نمودند

ف نماید
ّ
محض دریافت فیض شب قدر چهار تومان و نیم برای  .و شب قدر است در سامره توق

هان .مخارج یک شبه به او دادیم
ّ
فیم. ساعت چهار شامی خورده خوابیدم. شاءالل

ّ
  فردا نیز در سامره متوق

ف سامره
ّ
  دوشنبه بیست و دوم توق

بانی این حمام مرحوم حسام  .لکن خوب حّمامی بود، چه آب شور بوداگر .امروز صبح به حّمام رفتم

هو جناب میرزا غفرا، الملک بوده
ّ
 .استحمامی به عمل آمد .آب شیرین گرم کردند، او را تعمیر کرده لل

ک ایرانی هم داشت
ّ

هاری خورده خوابیدم. شب به زیارت حرمین مشّرف ان، از حّمام بیرون آمده .دال

امبعد از تق .شدم
ّ

هبا نعوذ .چه بگویم که چه کردند ؛ها آمدنددیم مراسم بندگی بیرون آمدم که خد
ّ
 لل

توانستند ممانعت نمایند به قدر شخصی که کتک نوکرها هم نمی .کشیدندمرا گرفته و از هر طرفی می

ز چنگ و به هر نحو که بود خودم را ا، هر چه باید داد دادم، خسته و کوفته شدم، معقولی خورده باشد

، به دنبال ما افتاده آنجاها تا خادم .رفتم (ع)و به زیارت حضرت صاحب االمر، ها خالص کردمآن

و از ، های حضرت صاحب انداختهها خود را به دست خادماز بیم آن .خواستندفریادکنان چیز می

شتیم و همین قدر بود که کش مکش ندا .نه این که تمام مستخلص باشیم، ها خالص شدمچنگ آن

 تا منزل و در اطاق هم به عقب ما آمدند
ّ

هبا نعوذ .اال
ّ
ام، لل

ّ
های حضرت صاحب خوشحال بودم از خد

ام
ّ

بعد از زیارت  .تر هستندها جریاّما ندانستم که این، امهای آن حرم خالص شدهکه از دست خد
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به  باألخره .کشیدندر طرف میو مرا گرفته به ه، راضی نشدند، ها داده شود دادیمآن چه هم باید به این

باز در عرض راه تک تک  .و به طرف منزل آمدیم، ها نیز خالص شدیمهر نحو که بود از چنگ این

توان تشریح کرد. نمی، کردندها التماس میدیگر به چه زبان و چه قسم، شدندآمدند به ما ملحق میمی

ها داده و در اطاق را باز قدری پول به آن، بودند وقتی به در منزل رسیدم قریب سی چهل نفر با ما همراه

امچون دیدند که در ایستادن فایده، قدری دیگر نشستند .به رویشان بستم
ّ

ها ای نیست رفتند. حکایت خد

برای درست فهمیدن این فقره امیدوارم جمیع دوستان را این  .شوددیدنی است به شنیدن درست نمی

خسته ، بدانند من چه حالی داشتم. شب را چون به قدر کتک خوردهکش مکش نصیب و روزی گردد تا 

  بایست زود برخاست.زیرا که صبح را نیز می، زودتر شام خورده خوابیدم، و کوفته شده بودم

  شنبه بیست و سوم ورود بلدیوم سه

ام .سر آفتاب بیرون آمدیم، بارها بار شد، ل از طلوع برخاسته چای خوردیمبامروز ق
ّ

را دیدم که چون ها خد

تی که  .باز بیشتر از دیشب بنای ابرام و اصرار را گذاشتند .انداهل نظام درب کاروانسرا صف کشیده
ّ

به شد

بردار نشده تا جسر و آن طرف جسر باز دست .به ستوه آمده سوگند خوردم که دیناری به شماها نخواهم داد

قدری راه که آمدیم به من گفتند ساعتی  .ر خود رفتندناچار پی کا، چون دیدند خبری نیست ؛هم با ما آمدند

زیرا که بعد از بیرون آمدن ما از منزل بالفاصله بیشتر از ، اگر چه امید پیدا شدن نداشتم، از ما جا مانده

ها وانگهی این مخلوقی که شرحی از نجبا و سادات آن، ها را گردیده بودندهشت نفر زن هر دو بچه اطاق

 بیان کردمطمع آن و حالت، نوشتم
ً
ها به طریق اولی دنی و طّماع ل و اوباش آنذیقین است ارا، ها را مجمال

گذرند تا چه رسد به ساعت پنج شش تومانی. باز محض این که در هر حال از یک شاهی نمی، هستند

، ا بکشدو نیز در زیارت این بزرگواران سزاوار نیست که زّوار این قسم ضررها ر، جوینده یابنده است

، و مذکور داشت ساعت را زنی پیدا کرده بود، بعد از یک ساعت مراجعت کرد، ویسقلی را پس فرستادم

  کنم که این جز معجزه نیست. زیرا:تصدیق می .و گرفتم، دوهزار دادم

 عقل باور نکند کز رمضان اندیشد   ملحد گرسنه و خانه خالی و طعام

تی سرد بود که محال بود دست را بیص .هار در این راه صرف شداخالصه ن
ّ

دستکش بح هوا به شد

رفع کسالت راه ، چای خورده .دو به غروب مانده به منزل رسیدیم .کم کم هوا گرم شد .بیرون آورد

  راه همان است که سابق نوشته شده است. .سه از شب گذشته نیز شام خورده خوابیدم .شد

  چهارشنبه بیست و چهارم ورود به خان شور

قبل  .آمدگویا یک ساعت بود که باران می .باریدباران می، چای خوردیم .ل فجر بیدار شدمامروز اّو 

  اّما هوا ابر و سرد و مستعد بود.، یک ساعتی هم در بین راه نم نم باران خوردیم .از آفتاب راه افتادیم
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ادیان خوب در آن چند رأس اسب و م .ها خصیل کاشته بودندمیان باغ .القّصه تا دجیل آمدیم

اّما این ، فروشیمگفتند مادیان نمی .و قیمت پرسیدم، ها را دیدمآن، محض تماشا رفتم .چریدندمی

بعد معلوم شد  .سی لیره گفت، قیمتش را پرسیدم .به خریدن اسب مایل شدم .فروشیماسب را می

برو صاحبش را  گفتم .مال شیخ دجیل است که اسم او شیخ علی سلطان است .مال خودش نیست

، خیلی گفتگو کردیم آخراالمر در بیست لیره قرار گرفت .هار بودیم او را آوردابیاور رفت تا ما مشغول ن

ها را گرفت لیره .چند قدمی که رفته بود مراجعت کرد، باز شیخ راضی نبود قدری لیره به او نشان دادم

و هر اوقات به اسب تماشا ، فروختن داشت کرد میلها نگاه میهر وقت به لیره .و قدری مالحظه کرد

یک تومان به چاروادار عرب که مترجم ما بود وعده کردم که او را راضی  .دادها را پس میلیره، کردمی

و ، و اسب را داد، ها میل اسب را از خاطر فراموش کردآخر سعی چاروادار و میل شیخ به لیره .کند

مادرش را  .مادر و پدرش هر دو کهیالن هستند .و چهار سال استسّن ا، دکرناسبی  .ها را گرفتلیره

پدرش مال شیخی دیگر است که در  .او را دیدم خیلی خوب مادیانی بود .کردمیان ایلخی چرا می

  به هر حال اسب بدی نیست تا بعد چه شود.  .میان خودشان خیلی مشهور است

شب زود خوابیدم  .وارد شدیم، غروب مانده یک به، القّصه نزدیک به خان شور قدری باران خورده

  راه همان است که نوشته شده.

  (ع)بیست و پنجم ورود به کاظمین شنبهپنجیوم 

هوا به همان حالت ، بعد از چای اول آفتاب سوار شدیم .هوا مه و سرد بود .امروز قبل از طلوع برخاستم

بعد از  .هار هوا همان حالت را داشتاا وقت نهار خوردیم تاپنج از دسته گذشته در بین راه ن .باقی بود

بعد از صرف چای مشغول  .پنج به غروب مانده وارد کاظمین شدیم .هار مه برطرف و هوا معتدل شدان

، بعد از تقبیل آستان مبارک، نزدیک غروب به حرم مطّهر مشّرف شده .تهیه رفتن پس فردا به کربال شدیم

  راه همان است که نوشته شده. .زود خوابیدم، کرددرد میسرم ، چون در راه سرما خورده بودم

ف کاظمین
ّ
  جمعه بیست و ششم توق

هالحمد .امروز صبح زود برخاسته به زیارت مشّرف شدم
ّ
صداع دیشبی برطرف  .حالم خوش بود لل

قبل از ظهر بارید تا حال هم که وقت عصر  .هوا صبح ابر بود .به منزل آمدم چای خوردم .شده بود

کی آمدهاقبل از ن .این باران از برای عربستان خیلی نافع است .باردمیاست 
ّ

صورت مرا ، هار دال

از یهودا سلمان زلوف به بغداد ، هار برای گرفتن وجه برات تنخواهی که الزم بودابعد از ن .تراشید

 .بود اآنجیوسف یهودی هم  .از او خواهشی کردم که دوربینی از فرنگستان برای من بخواهد .رفتم

 محّمد
ّ

به ، ها تفّرج کردهقدری در بازار و کوچه .شفیع از او قرض کردمپنجاه تومان برای مال



 ق ۱۳۱۵سفرنامه عتبات سال 

 

۷۴۱

م بود .تلگرافخانه رفتم
ّ

چهار از  .در اطاقی که من رفتم هشت دستگاه بود .همه چیز به قاعده و منظ

 .فی به خانقین گفتمتلگرا .محتاج به نوشتن تلگرافچی نبود .دادآن حروفات را چاپ کرده بیرون می

ل را دیدم
َ
گویا  .کهنه زیادی هم به معجز او بسته بودند .خیلی توپ بزرگی است ؛بعد رفتیم توپ ک

رفتن به کربال به واسطه بارندگی  .غروبی به کاظمین مراجعت کردم .حمل اعتماد و زیارتگاه باشد

هان .موقوف شد
ّ
  پس فردا. ساعت چهار بعد از شام خوابیدم. شاءالل

ف کاظمین
ّ
  شنبه بیست و هفتم توق

یک نفر فرستادم برود منزل او را ، ازن نظام آمدهخبعد از صرف چای گفتند  .امروز قبل از طلوع برخاستم

 .آمد یک ساعتی این جا بود، آیممی آنجادر عرض راه به آدم من برخورده گفته بود من  .بروم آنجا، پیدا کند

در شناسایی اسب  .اسب مرا دید پسندید .قدری صحبت متفّرقه شد .حسن خان سرهنگ هم همراه او بود

یک  .هار خوردمامنزل آمده ن، بعد از رفتن او به حرم مشّرف شده .ربط کاملی دارد، سررشته نیستبی

باقر میرزا و جناب امیرتومان محّمدبعد برخاسته مشغول نوشتن کاغذ به سرکار شاهزاده  .ساعتی خوابیدم

باز صحبت  .سه به غروب مانده محض بازدید به منزل حازن نظام رفتیم، راغت از تحریربعد از ف .شدم

ره دو ساله گرفته بود .متفّرقه سر گرفت
ُ
گفت در شصت تومان خریده است او را از قراری که می .او هم ک

