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  مقدمة چاپ

 بخــــش زبانهــــایبنــــام چاشــــت
  

 انهــایدر ب یحــالوت بخــش معنــ 
  

 للّـهخدا محمّدبن عبدا یاء کاروانساالر روندگان بسویکتا و درود فراوان بر روان پاک خاتم انبیبنام خداوند      

مـربان ی و بـر همـۀ پنياجمعـ همیعل للّها فاطمۀ زهراء صلواتنان آنبزرگوار و دخرت واالگهرش یو دوازده نفر جانش

  .ده و بندگان صالح و مقرب خدایبرگز

وتوفنـا  آتنایمـان ان آمنـوا بـربکم فآمنّاربنافاغفرلنـا ذنوبنـا و کفّرعنـا سـیلال ینـادیاً یـربنا انّنا سمعنا مناد

  .عادیک التخلف الممة انیالق ومیرسلک والتخزنا  یاالبرار ربنا و آتنا ما وعدتنا عل مع

 تابنـده ني سلطانحسـرياسـت کـه فقـ یاد داشـتهائیـ نيگذرد نخسـتیم یکه از نظر خوانندگان گرام یادداشتهائی     

دربـارۀ سـفر خـود نوشـتم و ارت امـاکن متربکـه نمـودم یـز یران بـرایـکه بخارج ا ی سفرنيدر اول) شاه یعل رضا(

 یجنــاب آقــابزرگــوار  یمقــدار، مــوال و چــون پــدر عــاىل نــام گــزاردم» یســفر بــه بممالــک عربــ یداشــتها ادی«

 آفـاق اکتفـاء ننمـوده و ريو س ی دستور فرموده بودند که در مسافرتها بگردش صورريسره بفق شاه قدس یصالحعل

کـان بهـرۀ یاء و نیـارت قبـور اولیـان و زینیشیز درنظر داشته و از محضر دانشمندان و مشاهدۀ آثار پیانفس را نريس

و  ی سفر خارج بود دستور آنبزرگوار را درنظر داشـته و در حـدود وسـع علمـنيکه نخستن سفر یم لذا دربرب یروح

 یکـه بـرا یناقص بود و پس از مراجعـت از سـفر تـا حـد یلیاد داشتها خیالبته . و بقدرامکان بکار بستم یفکر

 مـل نمـودم وىلیخ نسـبتاً تکیکتـب تـار یرا از رو یخیل آن برآمـدم و مطالـب تـاریـّسـر بـود درصـدد تکمی مريفق

م گرفتـه شـد کـه بچـاپ یدوسـتان تصـم یکه دارد بخواهش بعض یاریناقص است و با نواقص بس یلیذلک خ مع

دا کننـد و از آن یـپ یمذکوره دارنـد از مطالعـۀ آن اطالعـات مختصـر یکه قصد مسافرت بکشورهایبرسد تا کسان



۸ 
 

  .مند گردند بهره

  .ندريند و بر لغزشها خرده نگیاد نمای ريخ یبدعا  راريدوارم خوانندگان فقیام     

  نيالصالح للّهعبادا ینا و علیوالسالم عل

   ی تابندۀ گنابادني سلطانحسريفق

  ۱۳۹۳ الحرام القعدة یذازدهم شهر یخ یبتار

  الرضا یبن موس یاالئمه عل الد حضرت ثامنید میع

  آبائه و ابنائه السالم یه و علیعل

  ۱۳۵۲مطابق شانزدهم آذرماه 
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  مِ یالرَّح منِالرَّحْ للّها مِبِسْ

  

  پيشگفتار

 سـالکان آفـاق و انفـس اسـت و درود فـراوان بـر راهنمـا و ريسـ یبـرا یبنام خداوند مهربان که مقصـد اقصـ     

  .نان بزرگوار اویو جانش سلّم و آله و هیعل للّها یصّل للّهعبدا محمدبنکاروان سلوک  یشوایپ

ادداشت نمـوده و یع روزانۀ سفر خود را یاحان مشاهدات و وقایاز س ی معمول بوده که بعضنيشیپ یاز زمانها     

 ۲ی اندلسـريو رحله ابن جب ۱بطوطه ند مانند رحله ابنیدند و در زبان عرب رحله گوینامیاحتنامه میآنرا سفرنامه و س

و  یخیاز مطالب تـار یاریت که بسن موضوع اسیدر ا ین کتب فارسیمرتیز از قدین ۳یو سفرنامه ناصرخسرو علو

  .در آن مندرج است یو علم یائیجغراف

از آنها راجـع بـه  ی فراگرفته و بعضنياز مسلم یو اجتماع یر امور علمین موضوع را مانند سایز ایان نیاروپائ     

کـه در زمـان  یواحتنامه شـاردن فرانسـیو سـ یسـیانگل نوشتند مانند سفرنامه برادران شرىل یادداشتهائیز یران نیا

  .ران مسافرت نمودندیه بایصفو

 یاسـیکه بمنظـور سیمثالً کس. شود نسبت بمنظور اشخاص مختلف استیکه در سفرنامه نوشته م یالبته مطالب     

رنج سفر را بر خود  یو مذهب یقات علمیتحق یکه برایدهد و کسیت میشرت اهمیمسافرت نموده بهمان موضوع ب

ادتر درنظـر دارنـد یرا ز یائیو جغراف یخیکه جنبۀ تاریاطراف همان امور دقت دارد و کسانشرت در یکند بیهموار م

گـر ید یهم که بمقصـدها یباشد و جمعیشرت معطوف میب یائیت جغرافیو وضع یخیتوجه آنان بمالحظۀ آثار تار

کنند یبحث م شرتیبدر همان قسمت سفرنامۀ خود  سفر کنند بآنچه در راه مقصدشان واقع است عالقه دارند و در

                                                 
  .۷۷۹متوفی در  - ١
  .۶۱۴متوفی در  - ٢
 .بدرود زندگانی نمود ۴۳۴صدوچهل سال عمر یافت و در سال . الم مريسدالس ناصرخسرو سلسله و نسبش بحضرت رضا علیه - ۳



۱۰ 
 

و تجـارت  یاست بازرگانیه بمنظور بدست آوردن سیدر زمان صفو یوس آدام آلمانیدهند چنانکه آلئاریو شرح م

 نين بـاب نوشـته اسـت و هـم چنـیاحتنامه در ایران مسافرت نموده و سیران از طرف دولت متبوعۀ خود بایا قاىل

  .ران استیملت ا یو انتقادات اجتماع یات اخالقیصوصشرت در شرح خیاحتنامه نوشته که بینو سیکنت دوگوب

آنکه خاطرات آنان نـزد  یاز جهانگردان ولو برا یاریع شده و بسیشا یلیسفر خ یها ادداشتیامروز نوشنت        

  .کنندیم یادداشتهائیند ینما دایمحفوظ باشد و بمطالعۀ آن از گذشته  خودشان

دارم  یق و دقت کـاملیو نه قوۀ تحق یکاف یو قلم یچند که نه بضاعت علمز هری تابنده ننينگارنده سلطانحس     

امروز را بطور  یع بشریام که عجائب صنع خدا و صنا بربم و نه مسافرت دور و دراز نموده یکه از سفر بهرۀ معنو

ر مـدت نبوده و گردش خود را با سرعت تمام د یطوالن یلیز خیاحت نینم و باضافه مدت مسافرت و سیکامل بب

ده برخـورد نمـودم برحسـب یـچون درضمن مسـافرت خـود بـه بعـض موضـوعات مف ام وىل کم انجام داده یلیخ

ملـک  یمهـد یو آقـا یدانیشـ یعبدالعل یو آقا یمانیسلريالسلطنه امريمش یان همسفر خود جناب آقایاصرار آقا

در موقـع تشـرّف در نجـف اشـرف قم نموده و اصرار نمودنـد، ین جلسه تشویگر که در چندیو چند نفر د یصالح

ارت قبـور یـبز کـه یرا مانند تولـد و وفـات بزرگـان یخیز مطالب تاریادداشتها نموده و بعداً نین یشروع بنوشنت ا

 یل کـرده و بصـورت کتـاب مختصـریکه محتاج بمراجعۀ بکتب بود تکمگر یمطالب د یآنان مشرّف شدم و بعض

  .ند و از لغزشها درگذرندريگر دوستان خرده نگیآنان و دد که یام. خود نمودم یم همسفران گرامیتقد

  ی تابندۀ گنابادنيسلطانحس

   ۱۳۶۵رجب  ۲۲    ۱۳۲۵رياول ت
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  هو

121  

  میحالرَّ  حمنِالرَّ للّهبسم ا

  

 هیـعل و للّها یصّل للّهمحمدبن عبدان آنان یبهرت ژهیمربان ویپاک پ یبنام خداوند مهربان و درود بر روانها     

  .نان آن بزرگواریو جانشله آ و

  

  عاليات عتبات يبسو

 یمصـطفريان امیـآقا یبهمراهـ یدیخورش ۱۳۲۴ماه یمطابق نهم د یقمر ۱۳۶۵محرم سال  ۲۴کشنبه یدر روز      

 یکتابدار مزار سـلطان ینیام یو محمّدعل یدانیش یو عبدالعل یملک صالح یو مهد) السلطنهريمش( یمانیسلريام

پـدر  یها عمـه ۲یشـان بـانو کوکـب ناصـریۀ اريمالمحمّد صدرالعلماء و همشـ یال آقایع ۱هدخت و جدۀ نگارندیب

شـان یو کلفـت و نوکرا یابیـر یناصـر للّـهزایال مرحوم آقا عزیفداه ع یروحشاه  یصالحعل یبزرگوارم جناب آقا

 ید علـیسـ یآقـاال یـ، و والـده و عريحقـ یعمـو یدکـرت سـعادت یال آقـایـع یم، و بانو کوکب سعادتیقمر و ابراه

ات حرکـت یـارت عتبـات عالیک اتوبوس دربست از طهران اول ظهر بعزم زیبا  یدانیش یال آقای و عنياالم روح

م، از طهران یکساعت از شب گذشته وارد قم شدیطهران صرف شد و  یآباد هفت فرسخ م و ناهار در حسنیکرد

  .باشدیملومرت یکصد و هشتاد کیآهن  و با خط ۱۴۱تا قم از راه شوسه 

ش یـعت کـه از دراوید محمّـد شـریسـ یارت، بمنزل آقـای پس از زريحق یال عموینگارنده و جده و عمه و ع     

 یباشــند و از طــرف پــدر بزرگــوارم آقــایقــم م و مــورد وثــوق اهــاىل یار خــوب و از اشــخاص زاهــد و متقــیبســ
                                                 

با حال بسیار خوشی  ۱۳۵۱مطابق هشتم بهمن  ۱۳۹۲ذیحجه سال  ۲۴قمری تولد یافته و در شب دوشنبه  ۱۲۹۸در تاریخ سلخ صفر  - ۱
. در مـزار سـلطانی بیـدخت دفـن گردیـد پس از خواندن نماز مغرب و عشاء جان را بجانان تسلیم نمـوده و در جـوار پـدر بزرگـوارش

  .عليها للّها رحمة
متأسفانه هنوز خستگی سفر رفع نشده بود که مریضه شده و پس از یکماه و چند روز کسالت با حـال اشـتیاق کامـل بمـرگ کـه در  - ۲

بخواندن دعا و قـرآن و  که در حاىل ۱۳۲۵ام خرداد  مطابق سی ۱۳۶۵شنبه بیستم رجب  مدت کسالت خود اظهار میداشت در صبح پنج
  .صلوات و یاد خدا و بزرگان مشغول بود جان را بجانان تسلیم نمود
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و صـبح قبـل از طلـوع آفتـاب از آنجـا م یوارد شد دارند ۱جماعتفداه اجازۀ امامت در نماز یروحشاه یعل صالح

 راه توقّف نموده و صبحانه صرف شد بـرف هـم در نيب یها خانه  از قهوه یکیحرکت کرده و ساعت نه صبح در 

پـر از بـرف منظـرۀ  یابان و کوههایب ین آفتاب بر رویدرآنموقع هوا صاف و روشن و اشعۀ زر ده بود وىلیراه بار

و شـفاف نمـوده بـود، پـس از صـرف المـاس درخشـنده  یها ف را ماننـد دانـهجاد نموده و ذرات بریا یدلپسند

 ۱۳۷قـم و اراک  نيفاصـله بـ. میشـد) آباد سـلطان(وارد اراک ) اول ظهر(صبحانه حرکت کرده و ساعت دوازده 

 نيک و بزرگـوار و از معـروفین ی که از فقرانيحاج محمّدخان راست یلومرت است، و از دروازه بمنزل جناب آقایک

شـان در منـزل یا م وىلیکنـ یکه احوالرپسـ تلفون نموده ۲جماعت دارندباشند و اجازه اقامه نماز یان اراک میو اع

م یم و سـاعت دو و نـیلـومرت اسـت حرکـت کـردیر کـه نـود و هشـت کیـم و از آنجا بطرف مالینبودند و موفق نشد

ر و یـان مالیالممالک که از اع اءیض یبآقا م و ضمناًیصرف ناهار بمهمانخانه رفت یر شده برایبعدازظهر وارد مال

د محمّـدخان یسـ یآمدنـد بعـداً هـم آقـا یز فـوریشان نیباشند ورود خود را اطالع داده و ایبا محبت م یاز فقرا

باشند آمده و اصرار داشـتند کـه یک مین یگان که هردو از فقرایزاد شاريش یکارمند پست و تلگراف و آقا یقیحق

م قبول نکرده و پس از صرف ناهار و خواندن یاد بودند و عجله داشتیون عدۀ همراهان زچ م وىلیشب توقف کن

ر بطـرف بغـداد تمامـاً اسـفالت بـود یـم و جـاده هـم از مالیلومرت اسـت حرکـت کـردیک ۸۶نماز بطرف همدان که 

  .میتر بود  خود راحترينجهت در خط سیازا

  

  همدان

پسـر مرحـوم مـؤتمن دفـرت فرزنـد  یمـیمخان کریحاج محمّد کر یآقار بیاز مال یقیحق یپس از حرکت ما آقا     

ار با محبت همـدان بـوده و هسـتند تلفـون نمـوده و حرکـت مـا را یبس یاز فقرا دٍّآجودان مخصوص که اباً عن ج

مهمانخانـه فرسـتاده بودنـد و  یجلـو یراهنمـائ یکنفـر بـرایده و یـد یۀ مفصـلیـشان شـب تهیاطالع دادند لذا ا

 یشـان در انتهـایاد همـه را بمنـزل خـود بردنـد و منـزل ایـم بـا اصـرار زیم بعدازظهر که وارد شدینساعت شش و 

شـود، شـب یدر همانجا ظاهر م یمه آنست و چشمۀ آبیضم یخارج از شهر واقع شده و باغ مفصل یابان بوعلیخ
                                                 

شـاه مجـاز در  از طرف پدر بزرگوارم جنـاب آقـای صالحعلی ۱۳۴۳بهشت  مطابق اول اردی ۱۳۸۳الحجه سال  در تاریخ هشتم ذی - ۱
 .علی مفتخر شدند ارشاد گردیده و بلقب درویش همت

 .از طرف والد جلیل مجاز در دستگريی شده درویش رونقعلی ملقب گردیدند ۱۳۷۴شعبان سال  ۱۵در تاریخ  - ۲
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ز یـباشـد نیمدان مک و اهل اصفهان ساکن هین یکه از فقرا یوانیمهندس ک یخوش گذشت و آقا یلیدر آنجا خ

ارت مشـاهد مشـرّفه ائمـۀ اطهـار و یـت زیـشد از جمله راجـع بـه اهم یو مذاکرات مذهب یآمدند و مطالب عرفان

 و رينکه چـون شـخص فقـیبرا یذکر نمودم، مبتن یشان شرحیاپرسش کبار مذاکره شد ونگارنده در پاسخ  یایاول

 یز بـا نظـر خـوبیـد بهمـه چیـو همه را آثار او بدانـد باند یز جلوۀ محبوب را ببید در همه جا و همه چیش بایدرو

بخـاک سـرپده  ین مکانهـا ابـدانیـرا در ایـباشد، زیکه مدفن بزرگان و مورد توجه آنان میبنگرد بخصوص جاهائ

ن یت است و بواسطه ایذات احد یبوده و آنروح مظهر خداوند و مجال یشده که محل روح پاک و روان تابناک

  :مید سرمۀ چشم قرار دهیشرافت شده و خاک آنجا را با یه دارایفیاضافه تشر

 تـو بـودیکـه نشـان کـف پـا ینیبر زم
  

 سالها سجدۀ صاحبنظران خواهد بـود 
  

آنان متحـد اسـت، الزمـه  یست بلکه همه زنده و جانهاین ینونت و اختالفی بزرگان زنده و مرده بنيو چون ب     

ت خضوع و تواضـع و توجـه یز نهایگذشته ن یایاول ید ومزارهااطاعت و احرتام زنده آنست که شخص در مشاه

اشـهد انـک تسـمع ارت نامـه اسـت یـز زنده و حاضر و ناظرند، چنانکـه در زیداشته باشد و بداند که خود آنها ن

ز در آنجـا یـرا ن) ع(ت امام زمـانیها بگذرد و رضا و با ادب از آن آستانه یو ترّد سالم یو تشهد مقام یکالم

  .و او را در همه حال حاضر بداندبخواهد 

د بـدو متوسـل یـزنده است و ابتدا با یشوایو پ یم اوامر امام و حجت حیاد و تسلیز انقیالبته مقدم بر همه چ     

د، پــس یــگذشــته را نــاظر حــال د یایــع خــود قــرار داد و پــس از آن ارواح همــۀ اولیشــد و او را در همــه جــا شــف

 یشود و بهـره کـافیه نائل میوضات معنویز بفیارت قبور بزرگان نیت باشد از زريبص یکه دارا یرينصورت فقیدرا

گذاشـتند  یاء قـدم میـکـه بمشـاهد و مقـابر اولیز هنگامیـان او نیشـوایکه بدانـد بزرگـان و پ یربد خصوصاً موقعیم

  .دندیدیمتوجه خود مرا ت خضوع و خشوع را داشته و آنها ینها

اء زمان خـود ین اولیان که از بزرگرتیارت قرب باباطاهر عریز صرف صبحانه بزصبح قبل از طلوع آفتاب پس ا     

  .میشهر مشرف بر قربستان واقع است رفت یدر جنوب شرق یا تپه یبوده و قرب او در باال

چـون  ست، وىلیخ تولد و وفات او بطور قطع معلوم نیبوده و تار یبزرگ قرن پنجم هجر یباباطاهر از عرفا     

رنو یـمالقـات نمـود و دورۀ شـهرت او درآنموقـع بـوده از ی پادشاه سلجوقنياولدر همدان با طغرل  ۴۴۷در سال 

از  یات بـانزوا و دوریـزننـد کـه در اواخـر قـرن چهـارم متولـد شـده و همـانطور کـه خـودش در زمـان حیحدس م
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از تجمالت اسـت و بـا  ز مخروبه و خاىلید، مزار او نیگزیل بوده و از خلق عزلت میما یویتجمالت و ظواهر دن

 مزار او ريبتعم یبزرگ محسوبست وزارت فرهنگ توجه یآنکه آن بزرگوار از بزرگان زمان خود بوده و از عرفا

  .۱ندینما یزار او اقدام جد مرينموده و در تعم یفرهنگ دقت کامل یایسته است که اولیندارد و شا

  

  حقاهل 

م پـس از یکـرد حرکـت تلـومرت اسـیکصـد و هشـتادو شـش کیه ساعت نه صبح از همدان بطرف کرمانشاه کـ     

م یعبور کرد یشد با خوشیده نمیراه هم د یکساعت از گردنه اسدآباد که پر از برف و محاط از مه و ابر بود و حتی

شـرت یصرف ناهار در صـحنه کـه ب یکرمانشاه است توقف نموده و برا یدر کنگاور که چهارده فرسخ یمساعتیو ن

باشـند سـؤال یم و دو سه نفر از آنانرا مالقات نموده و از بزرگان آنها کـه درصـحنه میباشند ماندیم یللّها یآنها عل

آنـان کـه در  یشـوایجنـاب، پ یخ نظـر علـیپسـر شـ یخ محمّـدعلیشـ یپسـر آقـا یکـیدو نفر را نام بردنـد  نمودم،

کننـد یجمعه منعقد م یکه در شبها یازی، و از جمله راجع به مجالس نللّها دلطفیبنام س یدیگر سیطهرانست و د

 م وىلیخـوانیدم؟ گفتنـد مـا نمـاز میراجع بـه نمـاز پرسـ شـود؟ جـواب مثبـت دادنـد،یا مرتب منعقد میدم که آیپرس

و  ف است بر ما حرام اسـت،یند ما بحق واصل شده و نماز چون تکلیگویان هستند که میللّها یگر از علیکدسته دی

چـون منـزل او  س آنـان بـودم وىلیل بمالقات رئـیما یلیخ م،یباشیه میرقه از صوفک فیند و یگویما را اهل حق م