س آدم جناب جاللت مآب  .به حرم مشّرف شدم، بیرون آمده آنجااز  .دیدم بد نبود
ّ

مشاور در صحن مقد

، انداظهار داشت که جناب مشاور الّسلطان منزل افتخار الملک رفته .الّسلطان کارپرداز بغداد به من رسید

چای و شیرینی  ؛اطاقی را گفتم فرش کردند، بعد از زیارت به منزل آمده .آیندبه منزل شما می آنجاو از 

 .لی اظهار مالطفت و مهربانی فرمودندخی .حاضر نموده تا سه از شب گذشته منتظر بودم تشریف آوردند

بعد از صرف چای و غلیان تشریف  .دهم بیاورندفردا می، گفتند پاکتی از جناب امیر تومان برای شما آمده

  بایست برویم شامی خورده بالفاصله خوابیدم.ما هم چون فردا می .بردند

  یکشنبه بیست و هشتم ورود به محمودیه

چای ، به منزل آمده، استیذانبعد از زیارت و ، به حرم مطّهر مشّرف شدهامروز قبل از طلوع آفتاب 

ام با ما آمده بودند آن چه می .صرف شد
ّ

 .ها قسمت کندبه شیخ طالب دادم که به آن، بایستی دادخد

دیشب که جناب مشاورالسلطان به منزل من آمده بود آمدند به  .ها خالص کردمخود را از دست آن

در چهار فرسنگی کاظمین که راه شام است دو نفر ، ها زدهسوار اشرار به حاجی، ندایشان عرض کرد

اجاز 
ّ

هوا ، سه از دسته گذشته راه افتادیم .اندرا مفعول ساخته دارحملهدار کرده و یک نفر را زخم حج

تی که صورت از تابش آفتاب می، خیلی گرم بود
ّ

زه پل آهنی تا، متروک شده جسر حّز  .سوختبه شد

گفتند سلطان  .پل را از دور دیدیم، چون راه به واسطه نبودن آب در آن صحرا از سر پل نبود .اندساخته
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باری دو فرسنگ و نیم رفته به  .بعد از این عبور از روی آن پل خواهد بود .عثمانی او را ساخته است

گفتند در  .به ما مصادف شددو فرسنگی که آمدیم یک گاری  .بعد سوار شده راندیم .هارگاه افتادیمان

گفتند ما را هم برهنه  ؛از عرب را دیدیم خرکدارها گذشته یک دسته از آن، اندبین راه ما را برهنه کرده

ها را در بین محمودیه و زیرا آن، اّما این احتیاط امروز ما زاید بود، به فکر احتیاط افتادیم .اندکرده

ردای ماست. القّصه یک و نیم به غروب مانده وارد محمودیه و آن راه ف، برهنه کرده بودند مسّیب

نیزه ، مذکور داشتند .شدیم
ُ
، گاری را که گرفته بودند[عنیزه] این اشرار ده پانزده سوار بودند از عرب ا

اقوال مختلف بود تا هفتصد لیره  .برده بودند، لیره زیادی از مال یهودی بغدادی که در آن گاری بود

اسب و اموالی که داشته در  .دو نفر زّوار ترک را هم برهنه کرده بودند .گفتندهم می کمتر و زیادتر

ولی ، ها رفتهعسکر به تعاقب آن .ها را نیز مجروح کرده بودندو پای یک نفر از آن، ترکشان بوده بردند

یطه گفته رییس ضب .این فقره قدری اسباب خیال ما و همراهان شد .رسندها نمییقین است که به آن

امیدوار به این  .خواهدتا خدا چه می، علی العجاله مطلب این است ؛فرستمبود با شماها عسکر می

 به منزل برسیم
ً
سه  .ها هستند که ما را به سامره بردندچاروادار ما همان .بزرگواران هستم که سالما

  ساعتی شامی خورده خوابیدم. راه امروز شش فرسنگ بود.

  نهم ورود به مسیبدوشنبه بیست و 

به ، یک ساعتی از دسته گذشته سوار شدیم ؛بارها بار شد. امروز قبل از طلوع برخاسته چای خوردیم

در این قافله ما بیشتر از  .رفتیمبه احتیاط تمام می، راه امروز خوف داشت، همان جهت که دیروز نوشتم

هبحمدا ؛نبود تفنگیک 
ّ
 به منزل رسیدیم .ی ندیدیماز برکت توّجه این بزرگواران چیز لل

ً
از  .سالما

یک و نیم بود دو فرسنگ ، محمودیه تا آن کاروانسرا خرابه که دیروز گاری را زده و زّوار را برهنه کرده بودند

 .دو فرسنگ دیگر آمده به مسیب رسیدیم .هار افتادیمابه ن آنجا .به خان مزرق چی رسیدیم، دیگر آمده

ه می، یماز قضا همان وقت که ما رسید
ّ

به لب جسر ، بردندچند طراده که سنگ حمل داشتند و برای سد

لی داشتیم، ها جسر را باز کردندمحض عبور آن .رسید
ّ

عبور ، بعد جسر را بستند .قریب یک ساعت معط

رفتیم میان باغ قدری  ؛این جا قمری زیادی دارد، بعد از صرف چای و قدری استراحت گفتند .کردیم

دیدند از دور که ایشان را می، ها انداخته بودنداّما از بس تفنگ به آن، ی زیادی داشتگردش کردیم قمر

از دور ، شداّما زده نمی، شداج هم تک تک پیدا میدّر  .به هر نحو بود دو قطعه صید کردم .پریدندمی

نایب هم . مخواست که ما نداشتیوله میت .کردندپریدند و خود را پنهان میدیدند میکه آدم را می

این را فراموش کردم  .بعد از شام ساعت سه خوابیدم .اد به عمل آمدترسم مع، فرستاده بود شیرینی

باید نفری  :گفت، چاروادار راضی نشد، در عرض راه خواستیم به زیارت طفالن مسلم برویم، بنویسم
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در این چاروادار از جلو رفته چون پ .ایم از راه خارج بشویدزیرا که طی نکرده، دو هزار بدهید و بروید

ها را موقوف زیارت آن، از زیارت آن بزرگواران محروم ماندیم البد .فایده بوداین گفتگوها با او بی، بود

 هم میاگر می، به مراجعت داشتیم
ً
، استدراک فیض بود، لکن مقصود از زیارت، رفتیمخواستیم مجبورا

، رؤیت هالل در این منزل شد اّما با دوربین، لی خوش بودهوا هم خی، به جبر رفتن را صواب ندانستم

  راه امروز پنج فرسنگ و نیم بود. .و هم در افق کمی بخار بود، زیرا هم سلخ نداشت

ی شنبهسهیوم 
ّ
  غّره شهر شوال ورود به کربالی معل

گذشته سوار  یک از دسته .و بارها نیز بار گردید، چای خورده شد، امروز قبل از طلوع آفتاب برخاستم

پس  .چهار و نیم به غروب مانده وارد شدیم .هار افتادیمادو فرسنگ به کربال مانده به ن .شده راندیم

سّید  دیدم آقا، رفتیم .حسن پیغام داده که بیایید منزل ما چای بخوریدسّید  از صرف چای گفتند آقا

قدری صحبت داشته  .ل داردآن هم در همین خان ده ده که ما منزل داریم منز ؛ستا حسن کزازی

ه الحمد .بعد به عزم زیارت عازم حرم مطّهر شدیم
ّ
 ؛با حضور قلب بدین فیض عظمی نایل شدیم لل

 م، جای همه دوستان خالی
ً
باقر میرزا و سرکار امیرتومان از عوض سرکار شاهزاده محّمد خصوصا

مبارک به زیارت حضرت بعد از ادای مراسم بندگی و تقبیل آستان  .زیارت مخصوص به عمل آمد

در باغات کربال این قدر قمری هست که به تعریف  .غروبی به منزل آمدم، مشّرف شده (ع)ابوالفضل

دو ساعت از شب گذشت خان باباجان پسر حاجی ابراهیم خان  .یک دو قطعه صید کردم .آیدنمی

 به  ؛شومفردا به زیارت نجف اشرف مشّرف می :گفت .زنگنه به منزل ما آمد
ُ

 او گفتم یا لیتنی کنت

 چون خسته بودم شام خورده خوابیدم. راه  .معک
ً
  پنج فرسنگ بود. تقریبا

ف کربال
ّ
  یوم دوشنبه دوم توق

بعد از حّمام به  .موسوم به حّمام بغدادی است، حّمام بدی نبود ؛امروز صبح بعد از چای به حّمام رفتیم

مشهدی نقی را ، و حضرت ابوالفضل مشّرف شده ـء علیه آالف التحّیة والثناـ زیارت خامس آل عبا 

 هزارعمارتی را به سه .الدوله رفتمعصر به منزل نّواب والد محتشم .هار خوابیدمابعد از صرف ن .مالقات کردم

 .بعد به منزل آمدم .های زیادی شدصحبت، نشسته آنجایک ساعتی در  .خوب عمارتی است، تومان خریده

  بعد به منزل آمده شامی خورده چهار ساعتی خوابیدم. .طّهرین مشّرف شدمغروبی به زیارت حرمین م

ف کربال شنبهپنجیوم 
ّ
  سوم توق

جناب آقا میرزا حسین مجتهد شهرستانی که نایب ، صبح به زیارت حرمین مطّهرین مشّرف گردیده

هاعلی ا ـ مرحوم میرزای شیرازی
ّ
هرحمة ا ـ اندبودند امروز به رحمت ایزدی پیوستهـ مقامه  لل

ّ
علیه  لل
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مردم شیعی از  .طواف داده در رواق دفن کردند، جمعیت غریبی جنازه او را آوردندـ رحمة واسعه 

 .باردمی، رودالحال که سه از شب می .باریدباران هم می .فوت این مرحوم خیلی متأّسف هستند

گفتند  ؛نبود آنجاتلگرافچی  .عصر هم بعد از چای به تلگرافخانه رفتم که تلگراف به خانقین بکنم

شب به زیارت حرمین  .کاغذی از سرکار امیرتومان داشتم .پست هم وارد شد .آیدفردا می، منزل رفته

هزِن ا. مطّهرین مشّرف شدم
ّ
ه لل

ّ
های باالخانه کاروانسرا که تا صحن قریب هست پله است احمد از پل

 افتاد 
ً
  ساعت چهار خوابیدم.، ام خوردهسه ساعت از شب گذشته ش .جایش عیب نکردابدا

ف کربال
ّ
  یوم جمعه چهارم توق

ت می .امروز صبح برخاسته چای خوردم
ّ

 .بارید و کاغذنویسی هم داشتم به حرم رفتمچون به شد

برای  .بارددو روز و یک شب است مّتصل می .باران تا غروب بارید، هار زیارت مشّرف شدمابعد از ن

، گفتند سرسری دو مجیدی .امروز اجرت گاری را تا نجف پرسیدم .ودعربستان خیلی باران نافعی ب

هان .موقوف کردم، دیدم صرفه ندارد
ّ
چای عصر هم در منزل صرف  .رویممال کرایه کرده می شاءالل

  ساعت چهار شامی خورده خوابیدم. .شب هم جایی نرفتم .شد

ف کربال
ّ
  یوم شنبه پنجم توق

محتشم  .ز چای به حرمین مطّهرین مشّرف شده به منزل مراجعت کردمصبح بعد ا .هوا خوش و معتدل بود

عصری نّواب معزی الیه و پسرش  دم.هار خورده خوابیان، الدوله خبر کرده بود که منزل من خواهد آمد

ف و پاره صحبت .بودند آنجادر  ربحسن و پسرش سّید  حاجی .آمدند
ّ
های متفّرقه پس از یک ساعت توق

های وسیع کوچه .شهر نو خیلی خوب وضعی دارد رفتم. فتن ایشان برای گردش به شهر نوبعد از ر .رفتند

میرزا و  علیمحّمدبه مقبره مرحوم شاهزاده ، شب هم به زیارت مشّرف شده .های عالی خوب داردخانه

فردا  امروز مال از چاروادارها برای پس .به منزل مراجعت کردم، فاتحه خوانده، مرحوم عمادالدوله رفته

هانگرفته که 
ّ
  ساعت سه شام خورده چهار خوابیدم. .به زیارت نجف اشرف مشّرف بشویم شاءالل

ف کربال
ّ
  یوم یکشنبه ششم توق

هار خوابیده و بعد از ابعد از ن .مشغول فشنگ درست کردن شدم، امروز صبح بعد از صرف چای

ک آمده .خواب چای صرف شد
ّ

، ن به منزل آقای آقا هادی رفتهبعد از آ .اصالحی شد، پس از آن دال

 .از جمله گفتند که با کشتی به نجف رفتن از مال چاروادار بهتر است .پاره صحبت به میان آمد

شد ای که به چاروادار داده بودیم ممکن نمیاّما به واسطه پیش کرایه، خوب آمد، استخاره هم کردند

هانلهذا  .فسخ معامله کرد
ّ
شب را هم به زیارت مشّرف شده با  .واهیم بودفردا عازم نجف خ شاءالل

  امشب را زودتر شام خورده ساعت سه خوابیدم.، چون فردا باید زود برخاست، مرخصی به منزل آمده
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  یوم دوشنبه هفتم حرکت از کربال به نجف

، همین قدر که یک میدان از کربال دور شدیم .هوا صاف بود .امروز بعد از صرف چای به راه افتادیم

کم  ؛همین طور سرد بود بعدازظهرتا  .آیدوزید که مافوق آن به تصّور نمیبه نوعی سرد شد و باد می

هار سوار شده به راه اپس از ن .هار افتادیمابعد از سه فرسنگ راه به ن .کم هوا معتدل و مالیم شد

ولی به هشت ، وداگر چه راه هفت فرسنگ ب .یک و نیم به غروب مانده وارد خان شور شدیم .افتادیم

کاروانسرا را گردیدیم خیلی خوب کاروانسرایی ، خیلی خسته شدیم بعد از صرف چای .ساعت آمدیم

 ، خیلی محکم، پنج کاروانسرا میان هم است .است
ً
نان و چیزهای  .صد خانوار جمعّیت دارد تقریبا

  دم.به هر حال چون خسته بودم ساعت سه شام خورده خوابی .دیگر این جا گران است

  ورود به نجف اشرفهشتم  شنبهسهیوم 

نیم ساعت از دسته گذشته سوار ، بعد از صرف چای بارها بار شده بود، امروز پیش از طلوع برخاسته

هار ادر چهار فرسنگی و نزدیکی کاروانسرایی در کنار آب به ن .هوا سرد بود اّما نه به قدر دیروز .شدیم

به  .و از این کاروانسرا تا نجف دو فرسنگ هم مانده، ی پیداستگنبد مطّهر از چهار فرسنگ .افتادیم

گفتند برای دیدن  .جمعّیت کثیری بود الّسالمدر وادی  .هر حال سه و نیم به غروب مانده وارد شدیم

دیدم جای بسیار کثیف ، الغرض به منزل آمدیم .اندشود آمدهشاه هندی که امروز وارد میمحّمدمادر 

آن هم . به کاروانسرای دیگر که به همان جا نزدیک بود نقل کردیم .یست نداردامکان ز، بدی است

 .ولی برای امشب که دیروقت است و مجال نقل اسباب به جای دیگر نداشتیم بد نبود، بد بود

هان
ّ
باقر پاکتی از شاهزاده محّمد .حاجی شیخ حسن وادی را دیدم .دهیمفردا منزل را تغییر می شاءالل

زیرا تا به حال مرقومه از ایشان ، از زیارت مرقومه ایشان خیلی مشعوف شدم .من داشتمیرزا به 

ه الحمد .و از این بابت نگرانی داشتم، نرسیده بود
ّ
بعد از صرف چای به حّمام  .رفع تشویش شد لل

جای تمام دوستان م. بعد از مغرب به زیارت مشّرف شد .زود بیرون آمدم .حّمام بدی بود ؛رفتم

 ، نایب الّزیاره تمام بودم، خالی
ً
به هر حال پس از  .سرکار امیر تومان و شاهزادگان عظام خصوصا

نرخ ، اندکی هم باران آمد .از غروب تا به حال هوا ابر است .لوازم زیارت آستان مبارک به منزل آمدم

  بعد از شام ساعت چهار خوابیدم. .تر استاجناس از کربال گران

 
ّ
  ف نجف اشرفیوم چهارشنبه نهم توق

 .را بهتر دیدم علیمحّمدسرای حاجی ، امروز بعد از صرف چای رفتم چند کاروانسرا را گردیده

ولی به هم نزدیک ، شاهزاده خانم به واسطه این که جا نبود در همان جا ماندند .جا نقل کردیمبدان

ها را مالقات آن .رندحسین خان و عسکرخان پسر ابوالقاسم خان کلهر هم در این جا منزل دا .هستیم
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اسماعیل خان سرتیپ ترک که در منزل خانقین او را مالقات نموده بودم او هم در همین سرا  .کردیم

بعد از فراغت از تهیه منزل به  .کندامروز به کربال مراجعت می، ای مالقاتش کردمپاره .منزل داشت

خان قاجار در محّمدمقبره آغا ، ل آمدلوازم بندگی و زیارت به عم .زیارت آستان مبارک مشّرف شدم

هاعلی اـ بعد به مقبره مرحوم میرزای شیرازی ، فاتحه خوانده، میان رواق بود
ّ
که از صحن  ـ مقامه لل

س خارج است رفته در 
ّ

قدری عباها را ، بعد به بازار عبافروشان رفته .ای خواندمهم فاتحه آنجامقد

هار خوردم ابعد به منزل آمده ن .همراهان نیز خریدند .شد دو توپ عبای خوب ابتیاع، زیر باال کرده

لکن ، کم کم باد ابرها را برد .وزیدهوا ابر بود و باد شدیدی هم می .عصر بیدار شدم، و خوابیدم

ت باد تا به حال که قریب چهار ساعت است برجا است
ّ

قدری ، به گردش رفتم .چای صرف شد .شد

مغرب به زیارت حرم محترم مشّرف شده بعد از ادا و تقدیم مراسم بعد از ، کوچه و بازارها گردیده

احوال سرکار امیر تومان را از ، شخص ریش سفیدی آمد .منتظر همراهان بودم، بندگی بیرون آمده

در زمان حسام الّسلطنه مرحوم هفتصد  .راغچی باشی هستمچگفت من حاجی جعفر می .من پرسید

هوقتی که لطف ا، متومات برات به امیر تومان داشت
ّ
به ، یت اجاره ذهاب بودمأمورمیرزای سرهنگ  لل

از من خواهش کرد که عرض ، دادهای درست مینشانی .امهم رفته [قریه اصلی نویسنده]هواره گ

این فقره را محض این در این جا نوشتم که تا زمان مالقات خدمت  .سالم مرا خدمت امیرتومان برسان

را نیز در حرم  ترک [؟]حاجی ابراهیم خان  .و را فراموش ننمایم و تبلیغ سازمامیرتومان به مالزم ا

  پس از صرف شام ساعت چهار خوابیدم.، بعد به منزل آمده .مالقات کردم

ف نجف شنبهپنجیوم 
ّ
  دهم توق

ت می .امروز خیلی زود برخاستم
ّ

و به نوعی بود که از کثرت گرد و ، وزیدباد دیروزی به همان شد

 چشم .شد چشم را در بیرون باز کنینمیغبار 
ً
گنبد مطّهر که خیلی نزدیک  .بیندچشم را نمی، واقعا

ها رفته دو ثوب بعد از صرف چای به زیارت مشّرف شدم بعد به بازار عبافروش .شوداست دیده نمی

  خوابیدم.، هاری خوردهاو به منزل مراجعت کرده ن، عبای نازک اعلی خریدم

ف نجف یوم جمعه یازدهم
ّ
  توق

پس از صرف چای مشغول تحریر شدم تا ، امروز زودتر از همه روزها بیدار شده، چون تحریر داشتم

هم  و گرد!باد  .امروز هوا خوش و آفتاب است .هار غیر از اشتغال تحریر مجال کار دیگر نداشتمان

بره خانواده خودمان و سر مق الّسالمهار چهار به غروب مانده به وادی ابعد از صرف ن، موقوف شده

شیخ حسن وادی مرد بسیار متدّینی  .ها را تازه تعمیر کرده بودندای خواندم قبرها و سردابفاتحه، رفته

و قبر مرحومه شرف ، خان ولیمحّمدبعد به مقبره کرندیها که قبر مرحوم  .کنددرست توّجه می، است
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هم  آنجادر ، ست رفتهآنجاخان  ریمو قبر مرحوم عباسقلی خان و ک، خانم دختر مرحوم سلیمان

بعد به زیارت هود نبی و صالح  .بود آنجاو عباس خان کلهر هم در  سبحانیهامقبره  .ای خواندمفاتحه

بعد از مغرب به ، بعد به منزل مراجعت کرده .هستند رفته زیارت کردم الّسالمپیغمبر که در وادی 

  ت چهار خوابیدم.بعد از شام ساع، زیارت آستان مبارک مشّرف شده

ف نجف
ّ
  یوم شنبه دوازدهم توق

 امروز زود برخاسته چای خورده 
ً
تی بود نشسته بودم .خوابیدم ثانیا

ّ
به ، بعد از بیدار شدن چون مد

ک خوبی داشت، همان حّمام بود که روز پیش رفته بودم اگر چه حّمامش بد بود، حّمام رفتم
ّ

 .اّما دال

هار خورده بعد از چای عصر به ان، به منزل آمدم، حّمام بیرون آمدهبه هر حال پنج از دسته گذشته از 

شب را بیکار بودم  .به منزل آمدم، بعد از زیارت بیرون آمده، زیارت آستان مالیک پاسبان مشّرف شده

  ساعت چهار شام خوردم خوابیدم. .کاغذ هم نداشتم، ای کاغذ فرستادمبه پست خانه

ف نجف
ّ
  یوم یکشنبه سیزدهم توق

هاری ان، به منزل آمده، صبح زود برخاسته بعد از صرف چای به زیارت آستان مبارک مشّرف شده

جای نهر فراِت  .عصر بعد از چای محض گردش سوار شده تا کنار نهر فرات رفتم .خورده خوابیدم