  .م موفق نشدمیدور بود و عجله داشت

آنها  یها فرقه یکو جلد دوم ذکر شده از سلطان ساق گرفته شده و بعضیکه در فلسفه نیطورب عقائد آنها غالباً     

کمـاه روزه سـه ی یداننـد و بجـایه مريدن را از گناهان کبـیش تراشیدن و رینماز خواندن و روزه گرفنت و شارب چ

ار تـام دارد و یـآنهـا در حـالل و حـرام اخت یشوایند و آنرا روزه وصال نامند و پريگیروز در موسم زمستان روزه م

  .د بدان عمل کنندید بایآنچه فرما

ک از آنها دسـت همـه یود هرکند و در مجالس خیسلطان ساق معتقد بود که حق در لباس خلق خلق ظهور م     

باشـند و دل آنهـا ی مظهر خـدا منيمؤمن ۀنکه همین عمل ازنظر ایاز آنها خدا باشد، البته ا یکید یبوسند که شایرا م

                                                 
وىل اخرياً از طرف دولت توجه کاملی باین امر شده و ساختمان زیبـائی کـه فضـای سـبزی در روی تپـه بـدان محـیط اسـت ایجـاد  - ۱

 .اند نموده
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  :دیفرما یخ شبسرتیاند باطل است چنانکه ش ا حلول که آنها گفتهیازنظر اتحاد  وىل خانة خداست درست است،

ــاد ا ــول و اتح ــتیحل ــال اس ــا مح  نج
  

  ضالل استنيع یکه در وحدت دوئ 
  

سـلطان سـاق  ۀو کلمـ. داننـدیدة حلول و اتحاد را باطل و آنرا شرک میعق یه و عرفاء بطورکلیو بزرگان صوف     

  .آنها منتسب بدو است یبوده و دستورات مذهب یآنها در قرن هفتم هجر یشوایمخفف سلطان اسحق است که پ

  

  يللّها يعل

معـروف باهـل  یشوند نزد بعضیده میغالت هم نام علیه الّسالم  یعل ۀدربار  غلوّ ۀکه بواسط یللّها یطائفه عل     

ست و ین یرا که ممکن را با واجب نسبتیست زیچوجه ممکن نیباشند، معتقدند که معرفت خداوند متعال بهیحق م

مختلفـه  یو خداوند بصورتها دیدرآ یتواند بکنه او برسد مگر از مقام اطالق تنزّل کند و بصورت مادّیممکن نم

و انـا خـالق السـموات واالرض : ظهور کرده است که خود فرمود یمرتض ین دور بصورت علیظهور نموده و در

ز بـدان یـاالرزاق ن والنار و قاسمالجنة  میقسل است و یدلسراً و جهراً  یو مع  سراً یکنت مع کل نب یاعلیخرب 

سـبا بـود در  بن للّـهن اظهار را نمود عبدایکه ا ی کسنيبنتاسخ است و نخست آنها قول ۀ دیعق ۀکند، و الزمیاشاره م

 یکنند و هرکه بدانـد کـه علـیمربان باو دعوت میپ ۀخداست و هم السّالم علیه یزمان خود آنحضرت که گفت عل

ائفه اسـت ن طی انيز از بزرگان متقدمین یريالنم یالفهرريو محّمدبن نُص ف از او ساقط است،یخالق او است تکل

ز یـن یل قمیند و اسمعیگو یريان را نُصیللّها یامروز عل ده وىلیگرد السّالم علیه یالنق یت امام علیکه قائل بالوه

  .ت داردینها معروفیان ایدر م

ن در یـش ازیظهور کرده و در حدود هشـت قـرن پـ یبطور علیه السّالم  ین طائفه معتقدند که در هر دور علیا     

ند او است و تمام یگویو خدا که اکنون م یند و مراد آنها از علیگویم یور نمود و او را خدا و علسلطان ساق ظه

هـم  یباشد از او گرفته شده و معجزات و کراماتیان آنها معمول میکه امروز در م یدستورات و رسوم و آداب مذهب

  .ابندخویآنهاست م ۀخوابند رو بقرب او که قبلیدهند و شبها که میباو نسبت م

را امـام حسـن و  انـد کـه اوىل ن طائفه بودهیمعروف ا یشوایادگار پیم و بابا یبعد از سلطان ساق دو نفر ابراه     

داننـد و بعـداً یابوالفضـل مۀداودان مقتـدا شـد کـه او را بمنزل یند و پس از آنها مصطفیگوی منيرا امام حس یدوم
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   .۱ندیگویامام رضا مرا داود ابلق سوار از بزرگان معروف آنهاست که او 

را صـاحب کـرم  علیه السّالم  یران علی در ذکر غالت مذکور است که غالت انياحه در حرف غیالس در بستان     

گانگـان را خـوار یار و بیـشان خود را یادگار و همکی را نيو امام رضا را داود و امام حس ،ري را پنيامی ند و ابنیگو

  .ندیگو

  .ادندیل سنجاب زیران هم در ایران و در ایه و عراق و شام و ایان طوائف کرد ترکیه در مدین عقیوان اريپ     

 از ريغـ یان کردند اهل حق بطور کلیده شده و بعض دانشمندان هم بی آنها شننيکه از بعض محققیبطور وىل     

ت یـرا مظهر کامـل الوه المعلیه السّ  یعلاز سالسل تصوف و عرفان دانسته و  یکیباشند و آنها خود را یغالت م

 قت و معرفتیعت و طریچهار مرحلة شر یهر سالک یدانند، در آداب شرع هم مراقبت دارند، و برایم للّهةایمشو 

د و آنها واجبـات یالعمر مراقبت وظائف و احکام شرع مطهر نما د سالک مادامیقت قائلند و معتقدند که بایحقو 

 ینکه بعضیند ایگویاند و م ن باب دادهید دریستند، و بزرگان آنها دستور اکر احکام را مراقب هیو محرمات و سا

ه را از اصـول و یف شـرعیت همـۀ تکـالیـسـت بلکـه رعایح نیدهند صحیبآنها نسبت نماز خواندن و ترک روزه م

  .ندیگویم یعشر یعۀ اثنیدانند و سلسلۀ خود را جزء شی آنها الزم مريو غ یفروع حالل و حرام و واجب و منه

ن بزرگان آنها سلطان یاست که در اواخر قرن سوم بوده و مشهورتر فضل وىل شاه یکیاز بزرگان معروف آنها      

علیـه  بحضـرت کـاظم سته و نسـبش یزیم یند و او در قرن هفتم هجریگویساق ماسحق است که عوام آنها سلطان 

ب آن و نـذورات یـاست از جمله مجالس ذکر و ترتان آنها معمول یهم که اکنون در م یسد، و دستوراتريم السّالم

  . آنها منتسب بسلطان اسحق است که به صاحب کرم ملقب شده استريو غ یاختصاص یو آداب عبادت

ن و یـداشته و به طبقات مختلف بنام هفت تن و چهل تن، و شصت و شش غالم کمربند زر یاریاران بسیاو      

 و نيامیـد خضـر ملقـب بـه بنیانـد و از جملـه آنهـا سـ طبقۀ هفت تن مهمرت بوده آنها داشته و ري و غريهفتاد و دو پ

ملقـب  یادگـار  و مصـطفی ملقب به بابا نيحس ار ویم ملقب بملک طیاه چرده ملقب بداود و شاه ابراهیس یموس

قـت یل حقیـ و دلنيامیـقـت بنی حقريقت سـلطان اسـحق و پـی آنها، و نزد آنها پادشاه حقريغداودان و  یبه مصطف

 یـني تعريرا بعنوان پ یو ارشاد خلق کس یراهنمائ یرا آنها معتقدند که مقام شاه بلندتر است و او برایداود است ز

شـوند ی ارشـاد مريکه توسط پی و کمک او در ارشاد باشد و کسانريپ یاست که راهنما بسو یل هم کسیکند و دلیم

                                                 
  .اند و مصطلح عرفا نیز همني است مودهبداود ابلق سوار تعبري ن) ع(بعضی هم از خود حضرت رضا- ۱
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ادگـار یادگـار کـه همـان بابـا یم و شـاه ید و شاه ابـراهگردنینائل م یاله ضیو ف یتوسط توجه شاه بکماالت روح

  .رنو لقب شاه بآنها داده شده استیاند از سلطان اسحق را داشته یابت سلطنت عرفانیاست ن

آنهـا و اضـافه بـر روزۀ واجـب  ینـد از عبـادات اختصاصـريگیهـم کـه روزه م یدم سه روزیکه شنیز بطوریو ن     

 نيباشد و علت آنرا چن ی برج قوس و جدنياست که ب یتا چهاردهم ماه قمروقت آن از دوازدهم  است و یشرع

دند او را ی کـه شـننينمـود مخـالف یاران خـود مسـافرتیـسلطان از موطن خود با چند تـن از  یوقت: کنند کهیذکر م

د یـپد یپنهان شد و در آن سه روز روزه گرفت و روز چهـارم طوفـان یسه روز در غار یب کردند و او در کوهیتعق

نـد و ريگ یرنو آن سه روز را روزه میون آمد، ازريشد و همۀ آن قشون تار و مار و هالک شدند و سلطان بسالمت ب

  .۱دانندیوان الزم مريپ ین سه روز را براینامند و روزۀ ا یم یقت و روز پادشاهیروز چهارم را جشن حق

ل جداگانـه دارنـد و آنهـا یـ و دلرياندان که هرکـدام پـدارند بنام خ یمختلف یها هريامروز هم طائفه اهل حق ت     

، شـاه یادگـاری، ی، خاموشـیمـیشـاه ابراه: باشد از جملـهیمهم آنها چهارده دوده م یها ند و دودهیرادوده هم گو

  . آنهاريو غ ی، بابا ملکیدی، داود مری، مصطفائیري، می، زنوزیگی، آتش بیقلندر ، عاىلیدری، بابا حیعباس

  

  بستان اقستون و طيب

ن یـۀ اسـالم ای اولنيم، مورخیدیز دیستون را نی راه بنيم و در بیپس از صرف ناهار و خواندن نماز حرکت کرد     

ز یـانـد و آنـرا ن ز گفتهیـد آمـده و بهسـتون نیـان پدیمکـان خـدا یعنـیباگاستانه اند که از کلمۀ  کوه را باغستان نوشته

  .انیمکان خدا یعنیدا است خ یاند و بغ هم بمعن مخفف بغستان دانسته

ز بوده ینموده و در زمان خسرو پرو یستون در زبان شعرا معروف است که فرهاد حجاریبۀ کوه بیها و کتیحجار     

 یده، و معلوم شده که مربوط بزمـان هخامشـیز ترجمه شده خالف آن ثابت گردین یآن که بفارس یها بهیاز کت وىل

خ یتــار از یکنــده شــده و قســمت یو آســور یالمــیم و عیقــد یزبــان پارســانــد بــه  کــه کشــف کردهیاســت و بطور

 یا: از جملـه(شـود یحت خـتم میبه نوشته شده است و بـدعا و نصـین کتیوش درایان و سلسلۀ نسب داریهخامنش

                                                 
مطالب باال شرحی است که از بعض دانشمندان و بعض پريوان آن مذهب بطور خالصـه در همـان اوقـات مسـموع شـد اخـرياً هـم - ۱

ط آقـای انـد توسـ از پیشـوایان اهـل حـق بوده للّها الحق که مؤلف آن آقای نورعلی الهی که پدرشان مرحوم حاج نعمة کتابی بنام برهان
اند که مؤید مجملی است کـه  بچاپ رسیده و شرح عقاید و نام بزرگان آنها را بطور تفصیل ذکر کرده ۱۳۴۲دکرت تقی تفضلی در مرداد 

 .در باال ذکر کردیم
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چکنم تا مملکتم سالم مانـد، دروغگـو  یز، اگر فکر کنیبود با تمام قوا از دوزخ برپه ین شاه خواهیآنکه پس از ا

  ).ی بازخواست نماريدادگر را دوست مباش و از آنها با شمشیکن و دروغگو و ب یبازپرس را

بسـتان را طـاق  م، طاقیکرمانشاه اسـت توقـف نمـوده تماشـا کـرد یکفرسخیبستان که  م ساعت هم در طاقین     

 یهـاینـد و حجاریوگیز میـاو بـوده و تخـت بسـتان ن یخالو ز ویند و دستام از سرداران خسروپرویگویز میدستام ن

بـه هـم دارد کـه حـدس یگر اسـت و دو کتیکـدیه بیوار روبرو دو صـورت شـبیق در آنجا بعمل آمده است، در دیدق

شده دارد  یگر سه صورت حجاریباشد و د) ۳۸۲-م۳۸۸(و شاپور سوم ) ۳۱۰-م۳۷۹(زنند مجسمه شاپور دوم یم

گـر ی اول بشـاپور باشـد، درياردشـ یبخشـ صورت تاج دهند کهیاند و احتمال م ستادهیا یجسر یکه دو نفر آنها رو

گـر سـه صـورت کـه مربــوط یز باشـد و دیانـد از خسـروپرو حـدس زده نيکـه بعـض مـورخ یصـورت سـوار مسـلح

باشـد، دو مجلـس در طـرف چـپ ) سیمـور(صـر روم ین در طرف راست و قیريز در وسط و زن او شیبخسروپرو

کصد و پنجـاه صـورت یب هفتاد و پنج صورت انسان و یقر یکیاست و  ف و عاىلیظر یلیشکار هم دارد که خ

ق یآب چند قـا یاز آنها بر رو یکیوان دارد ودر یک هفتاد صورت انسان و صد صورت حینزد یگریوان و دیح

مشـغول نـواخنت آالت گـر زنهـا یق دیاست و در قـا یاندازرياز آنها نشسته مشغول ت یکیز در یاست که خسروپرو

  .شده است یر او حجاریشاه قاجار تصویعل ک قسمت از طاق هم در زمان فتحیباشند و در یطرب م

  

  كرمانشاه

م و سـپس یسـتون منـزل کـردیم شـب در مهمانخانـه بیکساعت بغروب وارد شـدیپس از آن بکرمانشاه رفته و      

 یو بهمراهـدا کـرده یـخوب و اهل اصفهان ساکن کرمانشـاه اسـت پ یعبدالوهاب سالم زرگر را که از فقرا یآقا

 یمجتهد پسر آقا باقر بهبهـان یبدستور آقا محمّدعل یقمر ۱۲۱۵که در سال  یشاه کرمانیارت قرب مظفرعلیشان بزیا

ز کـه یـن یحـائر للّها بیزا حبريمرحوم حاج م یم، و براید رفته و نماز مغرب و عشاء را در آنجا خواندیمسموم گرد

در کرمانشـاه وفـات  ۱۳۴۸شـوال  ۴ده و در یـمتولـد گرد ۱۲۸۰صفر  از طرف پدر بزرگوارم اجازه نماز داشته و در

داشـته در آنجـا  یشـیفقـر و درو یز کـه دعـویدصالح اجاق نیس یم، آقایافت و در آنجا مدفون بود فاتحه خواندی

  .باشندیمدفون م

مالقـات آمـده  یبراگر یو چند نفر د یزائريم میزند و ابراه ین و آقایاکربخان آر یشب چند نفر از فقراء، عل     
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ز بـا مـا حرکـت نمـوده و تـا ین نیاکربخان آر یعل یم و آقایکساعت از آفتاب برآمده از آنجا حرکت کردیو صبح 

هسـتند توقـف نمـوده و  یلّلهـا یآن غالبـاً کـرد و عل مسـاعت درکرنـد کـه اهـاىلی راه ننيبدرقه کردنـد، بـ یخسرو

  .میم و طاق کرّا را مشاهده کردیق معروف است عبور کردتا یکساعت بعدازظهر از گردنه طاق کرّا که بپای

از مالزمــان  یکــینــد کــرّا نــام یگویکــه میبــزرگ ســاخته شــده و بطور ین طــاق در کنــار جــاده و از ســنگهایـا     

  .ز بوده که آن طاق را ساخته استیخسروپرو

م آنگـاه حرکـت ینمـاز خوانـد م و ناهار در آنجا صرف شده و بعداًین شدیريصر شیدو ساعت بعدظهر وارد ق     

سـت و یران و محل اداره گمرک است و از کرمانشاه تا آنجا دویکه مرز ا ینموده ساعت چهار بعدازظهر به خسرو

ها را ثبـت دفـرت  تـذکره یباشد وارد شده و چون چند نفر از کارمندان گمرک مـا را شـناختند بـزودیلومرت میهفت ک

ون آورده و حسـن ريه خـود را بـیـم اثاثیه کـرده بـودیـل تا همانجـا کرایاتومب م و چون مایاد معطل نشدیکردند و ز

ن خـود را بواسـطه یز داشـت و مسـافریـکـه اجـازۀ ورود بخـاک عـراق ن ک اتوبوس خـاىلیموقع  اتفاق در همان

م کـه یدو درآنجا حاضر بود با او حرکت کر ده و درآنموقع خاىلیاش بعداً رس دن اجازه قبالً فرستاده و اجازهینرس

  . برساندنيما را به کاظم
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  عراق عرب

  

فاصـله دارد  یسـت مـرت تـا خسـرویه که اول مرز عراق و محل گمـرک آن و دویکرده و بمنذر حرکت یما فور     

 که ۱نيبخانقم بعداً حرکت کرده یم و نماز مغرب را خواندیاده شدیه پیها و اثاث ثبت تذکره یم و در آنجا برایدیرس

وارد شـهر شـده و در ش کردنـد، بعـداً یه مـا را تفتـیـم و در اداره گمـرک اثاثیدینجا فاصـله دارد رسـدو فرسخ تا آ

کساعت بقزل یم صبح اول آفتاب از آنجا حرکت و پس از یم و شب را در آنجا توقف نمودیمسافرخانه منزل کرد

 یده و قدریباط است رسقزل ر یه که شش فرسخیده و از آنجا به بعقوبی است رسنيخانق یرباط که شش فرسخ

ب دوازده فرسخ فاصله دارد حرکـت نمـوده و از خـان بـن سـعد کـه شـش یتوقف نموده سپس بطرف بغداد که قر

م بعـدازظهر در یب دو ساعت و نیم، و قری رفتنياست گذشته و اول ظهر از بغداد عبور کرده بطرف کاظم یفرسخ

ن فندق تازه ساز و صـاحب یم، عمارت ایمنزل کرد) انه استمسافرخ یفُندُق بضم اول و سوم بمعن(د یالمف فُندُق

  .نمود یت مهربانی و در چند روزۀ توقف ما در آنجا نهارياست خوش اخالق بنام عبداالم یآن جوان

  

  نيكاظم

ب دو فرسـخ تـا یـفه است واقع شـده و قریه که محل قرب ابوحنیاعظم دجله مقابل ی در طرف غربنيشهر کاظم     

ز جـزء بغـداد یرا امروز اعظم نیاست زفاصله از طرف جسراعظم فقط همان رودخانه  فاصله دارد وىلبغداد کهنه 

  .شده است

 یش و اشــراف بــوده و جســد مبــارک حضــرت موســیعبــاس محــل مقــابر قــر ی در اوائــل خالفــت بننيکــاظم     

را در  علیه السّـالم الجواد  یبن علمحمّد ز جسد حضرتیز در آنجا دفن نمودند و بعداً نیرا ن علیه السّالم جعفر  بن

جداگانـه شـد و امـروز از  یج آبـاد و شـهرید و بتـدریـعه گردیجوار جدّ بزرگوارش دفن نمودند و مورد توجـه شـ

 یها نـد و مسـافرخانهی گویني و کـاظمنيعه آنرا کـاظمیشود و شیده میه نامیباشد و کاظمیآباد عراق عرب م یشهرها

کننـد و ی منـزل منيشـوند غالبـاً در کـاظمیارت بعراق عرب مشرّف میکه بقصد زیکسان تازه ساز نسبتاً خوب دارد و

                                                 
 .السیاحه بدون نون ذکر شده است اند وىل در بستان نام این شهر را بعضی بانون در آخر آن ذکر کرده- ۱
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  .میز در آنجا منزل نمودیرنو ما نیاز

شده و نمازظهر و عصـر، و بعـداً  علیه السّالم  نيمحرم بود مشرّف بحرم کاظم ۲۸عصر آنروز که عصر پنجشنبه      

ز تا موقع تشرّف در آنجا نمـاز صـبح و مغـرب و عشـاء را یببعد نم و از آن ینماز مغرب و عشاء را در آنجا خواند

  .میم در حرم بخوانیشدیموفق نم ینماز ظهر و عصر را گاه م وىلیخواندیمرتب در حرم مشرّف شده م

اسـت، در طـرف جنـوب  یانیـعظمـت نما یبـا روح و مفـرّح و دارا یلـیخ علیه السّـالم  نيصحن حرم کاظم     

دو  یم مرتضـیل و ابـراهین دو قرب مخروبه قرار گرفته است و شهرت دارد که قرب اسـماعحرم در داخل صح یشرق