حاال یک نهر از آب فرات آورده در ، شدن دریاخشک بعد از ، و آب شیرین نداشته، قدیم دریا بود

چند  .اندای هم ساختهشورخانهخانه و مردهقهوه .اندو درخت خرما کاشته، کنندکاری میسبزی آنجا

به ، ت داشتکتابغروبی برگشتم چون شاهزاده خانم  .همه باغ خواهد شد آنجاگذرد که سال نمی

، ر مشّرف شدهبعد از آن به حرم مطهّ ، ای صحبت متفّرقه شدپاره .بودم آنجامنزل ایشان رفته ساعتی 

  به منزل آمده ساعت چهار شامی خورده خوابیدم. .لوازم زیارت و طواف آستان مبارک به عمل آمد

ف نجف
ّ
  یوم دوشنبه چهاردهم توق

هار ان، بعد از ادای بندگی به منزل مراجعت کرده، امروز صبح بعد از صرف چای به زیارت مشّرف شده

 .خیلی جای باروحی است، گردش تا بیرون شهر رفتهعصر بعد از صرف چای محض  .خورده خوابیدم

شب هم به زیارت مشّرف ، غروبی به منزل آمده .عالوه بر شرافت از حیثیت مکان نیز نهایت تعریف را دارد

  چهار ساعتی شام خورده خوابیدم. .هوا آفتاب بود .امروز همین طور گذشت .شده به منزل آمدم

ف نجفیوم سه
ّ
  شنبه پانزدهم توق

ل مغبون کمتر از اّو  .یک دو توپ عبا خریدم، بعد از صرف چای به بازار رفته، ح زود برخاستهصب

هاری ان، به منزل مراجعت کرده آنجااز  .مراسم بندگی به عمل آمد، بعد به زیارت مشّرف شده .شدم
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ز امرو .غروبی برگشتم. چای خورده محض تفّرج بیرون شهر رفتم، عصر برخاسته .خورده خوابیدم

اّما نه مثل ، گرد و غبار بود .وزیدباد هم می .از ظهر به بعد ابر شد .هوا از صبح الی ظهر خوب بود

، چهار ساعتی شامی خورده .به منزل آمدم، چند روز قبل. شب هم به زیارت حرم مطّهر مشّرف شده

هانو به خیال فردا که 
ّ
  الفاصله خوابیدم.بعد از شام ب، خواهیم برویمبرای مسجد کوفه می شاءالل

ف نجف
ّ
  یوم چهارشنبه شانزدهم توق

امروز ، ولی به مالحظه وزیدن باد و غبار، امروز به خیال این که عازم مسجد کوفه بشویم زود برخاستیم

ت دیشبی می .خیال مسجد کوفه موقوف شد
ّ

 .دادبود که آدم را حرکت می به نوعی، آمدباد به همان شد

ر گذاشتهنصف شب هم آسمان بنای غُر 
ُ

قدری ترشی ، به هر حال به بازار رفتم .قدر قلیلی هم باران آمد، غ

ت گرد و غبار چشم .هاری خورده خوابیدمان، به منزل آمده .انبه خریدم
ّ

چشم را ، دیدم به واسطه شد

قوف گرد و غبار قدری مو، بعد باران قریِب دو ساعتی بارید .تا دو به غروب مانده همین طور بود، بیندنمی

 .دو ساعتی شب حالت هوا معتدل و صاف بود، بعد به منزل آمد، غروبی به زیارت مشّرف شده .شد

هان .چهارساعتی شام خورده خوابیدم
ّ
  رویم.فردا اگر هوا خوش باشد به مسجد کوفه می، شاءالل

  هفدهم حرکت برای مسجد کوفه شنبهپنجیوم 

اّما ، هوا ابر بود .دو از دسته گذشت سوار شدیم .شدیمامروز بعد از صرف چای مشغول تهیه مسجد کوفه 

به یک ساعت و ، راندیم تا مسجد کوفهچون به آهسته می .خیلی خوش بود .بارید گرد و باد هم نبودنمی

به زیارت  .مشغول زیارت و آداب معموله آنجا شدیم، هار خوردهابعد از قدری استراحت ن .نیم رفتم

 .چهار به غروب مانده تمام شد آنجابه زیارت و اعمال  .ه هم مشّرف شدیمحضرت مسلم و هانی بن عرو

هم  آنجاآداب و زیارت  .یک ربع فرسنگ راه است آنجااز مسجد کوفه تا  .به عزم مسجد سهله سوار شدیم

نزدیک غروب  .هوا خوش و صاف بود .یک و نیم به غروب مانده به طرف نجف راهی شدیم، به عمل آمده

بعد به منزل آمدم ، بعد از رفع خستگی و استراحت به زیارت حرم مطّهر مشّرف شده، گردیدهوارد نجف 

  شامی خورده زودتر خوابیدم.، چون فردا را خیال حرکت به کربال داریم

ف نجف
ّ
 توق

ً
  یوم جمعه هجدهم ایضا

  .ندو گفتم مالزمان مشغول بار کردن بشو، امروز صبح زود به خیال حرکت برخاسته چای خوردم
ّ

مال

رفتن  .رویمامروز نمی، و صبر هم آمده، شفیع آمد و اظهار داشت که شاهزاده خانم تب کردهمحّمد

 .هار خورده خوابیدمان، به منزل مراجعت کردم، هار به زیارت مشّرف شدهاقبل از ن، امروز موقوف شد

اب ویسقلی مشغول حس، برخاسته چای خوردم، صدای غالمعلی خان آمد، عصری خوابیده بودم
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مذکور  .سّیدی را دیدم، زیارت کردم، یک ساعت از شب گذشته به حرم محترم مشّرف شده .شدم

ر الملک آشنایی دارم، خوان خراسانی هستمروضه محّمدساخت من حاجی میرزا علی
ّ

 .با سرکار مبش

هان .هر وقت خدمتشان رسیدی سالم مرا عرض کن
ّ
هم داشت اگر خدمتشان رسیدم ابالغ خوا شاءالل

 عرض می
ً
 کتبا

ّ
دیگ شام را ، کریمه علیهما علیه، بعد از ادای لوازم زیارت به منزل آمدم .کنمو اال

  به صرف غذای حاضری قناعت کرده ساعت چهار خوابیدم. البد .ریخته ضایع کرده بود

  دهم حرکت از نجف به کربالی مّعلییوم شنبه نوز 

یک ساعت از دسته گذشته به زیارت  .تهیه رفتن شدم امروز بعد از صرف چای مشغول بار کردن و

دیگر الزم  .بیرون آمده دو از دسته گذشته سوار شدیم، بعد از ادای زیارت و استرخاص، همشّرف شد

ام
ّ

نویسم که تا نیم فرسنگی ولی همین قدر می، دانندهمه می، ها بنویسمنیست از اصرار و ابرام خد

خوان هم به مشایعت آمده و زیارت نامهسّید  جناب آقا .امکان داده شد به هر یک به قدر، با ما آمدند

  خوبی است. سّید  الحق خیلی .بود

چون اّیام زیارتی است  .رفتندبرای نجف اشرف می .زّوار زیادی در راه دیده شد .القّصه آمدیم

 .هار افتادیمابه ن، هکه نجف وارد شدیم رسید یهارگاه روزابه ن .زّوار و حاجی زیاد است، این روزها

 .هوا از صبح ابر بود .سه به غروب مانده وارد خان شور شدم .امراه همان است که در آمدن نوشته

با وجود برطرف شدن ابر باز به واسطه  .تا غروب همان طور سرد بود .سرمای امروز هم بد نیست

ت سرما دست و پا از حرکت مانده .شدوزیدن باد هوا گرم نمی
ّ

بعد از چای به گردش  .بود از شد

  زود خوابیدم. .و خسته هم بودم، شب را هم چون فردا راه در پیش است .رفتم

ی
ّ
بالی معل   یوم یکشنبه بیستم ورود به کر

بعد از فراغت از بار سِر  .چای خورده مالزمان مشغول بار شدند، امروز پیش از طلوع فجر برخاسته

اّما ، هوا اگرچه ابر بود .سرای خان شور سوار شده آمدیماز کاروان، دسته که قریب به طلوع است

بعد سوار شده ، یک ساعتی طول کشید .هار افتادیمادر کاروانسرای وسط راه به ن .معتدل و گرم بود

، به واسطه باغات، ل که به کربال وارد شدیمروز اّو  .گنبد مطّهر از دو فرسنگی نمایان بود .به راه افتادیم

به هر حال سه به  .اّما از راه نجف چون درختی حایل نیست از دور پیداست، یان نبودگنبد مطّهر نما

یک  .بعد از چای به حّمام رفتم، در همان منزل قدیم خودمان منزل کرده .غروب مانده وارد شدیم

بعد از لوازم زیارت به ، به زیارت حرمین مطّهرین شرفیابی حاصل ساخته، ساعت از شب گذشته

سه ساعت شامی  .وزدزیرا باد شدیدی می ؛اّما مثل صبح گرم نیست، هوا هم ابر است، منزل آمده

  ساعت چهار خوابیدم.، خورده
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ف در کربال
ّ
  یوم دوشنبه بیست و یکم توق

 .به واسطه باران به زیارت نرفتم .مشغول به خوردن چای شدم .باریدباران می .امروز زود برخاستم

هار خورده ابعد از آن ن .هار به همین کار مشغول بودماشدم تا نمشغول تحریر و حساب ویسقلی 

خبر داد  مرا .حیدر آمد .خواستم به حرم مشّرف بشومو می، عصری بیدار شده چای خوردم .خوابیدم

خیلی  .اندگوید امیرتومان را گرفتهبنا آمده میدرویش علی استاد ، آهسته در گوش من گفت و

ام که داود شنیدهکل [گل] از او پرسیدم گفت از  .یه را خواستم آمداستاد مشار ال، مضطرب شده

و در قصر ، انداو را گرفته برده، سوار از طرف ساالر الدوله آمده، رفتهسرکار امیرتومان برای شهر می

 هم باورکردنی نبود .هم این شهرت بود
ً
توانستم خود نمی زولی با، اگر چه حرف پابرجایی نبود و عقال

 به انتظار جواب نشسته ، خانه رفته تلگرافی به خانقین گفتملهذا به تلگراف ؛طمئن نمایمرا م
ً
و فعال

 .و مقضی المرام از شهر معاودت بنمایند، اصل باشدامیدوار به این بزرگواران هستم که این حرف بی

و به سالمتی از این بزرگواران استدعا و درخواست کردم که ، غروب به حرمین مطّهرین مشّرف شده

هان، عّزت از شهر مراجعت نمایند
ّ
لت  .کسی از آستان این بزرگواران مأیوس نخواهد شد شاءالل

ّ
توک

هعلی ا
ّ
 .انداش امروز وارد شدهملک قاسم میرزا با والده .سه از شب گذشته به منزل مراجعت کردم .لل

  یدم.خالصه چهار ساعتی شام خورده خواب .امها را تا به حال ندیدهآن

ف کربالیوم سه
ّ
  شنبه بیست و دوم توق

قدری ، به سراجی دستورالعمل ساختن زینتی داده .به بازار رفتم، صبح زود برخاسته چای خوردم

هار به ابعد از صرف ن .به منزل مراجعت کردم .و بعضی اشیاء هم ابتیاع نموده، بازارها را گردیدم