: آنرا ردّ نموده و بنگارنده فرمودنـد یشهرستانن یالد هبةد یس یآقا است، وىل  علیه السّالم جعفر  بن یفرزند موس

ت یـع معروفیشـد کـه بـه تشـبایم یمـن بـوده و دو قـرب مخروبـه از خانـدان نـوبختیبن جعفـر در  یم بن موسیابراه

ل یاسـماع یاز بزرگـان نـوبخت یکین خاندان بوده و یازبعه است از یوکال بن روح هم که از نياند، و حس داشته

در حدود پنجاه جلـد  یادیفات زیتأل یعه و دارای بزرگ شنيسهل بن نوبخت بوده که از متکلم یبن اسحق بن اب

ر یـم بن مهلـب وزیساخت، سپس ابراه یمقربه خانوادگ علیه السّالم بوده و او در جوار قرب حضرت کاظم و جواد 

ل قبـول کـرد و مقـربه یبدهند و اسـماع یقرب یز جایعه بود از او خواهش نمود که در آن مقربه باو نیکه ش یعباس

  .م مذکور استیل و ابراهینامربده از اسماع

 لّلـها ةیآدر آنجاسـت و بهمـت  نیالجواد مکتبـةاست که کتابخانۀ آستانه بنـام  یۀ صحن محل کوچکیدر زاو     

ن یریند و رجـال و دانشـمندان و سـایآیز هر شب بدانجا میله ن س شده و خود معظمیتأس یشهرستان نیالد هبةد یس

  .ام دهیز بارها خدمتشان رسیکنند نگارنده نیم شان استفادهیاز محضر ا

  

  يطوس نيرالدينصخواجه 

اسـالم و  ین حکمایکه از بزرگرت ین محمّدبن محمّدبن حسن طوسیالدريواجه نصسر، قرب خ یدر رواق باال     

جـدهم یمتولـد شـده و در ه ۵۹۷ سـال االوىل یازدهم جمـادیـران اسـت واقـع شـده، آن بزرگـوار در یـاز مفاخر ا

 عه گرد او مجتمع بودند و خواجهیاز علماء ش یکه خواست وفات کند جمع یافت، موقعیوفات  ۶۷۲حجه سال یذ

نقـل  علیه السّالم  ی علنيالمؤمنرين اظهار داشت که نعش را به مشهد مقدس امیاز حاضر یکینمودند، یت میوص

گـر هرچنـد افضـل باشـد ید یم و نعش مرا بجاريد که در جوار حضرت کاظم بمیآیکنند، خواجه فرمود مرا شرم م
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کـه شـروع بـه  یدفن نمودنـد و مـوقع السّالم علیه رنو جنازۀ او را در جوار حضرت کاظم و جواد یانتقال دهند، از

فـۀ یخل للّها نیق معلـوم شـد کـه الناصـرلدیـدا شـد و پـس از تحقیـپ ینـیمز یکار یحفر قرب کردند ناگاه سردابه کاشـ

 پسـرش الظـاهر خود ساخته وىل یخالفت نمود آنرا برا ۶۲۲تا  ۵۷۵ت بوده و از یکه از دوستداران اهل ب یعباس

بـه آنکـه قـرب ید و از اتفاقـات غریـب خواجه گردین سعادت نصیدر رصّافه دفن نمود و ا ت، او رایوص خالف بر

لـوح مـزار  یت بود بجـایده بود و چون خواجه از بندگان آستان والینامربده در همان روز تولد خواجه باتمام رس

    .»دیه بالوصیوکلبهم باسط ذراع«: ه را نوشته ین آیا

  

  ديمف خيش

محمّـدبن محمّـدبن النعمـان از  للّـهد ابوعبدایـخ مفیباشـد، شـیالرحمه م هید علیخ مفیقرب ش یپا نيدر رواق پائ     

خ اجـل یه و از شـیـبـن قولو یخ ابوالقاسـم جعفـربن محمّـدبن موسـیو شـاگرد شـعه یمتقـدم شـ یعلما نیبزرگرت

د اجـل یتاد سـت نمـوده، اسـیـز روایـملقـب بصـدوق ن یه قمیبن بابو یبن حسن بن موس یابوجعفر محمّدبن عل

قعـدۀ یازدهم ذیـدارد، تولـدش در روز  یادیـو مصـنّفات زبـوده  ید رضیو برادرش س یالهد علم یف مرتضیشر

عه یب هشتاد هزار نفـر از شـیدر بغداد اتفاق افتاد و قر ۴۱۳و وفاتش در شب جمعۀ سوم رمضان سال  ۳۳۶سال 

 یاستادش جعفربن موس یپهلو علیه السّالم رت جواد حض ی پانيع جنازه او نمودند و او را در پائیی آنها تشريو غ

  .ف بزرگ و کوچک داشته استیست تألیب دویافته بود دفن کردند، قریوفات  ۳۶۹ه که در سال یبن قولو

  

  ل صدريداسماعيحاج س

ن چند شعر یباشد و ایل صدر میداسماعیاست که مدفن مرحوم حاج س ی پا حجرۀ کوچکینيز در رواق پایو ن     

  :قرب نوشته شده یباال یتابلو در

 یالثریالقرب شخصک فیک اخفیلئن 

ــــر ا ــــت س ــــد کن ــــهلق ــــ للّ ــــادهنيب   عب

 بیـــــه مغیـــــلقـــــرب انـــــت ف یفطـــــوب

 فضـــائلک القـــرب یهـــات مـــا اخفـــیفه 

 کـــتم الســـریو مـــن ســـنن العـــادات ان 

 راطبـــاق تربتـــه البـــد یفقـــد غـــاب فـــ
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 ق لـــه القطـــر بعـــد مـــاســـولســـت بمست

 فـــارخوا یت صـــدرالخلد مـــأوريتخـــ
  

ــــراه الیغــــد ــــبث  نتجــــع القطــــریوم ی

 ل طــاب لــه الصــدریمــن الخلــد اســماع
  

در صـدر یـد حیشـان سـیبـوده اسـت دو فرزنـد ا یقمـر ۱۳۳۸سـال  االوىل یجماد ۱۲شنبه  وفاتش در روز سه     

  .باشندیز در آنجا مدفون مین ۱۳۶۱شوال  ۲۵ ید محمّدجواد صدر متوفیو س ۱۳۵۶سال  ۱ج ۲۷ یمتوف

  

  بغداد

بعـزم بغـداد حرکـت  یدانیشـ یو آقـا یصـالح ملک یالسـلطنه و آقـاريمش یمحرّم با آقـا ۲۹ح روز جمعۀ صب     

دانـش  و مهـد علـم و یب پنج قرن مرکز خالفت اسـالمیکه قراست  یو معظم اسالم یخیم، بغداد شهر تاریکرد

و روز بروز بر عظمت  جاد شدیا یهجر ۱۴۵در سال  یفه عباسی خلنيدوم یقیبوده و توسط ابوجعفر منصور دوان

سـبقت ربـود، طـول  یمعظـم آنزمـان گـو یر شـهرهاید، و از سـایآن افزوده شد و مرکز علم و صنعت و ثروت گرد

قـه، و انحـراف قبلـه آن از جنـوب یدق ۲۰درجـه و  ۳۳ه، و عرض آن یثان یقه و سیدق ۲۴درجه و  ۴۴بغداد  یغرب

باشـد و یه میـثان ۵۸قـه و یدق ۲۸درجـه و  ۵۱ول طهـران ه اسـت و چـون طـیثان ۲۴قه و یدق ۵۵درجه و  ۱۹بمغرب 

اسـت  یدرجـۀ مکـان ۱۵ه و هر ساعت از زمان مطابق یثان ۲۸قه و یدق ۴درجه و  ۷اختالف طول طهران با بغداد 

 ۲۸قـه و یدق ۴درجـه و  ۷النهار بغـداد  النهار طهران با دائـره نصـف د در دائره نصفی وقوع خورشنيپس قوس ب

قـه یدق ۵/۲۸طهـران بـا بغـداد در حـدود  یقـین شـرح اخـتالف ظهـر حقیآنست بنابر یران شرقه است که طهیثان

  .باشدیم

سـاخته بـود کـه آنـرا  یآنجا باغ یوان در صحراريند چون انوشیگویم یه آن اختالف است بعضیدر وجه تسم     

دکرت  یبوده است، آقا یابتداء نام بتن کلمه در یاند ا گفته یدند و گروهیرنو آنجا را بغداد نامیگفتند از یباغ داد م

 را نيچـ ان پادشـاهیـرانیخـدا بـوده چنانکـه ا یم کلمه بغ بمعنیقد یرضا زادۀ شفق اظهار داشتند که در زبان پارس

گفتند و بعداً معـرّب شـده فغفـور گفتنـد، کلمـه بغـداد هـم ینکه او پسر خداست بغپور میان باينیبواسطه اعتقاد چ

 یجـا( یم که نـام آن باگاسـتانه بـوده کـه معنـیستون هم ذکر کردیباشد، قبالً در بیسره م یخدا داد و فارس یبمعن

  .خداوند است یشود باگ هم بمعنیرا دارد که معلوم م) انیخدا

ز از حـوادث روزگـار مصـون یها و قتل و غارتها شده و بعداً نیمور گرفتار خرابیترين شهر در زمان مغول و امیا     
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 یکشـورها یبـایز یتخـت عـراق عـرب و از شـهرهایاسـت و امـروز پا یهم شهر بزرگ و بـاعظمتباز  نماند وىل

  .کندیباشد و شط دجله از وسط آن عبور میانه میخاورم

 بـا ريق معروف بجسر مأمون کـه در دورۀ اخـیجسرالعت یم از رویدیم و ببغداد رسی حرکت کردنيچون از کاظم     

ده شـده عبـور کـرده و سـپس بـا یـنام یاً جسر ملک غـازرياخان شده و  و ساختمريتعم یوضع مجلل و مستحکم

  .میارت کنیعه بربد که زیف رجال شی بزرگان و معارريم که ما را بمقابر مشاهیقرار گذاشت) راننده(ل یسائق اتوموب

  

  خ عبدالقادريش

ه یـمعروف است و سلسله قادرکه از بزرگان متصوفه بوده و بغوث اعظم  یالنیابتداء بمقربه شبخ عبدالقادر گ     

بــوده و  یم، آنجنــاب از بزرگــان متصــوفه و از ســادات حســنیشــود رفتــیم یباشــند بــاو منتهــیکــه از اهــل ســنت م

در بغـداد وفـات نمـوده و  ۵۶۱متولـد شـده و سـال  ۴۷۱الن سـال یداشته و در گ ةیکنن لقب و ابومحّمد یالد یمح

الن یاند نه از جـ اطراف بغداد است دانسته یها هیاز قر یکیکه  لیهم او را از ج ید، بعضیدرهمانجا مدفون گرد

  .النیمعرّب گ

بـن محمّـدبن  یخ ابوالحسن علیفۀ شیبوده و آنجناب خل یمخزوم ید مبارک بن علیخ ابوسعی شنيجانش یو     

فـه ابوالفضـل عبدالواحـدبن یو او خل یخ ابـوالفرج طرسوسـیت شـده بـر دسـت شـیـشـان تربیو ا ینـیوسف قزوی

 نيبـوده اسـت و جانشـ ید بغـدادیـشدگان جن تیخ و تربیکه از مشا یخ ابوبکر شبلید شیو او مر یمیز تمیعبدالعز

  .بوده است ین عربیالد یخ محیفه او شیونس قصار و خلیخ ید عبدالقادر شیس

ت نمـاز باشـد و مـا در آنجـا دو رکعـیمعروف و مورد توجه اهـل سـنت م یلیخ عبدالقادر در بغداد خیمزار ش     

نموده، از  یدار سؤاالت دیاو از کل ی کنوننياو و جانش خ اجازۀیخ و مشای راجع بسلسله سند شريخوانده و سپس حق

ا یغمرب، گفتم آیوجهه و از او به پ لّلها کرّم یشود؟ گفت بموالنا علیم یخ بکه منتهیدم که سلسلۀ اجازۀ شیجمله پرس

شود، گفـتم یم یمنته علیه السّالم  یخ بموالناعلیر مشایخ و سایلسلۀ شستند؟ گفت سیر خلفا در سلسلۀ اجازه نیسا

نـّص و اجـازه الزم اسـت و  ینیامور د ین است که در تصدیع برایرا اساس تشیخ است زیع شیل تشین خود دلیا

د یـت است و شما خود هم اقـرار داریغمرب منصوص بوصایهم از جانب پ یست و علیبدون اجازۀ سابق ممکن ن

سد ريغمرب میوجهه و از او به پ لّلها کرّم یست و همۀ سالسل بموالناعلیقت نام خلفا نیت و طریر سلسلۀ روحانکه د
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را کـه جـزء ید و قبول کرد و ابراز محبت نمـود سـپس مسـجدیان خندین بیست، او از این نیع هم جز ایتش یو معن

  .مید کردیباشد بازدیفون مکرویبزرگ و م یمنرب یباشکوه و مجلل و دارا یلیخ و خیخانقاه ش

  

  اربعه يوكال

ارت یـه مقدسـه اسـت و از آنجـا بزیـچهارگانـۀ ناح ی بن روح که از وکالنيخ ابوالقاسم حسیاز آنجا بمزار ش     

 ین سه بزرگوار از وکالیم، ایکه هر دو از نواّب بودند رفت یبن محمّدسمر یو سپس عل یدعمرویعثمان بن سع

ده و جـواب یسـريعه توسـط آنهـا بآنحضـرت میبـوده و عـرائض شـ یبت صغریر غد) ع(الزمان  حضرت صاحب

بـه ابـوعمرو اسـت کـه از اصـحاب حضـرت امـام  یمکنّـ یدالعمرویابـوعمرو عثمـان بـن سـعشده، ابتدا یصادر م

شـان از طـرف یبـوده و پـس از رحلـت آنحضـرت بـامر ا علیه السّالم  یعسکر و امام حسن علیه السّالم  یالنق یعل

د برحسـب اشـارۀ آن حضـرت فرزنـد خـود یک رسـیبوکالت مأمور شد و چون او را وفات نزد) ع(قائم حضرت 

سال  االوىل ید، و چون او در جمادیعه گردی حضرت قائم و شنياو واسطه ب  قرار داد ونيابوجعفرمحمّد را جانش

 خـود نمـود و نيجانشـ را بـامر آنحضـرت ینجر نـوبخت ی بن روح بن ابنيض شد ابوالقاسم حسیصد و پنج مریس

را  یبـن محمّدسـمر یمار شـده و هنگـام مـرگ، ابوالحسـن علـیب ۳۲۶ز در شعبان ی بن روح ننيافت ،حسیوفات 

از  یعی او ســؤال نمودنــد؟ تــوقنيعه از جانشــیمــار شــد، شــیب ۳۲۹د و در ســال یــنپائ یریــ قــرار داد و او دنيجانشــ

حق تشّرف بحضور آنحضرت ظـاهراً  نـدارد و از آن  یرگینشان داد که فرموده بود پس از آن د) ع(حضرت قائم

  .باشندین چهار نفر در بغداد مدفون میاست و ا یبت کربیغببعد 

  

  ينيكل

مقـدم  ین علمـایم، آنجنـاب از بـزرگرتیرفتـ یصاحب کـاف ینیعقوب کلیخ بزرگوار محمّدبن یآنگاه بمزار ش     

، یکافبوده است و در فضل او کتاب ) ی از توابع رنيام همچون( نيبود، اصل او از کل یعۀ ریش یشوایعه و پیش

ن کتـاب را در مـدت یـو ا» کاف الصحابنا یالکاف«ده یدربارۀ آن کتاب رس) ع(است که از حضرت قائم یکاف

حضـره یعه اسـت، و پـس از آن کتـاب مـن الیچهارگانه مـورد اعتمـاد شـ کتب نيف نموده و نخستیست سال تألیب
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در سـال  یباشـد، و آنجنـاب در شـهر ریه ملقـب بصـدوق میبن بابو یبوجعفرمحمّدبن علف ایه است که تألیالفق

معـروف  یطوس یف ابوجعفرمحمّدبن حسن بن علیب و استبصار تألیوفات کرد، و پس از آن دو کتاب تهذ ۳۸۱

رنو در اصـطالح فقهـاء بـه یـافت و چـون نـام هـر سـه محمّـد اسـت ازیوفات  ۴۶۰است که در سال  یخ طوسیبش

  .ممکن است مراد باشد یاسم یو هم معن یوصف ین هم معنیباشند و کلمه محمّدین ثالث مشهور میحمّدم

ک جِسر مأمون مـدفون یافت و در بغداد نزدیاست وفات  یبت کربیکه سال غ ۳۲۹عقوب در سال یمحمّدبن      

  .بسته استببازار دارد و غالباً  یا ندارد و پنجره یت مرتبیات و وضعريد امروز تعمیگرد

  

  مقابر عرفاء

 نياء و جانشـیـوشـع بـن النـون کـه از انبیوپس از آن بقربستان بغداد کهنه که محله کرخ اسـت بمـزار حضـرت      

علیه  را که از خواص حضرت صادق  یکوف یبود رفته آنگاه قرب بهلول بن عمرو صوف علیه السّالم  یحضرت موس

  .میشد رفتیده میز کرده و وهب بن عمرو نامین السّالم علیه بود و درک زمان حضرت کاظم  السّالم

 یبـرا ع خـود را ثابـت کـرد وىلیفه و هارون نمـوده و تشـیبا ابوحن یادیآن بزرگوار مباحثات و محاورات ز       

د یـ حـال بتوانـد مطالـب حقـه را بگونيابد و درعـی یو از شرور زمانه خالصنشود ت و آزار واقع ینکه مورد اذیا

  .زد یوانگیبدخود را 

ک مکـان مدفوننـد یـکه هر دو در  ید بغدادیخ الطائفه جنی او شنيو جانش یسقط یارت جناب سریآنگاه بز     

 نياز بزرگـان عرفـاء و شـاگرد و جانشـ) اءید یبتشد یهمچون غنّ یسرّ(۱یمفلّس سقطبن  یم، ابوالحسن سرّیرفت

علیه   یالنق یو امام عل علیه السّالم  یالتق یدبن علض حضور دو امام بزرگوار محمّیبوده و درک ف یمعروف کرخ

 یده و چـون ابتـداء در بغـداد سـقط فروشـیـافت اجازۀ ارشـاد از آن دو بزرگـوار مفتخـر گردینموده و بدر السّالم

افــت و در یوفــات  یعباســ لّلــهدر زمــان المعرتبا ۲۵۱ا یــ ۲۵۳گفتنــد در ســوم رمضــان ســال  یکــرده او را ســقطیم

ن یـاسـت، و ظـاهر ا یبنـام سـّر یدر شوشـرت مـزار: سد کهینوی منيد، در مجالس المؤمنید مدفون گردقربستان بغدا
                                                 

قیـل وهـو مـن االسـماء «بزرگـان عرفـاء بـوده و در رجـال مـا مقامـاتی در ذکـر احمـدبن محمدالسـری مینویسـد  بن مفلس از سری- ۱
که مدح آنجناب را مريساند و البتـه شخصـی کـه مـورد لعـن حضـرت » بن مفلس المتعارفة بني العرب سمی به الزاهد السقطی السری

السّالم بوده و از زمان  یرا آنجناب معاصر با حضرت جواد و هادی علیهماالسّالم بنام سری واقع شده غريازآنجناب است ز علیه صادق
سال فاصله بـوده اسـت پـس ان سـری کـه مـورد لعـن واقـع شـده دیگـری  ۱۰٤السّالم تا وفات آنجناب اقال  علیه رحلت حضرت صادق

 .است
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  .ستیسخن سرسر

د لقـب داشـته از یـد موسـوم و جنیکه بنا بقول صاحب قاموس بسع ید بغدادیدبن محّمدبن جنیابوالقاسم جن     

نمـوده و چـون زمـان او  علیـه السّـالم  یو عسـکر علیه الّسـالم  ین عرفاء است و درک زمان حضرت هادیبزرگرت

رنو نــزد عرفــاء یــز داشــته ازیــن) ع(الشــرف حضــرت قــائمن یقــربــت بــوده و اجــازه از طــرف یمقــارن بــا زمــان غ

کـه در رجـال  یمامقان للّهخ عبدایالمقال حاج ش حی، در تنقمعروف است بةیالغ یاول االقطاب فالطائفه و  خیبش

د امر فرمود که فـارس یبه جن علیه السّالم  یامام هاد یرت ابوالحسن عسکرکه حض: سدینوید میاست در ذکر جن

ان مـردم اظهـار داشـته بـود یـز نسـبت بآنحضـرت در میغلوّآم یگذاشته و عقائد یرا که بدعتهائ ینیبن حاتم قزو

د وعـدۀ بهشـت یـشد با ساطور کشت و حضـرت بجنیکه از مسجد خارج م یبکشد و او بر حسب امر، او را موقع