هزل شاهزاده حاجی ملک قاسم میرزا که فردا عازم بعد از اتمام زیارت به من .زیارت مشّرف شدم
ّ
 مک

پاکتی هم از ، بعد به منزل آمده امروز دو پاکت با زّوارها برای من آمده .هستند رفته او را دیدنی کردم

و پاکتی از حاجی علیخان سرهنگ ، علی اصفهانیسّید  باقر میرزا به توسط آقابرای شاهزاده محّمد

غروبی به منزل خودم ، عصری هم قدری شهر نو را گردیده، ن است آمدهکه در خانقی تلگرافخانه

یک ساعت از شب  .جواب نرسیده بود، چند مرتبه هم به تلگراف خانه برای جواب فرستادم .آمدم

چه  ؛آمد، خواهد به منزل شما بیایدگذشته خبر دادند که آقای حاجی آقا فاضل مستجاب الدعوة می

 ان عّمامه ایشان که آمدنی قبل از ورود خودش
ً
 نکیحشد و تحت المی ره آنیک زرع و نیم دو تقریبا

  :گویدمی ]۱۳۱ش، (قصاید چطور همان طوری که قاآنی، انداخته [در اصل: الهنکی]

  ق از بر گردون مدورـچون جیب اف    نکی از بر دستار فکندهحتحت ال

 قدری از مناقب خودشان و استجابت .ودندجلوس فرم، القّصه با تهلیل و تسبیح و تقدیس تشریف آورده
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توانم فرمایشات و من نیز نمی، دعایشان بیان فرمودند که تقریر آن از قّوه بشر خارج بلکه محال است

 روزنامه نویسی خارج و کتاب الف لیله، ایشان را به درستی تحریر نمایم
ّ

 .ای باید بنویسمزیرا که از حد

ام و چیزی چون دیدند که من هم سخت ایستاده، و اشاراتباری بعد از یک ساعت فرمایشات 

و اگر ، و بقیه فرمایشات خود را بفرمایند، شب جمعه وعده گذاشته که آمده افطار بخورند، دهمنمی

  صداعی سخت عارض شد زود خوابیدم.، بعد از تشریف بردن ایشان .چیزی بدهم بگیرند

ف کربال شنبهپنجیوم 
ّ
  بیست و سوم توق

هصبح که برخاستم بحمدا امروز
ّ
ت سرد بود .صداع دیشبی رفع شده بود لل

ّ
به نوعی که  .هوا به شد

به زیارت حرمین ، کم آفتاب باال آمد و هوا گرم شدبعد از صرف چای کم .محتاج به آتش شدم

و به ، عصری برخاسته چای خوردم .هاری خورده خوابیدمان، به منزل آمدم، مطّهرین مشّرف شده

بوسی و تقدیم مراسم تا دو ساعت از شب گذشته به آستان .غروب به زیارت مشّرف شدم .تمگردش رف

ه الحمد، جواب تلگراف از خانقین آمده بود .بعد از آن به منزل مراجعت شد .بندگی بودم
ّ
خبر  لل

توانم می .آیندو به سالمتی از این روزها بیرون می، سرکار امیرتومان خلعت پوشیده .خوش داشت

ه الحمد .بگویم از اثر دعای ماها و توّجه این بزرگواران است
ّ
 حال لل

ّ
امروز نزدیک غروب  .علی کل

ین شاه که به زنجیر خیلی محکمی بسته شده بود، چهل چراغ پادشاه ایران
ّ

رالد
ّ

و در رواق ، مظف

ب، سبب و جهتی زنجیر پاره شده افتاده و شکستبی، حضرت ابوالفضل آویزان بود
ّ

است  جای تعج

خداوند  .مگر به رسیدن بال و نکبتی، زیرا امکان ندارد زنجیر به این محکمی بریده شود، برای همه

 .و وجود مبارک اعلیحضرت پادشاه ایران را از بالیا محافظت فرماید، خاتمه این امر را به خیر گرداند

 شیءٍ 
ّ

ه علی کل
ّ
  قدیر. القّصه سه ساعت شامی خورده چهار خوابیدم. ان

ف کربال شنبهپنج یوم
ّ
  بیست و چهارم توق

مشغول تهّیه رفتن زیارت  .به منزل آمدم، امروز بعد از صرف چای به زیارت حرمین مطّهرین مشّرف شده

ر شهید شدیم
ُ

حسن برادر سّید  آقا، یک ساعت راه بیشتر نیست، چهار از دسته گذشته سوار شده رفتیم .ح

 .بعد از قدری استراحت چای خورده مشغول زیارت شدیم .رف شدهار صان .هم همراه بود محّمدسّید  آقا

در عرض راه حیدر پسر الیاس نوکر شاهزاده خانم به تعجیل  .به کربال آمدیم، سه به غروب مانده سوار شده

  .خیلی خیاالت کردیم .آمدمی
ّ

  شفیع دعوا کرده. محّمدبعد معلوم شد با حمید پسر مال

در حرم حضرت  .به زیارت حرمین شریفین مشّرف شدم، رد کربال شدیمالقّصه دو به غروب مانده وا

هدا
ّ

عوه به منزل شما تشریف آورده، بودم آمدند (ع)سّیدالش
ّ

چون من قبل از  .اندگفتند فاضل مستجاب الد

 بلکه با بودن، را وعده گرفته بودم که به منزل بیاید محّمدسّید  جناب آقا، وقت از آمدن ایشان متحّیر بودم
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 محّمدسّید  امشب چون آقا .آخر همین طور هم شد .ایشان جناب فاضل کمتر زحمت بدهد و افاده بکند

 است بیشتر از این شرح احوال ، اّما دعا را آورده بود، ل خودستایی نمایدنتوانست مثل شب اّو ، بود
ّ

چون مال

ات و جریانات ایشان خیلی باصفا کردم شرح حاالت و حرکاگر این مالحظه را نمی .توانم بنویسماو را نمی

  شامی با هم خوردیم و تشریف بردند. نزدیک ساعت پنج خوابیدم. باألخره .بود

ف کربال
ّ
  جمعه بیست و پنجم توق

بعد از آن به  .ت داشتماهار تحریرابعد از صرف چای مشغول تحریر شدم تا نزدیک ن، صبح برخاسته

 دیگر میّس  .زیارت حضرت ابوالفضل مشّرف شدم
ّ

به  .هداء مشّرف بشومر نبود به حرم حضرت سّیدالش

کاغذ  .عصری بعد از صرف چای به زیارت حرمین شریفین مشّرف شدم .هاری خورده خوابیدمامنزل آمده ن

کاغذی از میرزا عباس خان  .جناب مشاور الّسلطان را که به نجف اشرف برده و معاودت داده بودند آوردند

  چهار ساعت شامی خورده خوابیدم. .دیگر چیزی نبود. ان در جوف داشتسرهنگ به عنوان غالمعلی خ

ف کربال
ّ
  یوم شنبه بیست و ششم توق

ان سراجی که سفارش زین کرده بودم، امروز بعد از صرف چای به بازار رفته
ّ
نشسته تماشای ، در دک

دو ساعتی  .گذاشت بنای باریدن، سه از دسته گذشته .امروز هوا از صبح ابر بود .کردمساختن زین می

، مشغول گذرانیدن کرایه شدیم، هار چاروادار آمدابعد از صرف ن، هار به منزل آمدهاوقت ن .بارید

غروب  .حنایی بستم، عصری بعد از صرف چای به حّمام رفته .بعد خوابیدم، آخر آن هم سر نگرفت

رت حرمین مطّهرین مشّرف به زیا، نیم ساعت از شب گذشته .باریدباران هم نم نم می .بیرون آمدم

  شامی خورده چهار خوابیدم.، بعد از تقبیل آستان مبارک سه ساعت از شب گذشته، شده

ف کربال
ّ
  یوم یکشنبه بیست و هفتم توق

این باران برای اهالی  .آمده استگویا از دیشب باران می .آیدامروز که برخاستم دیدم باران می

آمد چون باران می .اّما برای ما خدا کند موجب طغیان آب نشود، عربستان باران نافع به موقعی بود

دو به غروب مانده به زیارت ، عصری برخاسته چای خوردم .هاری خورده خوابیدمان .جایی نرفتم

  و مقصود این بود که در وقت تحویل حمل در حرم باشیم. ، حرمین مطّهرین مشّرف شدم

جمعیت و ازدحام به نوعی است که به  .ظر نشستیمالقّصه بعد از فراغت از اعمال زیارت منت

با وجود این همه رواق  .دیگر جای یک نفر نبود .همه اعراب بدوی از زن و مرد بودند .آیدنوشتن نمی

س هم پر بود از عرب و عجم
ّ

و همه به نجف اشرف رفته ، اگرچه در کربال کسی نبود، و صحن مقد

جا گرفته ، ما از صبحی فرش و آدم فرستاده بودیم .سوار بودندباز سه نفر و چهار نفر روی هم ، بودند
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، جای جمع دوستان خالی .باری سه ربع به غروب تحویل شد .تر از دیگران بودیمقدری آسوده .بودند

هان
ّ
به ، بعد از این که قدری راه باز شد .هر سال در این موقع با دوستان در اماکن مشّرفه باشیم شاءالل

بعد از تقدیم مراسم بندگی و تقبیل آستان ، مشّرف گردیده (ع)ترم حضرت ابوالفضلزیارت حرم مح

  ساعت چهار شام خورده خوابیدم.، دو از شب گذشته به منزل آمدیم، مبارک

ف کربال
ّ
  یوم دوشنبه بیست و هشتم توق

 جاآنیک ساعت در  .امروز صبح بعد از چای محض تبریک عید به منزل سرکار شاهزاده خانم رفتم

امروز به  .هار خوردمان .پس از آن به منزل آمدم، بعد به زیارت حرمین مطّهرین مشّرف گردیده .بودم

 محّمدسّید  محض تبریک به منزل آقا، سه به غروب مانده، واسطه حساب ویسقلی مجال خواب نداشتم

به  آنجاز ا، یک و نیم به غروب مانده .یک قطعه عکس خودش را محض یادگاری به من داد .رفتم

سه از شب ، زیارت حرمین مطّهرین مشّرف شده آنجانزدیک غروب از  .گاه رفته زیارت نمودیمخیمه

 .قرار بود فردا برویم .امروز هوا خوش بود .شامی خورده ساعت پنج خوابیدم، به منزل آمده، گذشته

هشاءاان .ز از نجف مراجعت نکرده فردا را موقوف شد برویموچون مال چاروادار هن
ّ
  پس فردا.  لل

بالست شنبهسه ف کر
ّ
  بیست و نهم امروز روز آخر توق

بعد  .بودند آنجایک ساعتی ، شاهزاده خانم تشریف آوردند .صبح برخاسته چای خوردم خوابیدم

قدری گردش کردم و ، به بازار رفته آنجاو از ، عصری به حّمام رفتم .مشغول تهّیه رفتن فردا شدیم

بوسی و زیارت دو ساعت بعد از آستانه، بعد به زیارت حرمین مطّهرین رفته .بعضی اسباب خریدم