هـم کـه  یکنـد و در رجـال ابـوعلید را از نواب حضـرت ذکـر میجن یباستناد خرب کاف ففرمود، و سپس خود مؤل

ظهـر حسـن حالـه منـه و مـن یاقول بل «: ن استید نموده و عبارت آن ایباشد نمجیالمقال م یموسوم به منته

  .»ه جداًريغ

برحسـب  ۲۹۹ا یـ ۲۹۸از نهاوند بود، و در سال ت شدۀ او بود و اصل او یو ترب یسقط ید خواهرزادۀ سّریجن     

  .دیمدفون گرد یافت و در جوار قرب مرشد خود سّریاختالف اقوال وفات 

 یسقط ید بر دست سّرینت شدۀ دست معروف، و جیترب ین نکته الزم است تذکر داده شود که با آنکه سّریا     

علیـه  درک خـدمت حضـرت رضـا و جـواد  یه سـرّانتساب آنها بامام زمان خودشـان بـود کـ ت شده بود وىلیترب

و حضـرت  علیـه السّـالم  یو حضـرت عسـکر یخدمت حضرت هاد ان و درکیعید هم از شینموده و جن السّالم

  .عه نبودندیداشتند شیفرجه نموده و از آنبزرگواران مجاز بود چون اگر انتساب بآنها نم للّها عجلحجة 

باشـد و یه میم، آنجنـاب سـر سلسـلۀ اکثـر سالسـل صـوفیمشرّف شـد یکرخ خ معروفیالمشا خیآنگاه بمزار ش     

ابومحفـوظ و تش یـمفتخـر بـود، کن علیـه الّسـالم حضـرت رضـا  یالسالسل معروف است و بـدربان سلسلۀ او به اّم

ز یـدجلـه کـه اکنـون ن یست در بغداد طرف غربیا وزان بوده و کرخ نام محلهريا فیوز ريا فی ینامش معروف پسرعل

بوده که شاپور ذواالکتاف آنـرا  یا هیعه بوده و در ابتداء قریعباس محلۀ ش یمان نام معروف است و در زمان بنبه

  .بنا نهاد

بوده و بعداً اسـالم آوردنـد، جنـاب معـروف درک خـدمت حضـرت صـادق  یحیپدر و مادرش در ابتداء مس     
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 یرویـممـن  یو معروف الکرخ«: سدینویموده و در مجمع من علیه السّالم و رضا  علیه السّالم و کاظم  علیه السّالم

ح بجاللـت ید شـده و تصـریـز از او تمجیـن یالمقال مامقان حیو در تنق» المالّس هایعن جعفربن محمدالصادق عل

علیـه  و رضـا  علیـه الّسـالم الفصول گفته که معروف در آستان حضرت کـاظم  ده است و صاحب اصولیقدر او گرد

  .بوده استدربان  السّالم

ه یاز طـرف آنحضـرت اجـازۀ ارشـاد داشـت و باصـطالح صـوف علیـه الّسـالم آنجناب در زمان حضرت رضـا      

ا دو یک که سه سال یست و یا دویست یشود، در سال دویم یخ بود و سالسل معروفۀ تصوف باو منتهیالمشا خیش

د و اکنون مزار او مـورد یر بغداد مدفون گردا رفت و دیباشد از دن علیه السّالم سال قبل از شهادت حضرت رضا 

و مـردم  شـودیجنب آن ساخته شده و در آنجا نماز جماعت خوانـده م یباشد و مسجد کوچکیتوجه مردم بغداد م

  .ندیجویوند و بمزار او تربک مريارت میبز

عه یاسـت و شـ بـوده بـه تسـنن معـروف علیه السّالمخ معروف دربان حضرت رضا یو عجب آنستکه با آنکه ش     

  !کردندیم تعجب میخ معروف رفتیارت شیدند ما بزیشن یکه میو بلکه کسان! وندريارت او نمیبز

  

  يدرضيو س يدمرتضيس

و  یدمرتضـیارت سی برگشته و بزنيم و عصر بکاظمیارت به بغداد مراجعت کرده ناهار صرف نمودیپس از ز     

  .میرفت یدرضیارت سیبعد از آن به ز

نقـرار اسـت، یاز ا یدمرتضیعه بوده و سلسلۀ نسب سی شنيانشمند دو برادر و از بزرگان فقهاء و محدثآن دو د     

اش ابوالقاسم ملقب  هی، کنعلیه السّالم الکاظم  یم بن موسیبن ابراه یبن محّمدبن موس ی بن موسنيبن حس یعل

وفـات  ۴۳۶االول سـال  عیـو در ربمتولد شـده  ۳۵۵بود و در ماه رجب سال  یالهد ن و علمیو ذوالمجد یبمرتض

د تلّمـذ نمـود، یـخ مفینـزد شـ یدرضـیگانه بود و با برادر خـود سیعت متبحّر و یافت، در شعر و علوم ادب و شری

آنچـه از  او فرسـتاده اسـت وىل یاز دانشـمندان بنـام او و بـرا یگفتـه بقـول بعضـ ی شامريه که ابن منیدۀ ترتیقص

ه هـم یـدۀ ترتیو قصـ یدمرتضـیاالشراف بوده نه با س بید ابوالرضا نقیعاصر با س مريشود ابن منیخ مستفاد میتوار

  .د ابوالرضا استیدربارۀ س

متولد شد در   ه ۳۵۹بوده در سال  یتش ابوالحسن و لقبش رضینامش محمّد و کن یرض فید شریبرادرش س     
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ر علـوم ادب بـر یت و شعر و سـاجامع بود و در فصاحت و بالغ یو باطن یکماالت ظاهر یو معنو یعلوم صور

ها و  ا و نامـهیالبالغـه کـه مجموعـۀ خطـب و وصـا نهجو خاصّـه بـود و کتـاب گران تقدّم داشت و مقبول عامّـه ید

 ۴۷در  یهجـر ۴۰۶ف شـد و در ششـم محـرم سـال یاسـت توسـط او تـأل علیـه السّـالم  ی علـنيالمؤمنريکلمات ام

و احـرتام جنـازه او را دفـن ل یـت تجلیازه او حاضر شدند و با نهاع جنییا رفت و تمام رجال در تشیاز دن یسالگ

  .نمودند

چند اطاق و  یباشد و دارایمن و متصل بکتابخانۀ آن آستانه یدر پشت صحن مطهر جواد یدمرتضیآرامگاه س     

م بن یهمعتقدند که قرب نامربده از ابرا ی گنبد آن بودند و بعضرياست و مشغول تعم یمیقد یصحن کوچک و قدر

  .یدمرتضیباشد نه از سید بوده میکه جدّ س یبن جعفر ملقب بمرتض یموس

اً باتمـام ريابان واقـع شـده و سـاختمان آن مجلـل اسـت و اخـیگر خیک آن و طرف دیدر نزد یدرضیمقربۀ س     

 هـذه یفـ(: ن عبـارت نوشـته شـدهیـباشد و بـر سـر در آن ایصحن کوچک و چند اطاق و گنبد م یده و دارایرس

ر یـداالحل الفقی السـنيالمنقبتـ ی و ذنيالحسـب یذ یف الرضـیدنا الشـریة مرقـد سـیالبنا ه المـتکلم المفسـّ

دها و یـفة عنـد تجدیاعماقهـا معـالم مقربتـه الشـر یهـا و شـوهدت فیدفـن ف ی التريب الشاعر الشهیواالد

  ).۱۳۶۳تم سنة  یدها الذییتش

را  ید رضـیجسـد سـ یذکر شده که بعد از چند یخ عباس قمیحاج ش یف آقایتأل یالمنته تتمةدر کتاب  وىل     

درذکـر حـال  یدفن نمودند و حت علیه السّالم دالشهداء یوالدش در جوار حضرت سبکربال حمل کردند و نزد قرب 

ز بکـربال یـرا ن یدمرتضینقل کرده که جسد س ین طوسیالدرياز عالمه بحرالعلوم در کالم خواجه نص ید مرتضیس

  .پدر و برادر دفن کردند یوبردند و پهل

  

  رانيسفارت ا

 یابانهـایدجله در خ یران که در قسمت غربیصبح روز بعد که روز شنبه اول ماه صفر بود ببغداد بسفارتخانه ا     

گفتنـد پـس از عمـارت یکـه میمجلـل و بطور یلـیران خیـم، عمـارت سـفارت اید بغداد کهنه واقع اسـت رفتـیجد

حضرت رضاشاه یران و در زمان اعلیباشد و از خود دولت ایها در بغداد م فارتخانهن سیتر س مجللیسفارت انگل

  .ران ساخته شده استیبخرج خود ا یپهلو
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ر یـز وزیـن یاسـت و چنـد یاخالقک و خوش یس که شخص نیمحسن رئ یران آقایر مختار ایما ابتداء از وز     

 یشـان نوشـته و معرفـیزارت خارجه بنـام نگارنـده بارا که و یم و سفارشیران بوده مالقات نمودیخارجۀ دولت ا

آن اقـدام الزم بعمـل آورنـد  یزایـه و لبنـان و ویه مقدمات مسافرت ما بسوریته ینموده و دستور داده بود که برا

و مساعدت  یت مهربانیالسلطنه داشتند نهاريمش یکه با آقا یکامل یآشنائ ین جهت و برایز از ایشان نیم و ایداد

ک یـو شـخص ن یعمـادريدحسـن میس یمستشـار سـفارت کـه از بسـتگان آقـا یوانیک یبا آقا ید و فوررا نمودن

 یزایـم ویمشغول اقـدام شـوند و چـون مـا خـواهش کـرد یاست مذاکره نموده و دستور دادند که فور یخواهريخ

ه یـد بنام مقصـد تهیباآنجا  یزایند چون ویه شود لذا دستور دادند که ابتداء بسفارت مصر مراجعه نمایز تهیمصر ن

ن یـدرا یشـان شـرحیهم با یعمادريم یبا ما داشتند و آقا یز که سابقۀ آشنائین یوانیک یشود و مشگلرت است، آقا

ر و ر مختار اظهار تشکیوز یتوقف از آقا ینمودند و ما پس از قدر یمساعدت و همراه یلیباب نوشته بودند خ

 یمهـراد ژنـرال قونسـول و آقـا یم، آنگـاه باطـاق دفـرت آمـده و از آقـایدون آمريع نموده و از اطاق بیامتنان و تود

اسـت و بـا مـا  یک خوش اخالقـیمهراد جوان ن یم، آقایس دفرت سفارتخانه مالقات نمودیفرهنگ رئ یعبدالعل

بـا محبـت و پسـر  یلـیخ یق و مهربـان از فقـرایار خلیز جوان بسیفرهنگ ن یعبدالعل یت محبت نموده، آقاینها

  .میشان را بردیباشند و قبالً نام ایاست که در کرمانشاه مدفون م یحائر للّها بیزا حبريم یحاج مرحوم

ت یت جـدّیـشـان هـم قبـول کـرده و نهایتـذکرۀ مـا را انجـام دهنـد ا یم که کارهـایز خواهش نمودیشان نیاز ا     

ه یـته یشـود بـرایکـه بعـداً ذکـر م یبـیتز برتیـها را در اداره شرطه عراق وارد نموده و پـس از آن ن نمودند و تذکره

  .کردند یادیزاها کوشش زیو

 یدمصـطفیحـاج س ینـدۀ آقـایکـه نما یدحسـن فرشـچیحـاج س یم، آنگاه از آقایع نمودیشان تودیسپس از ا     

باشـد مالقـات یم) یگرجـ یبازار مسگرها سرا( یخان الگرجريف فاصال است و محل او در سوق یتهران یفرشچ

  .محبت و مالطفت نمود یلیم و خیم دادیشان داشتیا یکه برا یهائ نموده و نامه

دن ما آمده و تا ساعت هفت و یفرهنگ بقصد د یعبدالعل یو در آن موقع آقا مراجعت کرده نيعصر به کاظم     

  .میشان دادیزا الزم بود بایثبت تذکره و و یکه برا یم بعدازظهر با ما بودند و خوش گذشت، عکسهائین

گرفتـه بودنـد در  یبود و در کشور عـراق جشـنهائ یانه قشونیم، در آن روز جشن سالیبح روز بعد ببغداد رفتص     

ل کـرده بودنـد یز تعطیها ن از مغازه یاریت بود و بسیابانها مملو از جمعیدادند و تمام خیبغداد مانور م یابانهایخ
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 یم آنگـاه بـرایرالخاص رفته و عکـس برداشـتمخصوص دربار بنام المصوّ یبعکاس یبهرتۀ عکس یته یو ما برا

  .می مراجعت کردنيصرف ناهار بکاظم

  

  سامراه

حركت كرديم اين شهر در طرف شرقی دجله واقع و آهن بطرف سامراه  صبح روز دوشنبه سوم ماه صفر با خط     

بـوده کـه  یمـن را سـرّعراق خوش هواتر است، نام آن در ابتدا  یجنوب یر شهرهایو کربال و نجف و سااز بغداد 

بعداً برحسب کثـرت اسـتعمال سـامره همچـون آمـره بـدون  ده وىلین نام موسوم گردیبد یبائیبواسطه عظمت و ز

سند ابتداء شـاپور ذواالکتـاف آنـرا بنـا نمـود و ینویکه مید گفتند، بطوریهم با تشدد و سامرّاه یز با تشدید و نیتشد

  .دیرس یبائیت عظمت و زیبنهاد کرد و در زمان متوکل یآنرا تجدد یالرش بعداً خراب شده و معتصم پسر هرون

م توقف نموده سـپس یکساعت و نیده و یکفرسخ تا شهر فاصله دارد رسیب یشهر که قر ستگاه اوىلیبا ۱۲ساعت 

م و یل بطـرف شـهر حرکـت کـردیـم و از آنجـا بـا اتومبیدیستگاه کنار شط رسیحرکت کرده دو ساعت بعدازظهر با

زوّار دارد و قبالً پسر خود را فرسـتاده بـود وارد  یکه از خدّام است و چند منزل برا یمحمود خراسان خیبمنزل ش

م و از یمشـرّف شـد علیه السّالم  یعسکر و امام حسن یالنق ی امام علینيم و پس از صرف ناهار بحرم عسکریشد

 دا شد، وىلیبردم و حال خوش پ ار لذتیت آن مکان مقدس بسیروحان ارت آن حرم مطهر و وضع ساختمان ویز

  .متأثر شدم یلیباشند خیعالقه بدان مقام مقدس م یاز غربت آن دوبزرگوار که خّدام آنان هم غالباً اهل سنت و ب

و پشت سـر  علیه السّالم  یالنق یح مطهر سه قرب پشت سر هم قرار گرفته، قرب جلو مرقد حضرت امام علیدر ضر     

ز قـرب یـ پـا ننيباشـد و در پـائیسر نرجس خاتون مـادر واالگهـر حضـرت قـائم عجـل مو پشت  یعسکر امام حسن

ح آن متصـل یاسـت کـه ضـر علیـه السّـالم  یالنقـ یخواهر امـام عل علیه السّالم مه خاتون دخرت حضرت جواد یحک

  .باشدیح آندو بزرگوار میبضر

کـه آنحضـرت در آنجـا  یجـل و چـاهارت مقام حضـرت قـائم عیضۀ ظهر و عصر بزیارت و اداء فریپس از ز     

ان یشـواین و پیـم و بر غربت ائمـه دیارت نموده نماز خواندیم و زیشده است رفت یبت فرموده و از انظار مخفیغ

م یدانیـقتاً ما افراد بشر بطور اکثر قدر بزرگان خـود را نمیم، حقیافسوس خورد یلیخ و ظلم ابناء روزگار نيقیراه 

م و یدهیـم بسـنگ ظلـم و جفـا آنـان را آزار مینائل گرد یوضات معنویم و بفیبهره بر آنکه از وجود آنان یو بجا
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ب اسـت و یـز غریـحرم مطهر آنهـا ن علیه السّالم  ینيبعض بزرگان مانند عسکر یو حت! میآئ یدرصدد قتلشان بر م

ل و درخواسـت از جـز سـؤا یباشند بنام خدّام در آنجا جمع شده و کـاریستند و از اهل سنت میکه معتقد ن یجمع

 یداد و جمعـی میريآنجا را تغ ن موضوع توجه نموده و خدّامیزوّار ندارند و چقدر مناسب بود که دولت عراق بد

کـرد و یمعمـول اسـت ممنـوع م یلـیان خـدّام آنجـا خیـنمود و سـؤال را کـه در می مینيخدمت تع یعه را برایاز ش

در  یشوند بتواننـد چنـد روزیارت عتبات مشرّف میراه دور بز که ازینمود تا کسانیش زوار را فراهم میوسائل آسا

توقف نکنند چنانکـه امـروز  یادین مدت زیشود که وافدیسبب م یب کنونیارت بگذرانند، چون ترتیز یآنجا برا

چـون  ز هرچند که خوش گذشـت وىلیکنند، بر ما نیشرت توقف نمیا دو روز بیک روز یمعمول است که زوار غالباً 

ل یـن مـدت قلیـدر ا م وىلیشرت توقف ننمـودیک روز بیم ی عجله داشتنيام اربعیدر ا یمعلّ یبکربالرّف تش یبرا

  .میه را در آنجا بجا آوردیومیم و فرائض یوقت را مغتنم دانسته غالباً در حرم مشرّف بود

  

  موزه سامره و منار متوكل

 یلـین مـوزه خیـم، ایآخـر شـهر واقـع اسـت رفتـدن موزۀ سـامره کـه در ید یپس از مراجعت از حرم مطهر برا     

ظـروف کـه  ها و بعضیبر شود و گچیده میسامره در آنجا د یها اء مکشوفه از خرابهیاز اش یکوچک و فقط مقدار

ۀ یـشـود و از ابنیده میـه متوکـل نامیـدن منار متوکل که در عراق ملویبدسپس  شود،یدا شده مشاهده میها پ از خرابه

  .میمنار رفت یتا باال یدانیش یم و نگارنده و آقایمانده رفت یکه تاکنون باقعباس است  یزمان بن

 یهائ پلـه یون داراريباشـد راهـش از بـیکصد و هفتاد گـز میاحه است یالس که در بستانین منار بطوریارتفاع ا     

 یلـیر و دور آن خک آجـیـهر پله فقط بقطـر  یسد و در ابتداء بلندريکند تا بباال میاست که باطراف آن گردش م

ود ريآن م یشود و چهارصد و نوزده پله تا باالیاد میز یج کم و ارتفاع قدریع است و وسعت آن در باال بتدریوس

  .داستیپاطراف از آنجا  یها و شعاع دائره سطح آن در باال در حدود دو مرت است و منظره

کــه در ین منــار بطوریــا یال رفــت، و بنــاســوار شــده بــر آن بــا یبــر اســرت یصــفول یســند شــاه اســمعینویو م     

ه متوکـل معـروف و در یـم در آنجا بنـام ملوّیگفت همانطور که باشد توسط معتصم بوده وىلیاحه مذکور میالس بستان

ت یـسـامراه حکا یمیاسـت کـه از شـهر قـد یهائ داننـد، و در اطـراف آن خرابـهیاو م یز آنرا از بناهایان مردم نیم

  .کندیم
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  دمحمديس

 علیـه السّـالم  یالنق یارت امامزاده محّمدبن علیزل بقصد یصبح روز بعد پس از تشرّف بحرم مطهر با اتوموب     

ا رخـت یـم، آنجنـاب در زمـان پـدر بزرگـوار خـود از دنیحرکت کـرد علیه السّالم  یعسکر برادر بزرگرت امام حسن

  .دبان چاک کریگر علیه السّالم  یعسکر بربست و در وفات او امام حسن

ل بـن جعفرالصـادق یدانستند و بلکه بنا ببعض اقوال ماننـد اسـماعیق امامت میعه چون او را الیاز ش یجمع     

ل بن جعفـر جـزء یت بود لذا او را امام قائم دانسته و او را با محسوب داشنت اسماعیمنصوص بوصا علیه السّالم 

ت یا رفـت و در مشـیـات پـدر بزرگـوار از دنیچون در ح ده مایبعق گفتند، وىلائمه، امام دوازدهم و موعود منتظر 

 علیه السّالم  یحسن بن عل علیه السّالم  یه پس از حضرت هادیت کلینطور مقدر شده بود که صاحب والیا یاله

ست چنانکـه ین یدمحمّد شکیقدر س در جاللت دا نشود، وىلیراد پیشبهه و ا یبعض یافت تا برایباشد او وفات 

  .باشدیمورد قدح است و بکّذاب معروف م برعکس ۱جعفر گر اویدبرادر 

دمحمّد یاکنـون بنـام خـود سـ آن بلـد بـوده وىل یاست که نام اصـل یا باشد قصبهیدمحمّد میکه مدفن سیمحل     

 فاصـله دارد و مـردم اطـراف و اعـراب نيکـاظم ب هشت فرسخ تا سامراه و پـانزده فرسـخ تـایمعروف است و قر

رتسـند بآنچـه متعلـق باوسـت یبت و عظمت او خوف دارند و معروف اسـت کـه میوند و از هريارتش میعموماً بز

  .طلبندیربند و حاجت میم یادیز یایهدابزنند و  یدستربد

کـه شـده بـود جـادّۀ آن کـه از  یادیـز یم بظهر مانده از سامراه حرکت نموده و بواسطه بارندگیساعت دو و ن     

اده یم که پیفت و در چند جا ما مجبور شدريبگل فرو مل یبود و اتومب یگل و ال نشده پر از ريطرف دولت هم تعم

اورد و باالخره پس از یون بريت کرد نتوانست آنرا بیبگل فرورفت که هرچه سائق جد یکجا بطوری یم و حتیشو

ون رين آب بآن را از آ یادیزون آورده و با زحمت رين آن را از عقب بیاد و بسنت طناب و کمک مسافریزحمت ز

م یخواسـتیم و چـون میدمحمّد شدیم بعدازظهر وارد سیکساعت و نینجهت ما یبرد، و تمام جادّه خراب بود و ازا

زاده  بمـزار امـام یم لـذا فـوریداشـت برسـان ک فرسـخیـستگاه راه آهن کـه یساعت سه بعدازظهر خود را با یبرا

  .میون آمدريم و بیارت نموده و نماز خواندیمشرّف شده ز

                                                 
 .سالگی از دنیا رفت ٤٥در  ۲۷۱جعفر در سال - ۱
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هـذا «: ن اسـتیـح نوشـته شـده اینمـوده بـر ضـر ی آنجـا سـعريکه در تعم ینوراالسالم  ثقةکه توسط یا بهیکت     

ل یـالشـان جل میعظ علیـه السّـالم  یالهـاد یالحسـن عل یجعفرمحمدبن االمـام اب یل ابید الجلیمرقدالس

 یمحمدالزک یه ابیاخ یص ابوه علن یفلما توف علیه السّالم ه یعة تزعم انه االمام  بعد ابیالقدر کانت الش

ه یـنـة طفـال و قـدم علیالمد یابـوه فک امـرا خلفـه یشکرا فقد احدث ف للّهو قال له احدث ل علیه السّالم 

و  یتسـعة فراسـخ مـرض و تـوف یعلـ ۱الحجـاز و لمـا بلـغ بلـد الرجـوع اىل سامراء مشـتدا و نهـض اىل یف

 یعل یه قدشـق موسـیـجـواب مـن عابـه عل یف قـاله ثوبه و یشق ابومحمد عل یمشهده هناک و لما توف

  .»ني بعدالمأتني و خمسنيحدود اثن یه هرون و کانت وفاته فیاخ

از اعـراب هـم  یاست و جمعـین مهیوارد یاست که برا یحجرات یحرم در وسط صحن واقع شده و صحن دارا

  .در آنجا سکونت دارند

م و سـاعت یحرکـت کـرد) محطه(ستگاه یل بطرف ایومبضۀ ظهر و عصر با همان اتیفر یارت و ادایپس از ز     

م و یم حرکـت کـردیآهـن در سـاعت سـه و نـ م و بـا خطیوارد شد و ما معطل نشد یآهن هم فور م، خطیدیسه رس

را  یفرهنگ د رانتظار ما بودند چون بنا بود اوراق یم، موقع ورود بمهمانخانه آقای شدنيساعت شش وارد کاظم

  .میۀ آنها بودیم مشغول تهیم لذا تا ساعت هشت و نیه کنیدر شرطۀ عراق الزم است تهها  ثبت تذکره یکه برا

مـت یآهن بطـرف کـربال عز با خط ینیام یآقا ینگارنده بهمراه یصبح روز بعد جدّه و عمه و خانوادۀ عمو     

م و یمصـر رفتـشـان بسـفارت یبـا ا فرهنـگ تلفـن نمـوده و بعـداً یبآقـا یملک صالح ینمودند و نگارنده با آقا

م و در آنروز ی مراجعت کردنيم بعدازظهر بکاظمیکساعت و نیم، و یزا نمودیرفنت بمصر و یخود را برا یها تذکره

 یسـابق عـراق کـه بگرمـ یبود و هوا هم نسبت بهوا یگر غالباً بارندگید ی روزهانيد و هم چنیباریباران مرتب م

  .معروف است سرد بود

  

  نیالد دهبةیس یآقا

د یسـ یضۀ مغرب و عشاء بقصد مالقات آقایفرهنگ آمدند و پس از تشرّف بحرم مطهر و اداء فر یصر آقاع     

  .میالسالم رفت هماین علی شده بود در کتابخانه آستانۀ جوادینيکه قبالً وقت تع یشهرستان نیهبةالد

                                                 
  .تکلمه بلد نام همان محل بوده اس- ۱
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امـروز معـروف و مشـهور ق آن بـا وضـع یـو تطب ینـیت علـوم دیدر فضل و دانش و جامع نیهبةالدد یس یآقا     

بـن  یدبن علـیـشان به زیباشند، نسب ایمشهور م یملقب و بشهرستان نیهبةالدو به  یشان محمّدعلیباشد، نام ایم

 یند مولد سلمان پارسـیگویاز توابع اصفهان است که م یم ده چهیسد و شهرستان نام قدريالسالم م هی علنيالحس

در ) ۱۸۸۳مـه  ۱۹( یقمـر ۱۳۰۱ماه رجـب سـال  ۲۳در  ۱دیجناب سست، یصحت و سقم آن معلوم ن ز بوده وىلین

الت پرداخـت و پـس از یل تحصـیل و بعداً در نجف بتکمیتحص را نزد پدر یده و علوم مقدماتیسامره متولد گرد

نمـود و در  یفراوانـ یعملـ یو کوششـها یو زبان یکرد و مجاهدات قلمیانت کوشش میغ دیآن همواره در راه تبل

ئـت وزراء یصـل پادشـاه عـراق در هیل دولـت عـراق باصـرار ملـک فیدر اوائل استقالل و تشک یمرق ۱۳۴۰سال 

ز کـه بنـام مجلـس یـتم وان عـاىلیـاست دیبر ۱۳۴۲و در سال د یداخل شده و بوزارت فرهنگ عراق منصوب گرد

مجلـس انتخـاب  ینـدگیو بعـداً بنما یدر آن شـغل بـاق ۱۳۵۳دند و تا سـال ی گردینيشد تعیده مینام یز جعفریتم

 نيکتابخانـۀ آسـتانۀ کـاظم یۀ کتـب بـرایـف و تهیف و تصـنیستند و بتـألیوارد ن یدولت یفعالً درکارها شدند وىل

 یصحن مطهر بـرا یۀ جنوب شرقیدر زاو یشده و محلشان ین بتوسط ایس کتابخانه جوادیباشند و تأسیمشغول م

 یمبـتال بچشـم درد سـخت ۱۳۴۲کنند، آنجنـاب در سـال یم یرائین پذیز در همانجا از واردیده و خود نیه دیآن ته

رفـت و مـؤثر واقـع نشـد و معالجـه  یز بـرایـه نیبسـور ینکرد و حت ید و معالجات اثریشده و چند سال طول کش

  .خود ادامه داد یعلم ی حال بکارهانيدرع د وىلیع گردیشان ضایباالخره مردمک چشم ا

فات یقت از تألیحق یک جلد کتاب تجلّیشان مالقات نموده و یاز انگارنده در طهران  یشمس ۱۳۱۷در سال      

له وعـده داده  لطف کنند و معظم یادگاریک دوره یخود فات یم نموده و تقاضا کردم از تألیخودم خدمتشان تقد

  .باشدیاد میز یلیشان در علوم مختلفه خیفات ایکه از بغداد بفرستند و بعداً آنها را فرستادند و تأل

ک جلـد یقت چاپ دوم و یحق یک جلد کتاب تجلیم و یشان رفتیبمالقات ا یدانیش یز با آقاین سفر نیدرا     

ت محبت یمۀ آنست اهداء نمودم و نهایز ضمیف نگارنده نیتأل یسی چاپ دوم که رسالۀ خواب مغناطنيالنائم هیتنب

از آنهـا در کتابخانـه موجـود بـود  یاریفات هر دو جّد بزرگوار و حضرت والد را سؤال کردند و بسـینمودند و تأل

نـد، از جملـه نگارنـده نـام کتـاب یه نمایـادداشت شود تا بعداً تهیهم که موجود نبود دستور دادند که  یچند جلد

انـد،  ز آنـرا امضـاء کردهیاز علماء ن یکه جمعاک است یدن تریذوالفقار را ذکر نموده گفتم موضوع آن حرمت کش

                                                 
  .قمری بدرود زندگانی نمودند ۱۳۸٦شوال سال  ۲٥در - ۱
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دن مجـاز بلکـه ممـدوح یاک کشیر سالسل تریکردند که در سلسلۀ ما مانند سایگمان مشان تعجب نمودند چون یا

شان است و یو دستور ااک در گناباد و خراسان اجازه یوع تریکردم که علت شیمن تاکنون گمان م: است، و گفتند

که در ید جز کسانچکس را لعن کننیمعمول نداشتند که ه یاکنون اشتباه من رفع شد، نگارنده گفتم مرحوم جدّاعل

همـا اثـم یسـر قـل فیالخمـر و الم سـئلونک عنیه یل آیدر ذ یاکیراجع به تر ده وىلیحاً رسیآنها صراخبار لعن 

ذکر فرمـوده و  یاک شرحیدن تریبطور استطراد راجع بمضار کش و منافع للناس و اثمهما اکرب من نفعهماريکب

 یکن بـرایشـرت اسـت لـیگنـاه آن ب متصور هسـت وىل یخمر نفع یبراه مستفاد است که ین آیاز ا: اند که ان کردهیب

باشـد، پـس از آن یشـرت از خمـر اسـت و ماننـد خمـر حـرام میب یلیست و مضار آن خیمتصور ن یاک اصالً نفعیتر

جـزء محرّمـات  در سلسـلۀ مـا ممنـوع و یاک بطـورکلیرنو استعمال تریاز هیشارب یه و علیعل للّها فلعنة: فرموده

  .ستیکم و اگر هم باشد متظاهر بآن ن یلیخ یاکیما تر یان فقرایاست و در م

و امتنـان نمـوده و خـواهش کردنـد کـه چـون  یشان شد و اظهار خوشوقتی انيموجب تحس یلیان نگارنده خیب     

شـان بفرسـتم تـا از یا یکتاب ذوالفقـار را بـرا سندینو یاک رساله میتر یو اجتماع یراجع بمضار و مفاسد اخالق

از سـادات محـرتم موسـوم بـه  یکـیشـان بـودم یکـه خـدمت ایند و استشـهاد کننـد، موقعريز کمک بگیب آن نمطال

سـؤال نمودنـد؟  یحـائر لّلـهخ عبدایحـاج شـ ی مرحـوم آقـانياز نگارنـده راجـع بجانشـ یمولـو یدمحمّدمهدیس

داشـتند بـا عظمـت  ارشـادنبـوده و فقـط اجـازۀ  سلسـله یاصل یشوایشان چون پینکه ایبرا یمبتن ینگارنده شرح

راجـع بـه تصـوف و  یشـان سـئواالتیند، سپس ای نماینيتع یستیخود نبا ی برانيکه داشتند جانش یو معنو یصور

د که از ائمۀ زمـان خـود یباب و سپس راجع بمعروف و جن نیدر یآن نموده و نگارنده بقدر فهم خود شرح یمبنا

  .ندت مالطفت نمودیشان هم نهایمجاز بودند عرض کردم و ا

 مشرّف هستم شـبها خـدمت نيکه در کاظم یتا موقع: فرمودند که نیالد لّلها هبةد یس یع نموده و آقایسپس تود     

شان رفتم و دستور یضۀ مغرب و عشاء بمالقات ایفر یز که شب جمعه بود پس از ادایشان برسم، لذا شب بعد نیا

  .م شده بودیب علوم تنظیدو جلد بود که بطور ترتمالحظۀ نگارنده آوردند و آن  یدادند فهرست کتب را برا

  

  يمتحف القصرالعباس

م، یک وزارت دفاع واقع شـده رفتـینزد یابان کوچک فرعیکه در خ یصبح ببغداد رفته و بمتحف قصرعباس     
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آن  یباشد و فقـط بعـض قسـمتهایسابق م یکار ظرافت یها م و از نمونهیقد یز از ساختمانهاین متحف نیمحل ا

ب یـکوتاه که تمام آن همان وضـع سـابق و ترت یسقفها یز دارایآن ن یو اطاقهااند   نمودهرياً تعمريب شده اخخرا

 للّهکــه در زمــان ابــوجعفر منصورالمستنصــربا یک اطــاق نمونــۀ جســریــدهــد، در یم را نشــان میقــد یســاختمانها

ده یـاز آن موجـود اسـت د یشده و آثار ساخته شده و اکنون خرابدر راه سامره  ۶۲۹در سال  للّهپسرالظاهر بامرا

کربال که اصل حصـار قبـل از قـرن  یلومرتیک ۵۷ضِر در یبنام اُخَ یگر نمونۀ حصار شهر کوچکیشود، در اطاق دیم

گر نمونۀ ید یشود، در جایاز آن موجود است مشاهده م ی رفته و مختصرنيساخته شده و اکنون از ب یسوم هجر

شـود، در یسـامره کشـف شـده مالحظـه م یها ر خـاک از خرابـهیکه از ز یهائیبر گچه متوکل و یمسجد سامره و ملو

در  ین علیح امام نورالدیز ضریاند و ن ت آوردهیکه از شهر ه یاست مربوط بقرن هشتم هجر یهائیگر کاشید یجا

گچ از است از  یگر خطوطیشود، در محل دیده می دنياز حرم کاظم یمیک لنگه درب قدیو  ۹۲۵در  یت متوفیه

جامع مرجان است که مربوط بقـرن  یکار ه ساخته شده و گچیمدرسۀ مستنصر یبرا ۶۳۰خ یزمان مستنصر که در تار

  .باشدیهشتم م

باشـد یم میکـه از نفـائس صـنعت قـد یاز مسجد موصل مربوط بقرن ششم هجـر یسنگ یبۀ محرابهایز کتیو ن     

سـنگ  یروبـه نوشـته شـده و مرکّـب را یسـنگ کت یقرآن با خـط مرغـوب رو اتیک قسمت آن که آیمخصوصاً 

  .اند آورده ۱نوشته شده و آنها را از جامع بزرگ شهر موصل یهم با خط کوف یاند و مقدار پخته

گـر یسنگ د یده و رویباشد که خطوط آن از سنگ تراشیم یهائ بهیو کت یسنگ یز محرابهایگر نید یو در جا     

ز بــا یــن یگــرید یباشــد و محرابهــایم یدیــع یصــنا ین شــاهکارهایبــزرگرتک و از یــماننــد موزائانــد  داده یجــا

   .شودیش از اسالم مشاهده میه مربوط به پريح یهایبر مربوط به قرن ششم و هفتم و گچ یهایبر گچ

کـه  یگـر خطـوطیو در اطـاق د یها و سنگ قربها مربوط بعصر طولـونیبر ها و گچ گر نمونۀ حوضید یدر جا     

اسـت  یشود و در وسط عمارت حوضیده میصاحبان قبور و مربوط بقرن هشتم است د یه و اسامقبور نوشت یرو

  .دا شده استیشهر سامره پ یها ت که از خرابهیاز گران

ه غـرب اسـت و نمونـه یـام یبن ینمونۀ قصرالحمراء در شهر اندلس که از ساختمانها یدرب ورود یکیو نزد     

  .شودیده میاز شهر سامره د یقسمت

                                                 
  .شهر موصل چون به قسمت کوهستانی نزدیک است غالب ساختمانهای آن مانند شهرهای سوریه از سنگ میباشد- ۱
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  فهيابوحن

فـه کـه معـروف بامـام اعظـم اسـت یون آمده و پس از صرف ناهار بمسـجد و آرامگـاه ابوحنريسپس از آنجا ب     

 رينظـ یآن سـاخته شـده و مسـجد بزرگـ یصـل بـرایدر زمـان ملـک ف یحیمجلل و ضر یلیساختمان آن خ م،یرفت

 یت خـوبیـباشد بـا نهایز میکروفون نیآن م یکه باال یخ عبدالقادر در آنجا بنا شده و منرب بلندیمسجد و مقربۀ ش

  :نوشته شدهت ین بیاند و بر سر در عمارت ا ساخته

 فتــةًیســلوه تضــرعاً و ادعــوه خ
  

 فـةًیحن یو بعد اسـرتحموا البـ 
  

فـه یرا ابوحنیـده زیـنام موسوم گردن یفه بدین قسمت از شهر معروف به المعظم است که بمناسبت قرب ابوحنیا    

بـوده،  یرانـیۀ اهل سنت و بامام اعظم معروف است، نامش نعمان پسر ثابت اهل کوفه و در اصل ان ائمیبزرگرت

ج بمناصـب یبـود سـپس بتـدر علیه السّـالم متولد شد و مدتها شاگرد حضرت صادق  یدر حدود سنه هشتاد هجر

نمـود، یالفـت ممنصـور مخداشـت و بـا ابـوجعفر  یدیـد، در بـاطن مـذهب زید و مورد توجه عامه گردیه رسیشرع

وفـات  ۱۵۰کننـد در سـال یب از او نقـل میـعج یدانسـت و فتواهـایز میاس و استحسان را در احکام شرع جـایق

  .افتی

  

  يبشر حاف

از زهّـاد و  یم بشر حـافیک همان محل واقع است رفتینزد یکه در مسجد کوچک یارت قرب بُشر حافیسپس بز     

از  علیه السّـالم حضرت کاظم  ید روزیگذرانیغداد غالباً بلهو و لعب متش ابونصر بوده  در بیقت و کنیطربزرگان 

ون آمـد حضـرت سـؤال فرمـود رياز در خانـه بـ یزکـی کننين بـیـد دریگذشت و آواز لهـو و لعـب شـنیدر خانۀ او م

کـرد و یم یخـدا یبود بندگیاگر بنده م یا بنده؟ گفت آزاد است، فرمود راست گفتین خانه آزاد است یصاحب ا

ه را گفـت بُشـر متنبـه یزک شرح قضـید؟ کنیر آمدن را پرسیز باندرون رفت بشر سبب دینمود، چون کنینم یفرماننا

شـه یده در قـدمش افتـاد و توبـه نمـود، و از آن ببعـد همید و خـود را بآنحضـرت رسـانیـون دوريبرهنه ب یشده پا

ا و توجه بخدا مشغول بـود، ید و ترک دنات خود بزهید و در تمام مدت حیمعروف گرد یرنو بحافیپابرهنه بود از
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غالـب  افت وىلیشرف توبه  علیه السّالم  نيبن الحس ین علیالعابد نیاند که خدمت حضرت ز هم ذکر کرده یبعض

االول   عیـمتولـد شـد و در رب ۱۵۰اند، بشربن حارث بنا بقـول ابـن خلکـان در سـال  ۀ اول را ذکر کردهی نظرنيمورخ

نـد در یگو یا رفتـه و بعضـیـنـد در بغـداد از دنیگو یبعضـ: سـدینوی منيمجـالس المـؤمن افت، دریوفات  ۲۲۶سال 

  .بنام او معروف است یز مزاریاز دهات شوشرت ن یکیسد در ینو یکه میشوشرت فوت شد و بطور

  

  يشبل

بـوبکر خ ایقربسـتان مقـربۀ شـ یم و در انتهـایفه واقع است رفتیسپس بقربستان معظم که در پشت مقربۀ ابوحن     

 یبعضـد بـوده نـامش دلـف بـن جحـدر و یـم، آنجنـاب از بزرگـان عرفـاء و معاصـر بـا جنیارت نمـودیرا ز یشبل

 و در بغداد خدمت نياز دهات فرغانه خراسان موسوم به شبله بکسر ش یکیاند و اصل او از  ونس گفتهیجعفربن 

 ید و دارایجذب و شور بمرتبه کمـال رسـده و در حال ید رسیده توبه نمود و بدستور او خدمت جنینسّاج رسريخ

  .افتیوفات  ۳۳۴حجه سال ید، در اواخر ماه ذیدرجۀ کشف و شهود گرد

کـه از  یفرشچ یدمصطفیحاج س یو مالقات آقا یدحسن فرشچیحاج س ید آقایبازد یروز جمعه صبح برا     

م، و یم رفتـیناهـار موعـود بـود یه برافرهنگ ک یم و از آنجا ببغداد منزل آقایشان رفتیطهران آمده بودند بمنزل ا

مشـرّف بفقـر شـده و بـا محبـت  هیـللّها نعمةش خاکسار بوده و بعداً در سلسـلۀ یز که قبالً از دراویش مستور نیدرو

م و بعـداً یش هم منزل ما آمده بود طبق خواهش ما آمـد و تـا سـه سـاعت بعـدازظهر در آنجـا بـودیاست و شب پ

الملـل اول در آن  نيفاتح بغداد در جنگ ب یسیس که مجسمۀ ژنرال مود انگلیت انگلدان سفاریون آمده و از مريب