  شامی خورده خوابیدم.، و نیم از شب گذشته به منزل آمده

بال حرکت مییوم چهارشنبه سی   کنمام امروز از کر

بعد از زیارت و استرخاص ، مشّرف شده (ع)ل به حرم مطّهر حضرت ابوالفضلاّو ، صبح زود برخاسته

 به 
ّ

ام و ، مشّرف شده (ع)هداحرم مطّهر حضرت سّیدالش
ّ

بعد از تقدیم مراسم بندگی و ادای حقوق خد

سّید  آمدیم جناب آقا، چهار دسته که شد سوار شده، کفشدار و غیره به منزل آمده تا بارها بار شد

ه همان ب، القّصه پنج و نیم از دسته گذشته آمد.هم محض وصول طلب با ما به کاظمین می، محّمد

ل ن، هار صرف شداباز در همان جا ن، هار افتادیماجایی که یک ماه قبل به ن
ّ

هار ایک ساعت معط

در همان کاروانسرایی که منزل  .ب شدیمدو به غروب مانده وارد مسیّ  .بعد سوار شده راندیم، شدیم

ب مشاور الّسلطان مذکور داشت پاکتی از جان .رفتم او را دیدم .نایب آمده بود .داشتیم منزل کردیم

زیرا که یقین داشتم کاغذ ، خیلی افسوس خوردم .گویا در راه آب به نجف رفته باشد، به عنوان شما آمد
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رسیدن پاکت ایشان ، در این موقع که خاطرها از طرف ایشان مشّوش است .سرکار امیرتومان در او است

امشب ماه را  .اکت ایشان را اعاده بدهندبه هر حال امیدوارم تا در کاظمین هستم پ .خیلی به موقع بود

 .یک ماه تمام طول کشید .از اتفاق در ماه شّوال هم همین جا رؤیت هالل شد .همین جا رؤیت کردم

ه الحمد
ّ
نزدیک غروب محض گردش تا کنار  .حصول مقصود به این جا رسیدیم با، باز به سالمت لل

با من اظهار  .انشاهان آمده بود دیدمشخص طهرانی پیشخدمت همایونی که از کرم .شط رفتم

من کرمانشاهان بودم که خلعت  .و گفت از طرف سرکار امیرتومان مطمئن باشید، خصوصیت کرد

 از من خواهش  .خیلی خوشحال شدم و به او دعا کردم .و این روزها بیرون خواهند آمد، پوشیدند
ً
ضمنا

هر وقت تلگراف کردند که فالن روز از کرد که به حضور سرکار امیرتومان عرض کنم در مراجعت 

سوار به استقبال ، از قصر به اسماعیل خان کرندی تلگراف بکنند که تا حدود، کنمخانقین حرکت می

آب از یک ماه قبل خیلی بیشتر ، زود شام خوردم، چون خسته بودم .محض یادداشت نوشتم .بفرستند

ه اّما الحمد ؛شده است
ّ
  ا زود باید بیدار بشوم زود خوابیدم.چون فرد .احتیاط ندارد لل

  قعده ورود به محمودیهغّره ذی شنبهپنج

 ، امروز صبح تا ما مشغول به چای خوردن بودیم
ً
بارها نیز بار گردید نایب هم آمده بود که ما را محترما

 گذشتیم .از جسر عبور بدهد
ً
چون در آمدن به زیارت طفالن  .سر آفتاب راهی شده از جسر محترما

ها نیم از دسته گذشته به بعد از زیارت آن .ها رفتیملهذا راه را کج کرده به زیارت آن، رفته بودیمنسلم م

 آنجاباز در مراجعت هم در  .هار خوردیمان آنجاو در آمدن ، چی استاسکندریه که موسوم به مزرق

ّما چه بگویم از گرمی ا، بعد از آن سوار شده راندیم .یک ساعتی طول کشید .هار شدیمامشغول صرف ن

تی بود که پوست صورت می
ّ

ت و خستگی سه  .سوختهوا و حرارت آفتاب به شد
ّ

القّصه با کمال شد

با چهار پنج نفر ، است آنجای که از طرف دولت علیه ایران مأمور .به غروب مانده وارد محمودیه شدیم

ایران با  مأموراند تا حال را برهنه کردهاز وقتی که گاری  .م فرسنگی به استقبال آمده بودندنیضبیطه تا 

هزار ، گفتمشارالیه می مأموراز قراری که  .برای حفظ زّوار و مسافرین هستند آنجاپانزده سوار ضبیطه 

به هر حال همین که به منزل ، سارق هم تا به حال به دست نیامده، و پانصد لیره از گاری برده شده

  و راه رفتم سه ساعتی شامی خورده خوابیدم.، ردیدهها را گچای خورده بیرون، رسیدیم

  جمعه دوم ورود به کاظمین

هوا خوش بود  .راندیم، بعد از صرف چای بار و مال حاضر بود سوار شده، امروز صبح زود برخاسته

به  .روز رفتن رسیدیم گاههاراپنج از دسته گذشته به همان ن .چندان گرم نبود .وزیدو باد خنکی می

به واسطه زیاد شدن آب فرات از راهی که وقت رفتن رفته  .رفتم، بعد از آن سوار شده، فتادههار اان
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از پل آهنی که به تازگی سلطان عثمانی ساخته  .زیرا که همه صحرا را آب فرا گرفته بود، بودیم نرفتم

از  .یمحّق العبور مثل سایر جسرها داده گذشت .پل بسیار محکم خیلی خوب قشنگی است .بود رفتم

برای  محّمدسّید  من و .همراهان به طرف کاظمین رفتند، پل مسعودیه که قریب به دروازه بغداد است

صد تومان از شهر  .شینندنو یهودیها نمی، زیرا که فردا روز شنبه است ؛گرفتن تنخواه به بغداد رفتیم

 .او را نیز گرفتم .بود داشتم ۱۷کاغذی هم از سرکار شاهزاده موّرخه  .او را گرفتم، برات کرده بودند

ه الحمد
ّ
از طرف امیرتومان و هم از طرف خود شاهزاده خبر خوش داشت. القّصه با گاری از بغداد  لل

از غروب باران شروع به آمدن ، چای صرف شد .منزل را تغییر داده بودند .به طرف کاظمین آمدیم

، ک از شب به حرم مطّهر مشّرف شدهساعت ی .باردگذرد میکرد تا حال که دو ساعت از شب می

  چون خسته بودم شام خورده زودتر خوابیدم. .بوسی به منزل آمدمبعد از ادای مراسم بندگی و آستان

ف کاظمین شنبهسهیوم 
ّ
  سوم توق

کی را آوردند
ّ

 .بعد از آن به زیارت مشّرف شدم .اصالحی شد، امروز بعد از صرف چای فرستادم دال

خرید  ضسه از دسته گذشته مح .دیدم آنجابراهیم خان زنگنه را با حسین خان آقا هادی و حاجی ا

عصری  .هار هم در مغازه صرف شدان .بازارها را گردیدم .قدری خرید شد .بعض اشیاء به بغداد رفتم

فردا را هم مرا دعوت کردند که  .خیلی اظهار مهربانی فرمودند، به خانه جناب مشاور الّسلطان رفتم

ها امروز تلگراف کردند که آن، کاغذهای مرا که از راه آب به نجف برده بودند .بروم آنجاهار ان از برای

 بیاورند
ً
تی گرم شده است که می .را معجال

ّ
ه هوا از دیروز الی حال به شد

ّ
توان گفت در عجم چل

چون  .مچای خورد .دو به غروب مانده به کاظمین آمدم، به هر حال .تابستان این طور گرم نیست

  نتوانستم به حرم و زیارت مشّرف بشوم ساعت چهار خوابیدم.، صداعی عارض شده بود

ف کاظمین
ّ
  یوم یکشنبه چهارم توق

به سواری گاری به بغداد ، امروز بعد از صرف چای چون به منزل جناب مشاور الّسلطان موعود بودم

شاهزاده کاشف الّسلطنه داماد  .ه رفتمبعد از آن به کارپردازخان .قدری در بازارها گردش کردم .رفتم

جناب مشاورالّسلطان زیاده از حد  .بود آنجامشاورالّسلطان که برای کارگزاری بمبئی روانه است هم 

عصری مصطفی پاشا که امیرتومان  .هار خوردیمان .هار آوردندان، هار شداموقع ن .اظهار مرحمت کردند

، بعد به منزل آمده .حّمامی رفتم، ب به کاظمین مراجعت کردهسه به غرو .آمد او را هم دیدم آنجا، است

عقوبه را که چند روز بود باز بجسر  .بعد از آن به منزل آمدم، شب را به زیارت حرم مطّهر مشّرف شده

ل بودند خیلی بد گذشته .اندامروز بسته، کرده بودند
ّ

، این چند روزه به زّواری که در هر دو طرف آب معط

لی حاصل نشود خدا کند که
ّ

  سه ساعتی شامی خورده خوابیدم. .در رفتن ما معط



۷۵۶ عسکرقاضی سّید علی نامهجشنمالئک: بر بال 

ف کاظمین
ّ
  یوم دوشنبه پنجم توق

با شاهزاده خانم و سایرین ، بعد از تقبیل آستان مبارک .بعد از چای به زیارت حرم محترم مشّرف شدم

گاری مراجعت غروب به سواری ، از صبح تا غروب تمام بازارهای بغداد را گردیده .به بغداد رفتیم

  توانستم شام بخورم زود خوابیدم.ن .صداع غریبی به من عارض شد .کردیم

ف کاظمینیوم سه
ّ
  شنبه ششم توق

ه امروز که بیدار شدم الحمد
ّ
مشغول  .بعد از صرف چای به بغداد رفتم .صداع دیشبی رفع شده بود لل

چون به خواجه یهودا  .زه خوردیمهار را هم باز در مغاان .گردش بازارها و خریدن اشیاء الزمه شدم

آب هم  .چای را مالزمان خودمان درست کردند، ها رفتمبه خانه آن، سلمان زلوف وعده داده بودم

پس از قدری گردش به سواری  .نشسته به بازار مراجعت کردیم آنجایک ساعتی  .ها آوردندمسلمان

خان سرهنگ به عنوان غالمعلی خان  امروز کاغذی از میرزا عباس .گاری به کاظمین مراجعت کردم

ه الحمد، رسید
ّ
خیلی مسرور شدیم و از خیاالت  .با یادگار داشتبابشارت آمدن امیرتومان را به  لل

شب را به واسطه کثرت مشغله و رسیدگی به حساب ویسقلی نتوانستم به حرم مشّرف  .بیرون آمدیم

  بعد از شام ساعت چهار خوابیدم. .بشوم

ف کاظمینیوم چهارشنبه 
ّ
  هفتم توق

پاکتی  .هار خواستم بخوابمابه منزل آمدم بعد از ن، امروز بعد از صرف چای به زیارت مشّرف شده

خواهم شما را به چاپاری می .و نوشته بودند االن باید به بغداد بیایید، از جناب مشاور الّسلطان رسید

بعد از رفتن  .آیمجواب دادم عصری می .و عثمانی به خانقین بروید سنجابیبرای مسئله ، بکنم مأمور

خیلی گفتگوها  .بعد به بغداد رفتم ؛پس از دو سه ساعت بیدار شده چای خوردم .آدم ایشان خوابیدم

اگر ، قرار شد فردا به بغداد برویم .از چاپاری معذرت خواستم به واسطه زن و بچه و اطفال .شد