اً جسر ريسها ساخته شده و بجسر مود معروف بوده و اخیرا که در آنجا بتوسط انگل یجسرنصب است عبور کرده 

 نائـب نيومـکـه د ید عمرویخ اجل محمّدبن عثمان بن سعیم و از آنجا بمزار شیدیده دیصل موسوم گردیملک  ف

) یالشـرق( یالشـرج معـروف ببابم و قـرب او در محلـه یذکر کـرد است و قبالً یبت صغریدر غ) ع(حضرت قائم 

باشد و ین اطاق میع و چندیصحن نسبتاً وس یر وکالء است و دارایتر از مقابر سا م، مزار او مجللیواقع است رفت

ارت یـشـود پـس از زیم یخوان روضـهز مرتب یجمعه ن یاند، عصرها در آنجا نموده یاتريعه تعمیان شیبعض از اع

  .می مراجعت نمودنيبکاظم

ب یـکـه نسـبت ارادت بـه حب یخ داودطـائیشـ: اد اسـت ماننـدیـز در بغـداد زیگر نیاء و دانشمندان دیقبور اول     
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 ین سهروردیالد خ شهابیو ش یز نموده است و حارث محاسبیدرک خدمت او ن یداشته و معروف کرخ یعجم

خ یو کتـاب مرصـادالعباد و شـ ی فارسـريه بزرگوار صاحب تفسیفق ین رازیالد خ نجمیمعروف و ش یم اشراقیکح

  .اند بزرگ بوده یکه از عرفا یاحمد مسروق و ابوالحسن خضر

  

  كربالء

ت شـوق یـ بطـرف کـربالء بـا اتوبـوس بـا نهانيماه از کـاظمیست و دوم دیمطابق بصفر صبح روز شنبه هشتم      

  .لومرت استیست کیبصد و آهن در حدود   بخطنيم، فاصله کربالء تا کاظمیردحرکت ک

م و یکـربالء اسـت گذشـت یب که چهـار فرسـخیز از مسیه عبور نموده و بعداً نیه و اسکندری راه از محمودنيب      

 ینفـوذ ک که شخص محرتم و بـاید سرکشید محمّدسعیم و بمنزل آقا سیکساعت از ظهر گذشته وارد کربالء شدی

  .میاست وارد شد

 عاشورا و منظرۀ نياست و داستان خون زیانگ ار حزنیشوند بسیارت وارد آن میکه بقصد زیکسان ین شهر برایا     

سالکان  راه خدا و عاشـقان آن درگـاه و  یان آن سرمشق بزرگ برایرا که فدائ یخیز آنروز تاریانگ تأثرآور و حزن

  .آورد یاد میز کامل بودند بین ینیو د یاجتماع و ی در تمام مراحل اخالقنيهم چن

 یدن شـهریـاز د یسـتیداننـد بایم علیه السّالم  نيو حسريزنند و خود را پیکه دم از محبت بزرگان میدلهائ یآر     

بـوده متـأثر  یع نـاگواریزدان و اهـرمن و شـاهد وقـایـو مرکز جنگ نور و ظلمـت و  یآباد یابان بیب یکه در زمان

  . مقدس در اعماق وجود آنها اثر کندنيطرۀ جانسوز آن سرزمشوند و خا

آن کور بابل بوده و  یامروز برآنند که نام اصل ۱نيمحقق  اختالف است وىلني مورخنين نام بیه بایدر وجه تسم     

مجموعه دهات بابـل داشـته کـه مرکـب  یشهر با عظمت بابل بود و معن یرا از نواحیۀ بابل است زیآن ناح یمعن

ه یو شـف ۲قرب عون اسد، در قسمت شماىل یغاضره از بنه مسکن طوائف یه و غاضریک سدّهندینزد ینویوده از نب

گفتنـد و کـربال یبخت نصر بوده وعقر بابل هم ممنازل  یها خرابه  مفتوحه و فاء مکسوره، وعقر که نام محلنيبش

                                                 
کتاب و  ۱۳۰رجوع شود بکتاب پیشوای شهیدان بقلم معزی دزفوىل ترجمه ابوالشهداء تألیف عباس محمودالعقاد چاپ طهران ص - ۱

  .۹٤اللّه شهرستانی ص  عظمت حسینی بقلم علريضا خسروانی ترجمه نهضة الحسني تألیف آیة
اند و آن تقریبـاً در  بن جعفرطیار گفته بن عبداللّه بن ابیطالب و بعضی عون بن علی اند قرب عون درباره عون اختالف است بعضی گفته- ۲
  .کیلومرتی کربال واقع است ۱٥
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بابل جمع ناوس کـه ظـروف  یستان عمومس قربیه و کربله در جنوب و مشرق کربال و نواویغاضر یدر شمال غرب

 ريبـوده و بعـداً حـ ی گـود پسـتنيگذاشتند و حائر که زمیان مردگان خود را در آنها میاست که بابل یا چوبی سفاىل

ن دهـات را کـور بابـل یـباشـد، مجموعـۀ ایم علیه السّالم  نيبدون فلا خوانده شده و امروز محل حرم حضرت حس

امـروز  یشـده و کـربالیه کـور بابـل محسـوب مین قریم که در اصل عقر بابل بوده آخریقد یه کربالیگفتند و قریم

  .باشدیها م هین قریشرت ایباً شامل بیتقر

ز یـنـو سـاز هـم دارد آب آن ن یآن آسفالت شده و عمارتها یابانهایعراق خ یر شهرهایز مانند ساین شهر نیا     

ف اسـت، یـت نکـردن نظافـت کثیـه و رعایـت و آمـد اعـراب بادبواسطۀ رف شده وىل یکش ر شهرها لولهیمانند سا

در صحن و  یف بود و حتیکث یلیم و موقع ازدحام اعراب بود خی که ما در آنجا مشرّف بودنيام اربعیمخصوصاً ا

عبور نمـوده وارد برهنه  یانداختند و پایسنگها م یرو ینیکردند و آب دهن و بیت نظافت نمیز رعایحرم مطهر ن

ها را هم با خـود داشـتند و چـون در  دند و بچهیخوابی در همانجا منيدر چند شب اربع یشدند و حتیم حرم مطهر

 یاز آلـودگ علمـاء در آن چنـد شـب صـحن مطهـر را خـاىل یرنو بعضـیـنظافت نداشتند ازت یز رعایآن قسمت ن

  .ندکردی مريگرفتند و تطهیرنو پس از آن چند روزه حرم و صحنها راکر میدانستند، ازینم

ن موضـوع توجـه یبجا است که دولت عراق نسبت بد یلینطور بود و خیباً همیز تقریاشرف ن حرم مطهر نجف     

  .ج بوظائف خود آگاه شوندیگوشزد کند تا بتدررا بمردم  یو بهداشت ینید ودستورات دیتام بنما

الفــدا مشــرّف شــده و  لــه یو جســم یدالشــهداء روحــیمــا پــس از اســرتاحت و صــرف ناهــار بحــرم مطهــر س      

علیـه   نينمود و فاجعـۀ حسـ یبی عجريان بود در ما تأثیع نمایت و عظمت و آثار شهادت که از آن بارگاه منیروحان

 د کـهیـبالیزند بر خود میم یوار آن عمارت مقدس که با عرش کوس برابریا که در و دیرا بخاطر آورد و گوئ السّالم

آنهـا رشـک  ی نموده که تمام پاکان بر فداکارنيرا در خود دف یشاهوار یرهارا در آغوش گرفته و دُ یابدان پاک

 بـوده و رينظ یخ بـیاسـت کـه در همـۀ جهـان و همـۀ ادوار تـار ی مقدس آرامگاه سربازان نامدارنين زمیربند، ایم

  .ت بودندیر صفات حسنۀ انسانیو سا یمظهر کامل فداکار

ها فخر کند و بلکـه بـر  نيپاک شده بر همۀ زم یآن جانها یشگیمگاه همنکه آرای بواسطۀ انين زمید ای، بایآر     

  :دیازدهم محرم بگویمهر و ماه ببالد و در شب 

ـــ  مــــاهیرویــــنکــــوتر بتــــاب امشــــب ا ـــن کن ـــه روش ـــا یرو یک ـــاهی  ن بزمگ
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ـــب ا ـــاب امش ـــه افالکیبت ـــه ک ـــم  انی

ــــــب ــــــاکس ــــــندۀ تابن  ا شــــــمع رخش

 ختـــــــــهیگر آمیکـــــــــدیفـــــــــان بیحر

ـــــه ز دســـــت یســـــاق یکســـــویب  برفت

 ل خداونــــــــــدگاریــــــــــنــــــــــد خلیبب

 سر از غرفه آرد برون علیه السّالم محمّد 
  

ــــــه ب ــــــخاک یننــــــد جانبــــــازیب  انی

 ز بــــاد حــــوادث فــــرو مــــرد پــــاک

ـــــدح ر یصـــــراح ـــــته ق ـــــه یشکس خت

ـــو ـــت یز س ـــاده مس ـــرب افت ـــر مط  دگ

 خـــــود شـــــود شرمســـــار یز قربـــــان

 اش غـــرق خـــون نـــد جگـــر گوشـــهیبب
  

 یم بـن موسـیارت قـرب ابـراهیـب و زیـو شـهداء و حب لّسـالمعلیـه ا  نيارت مرقد مطهر حضرت حسیپس از ز      

ضـۀ ظهـر و عصـر بحـرم حضـرت یفر یقتلگـاه و ادا یگـودارت یت و زسر مدفون اس یباالالکاظم که در رواق 

  .میمشّرف شد علیه السّالم العباس  الفضل یاب

اندازد که یم ید فداکاریرشز اد سربایارت کننده را بیت خاص است و زیعظمت و روحان یز داراین مقام نیا     

ها را متحمـل یتمـام سـخت یفـه مقـدس سـربازیدن بمقصد و اطاعت اوامر محبـوب خـود و انجـام وظیدر راه رس

ت یـن جنایخود که بـاالتر یانت بموالیا بود خیاو مه یش براید و با آنکه در طرف مقابل تمام وسائل آسایگرد

ح داد احساسـات و شـور یه ترجیویه دنیو شهادت را بر لذات فانبود ننمود  یو سرباز یو اخالق یو مذهب یروح

  :ستین مکان مقدس در ما بروز کرد قابل شرح نیکه در یو شوق

 انیـم عشق را شرح و بیهرچه گو
  

 م خجل مانم از آنیچون بعشق آ 
  

دالشـهداء یس صـحن حضـرتک یـاست و در نزد ی با محبتريکه فق یاصفهان یمانیم ایزا ابراهريم یبعداً آقا     

آقـا  یآقـا حجةاالسـالمدارد مالقات نمـوده و بعـداً  یح فروشیالحاجات دکان تسب یجنب باب قاض علیه السّالم 

حاج  یبرادرزاده مرحوم آقا ین مازندرانیالعابد نیخ زی پسر مرحوم حاج شنيخ حسیخ احمد پسر مرحوم آقا شیش

ابـراز محبـت و مالطفـت  یلـیم و خیشـان بـودیر خدمت اد یدن آمدند و چندیبمنزل ما بد یحائر للّهخ عبدایش

  .نمودند

 یم و در تمـام مـدتیمشرّف شد علیه السّالم دالشهداء ینماز مغرب و عشاء بحرم مطهر حضرت س یادا یبعداً برا

 علیــه السّــالم  للّــهعبدا یم نمــاز مغــرب و عشــاء و صــبح را در حــرم مطهــر حضــرت ابیکــه در کــربال مشــرّف بــود

 یلـیش از آن کـه خی و روز پـنيم فقـط روز اربعـیالفضـل بـود یو نماز ظهر را غالباً در حرم حضرت اب میخواندیم
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  .میازدحام بود موفق نشد

با محبت  یلیخادم که از فقراء و خدکاظم قفطون یاستحمام رفته و بعدازظهر بداللت آقا س یروزبعد صبح برا    

را توبـۀ او و یم زین جوانمردان عالم بدانیم از بزرگرتیتوانیار را مم، آن بزرگویارت حّر رفتیز یاست با درشکه برا

  . داردريکمرت نظ یویگذشت او از مناصب دن

ه هم بنام حر در آنجا معروف است و مـزار حـر یواقع است و قر یکربالء طرف غرب یک فرسخیمزار حرّ در      

ه است نماز ظهر یاريپ یساده و ب یلینت و خیز از خاىل خاص وىل یتیصفا و روحان یه واقع و دارایدر خارج قر

  .میو عصر را در آنجا ادا کرد

 علیه السّـالم دالشهداء یسند آنست که پس از شهادت حضرت سینویکه مینکه قرب او دورتر افتاده بطوریعلت ا     

مسبوق شدند جسـد  له حر که از موضوعید که اسب بر اجساد مقدسه شهداء بتازند، قبیاد دستور رسیز از طرف ابن

  .ب لگد اسبان در امان باشدیدفن نمودند تا از آس یاو و پسر و غالمش را حرکت داده و در محل فعل

تـأثرآور و  قـةًیحقن محـل یم، مشاهدۀ ایارت رفتیز یگاه برا مهیم به محل خیارت قرب حر که مراجعت کردیاز ز     

باشـد و در اطـراف آنهـم ینـب بـوده اسـت میمـۀ زیمـه کـه محـل خیبشـکل خ یجانسوز است، در وسـط آن اطـاق

باشـد و در قسـمت قبلـۀ آن ینـب اسـت میمـه زیگران است و متصـل بخید یها مهیبخ کوچک که اشاره یها غرفه

مـه یهـم متصـل بخ یمار خانه و محراب آنحضرت است و چاه آبـیمعروف به ب علیه السّالم مه حضرت سجاد یخ

 یه آب حفر فرمود و فعالً رویته یآب برا یاست که حضرت در موقع تنگ یند همان چاهیگویباشد که مینب میز

کـنم یگمـان نم سـاخته شـده بنـام حجلـه خانـه وىل یعمـارت اطـاق یۀ جنوب غربیاند و در زاو آن پنجره گذاشته

  .محل حجله خانه باشد یبرا یحیمدرک صح

  .میزاده رفت للّها تیآخ احمد یآقا ش ید آقایبازد یصبح روز بعد برا

  

  ين قميحاج آقا حس يآقا

م، یباشـند رفتـیعه مید شـیـکـه از مراجـع تقل ی قمـنيحاج آقا حس للّها ةیآخدمت  ی وقت قبلینيبعداً برحسب تع    

الت و اخذ اجازۀ اجتهاد سـالها در مشـهد مقـدس یل تحصیمتولد شده و پس از تکم یقمر ۱۲۸۲شان در سال یا

ار نموده و مورد توجه و اسـتقبال مـردم واقـع یسکونت اخت یمعل یدر کربال یشمس ۱۳۱۴متوطن بوده و در سال 
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ل و یـو تجلبمشهد مقدس نموده و در عرض راه در همه جـا اسـتقبال  یمسافرت یشمس ۱۳۲۲دند و در سال یگرد

  .۱دن نمودندیدشان یشان بعمل آمد و در تهران همۀ طبقات از ایاز ا یادیاحرتامات ز

ت محبت یدم نهایخدمتشان رسکه یشان مالقات نمودم کسالت داشتند و موقعی از اکه در کربالینگارنده موقع     

ه یـشان حاج آقا حسن نظریاز آقازادۀ ا. نموده سالم رساندند یز احوالرپسینمودند و از حضرت والد ن یو مهربان

: م؟ جـواب دادنـددی قصر و اتمام ذکر شـده پرسـني بیريکه تخ ینیوالدشانرا راجع بحدود حائر حس یآقا یو فتوا

ست و ی نیريدر خارج صحن تخدر صحن مطهر و  یعنیدانند یاط فقط داخل حرم را حائر میشان از باب احتیکه ا

  .د قصر بخواندیکه قصد توقف ده روزه ننموده با یکس

فـۀ یس طایکمونـه رئـ یخ محمّـدعلیمالقـات حـاج شـ یدکاظم که با ما بودنـد بـرایل آقا سیپس از آن طبق م     

ت محبـت یم و نهایاست عامه دارند رفتی و بلکه در کربال رنيق و مهربان و از محرتمیار خلیاسد که شخص بس یبن

  .نمودند یو مهربان

  

  نجف اشرف

 یل سـواریبا اتومب یملک صالح یالسلطنه و آقاريمش یاقوام خود و آقا یم بهمراهیبعدازظهر ساعت دو و ن     

مساعت توقـف نمـوده و یب نیمه راه است قریکوچک و ن یلحماد که آبادا م و در خانیبنجف اشرف حرکت کرد

  .میم بعدازظهر به نجف اشرف وارد شدیساعت چهارون

 ینـد کـه بمعنـیگویهـم م یاست که آنرا مشهد غـر علیه السّالم  یعل المواىل نجف اشرف مدفن حضرت موىل     

االبرش که بـامر او کشـته  مةیخزم یند ل دوی مالک و عقابان دو گنبد بوده بر سر قربیرا در آن بیآلوده شده است ز

  .گفتندیز می نینيرنو غریشدند و قرب آندو را بدستور او بخون آلوده کردند از

س بـن ماءالسـماء بودنـد کـه بدسـتور او یم منذربن امرؤالقیند دو نفر بنام خالد و عمر دو ندیهم گو یو بعض      

  .کشته شدند

واقـع شـده  ینجف هم در بلند ی فعلنيند و زمیگویرا که آب در آن نماند م یمکان بلند کلمۀ نجف در لغت     

                                                 
در بغداد در بیمارستان بدرود زنـدگانی نمودنـد و جنـازۀ ایشـان بـا  ۱۳۲٥مطابق هفدهم بهمن  ۱۳٦٦االول  ربیع ۱٤ شنبه در روز پنج- ۱

 .اشرف حمل گردید تجلیل و احرتام زیاد بنجف
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ل یالسـ ینحـدر منی: ه فرمـودهیحضـرت در خطبـه شقشـقشـود کـه خـود یم یل از آن جاریست و سی نريگ لیکه س

فـرود  شـود ویم یگـران جـارید یل معرفت از مـن بسـوین است که سیآن ا یعرفان یکه معن ،ريالط اىل یرقیوال

بات اسـت مـدفن یبمغطبق ظاهر آن که در واقع از خرب  وىل. ستیرا هم بمقام من راه نال ید و مرغ وهم و خیآیم

آرامگـاه مقـدس آنحضـرت  یست و مرتفع است و پرنده هم بر بـاالی نريگ لیواقع شده که س یآنحضرت هم طور

  !ندینش ینم

سـردتر اسـت چـون  یلیستان نسبت بکوفه و اطراف آن خگرم و در زم یلیتابستان خ ینجف در روزها یهوا     

  .تپه و قسمت مرتفع واقع شده است یدر باال

و  یه شـرقیـثان ۳۶قـه و یدق ۱۶درجـه و  ۴۴و طـول آن  ه شـماىلیـثان ۱۹قـه و یدق ۳درجـه و  ۳۲عرض نجف      

درجـه و  ۲۱ یریان بغـاف جناب مهندس عبدالرزاق خـیتأل القبله معرفةانحراف قبله از جنوب بمغرب طبق کتاب 

قـه یدق ۲۹درجه و  ۲۱ یف سردار کابلیتأل االجلة تحفةترجمۀ کتاب  یه و طبق کتاب قبله شناسیثان ۴۵قه و یدق ۴۴

  .ه استیثان ۴۷و 

الم  مدفن حضرت موىلد معلوم شد که آنجا یالرش در زمان هرون ۱۵۵در سال        یاسـت و هـرون گنبـد علیه السـّ

  .آن ساخت یبرا

آن افـزوده شـد و از  یج بـر آبـادیشـد و بتـدر یدر آنجـا سـاختمانهائ یلمـیتوسط عضدالدولۀ د ۳۰۶در سال      

  .است ی منوال باقنيز بهمید و تاکنون نیعه گردیش یت و علمایهمان زمان مرکز و روحان

را  دىلاسـت کـه هـر صـاحب ی مرمـوزريب و تـأثیـت عجیـروحان یدارا علیه الّسـالم  حرم مطهر حضرت موىل     

  .اند نائل شده یاز بزرگان بربکت مجاورت آن مقام مقدس بمقامات یاریکند و بسیمنقلب و مجذوب م

  .میشمسۀ وارد شد یخ علیبمنزل آقا ش یما موقع ورود طبق مذاکره و قرارداد قبل     

تنـد از اوالد گفیکـه میشمسۀ هستند و بطور یخ هادیخ حسن شمسۀ دو برادر و پسر مرحوم شیو ش یخ علیش     

 بسـتگان و نياشرف بوده و والد محـرتم نگارنـده و همچنـ هستند و پدرشان از سر خدمۀ نجف ید ثانیمرحوم شه

را داشته و مخصوصاً نسبت بجناب والد نگارنده  یت محبت و مهربانینمودند و نهایل بمنزل او ورود میر فامیسا

 آنان بوده پسـران او ني خدام و از محرتمنيز از متقدمین نموده و خودشیارادت کامل م اظهار شاهیعل صالح یآقا

 خ محمّدرضـایآنها شـ یمحبت نمودند پسر عموها یلی حاالت را دارند لذا ما هم بدانجا وارد شده و خنيز همین
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  .باشندیم یکیز با آنها هستند و مردمان نین یخ نوریو ش

خـان خـاموش کارمنـد یزاعلريم یضـه آقـایفر یداارت و ایک غروب بحرم مطهر مشرّف شده و پس از زینزد     

 یزدیـاست که در حدود هفتاد سال دارد، پدرشـان  ی مردريخاموش پ یآقام، یران را مالقات نمودیا یکنسولگر

در کـربال و  یباشـند مـدتیات میـران در عتبـات عالیـا یهایو خودشان متولد کربال و سالها اسـت کـه در کنسـولگر

اند شــعر خــوب  در مســلک فقــر و تصــوّف وارد شــده یقمــر ۱۳۳۷ســت در ســال نجــف ا یاکنــون در کنســولگر

بـنظم درآورده و آنـرا  علیـه السّـالم دالشـهداء یدر شـرح حـاالت حضـرت س یدارنـد، کتـاب یند و طبع روانـیگویم

 یعلـ ع خالفـت حضـرت مـوىلیدر شـرح وقـا یگـریکتاب د ت استیب شصت هزار بیده که قریشهنشاهنامه نام

ماننـد  یگـریات و کتـب دیـت اسـت غرلیـب چهـل هـزار بیـز قریـبنام خالفتنامـه بـنظم گفتـه کـه آن ن معلیه السّال 

ترجمه نموده و آنرا رازنامۀ خاموش  مرا بنظ علیه السّالمدالشهداء یعرفه حضرت س یاً دعاريمختارنامه دارد و اخ

ده اسـت، اشـعار او یباتمام رسـ )صدوشصت و چهاریکهزاروسیحجه  ینهم ذ(ده است و اتفاقاً در روز عرفه ینام

ده اسـت و یحـال و محبـت سـروده پسـند یچـون از رو دارد وىل ینواقصـ یاز آنها از لحاظ ادبـ یاریهرچند بس

بمحض مالقات مـا خوب و در آن شب  یلیز خیشان نیا یاد دارد، حال محبت فقریز زیات و اشعار خوب نیغزل

که مشـرّف  یبعد هم تا موقع یدن ما آمدند و شبهایان شب بدز همیخوشوقت شده و بعداً ن یلیدر حرم مطهر، خ

  .شدیخوانده م یم و کتابیگر مأنوس بودیکدیآمدند و با یم بمنزل ما میبود

ده بودنـد از یـاز اول ورود تا موقع حرکت مبتال بکسالت و تب شده و خواب یملک صالح یمهد یاتفاقاً آقا     

  .میخواندیتشرّف نمازها را در حرم مطهر م م، ما در مدتیناراحت بود ینجهت قدریا

ارت مشرّف شده بود بکنسولخانۀ یز یبا محبت است و برا یمعاون که از فقرا یعبدالعل یشنبه با آقا روز سه     

پـور  یزاظلريعبدالفاضـل م یم و از آقـایواقـع اسـت رفتـ) بوزن مصغر(ده یران که در شهرنو نجف معروف بجدیا

ق و یـار خلیاست فاضـل و بسـ یم، مردی است مالقات نمودنياز شاهزادگان و متولد کاظم ران کهیکنسول دولت ا

 یآقا للّها ةیآف داشنت حضرت یتشرو احرتام نمودند و در آنجا راجع به  یت محبت و مهربانیز نهایمهربان با ما ن

  .اند ق نموده معلوم شد همانروز بکربال مشرّف شدهیبا تلفون تحق یدابوالحسن اصفهانیس

ــا      ــدالرحیشــ یشــب چهارشــنبه آق ــادیخ عب ــا یم گناب ــرادر آق ــاد یب معــروف و  کــه از قضــات ۱یمحســن گناب

                                                 
مطـابق  ۱۳۸۹در دوره پانزدهم و شانزدهم مجلس شورای ملی از طرف اهاىل گنابـاد بنماینـدگی مجلـس انتخـاب شـدند در شـوال - ۱
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دن ما آمده و تا ساعت هشت و یباشند بدیاستان نهم م یس دادگسرتیو اکنون رئ یالعمل وزارت دادگسرت حیصح

 نجـفدر د سـال اسـت کـه اسـت و چنـ ین و فاضـلیق و متـدیک و خلیض شخص نیف یم در آنجا بودند، آقاین

  .اند باشند و در همانجا ازدواج نمودهیل میس و تحصیاشرف متوطن شده و مشغول تدر

    

  السالم يواد 

محـل در لغت عرب  یم، وادیارت اهل قبور رفتیز یکه قربستان نجف است برا السالم یروز چهارشنبه بواد     

  .قربستان اصطالح شده است یده و امروز در بعض جاها براز اطالق شیابان نیب یند و بعداً برایزش آب را گویر

 یکنند و در خرب اسـت مـؤمنیان جنازه بآنجا حمل میعیع و از همۀ اطراف شیوس یلیالسالم خ یوادقربستان      

که در کربال مدفون شود عذاب قـرب  یند و هر مؤمنیب ین را نمیريکه جسد او را در نجف بخاک بسرپند سؤال نک

  .سرپدند یالسالم بخاک م یآورند و در وادیدر روز از خارج به نجف م یادیرنو جنائز زیند ازیب یرا نم

 یچ مؤمنین است که هیاست که مضمون آنها ا یده از جمله اخباریالسالم رس یلت وادیهم در فض یگریاخبار د

از  یالسـالم بقعـه و محلـ یادربد و ویـالسـالم م ید مگر آنکه خداوند روح او را بـوادريم یا نمیدن یچ جایدر ه

  .بهشت است

ده که مستحب است قبـور را چهـار یدر اخبار رس: ن است کهیکه در آنجا جلب توجه کرد ا یقسمت مهم وىل     

قـرار دادن )  و نـوننيسـنّم بـا سـ( ی سنّمنياده از آن مکروه است و هم چنیشرت و زی بلند کنند نه بنيانگشت از زم

و  یکار  گچنيبرآمده قرار دهند و مسطح نکنند مکروه است و هم چن ینند پشت شرت و ماهماآنرا  یرو یعنیقبور 

باشـد یاز آن سـه م یکـیا ین سه وضع یا یالسالم تمام قبور دارا یدر واد قبور کراهت دارد وىل ید کردن رویسف

  .اقبت کامل شودل امور مریقباين ن است که در یت است انتظار عموم ایکه آنجا چون مرکز روحانیدرصورت

 ید اسـالمیـل و عیـد آن اسـت کـه روز جمعـه کـه روز تعطیگر که در همانجا بطور معرتضه بخاطر رسـینکتۀ د     

ن رسـم معمـول یـان نجـار و کسـبه اید بعبادت مشغول، و ترک کسب و کار کنند در کربال و نجف میاست و همه با

ن موضـوع دسـتور یون درین است که علماء و روحانیق اها باز است و ح ست و مخصوصاً در کربال عموم مغازهین

  .ندیل جمعه مراقبت کامل بنماید بدهند که مردم در تعطیاک

                                                                                                                                                        
  .در طهران بدرود زندگی نمودند ۱۳٤۸اه دیم
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باشـند رفتـه و یغمرب که معـروف اسـت در نجـف اشـرف مـدفون میارت قرب عود و صالح پیالسالم بز یدر واد     

د بحرالعلـوم اظهـار داشـته کـه یسـند و معـروف اسـت کـه یگویم) ع(االمر که مقام حضرت صاحب یسپس بمحل

م، سـپس مقـام یارت مشـرّف شـده و دو رکعـت نمـاز خوانـدیـز یآنجا نمـاز خوانـده، بـرادر ) ع(حضرت قائم 

د یسد کـه چـون سـرينطور بنظر مین دو مقام ایم و دربارۀ ایارت کردیرا ز علیه السّالم ن ین العابدین زیدالساجدیس

ت آندو بزرگوار را مشاهده ین دو مقام روحانی و کشف و شهود بوده درريسبحرالعلوم در سلوک وارد بوده و اهل 

م و نمـاز یاهل قبور خوانده مراجعت نمود یبرا یواقع شده است، آنگاه فاتحه عمومرنو مورد توجه او ینموده از

  .میرا در حرم مطهر خواند

  

  كوفه

 یاسـالم ین شـهرهایدوم اسـالم از مهمـرت ن شهر در قـرن اول ویم، ایصبح روز زبعد بقصد کوفه حرکت کرد     

ران یـبنـا نهـاد کـه بـه مملکـت ا یپادگـان قشـون اسـالم یفۀ دوم آنرا بـرایوقاس در زمان خل یبوده و سعد بن اب

باوج  علیه السّالم  ی علنيالمؤمنريج بر وسعت و عظمت آن افزوده شد و در زمان خالفت امیک باشد و بتدرینزد

  .دیرس یترق

ن نـام یرنو بـدیـاز بودنـد ها را گـرد هـم سـاخته باً مدوّر بـود و خانـهیاند که چون تقر ه بکوفه گفتهیتسمدر وجه      

هـذا  یتکوفـوا فـگفـت  کـه بـا او بودنـد یاند چون سعد خواست آنجـا را بسـازد بقشـون ده شد که ذکر کردهینام

نـد و چـون آن محـل یقرمـز را گو یااند کوفـه شـنه گفته ید، بعضید و مجتمع شویائینجا گرد بیدر ا یعنی الموضع

  .ن نام بر آن گذاشته شدیاد قرمز رنگ بود ایشن ز یدارا

در  یکه حّسـان براقـیع بود که بطوریار وسید و بسیخود رس یت آبادیبنها علیه السّالم  یکوفه در زمان علشهر      

اقوت یـالبلدان  است و در معجم ک فرسخیل یل طول آن بود و هر سه میل و دو ثلث میم ۱۶سد ینویخ کوفه میتار

ل یـر قبایسـا یست و چهـارهزار بـرایعه و مضّر و بیلۀ ربیقب یپنجاه هزار خانه برا یذکر شده که کوفه دارا یحمو

  .من داشتیعرب و شش هزار خانه هم از عرب 

نـام قبائـل سـاکن هفت محله بود که هرکدام ب یه دارایادبن ابیش آن توسط سعد تا زمان زیدایکوفه از زمان پ     

ه یـادبن ابیـگفتند و در زمـان زیل شده بود که آنرا اسباع میت انبوه تشکیآنجا معروف بود و از هفت فوج و جمع
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  .دندیگر ادغام نموده چهار قسمت کردند و بنام ارباع نامیکدیآنها را در  یبعض

آن از  یوارهـاید شـعبه بـن ةريمغـت مه و چادر بـود و در زمـان حکومـیشرت آن از خیل شهر ابتداء بیطرز تشک     

ۀ عـرب یـدر آنجا طبقـات عال علیه السّالم  یاد آجر بکار برده شد و قبل از استقرار علیخشت بنا شد و در زمان ز

داشتند در آنجا حکومت داشتند و طبقۀ اول کـه از همـه مهمـرت بودنـد  یا لهیو قب یال خودشان تفوق نژادیکه بخ

ش و یلـۀ قـریلـۀ کنانـه مرکـب از سـه قبیالمصطلق بودند و قب یهون و بن یحرث و بن یبن آنها یکنانه و خلفالۀ یقب

گر از جمله یل دیله و غسّان و قبایله بود بعداً قبائل قضاعه و بجیلۀ جدیعامر بودند پس از آنها قب یث و بنیل یبن

کـه یموقع علیـه السّـالم  ین علـالت در زمـاین تشکیو ا.  آنها بودندريغم و رباب و ی و همدان و تمريمذحج و حم

ن دسـته قبـل از یـبودند و ا یهم بودند که همه سپاه یرانیب چهار هزار نفر ایبکوفه وارد شد  وجود داشت، و قر

چـون حضـرت بکوفـه ورود  ه و قسمت هشتم بودند وىلیل و از طبقۀ دانیف و ذلیضع علیه السّالم  یحکومت عل

ه یز ببعض آنها داد و توجه حضرت آنها را جزء طبقۀ عالیمهم ن یو کارهافرمود بآنها کمال لطف و محبت داشته 

  .د نمودیگر تبعید یکرد و بشهرها یه آنها را در کوفه متالشیادبن ابیز قرار داد وىل

 نيمورد توجـه بـود چـون بـ یلیز خین یشیالج ن شهر عراق بوده و از نظر سوقیآباد و مهمرت یلیکوفه سابقاً خ     

توانسـت ین سـه قسـمت میـکه در آنجـا تمرکـز داشـت بـر همـۀ خطـوط ا یران و شام واقع شده و سپاهیحجاز و ا

ت یاز اهمجاد شد ی آنها در آنحدود اريو کربال و نجف و غگر مانند بغداد ید یشهرها بعداً که د وىلینظارت نما

  .دیکوفه کاسته گرد

از  یادیـز آنـان بـوده اسـت و جمـع ريلسالم و فقها و غا همیاد از اجلۀ صحابۀ ائمه علیبزرگان ز یکوفه دارا     

و اصبغ بن نباته و  ۱میع بن خثیثم تمّار و ربی مانند مالک اشرت و منيو سائر ائمه معصوم علیه السّالم  ی علینيحوار

و  یسـیمـؤمن طـاق و حمـادبن ع معـروف بـه ی و محّمدبن علـنيو محمّدبن مسلم و زرارة بن اع ابوحمزۀ ثماىل

بـوده از  علیـه السّـالم  ی هم از آنجا ظهور نمودند و مسجد آن که محل نمـاز خوانـدن علـريبن مهران و غصفوان 

 ینینه و حائرحسـیعه مانند مسجدالحرام و مسجد مدیدۀ شیمحسوب و مسافر در آنجا بعق یمساجد مقدسۀ اسالم

بودنـد و غالبـاً  یز مـردم آنجـا ناراضـن ایبزرگان د تمام بخواند، وىل ا آنکهی است که نماز را قصر بخواند ريمخ

ن عشـائر کوفـه و اطـراف یمشهور است، بزرگرت یوفیال یالکوفان عرب  یت رفتار نکردند و امروز در میبعهد وال

                                                 
  .خثیم بوزن تصغري و تقذیم ثای مثلثه بر یاء- ۱
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  .اد استیز زیار و نفوذ آنها نیت آنها بسیباشند که جمعیحسن م یۀ بنريآن عش

 :ن است کهیند ایگویۀ آنرا میم، وجه تسمیحنّانه رفت م ابتداء بمسجدیکه از نجف بقصد کوفه حرکت کردیموقع     

ده شـد و بعـض علمـاء و روات ذکـر یاز آنجا شـن یا دادند نالهیرا از آنجا عبور م علیه السّالم  ريکه جنازۀ امیموقع

ه انـد کـ علمـاء ذکـر کرده یانـد و بعضـ ز در آنجـا دفـن نمودهیرا ن علیه السّالم دالشهداء یاند که سر حضرت س کرده

  .کشب در آنمحل گذاشتندیربدند یکه سر حضرت را بکوفه م یموقع

م، آن بزرگـوار از یبوده رفتـ علیه السّالم  ري حضرت امنيکه از مخصوص یاد نخعیل بن زیارت قرب کمیسپس بز     

قت و سـؤال او وجـواب حضـرت مـوال یث حقیبوده و حد علیه السّالم  نيالمؤمنرين کامل و صاحب سّر امیموحد

بنـام  علیه الّسـالم ل که از زبان حضرت موال یکم یل و دعاین دلیو کمال او بهرت ینائیدر آن باب بر ب علیه السّالم 

از سالسل فقـر  یکیباشد و یاو م یو بندگ یازمندیشده و او را بخواندن آن دستور فرموده شاهد حال ن یاو جار

  .باشدیه معروف میلیشده و به کم یباو منته

ن یکـه از بـزرگرت یوسف ثقفـیبامر حجّاج بن  علیه السّالم  یعل یاز هجرت بجرم دوست ۸۳ب در سال آنجنا     

ا ین مضمون گوید و البته زبان حالش بایکاران بود جام شهادت را نوش ن تبهیتر یدشمنان خاندان رسالت و از شق

  :بود

 اسـتیکشند و غوغـائیبجرم عشق توام م
  

 است یتماشائز بر لب بام آ که خوش یتو ن 
  

علیـه   ی علـنيالمـؤمنرياران حضـرت امیـس که از یواحنف بن ق ید هجرینود سال عمر داشت، رشدر آنموقع      

  .باشندیمدفون م) سندینویم یکه بعضیبطور(ل یبودند در جوار کم السّالم

 یست و در هر مقـامم، در آنجا هفت مقام ایم و اعمال مخصوص آنرا بجا آوردیپس از آن بمسجد سهله رفت     

مقـام  مس سوم مقام خضـر، چهـاریم، دوم مقام ادریمستحب است، مقام اول مقام ابراه یدو رکعت نماز و دعائ

، هفـتم مقـام حضـرت  علیـه الّسـالم ششم مقام حضرت صـادق  علیه السّالم  پنجم مقام حضرت سجّاد نيالصالح

  .ک آن استیباشد نزدیز که از مساجد مقدسه میند یفرجه و مسجد صعصعه و مسجد ز لّلها االمر عجل صاحب

  

  و اعمال آن مسجد كوفه

م، دوازده مقـام دارد کـه در هـر مقـام دو رکعـت و در یـم و اعمال آنجـا را بجـا آوردیاز آنجا بمسجد کوفه رفت     
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رت م، دوم خضر، سوم حضـیمقام ابراه مقام اول: ذکر شده است یبعض آنها چهار رکعت نماز مستحب و دعائ

، هفـتم مقـام نـوح، علیه السّالم ل، ششم مقام حضرت سجّاد ی، چهارم آدم، پنجم جربئصلّی اللّه و علیه و آلهخاتم 

د، یـدر آنجا ضربت خورده و بسعادت شهادت نائـل گرد علیه السّالم  ی علنيالمؤمنريکه حضرت ام یهشتم محراب

الم  یمسـجد و متصـل بمنـزل علـاست که قـبالً درب  یکه محل علیه السّالم  ینهم مقام عل ا راه منـزل یـ علیـه السـّ

، علیـه السّـالم آورد، دهـم مقـام امـام جعفرصـادق یـف میآنحضرت از آنجا بوده و حضرت از آن در بمسجد تشـر

مـردم  یو کارهـا یدر آنجا جلوس نموده و بـدعاو علیه السّالم  ريبوده که حضرت ام یکه محل القضاء دکةازدهم ی

علیـه   نيالمـؤمنريبـۀ حضـرت امیاز محاکمـات عج یکـیالطشـت کـه  تیفرمـود، دوازدهـم بیم و قضاوت یدگیرس

در آب داخـل شـد و بـدون  یا زهیدوشـ: ن بود کـهیشمرند در آنجا واقع شده و آن ایز میکه جزء معجزات ن السّالم

گاه شود زالوئ نجهـت شـکم او یااد بزرگ شـده و ازیدن خون زیج بواسطۀ مکیداخل بدن او شده و بتدر یآنکه آ

د، و ینبخشـ یمشـروع حاملـه شـده، و هرچـه او انکـار کـرد اثـرريز بزرگ شد برادرانش گمان کردند کـه از راه غین

د، دخرت را احضار کرد، و در همان محل کـه معـروف بـه یرس علیه السّالم  ريخواستند او را بکشند خرب بحضرت ام

ۀ حمل ید، و او پس از آن قضیقات بنمایقابله را فرمود تحق کنفریالطشت است دستور فرمودد پرده بکشند و  تیب

پـر از لجـن از نهـر آوردنـد و او را فرمـود در آن  یمنکر بود، حضرت فرمود طشت ید دخرت بکلیاو را بعرض رسان

شـکم او برطـرف شـده و شـبهه مرتفـع  یون آمده و بزرگريد بیلجن شن یند و بر اثر آن عمل زالو که بویظرف بنش

آن دخرت دو رکعت نماز در  یو رفع گرفتار علیه السّالم  یه و قضاوت معجزۀ علین قضیو بواسطۀ وقوع ا د،یگرد

  .آنجا مستحب است

واقع است مشـرّف شـده و  یل که متصل بمسجد و در قسمت جنوب شرقیارت قرب مسلم بن عقیپس از آن بز     

اد کشته شـد و محـل قـرب او در ین بوده و بدستور ابن زایعیزبان مسلم و از شیبن عروه که م یارت قرب هانیسپس بز

 علیـه السّـالم  ني حسـنيز که از قـاتلین یدۀ تقفیعب یم، قرب مختاربن ابینۀ آن است رفتیهمان صحن حرم مسلم و قر

  .د در مزار مسلم استیانتفام کش

م و آن ین اسـت مشـرّف شـدک بـدایـکـه در طـرف قبلـۀ مسـجد و نزد علیه السّالم  یارت خانۀ علیاز آنجا بز     