 فالیت سهل بود قبول میمأمور
ّ

دیگر  .بی از بغداد سوار گاری شده به کاظمین آمدمغرو .کنم و اال

  ساعت چهار بعد از شام خوابیدم.، مجال مشّرف شدن به زیارت نداشتم

ف کاظمین شنبهپنجیوم 
ّ
  هشتم توق

دو از دسته ، بعد از تقبیل آستان مبارک به منزل آمده، امروز پس از صرف چای به حرم مطّهر مشّرف شدم

وقتی که گاری خواست حرکت نماید جناب مشاورالّسلطان  .استم بغداد برومگذشته به سواری گاری خو

یت چون به همه جهت خالف رویه مأمورمسئله ، قدری با ایشان صحبت داشته .با گاری بغداد وارد شدند

به این  .هرچه تفّحص کردم مال پیدا نشد .و محض کرایه کردن مال به بغداد رفتم، بود از آن استعفا کردم
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 عقوبه به که جسر واسط
ً
هار هم ان، قدری دیگر بغداد را گردیده .اندچاروادارها آن طرف مانده، باز شده ثانیا

جناب مشاورالّسلطان در  .چهار به غروب مانده به سواری گاری به کاظمین آمدم .در بغداد صرف شد

اگرچه  .روز آورده به من دادندپاکت سرکار امیرتومان را که به نجف برده بودند ام .رفتگاری برای بغداد می

لکن چون خبر خوش داشت خیلی ، ت نوشته شده و موّرخه هفدهم شّوال بودکخیلی وقت است این پا

ال زیارت حچون دیروقت بود ، چای خوردم .به منزل آمدم، شکر الهی را به جای آورده، مسرور شده

  ار خوابیدم.بعد از شام ساعت چه .باران هم شروع به باریدن نمود .نداشتم

ف کاظمین
ّ
  یوم جمعه نهم توق

هرضی ا ـبوسی به زیارت بهلول بعد از آستانه، بعد از صرف چای به زیارت حرم محترم مشّرف شده
ّ
 لل

ولی از یوشع ، گویند از یوشع پیغمبر استمی، ایستنزدیک او مقبره .محجری از چوب دارد .رفتم ـ  عنه

پس از زیارت بهلول  .نید بغدادی استیک به آن هم مقبره شیخ ُج نزد .از یوشع نامی است، بن نون نیست

چون  .به سواری گاری منزل مراجعت کردم، کاری که داشتم صورت داده .و دیدن آن مقابر به بغداد رفتم

  بعد از شام ساعت چهار خوابیدم. .خیلی خسته بودم به زیارت نتوانستم مشّرف بشوم

ف کاظمین
ّ
  یوم شنبه دهم توق

ک خواستم .دیرتر از هر روز بیدار شدم امروز
ّ

بعد مشغول  .آمده اصالحی شد، بعد از صرف چای دال

الّسلطان دو بسته  هار فرستاده جناب مشاوراقدری طول کشید قریب ن .های خالی شدمپر کردن فشنگ

نه و دیگری برای جناب مشیرالدوله آورد که به پستخا، امانت یکی برای بندگان اعلیحضرت همایونی

هار ان، هار رسیداموقع ن، تا از این کارها فراغت حاصل شد .ها را نوشته دادمقبض آن .قصر برسانم

بیرون ، سه به غروب مانده .خیلی گرم بود .حنا بستم .به حّمام رفتم .خورده دیگر وقت خواب نداشتم

ن کاظمین صح .پس از صرف چای نزدیک غروب به حرم مطّهر مشّرف شدم، چای حاضر بود .آمدم

به عالوه صفای باطنی صفای ظاهری نیز به واسطه  .تر و باصفاتر استهای دیگر اماکن بزرگاز صحن

این یکی  .القّصه یک و نیم از شب گذشته به منزل آمده استراحت کردم ها داشت.مهتاب و کثرت چراغ

به واسطه ، روماد میایم همه روزه به بغداز وقتی که به کاظمین آمده ؛را فراموش کردم بنویسم

ایم پس بیع داده، تا به حال ده پانزده دسته چاروادار آمده .کنندچاروادارها تمکین نمی، چرانیعلف

امروز چارواداری آمد و گفت مال من در  .هاشان چاق بشودو مقصودشان این است که مال، اندداده

اگر این هم دروغ نباشد خوب  .افتممی و پنج روز دیگر راه، کنم بیایندتلگراف می، رباط است لقز

کرایه تا قصر سرنشین  .باز متشکریم که پنج روز دیگر راه بیفتم، ایماگر چه گران هم کرایه کرده .است

ل نشویم.، کجاوه بالمضاعف باری خدا کند .چهار تومان و سه قران است
ّ

  بیشتر از این معط
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ف کاظمین
ّ
  یوم یکشنبه یازدهم توق

ایم از وقتی که به کاظمین آمده .از صرف چای برای ابتیاع پارچه تابستانی به بازار رفتم امروز صبح بعد

تی گرم است که به فکر پارچه نازک برای لباس تابستانی افتاده
ّ

ای چه گردیدم پارچههر .امهوا به شد

ای که پارچهرا فرستادم از بغداد همان  محّمدسّید  البد .که در کاظمین به درد بخورد پیدا نکردم

بعد از زیارت به منزل ، بعد از قدری گردش به زیارت حرم محترم مشّرف شدم .منظور بود آوردم

خیلی  .دو به غروب مانده هم محض گردش تا کنار دجله رفتم .مشغول چای خوردن شدم، آمده

ز تقبیل بعد ا، نیم ساعت از شب که شد به حرم مطّهر مشّرف شده، گردش مفّصلی کرده .باصفا بود

  چون خسته بودم شامی خورده زود خوابیدم.، به منزل آمده، آستان مبارک

ف کاظمین
ّ
  یوم دوشنبه دوازدهم توق

چون در بغداد بعضی  .به پستخانه آمدم آنجاو از ، امروز بعد از صرف چای به زیارت مشّرف شده

 .خواستم بدهم او را بدوزندمی، از جمله سرداری تابستانی بود که دیروز خریده بودم، کارها داشتم

انی می .هار به بغداد رفتمانزدیک ن
ّ
 .خواستنداجرت را سه مجیدی و چهار مجیدی می، بردمبه هر دک

تا چه طور ، دی قرار اجرت را دادیمیدر یک مج، به هزار زحمت یک نفر خّیاط پیدا کرده باألخره

ه به غروب مانده به سواری گاری س .هم در بغداد صرف شد هاران، قدری اسباب خریده .بدوزد

 .نتوانستم به زیارت بروم .چون کسل بودم زود خوابیدم .چای را در منزل صرف کردم، مراجعت کرده

امشب را روی بام آمدم که بلکه آسوده ، به واسطه گرمی هوا در اطاق خوابیدن خیلی مشکل بود

مهتاب و گنبدهای مطّهر که  .نشوداگر نصف شب سرد ، به نقد که خیلی هوای خوشی دارد .بخوابم

  باد. (ع)علینصیب همه دوستان  .تابد خیلی باصفاستروبرو می

ف کاظمینیوم سه
ّ
  شنبه سیزدهم توق

 .خوابیدم، هار خوردمان، بعد به منزل آمده .بعد از صرف چای به زیارت مشّرف شدم، صبح برخاسته

ای اشیاء خریده سرداری را غداد رفتم که پارهبعد از صرف چای به ب .چهار به غروب مانده بیدار شدم

به هر حال باز  .اّما خوب ندوخته بود، سرداری هم دوخته شده بود، هم بگیرم آن چه خواستم خریدم

چون  .امشب را هم باز روی بام رفتم .به منزل مراجعت کردم، غروبی به گاری نشسته .خوب است

هشاءان .و خوش گذشته بود، دیشب تجربه کرده
ّ
القّصه سه ساعتی شام  گذرد.امشب نیز بد نمی الل

این را فراموش کردم  .قدری هوام گرم است، امشب را به واسطه ابر .ساعت چهار خوابیدم، خورده

ها را کسی آن .گردندها میمیان خانه .ها پر از قمری استدر بغداد عوض کبوتر خانه، بنویسم

 ، گویندمیها را کبوتر امام اعظم زند و آننمی
ً
، چون در حرمین مطّهرین .خواهند تقلید بکنندمی مثال
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عکس آن ه در بغداد ب .ها صید نمایدو کسی هم قدرت آن را ندارد که از آن، جا کبوتر زیاد است ههم

و مقصودشان این است که معاوضه ، کندها صید نمیاند کسی از آنو قدغن کرده، قمری بسیار است

ها صید از آن، چنان چه کبوتر کاظمین به بغداد برود ؛ها بسیار استو تفاوت آن، به مثل کرده باشند

به همین تعّصب ، نمایندمینها را صید آن، آیدهای بغداد هم که به کاظمین میو از قمری، کنندنمی

  خالصه سه ساعتی شامی خورده چهار خوابیدم. .نماینداز هالک جانورهای بیچاره فروگذاری نمی

ف کاظمینیو 
ّ
  م چهارشنبه چهاردهم توق

 .هار خوردمان، بعد از آن سه از دسته گذشته به منزل آمده .امروز بعد از چای به زیارت مشّرف شدم

ها آمدند اظهار داشتند که مال .چای خوردم .هار خوابیدم شش به غروب مانده بیدار شدماپس از ن

ل او بودیم، اط بودرب زلقچون این چاروادار مالش در  .اندرا آورده
ّ

ه الحمد .این چند روزه معط
ّ
 لل

هانفردا ، امروز آمد
ّ
کارهایی داشتم ، پنج ساعت به غروب مانده به بغداد رفتم .شویمعازم می شاءالل

ها دادند که خدمت ای پیغامپاره .و به خانه جناب مشاور الّسلطان هم محض وداع رفتم، صورت داده

به سواری گاری  .وزیدسه ربع به غروب مانده که باد خیلی سختی می .ر امیرتومان عرض کنمسرکا

... را در کنکور عزیز خان ، در بغداد شهرت داشت که ساالر الدوله .هوا نیز ابر بود .به کاظمین آمدم

ها العلم عندکشته است. 
ّ
، باران شروع به باریدن گذاشت تا کی خوش کند، یک از شب گذشته .لل

امشب زودتر شام خورده ساعت سه  .ه چهار روز بارندگی است تا خدا چه بخواهدس من بعدهوا که 

هانخوابیدم که 
ّ
  ساز رفتن نماییم.، فردا زودتر بیدار شده شاءالل

  پانزدهم حرکت از کاظمین شنبهپنجیوم  

ا هو. قبل از طلوع برخاسته چای خوردیم .و منزل در خان امیری خواهد بود، است هامروز یوم الحرک

. خودم محض زیارت و استرخاص به حرم مشّرف شدم .مالزمان مشغول بار کردن شدند، خوش بود

هر قدر از  .راهی شدیم، بارها بار شده بودند یک و نیم از دسته گذشته، بعد از زیارت مراجعت کردم

ام بنویسم کم است
ّ

جسر  هب .به هر نحوی بود بعضی راضی و بعضی ناراضی آمدیم .اصرار و ابرام خد

و ما را ، ین تذکره و جسر و گمرک را دیدهمأمور، فرستاده مشاور الّسلطان قبل از وقت رفته، رسیدیم

 از جسر عبور دادند
ً
و تا از این ، مشاورالّسلطان داده راندیمۀ ما هم انعام به ایشان و فرستاد .محترما

آهویی ، از طی یک فرسنگ راه بعد .هوا خنک است .دو و نیم از دسته گذشته بود، کارها فارغ شدیم

دوید و اسب من هم در تاخت آهو هم می .تفنگی به او انداختم چون خیلی دور بود، از دور دیدم

خالصه دو فرسنگی  .همین یک آهو را دیدم، در این دو ماهه که در خاک عربستان بودیم .نزدم .بود

ت گرم شد .هار افتادیماکه آمدیم به ن
ّ

، امهتوشنل آن همان است که در آمدن راه و طو .هوا به شد
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بعد از رفع خستگی و  .چهار به غروب مانده با کسالت وارد خان امیری شدیم .محتاج تکرار نیست

در رفتن هم همین طور  .دیدیم آنجانوا کوه کرند را در  صرف چای بیرون آمده قدری گردش کردم.

  زود شام خورده خوابیدم. ،چون خسته بودم و فردا هم راه در پیش است .پیدا بود

  عقوبهبجمعه شانزدهم ورود 

سه ربع به دسته مانده راهی ، بارها بار شد .مشغول چای خوردن شدیم، قبل از طلوع فجر برخاسته

و تا هوا گرم نشده بود بهشت بود ، صحرا خیلی باصفا و سبز بود .و مقارن طلوع آفتاب بود، شدیم

ف نکردیم، القّصه راندیم صفایی باقی نماند. همین که گرم شد حالت هوا منقلب شد
ّ
 .و در جایی توق

گوجه ، گذردحاال که بیست روز است از عید می ؛هار خوردیماها ناز جسر هم عبور کرده در میان باغ

عطر نارنج دماغ را  .نارنج هم تازه بهار کرده است .آیدبه کار خورش می ؛بزرگ است آنجاو آلوچه 

راه و مسافت آن همان است  .ویه شدیمقعبداخل ، هاری در کمال صفا خوردهان به هر حال .زندمی

سه به ، قدری خوابیده .گرفتیم، منزل در کاروانسرایی که وقت آمدن انداخته بودیم .امکه قبل نوشته

چون منزل فردا  .صحرا خیلی با روح و صفا بود، بعد از صرف چای قدری پیاده گردیده، غروب مانده

 شهروان 
ُ
این  .روز رفتن این راه خیلی مشکل است، ها هم علف خورندو مال، ه فرسنگ راه استو ن

ایم که دو ساعت به روز مانده بار کنیم که زودتر به منزل برسیم که هم آفتاب کمتر طور قرار داده

  محض همین خیال ساعت دو شامی خورده خوابیدم. .ها چرایی کرده باشندو هم مال، خورده باشیم

  یوم شنبه هفدهم ورود به شهروان 

 ای که دیشب نوشتهو به مالحظه، منزل امروز شهروان است
ُ
ه از شب که گذشت ام امشب را ساعت ن

سر دسته که با فجر تقارب داشت راهی ، ما هم چایی خورده، برخاسته تا مالزمان مشغول بار بودند

تی خوش و باصفا .شدیم
ّ

 .شدیماز تماشای آن سیر نمی، ه و گل بودو زمین از بس پر سبز، هوا به شد

 و ، خالصه آمدیم .بعینه بهشت، هوا هم ابر و مانع از حرارت آفتاب بود
ً
گرما ندیدیم تا خان ابدا

 .هار افتادیمابه ن آنجا .خورشید که پنج فرسنگ راه آمده و چهار فرسنگ دیگر به شهروان داشتیم

دو ساعت طول  .ها خوابیدمهار روی سبزهااز صرف ن من هم بعد .ها را هم به چرا ول کردندمال

  ؛کشید
ً
  نبود. اینولی مثل امروز ، چه دیروز هم سبزه زیاد بوداگر .بار کرده راهی شدیم ثانیا

ُ
ه فرسنگ ن

ح تمام سبز و ده قدم زمین بی
ّ

شهروان تا به هر حال یک ساعت راه ، شدسبزه دیده نمیبیابان مسط

ت گر
ّ

بعینه ، خوردباران که به دست یا صورت می .وزیدباد هم شدید می. فتداشتیم که باران شد

م می .نمودمثل تگرگ می
ّ
تی گرفت که مافوقش تصّور  .کردبدن را متأل

ّ
رعد و برق و طوفان به شد

ت دو ماه و نیم مسافرت در راه  .شدنمی
ّ

 این مد
ً
به هر حال باران  .باران نخورده بودیم مگر امروزابدا
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ت باقی بود تا وارد شهروان شدیمبه همین 
ّ

و مشکل این بود که قاطر و مال تا ، ترتر شدن سهل .شد

هباز بحمدا .رفتسینه به گل فرو می
ّ
دو ساعت و نیم به غروب  .به منزل رسیدیم، صدمه نخورده لل

  .منزل کردیم، در همان کاوانسرا که در آمدن منزل داشتیم، داشتیم
ِ

و تر شدن و خستگی  جایی رفع

 .قمری را در شاخه درختی دیدم .نزدیک غروب محض گردش میان باغ رفتم .صدمه باران را نمود

 .با او قمری را زدم .لول همراه داشتمطپانچه شش .میل کردم با طپانچه او را بزنم .تفنگ همراه نبود

، با طپانچه و گلوله .گلوله نصف سینه او را برده بود با این حالت باز پرید آخر باغ رفتند او را آوردند

اظهار داشت حاجی علی  .آدم تلگرافخانه آمد .بعد به منزل آمدم .قمری زدن خالی از اشکال نیست

انعامی  .شویمجواب دادیم که فالن روز وارد خانقین می .پرسدخان دو روز است از ورود شما می

به  .باردکه ساعت سه است میحاال هم ، یک از شب گذشته باز باران شروع کرد .هم به او داده شد

  هر حال ساعت سه شامی خورده خوابیدم.

  رباطزلقیوم یکشنبه هجدهم ورود به 

ها را برای چرا به صحرا برده چاروادار مال .مشغول چای شدیم .امروز که برخاستم هوا خوش بود

 صدمه به واسطه گل، دو فرسنگ راه که صحرا بود .نیم ساعت از دسته رفته سوار شدیم، دیر آمد .بود

عربی را دیدم سوار مادیان کرند ممتازی  .زمین خنک بود، ولی همین قدر که به جبل رسیدیم، داشت

به هر حال صحرا  !فروشدگفت: کسی زنش را می .خیلی بدش آمد ؟فروشیمی، بود از او پرسیدم

گل و سبزه خیلی تماشایی  م.افتادیهار را ااز جبل گذشتم پنج از دسته گذشته ن .همه جا سبزه و گل بود

در سرایی غیر از  .رباط شدیمقزل وارد ، هار سوار شده چهار به غروب ماندهابعد از صرف ن .است

به عالوه علی اکبر خان سنجایی  .عزیز خان شهرت داشت کشتناین جا هم  .سرای سابق منزل کردیم

 .اری همدانی شیرخان اسم را دیدمامروز در راه چارواد .و یک نفر دیگر که اسمش معلوم نیست، هم

امیرتومان هم قرار گذاشته که در مراجعت پیدا کرده به تو  .اندگفت: قاطرم را در سر پل برده .پرسیدم

قدری  قبول کردم عصری هم .از ما خواهش کرد که خدمت امیرتومان یادآوری نماییم .دهیممی

  شام را دو ساعتی خورده خوابیدم. .گردش کردم

  شنبه نوزدهم ورود به خانقینیوم دو 

حاجی خلف تا وسط راه به  .ل آفتاب راهی شدیمبعد از صرف چای اّو ، امروز قبل از طلوع برخاسته

و امروز هم ، چون در رفتن به او قول داده بودیم که در مراجعت به خانه او برویم .استقبال آمده بود

هار ادر عرض راه در جای پرسبزه و گل به ن .مقرار شد خانه او بروی، زحمت کشیده استقبال آمده بود

 .وارد خانقین شدیم ،از سرکار امیرتومان پاکتی داشت. القّصه .رسید  نزدیک خانقین .افتادیم
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ر شده بود که مال .حاجی علی خان سرهنگ تا دم پل پیاده آمده بود
ّ

ها را به صحرا و نایب هم متعذ

 به استقبال میچرا فرستاده
ّ

از در خانه نایب که خواستیم بگذریم  .گفتراست هم می .آمدمایم و اال

چون به حاجی خلف وعده و قول داده  .ای در این جا پیاده بشویدکرد که پارهو اصراری می، جلو آمد

شب را ، قرار این طور شد تا عصری در منزل نایب بمانیم، و ممکن نبود که خالف وعده کنم، بودیم

، عصری به حّمام رفتم .الحق نایب زیاده از حد مهربانی و انسانّیت کرد .مبه خانه حاجی خلف بروی

  .اّما چه بگویم از کثافت و بدی حّمام خانقین
ّ

هر  .سمی پیدا نیستراز حّمام همان اسمی دارد و اال

شیر بدتر از همه  .رودمی آنجاتفاوت به یهودی و مسلمان بی .کندکس پاک برود نجس مراجعت می

نزدیک غروب به خانه حاجی خلف ، به هر حال از حّمام بیرون آمده، خیلی کثیف و مخروبه، [!]ددار

 م؛اهزار تومان مخارج کردهگفت که تا ششخودش می .تازه ساخته است ؛خانه خوبی است .رفتم

به هر حال حاجی علی  .اندرون و بیرونی و طویله دارد .طرز ایرانی ندارد ؛ولی به طرز رومی است

الحق حاجی خلف خوب  .پس از شام او رفت .بود آنجاتا بعد از شام در ، سرهنگ هم آمد خان

  مهمان داری به قاعده کرد.، پذیرایی کرده

ین شنبهسهیوم    بیستم ورود به قصر شر

ین عثمانی سپرده بود کسی سر راه مأمورو قبل از وقت به ، امروز صبح بعد از صرف چای نایب آمد

 عبور کردیم .ه بار و اسباب ما نزدندو دست ب، ما نیاید
ً
حاجی  .نایب را وداع نموده آمدیم .محترما

سنجابی و شیر ۀ سوار، در حدود .و مراجعت کرد، م فرسنگ با ما آمدنیخلف محض مشایعت تا 

خان با سواره تا قلعه سبزی با ما محّمدشیر .هوا صاف بود .خان به استقبال آمده ایستاده بودند محّمد

اسماعیل با علی سلطان و سواره جاف تا  .آمدند
ّ

 محّمدهر چه کردم شیر .آمده بودند آنجاجناب مال

جناب امیرتومان تا یک فرسنگی  .راندیم .آیمو گفت تا قصر می، خان مراجعت نماید قبول نکرد

بعد در خدمت ایشان  .خیلی اظهار محّبت فرمودند، خدمتشان شرفیاب شده .تشریف آورده بودند

 .هار را در خدمت جناب امیرتومان صرف کردیمان .شش به غروب مانده وارد قصر شدیم، هشدسوار 

شب هم چون خسته  .قدری گردش کردم، عصری بیرون آمده .بعد به منزل رفته استراحت کردیم

  زود شام خورده خوابیدم.، بودم

  

  