هـم  ی بـوده و محلـنيه بداالن که گفتنـد مقـام حسـنیک اطاق شبی یک قسمت دارایمشتمل بر دو قسمت است 

را کفن  علیه السّالم  یمتصل بآن بود که در آنجا عل یکوچک یو جا علیه السّالم  یداشت که محل غسل دادن عل
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  .می هرکدام دو رکعت نماز خواندنيو در آنجا و در مقام حسن ز استیانگ تأثرآور و حزن یلین محل خینمودند، ا

کوچـک اسـت،  یلـیاست که صحن آن کوچکرت و مشتمل بـر چنـد اطـاق خ یگر معروف به اندرونیقسمت د     

اسـت و  یسـاختمان در آن بـاق یها هیـاز پا یکمـ یلـیاست که آثار خ یقیع عمیمتصل بمنزل حضرت محوطۀ وس

  .اد بوده استیبن ز لّلهادیجا کاخ عب نیگفتند ا

بوده و در راه محبت آنحضرت توسـط ابـن  علیه السّالم  ی علنيصیاز خصكه ثم تّمار یارت قرب میپس از آن بز     

 یت و صـفایـروحان یدارا دارد وىل یکـوچک یح و گنبد کاشیبا ضر یم، صحن کوچکیاد کشته شد مشرّف شدیز

کنده از عشق و محبت م پاک و دىل یمدفن روحساند که رياست و م یتامّ یمعنو   .باشدیآ

در ساحل شط گـردش نمـوده و از  یم و قدریخانه کنار شط ناهار خورد از آن بداخل شهر رفته و در قهوه یپ     

م سـپس بـه یارت رفتـیـز یغمرب در آنجا مدفون است برایونس پیند حضرت یگویم یونس که بعضیآنجا بمسجد 

نـوا یونس در آنجا باشد چـون آنحضـرت در شـهر نیسد که قرب حضرت ريبنظر مد یبع م، وىلینجف مراجعت نمود

ت خلـق مشـغول بـود و اکنـون هـم مـزار یکه اکنون وصل بشـهر موصـل اسـت سـکونت داشـت و در آنجـا بهـدا

کـه در  یآنحضرت در آنجا معروف است و محتمل است که محل واقع در کنار شط در کوفه مقام حضرت و محل

  .، بوده باشدآنجا عبادت کرده

سـاعت ده  یم و از آنجـا بـرایض رفتـیم فـیخ عبـدالرحیشـ ید آقایبازد یبرا ی قبلینيصبح جمعه برحسب تع     

دن مـا یـران برحسب وعدۀ سابق با فرزنـد خـود بدیپور کنسول ا یظلّ یم آقایمراجعت بمنزل نموده ساعت ده و ن

 یپـور بـرا یظل یشان پس از رفنت آقایش هم بودند و اخمو یمنزل ما بودند، آقا) ظهر(آمده و تا ساعت دوازده 

شـان در یم و منـزل ایشـان رفتـید ایـبازد یخودشـان بـرا یم بعدازظهر بهمراهیناهار توقف کردند و دوساعت و ن

باشد تمـام یمعروف مده ین قسمت از شهر که بجدیشهر واقع است و ا یقسمت جنوب یدر انتها) شهر نو(ده یجد

است که از خود شهر  ی تپه نخلستاننيشهر پائ یع است، و در قسمت غربیم و وسیآن مستق یها ابانیها و خ کوچه

نمـاز  یم و از آنجا برایم آن قسمت را تماشا نمودیون رفتريخاموش که ب یدارد و ما از منزل آقا یمنظرۀ با صفائ

  .میمغرب بحرم مطهر مشرّف شد

 را شناخته و تا درب منزل آمده در آنجا ريکه از فقراء است حقکنفر از خدّام نجف یپس از مراجعت از حرم      

باشم و مشرّف بفقر هستم و تـا یم میحک ینجف یدعلید عبّود پسر مرحوم آقا سینمود و گفت من س یخود را معرف
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  .ش ما بودندیساعت نه پ

لطانمحمد ک بـا محبـت و ثابـت قـدم بـوده و خـدمت جنـاب حـاج مالسـیـن یاز فقـرا ینجفـ یدعلیآقا سـ     

ست کنـد و یان خدّام زی جهت نتوانست در منيبهم یده و در نجف بتصوف معروف بود و حتیرس شاهیسلطانعل

ان مـردم نجـف یـاسـت و درم ی بـا محبتـريز فقـیـد عبّود نیپسرش س ترک خدمت حرم نموده و مشغول کسب شد

ن چنـد یـشـناختم و در ا یان را نمشـیباشند و نگارنده تـا آنموقـع ایان خدّام بفقر و تصوف مشهور میبخصوص م

شـان یت محبـت نمودنـد، بـرادر کـوچکرت ایـنکردنـد و نها یروزه مرتباً با ما بودنـد و در خـدمت و کمـک کوتـاه

  .اشتغال دارد یبساعت سازار با محبت است و در کوفه یز بسیدعباس نیس

  

  حله

الکفـل  یارت قـرب ذیـم و بزیدن کنـیان را دیانتخت کلدیبابل پا یها م شهر حّله و خرابهیم گرفتیروز شنبه تصم     

بطرف حلّه حرکت و از داخل شهر کوفه  یل سواریدعبود با اتومبیس یآقا یم لذا ساعت هشت بهمراهیغمرب برویپ

ک شـعبه یواقع شده و  یهائ ه در وسط نخلستانین قریم، ایدیالکفل رس یۀ ذی راه به قرنيو جسر آن گذشته و در ب

 فرمودنـد نهـر علقمـه کـه ازیاظهار م یشهرستان نیالد هبةد یس یکه آقایگذرد و سابقاً بطوریم ک آنیفرات از نزد

اء یالکفل از انب ین است که ذیه آن ایوسته است، وجه تسمیپ یه بفرات مین قریا یکیگذشته در نزدیابان کربال میب

ان و اعــراب مناقشــات و یــهودی نيبــو ز دارد یــن یباشــد و اکنــون بقعــه و بارگــاهیل در آنجــا مــدفون میاســرائ یبن

نموقـع یان درآمـد و درایـهودیباالخره بتصرف  در تصرف بارگاه و مزار آنحضرت رخ داده وىل یادیاختالفات ز

لـومرت یک ۶۵ نجـف و حلّـه نيمۀ راه نجف و حلّه واقع است و فاصلۀ بـیباً در نیه تقرین قریا .۱هود بودیدر تصرف 

  .است

از  یکـیبـا و مرکـز یز ین وشـهریالنهـر نيب یمیقـد ین شهر از شهرهایم، ایارد حلّه شددو ساعت راه وپس از     

فـرود آمـده باشـند و آن  یاست که در جائ یادیجمع ز یباشد و کلمه حلّه در لغت عرب به معنیم) استان(لواءها 

کـه در یرا بطوریگفتند زیه میفید و حّله سیمز یباشد که آنرا سابقاً حلّه بنینام چند جا است از جمله شهر نامربده م

                                                 
پس از تشکیل دولت یهود در فلسطني و جنگ اعراب با آنها در عـراق عـرب هـم یهودیـان را بیشـرت بـريون کردنـد و از جملـه قریـه - ۱

 .الکفل را هم از تصرف آنها خارج نمودند ذی
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 ید اسدیبن مز یبن منصوربن عل صدقةالدوله  فیسريام یهجر ۴۹۵در ابتداء در محرم : سندینویاحه میالس بستان

ام یـسـراپا نمـودن خ یشۀ پر از درندگان بود برایکه پدرانش در آنحدود و اطراف فرات منزل داشتند آنجا را که ب

  .شد یشهر آباد یعمارت بنا نهاد و در اندک زمان یر مدت کم نمود و دینيخود و قشون خود تع

بکوفـه  یکیدو شعبه مهم شده  یب دارایک مسین شهر در کنار شط فرات واقع است چه شط فرات از نزدیا     

 نيب یگریگذرد و دیبنام فرات از کوفه م یکیشود یز بعداً دو قسمت میباشد و آن نیموسوم م یود و به نهر هندريم

فرات شـهرت  یود که بهمان نام اصلريبطرف حّله م یگریموسوم است و د یالکفل واقع و بنام عباس یه و ذکوف

ده یبشـهر بخشـ یبـائیمنظـرۀ زکند و یعبور من شط از وسط شهر حله یهم دارد، ا یگریکوچک د یها دارد شعبه

  .است

ت آن در حـدود یـگفتنـد جمعیمکـه یو بطور ز سـاخته شـدهیـن یابانهائیبا و خیز یاً عمارتهاريدر شهر حّله اخ     

و  ۲یو عالمـۀ حّلـ ۱یدر سابق از آن شهر ظهور نموده ماننـد محقّـق حلّـ یهشتاد هزار نفر است، دانشمندان بزرگ

مقـام  یخ فقـه اسـالمین شـهر در تـاریـرنو ایـباشند ازیعه میش ین فقهایک از آنها از بزرگرتیکه هر ۳یفهد حل ابن

آن قرب حضرت  یلومرتیشهر حّله در چهار ک یز در همانجاست و در قسمت شرقیمحقق نرا داراست، قرب  یشامخ

نـد یگویم و در آنجـا دو چـاه اسـت کـه آب دارد و میارت بـدانجا مشـرّف شـدیـز یغمرب اسـت و مـا بـرایوب پیا

 ینـد امـروز هـم بـرایگوید و مرضـش مرتفـع شـد و میببدن خود مال یاله یوب از آن آب بموجب وحیحضرت ا

 ن مقـام و دو چـاه مـورد توجـه و عالقـه اهـاىلیـد و ایگر آن هم آشامیمراض مجرّب است و آنحضرت از چاه دا

  .کنند یباشد و بدان استشفا میم

  

  بابل

 یها دن خرابـهید یک جسر، اول ظهر بعد از خواندن نماز براینزد یاز مطعمها یکیپس از صرف ناهار در      

ن شـهر از یـم، ایدیشـهر حلّـه بـود حرکـت کـرده پـس از ربـع سـاعت ببابـل رسـموزۀ بابـل کـه در  یبابل با متصد

                                                 
  .هجری ٦۷٦اسم جعفربن سعید معروف به محقق متوفی در حله سال الدین ابوالق نجم- ۱
  .۷۲٦محرم  ۲۱و متوفی در  ٦٤۸رمضان  ۲۹بن مطهر معروف به عالمه حلی متولد در  بن علی بن یوسف حسن- ۲
  .مدفون میباشد احمدبن فهد از علمای بزرگ و از عرفا و متصوفه نیز بوده و مورد وثوق هر دو دسته واقع شده و در کربالی معلی- ۳
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و مرکـز  ۱گفتنـدیز میـن نیالنهـر رامآان آنرا یآن شنعار بود و عربان یبشر بوده و نام اصل یخیتار ین شهرهایرتیمیقد

سـت، و ارت و علم و صنعت بوده ااست و تجیان و بعظمت و وفور نعمت معروف و قرنها مرکز سیسلطنت کلدان

ک از یـبنـا شـده کـه طـول هر یالشکل ع مربعی هموار وسنيزم شهر بابل در: سدینویم یونانیمورخ مشهور  دوتهر

ج یپـر از آب آنـرا احاطـه نمـوده و بعـد از خلـ یج بزرگـیباشد و خلـیفرسخ م ۴۸طش یفرسخ و مح ۱۲اطراف آن 

بـرج و  ۲۵۰شرت آن از آجر بنا شـده و داراب یکصد قدم قطر که بیقدم ارتفاع و  ۳۳۵آن بنا شده که  یبرا یوارید

 آنـرا از نيسـاند و مـورخريعظمـت شـهر را م باشـد، البتـه نوشـته هـردوت اغـراق اسـت وىلی منيصد دروازه برنج

  .اند عجائب هفتگانه جهان شمرده

 نمـوده وىلپادشاه مقتدر کلده آن شهر را بنا  ۲ت عظمت سلطنت کردند و نمرودی کلده در آنجا در نهانيسالط     

کـه اعـراب آنـرا  بـوده ۳ مقتـدر بابـل نبوکـد نصّـرنيگـر از سـالطید یکـیسـت، و یآن معلـوم ن یبنا یقیخ حقیتار

 نياز سـالط یاریان آشـور بـوده کـه بسـیاز خـدا یکیخرب دهنده است و نام  یاند و کلمه نبو بمعن النصر گفته بخت

الد بـوده و یش از سـه هـزار سـال قبـل از مـیپـتاريخ آن کن یاند ل زدهمن بر نام خود افزویت یآشور و بابل آنرا برا

  .اند بزرگ بوده یتمدن ین شهر دارایالد در ایش از میان در حدود سه هزار سال پیسومر

افت و در یسال سلطنت وفات  ۴۴الد پس از یسال قبل از م ۵۶۱الد و در یش از میدر قرن هفتم پ ن پادشاهیا     

از بزرگـان  یادیـم را فتح کـرد و جمـع زی و شهر اورشلنينموده از جمله فلسط یادیزمان سلطنت خود فتوحات ز

ذرع عـرض  ۶۰۰ذرع طول و  ۷۰۰ ی نموده ببابل آورد، قصر او در بابل داراريغمرب را اسیال پیهود را از جمله دانی

ن قصـر یا یکینزد م است دریعالم قدو صد و چهل پا ارتفاع بوده است و حدائق معلّقه که از عجائب هفتگانه 

که  یمرتفع مصنوع یها تپه یه داشته است و آنها را بر رویبوده که بر ستونها تک یساخته شده و عبارت از باغهائ

ز چنـد سلسـله یـمشروب ساخنت آنها سـاخت، پـس از آنهـا ن یار برایبس ینهرها بود ساخته و یعیطب یها ه تپهیشب

ده وز معروف و مشهور بوده و شالین شهر در علم و صنعت نینداشتند، ااقتدار آنها را   در آنجا بودند وىلنيسالط

شده و تـالس یس میز تدریات نیات و الهیعیو در مدارس آن طبخته شده است یح در آنجا ریعلم نجوم و علم تشر

ظمـت از آن شهر بـا ع یها و تلهائ اکنون جز خرابه ن مرکز دانش کسب علوم کردند، وىلیز ازیثاغورث نیو ف یملت

                                                 
  .۱٥۰ص  ۱۹۲۸رجوع شود به قاموس کتاب مقدس تألیف مسرتهاکس آمریکائی طبع بريوت - ۱
  .نمرود بمعنی قوی و مقتدر و نام عمومی پادشاه بابل بوده است- ۲
  . ۸۷۱و  ۱٥۲بتقدیم نون بر باء رجوع شود بقاموس کتاب مقدس ص - ۳
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  .کندیا را مشاهده میدن یوفائ یو ب یدارید و ناپاريگیننده از مشاهدۀ آن عربت میست که هر بین یباق

 .میدیـس شـده دیم ابتداء موزۀ بابل را کـه از طـرف دولـت عـراق تأسـین شهر رفتیا یها دن خرابهید یما برا     

شـتار یش معبـد ایاز قصر نمرود و نما یۀ کوچکاء مکشوفه را آنجا گذاشته بودند و نمونیاز اش یاریموزه بسن یدر

قصر نمرود و معبد  یکه در باال یتمنانکیم که در جنوب بابل واقع شده و معبد ایش قرات قدیعشق و نما یخدا

در . شـودیده میـشـتار دیش معبـد ایو نخلسـتان و نمـا یخصوصـ یها ال و خانـهیزگیاو بوده و نمونۀ معبد اخاص 

م در یگفت در قدیس موزه میکه رئیقرار گرفته و بطور یلخت یبایشتار بصورت زن زیا شتار مجسمۀیمعبد ا یجلو

کردنـد و یکشتند و با او دفن م یمرد زن او را هم میم یالد معمول بوده که اگر مردیحدود سه هزار سال قبل از م

کـم شـده بـود،  یلـیدواج خرنو مردم از ازدواج وحشت داشته و ازیکردند از یمرد شوهر را با او دفن میم یاگر زن

پادشـاه  یحمـوراب ق شـوند وىلیشتار را بشکل برهنه در معبد گذاشته بودند که مردم بـازدواج تشـویبعداً مجسمه ا

کـه مردنـد او را در  یون معروف خود کشنت زنـده را لغـو نمـود و دسـتور داد کـه هرکـدام مـوقعندر قا ۱مقتدر بابل

دستور داد  ینمودند، سپس حموراب بآن قانون یادیرنو مردم توجه زیکنند ازا زن که قبالً مرده دفن یشوهر  یپهلو

  .ز در آنجا ساخته شده استیشتار را با لباس در آنجا نصب کنند و نمونۀ آن نیمجسمۀ ا

سـت یم نیاز اعشار بابل قد یعشر یفعل یها م، البته خرابهیبابل رفت یها دن خرابهید یدن موزه برایپس از د     

 نيهم از آن کشف شده وىل یمختصر یلیست و قسمت خیک هم نی یسد صدینو یکه هردوت م یا وصفبلکه ب

م یتـوانین کـه میالنهر نيچون ب ینیساند، در سرزمريم و علم و صنعت آن زمان را میقسمت مختصر عظمت بابل قد

ه کنند و یل را بپزند و آجر تهم اصالً سنگ وجود ندارد و فلز هم ندارد در ساختمان بناها مجبور بودند که گیبگوئ

م ی و مصر که غالب عمارات قدنيه وفلسطیگر مانند سوریند برخالف بعض ممالک دیمحکم بنا نما یساختمانها

نها بوده، و چـون در ممالـک ین سرزمیم ایکند که منشأ تمدن قدیخ حکم میتار ید از سنگ است و از طرفیو جد

تمـدن  ین کـه دارایالنهر نياز ب یم که صنعت آجرپزیم استنباط کنیتوانیند مبه آجر نداشت یاجیسه گانۀ نامربده احت

  .ار درخشان بوده شروع شده استیبس کهنه و بس

سـاخته شـده و بـا  یار محکمـیقطور با وضع بس یلیخ یپادشاهان کلده و معابد آنها تماماً از آجرها یکاخها     

النصر بوده کـه در  بود که گفتند کاخ بخت یند، از جمله محلا وار ساختهید یرو یخود آجر هم اشکال و صورتهائ

                                                 
  .قبل از میالد سلطنت کرده ۲۰۸۰تا  ۲۱۲۳از - ۱
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م باسـارت آورده بـود بکـار سـاختمان یرا کـه از اورشـل لیاسرائ یکرد و بن یادیت زیشهر بابل جد یتوسعه و آباد

 نداشـت، محـل ريد کـه درآنوقـت در عـالم نظـیرسـان ینت و استحکام بجائیث زیواداشت و او شهر بابل را از ح

ان با یخدا یوارها شکلهاید یداشت و رو یقطور یلیخ یها هیشتار است که پایدر آنجا بود گفتند معبد اگر که ید

  .ان استیاز آنجا نما یز در محل مرتفعی معبد نريآجر برآمده ساخته شده و مجسمۀ ش

 ر خـاک کشـف شـده کـفیـختـه شـده و در بعـض قسـمتها کـه از زی رريوارها در وسـط آجرهـا قـیدر بعض د     

سـند ینویآن شـهر م یابانهـایابـان همـانطور کـه راجـع بتمـام خین خیـانـد و ا ختهی رريشود که قـیده مید یابانهائیخ

گر تقـاطع یکـدیم بـا یشـهر بطـور مسـتق یابانهـایفتـه و تمـام خريم یم است، و از معبد بطرف کـاخ سـلطنتیمستق

  .دیگردیم یتهکه در وسط شهر ساخته شده بود من یکردند و تماماً بعمارت سلطنتیم

  

  ان كلده و آشوريخدا

  .میسیمه بنوین در قرون قدیالنهر نيب اهاىل یراجع بعقائد مذهب ینجا مناسب است مختصریدرا     

و سـاکن آسـمان و دور از  یبشر صفات یتوانا و جاودان و دارا یان را موجوداتین خدایالنهر نيم بیمردم قد     

رنو بشـر را خلـق یـو عبـادت مـردم محتـاج هسـتند از یزبـانینـد بخـدمت و مگفتیم وىل ۱دانسـتندیمدستربد انسان 

آنشـهر مقـام ر را بخود مخصوص کرده با زن و فرزند بصورت مجسـمه د یشهر ی جهت هر خدائنياند بهم کرده

و  یسـکونت خـدا و قربـان یمعبـد بـرا یباشد که بنایآن شهر با او است و پادشاه نائب او م یند و کدخدائیگزیم

ان دو خـدا محسـوب و یـان دو شـهر جنـگ میـ معبد بعهـدۀ او اسـت، جنـگ مینيتز یمت برایو گرفنت غنجنگ 

ب هزار سال در یان بابل قریاز خدا یکیربد چنانکه یمغلوب را بشهر خود م یافت مجسمۀ خدای یهرکدام غلبه م

آمد و او بشهر خود بازگشـت و الم غالب یخود گذشته کلده بر ع مغلوب از گناه بندگان یالم ماند تا آنکه خدایع

  .هالک نمود ین وضعیتر دشمنان را هم بسخت

 یاز دخرتها یکینجهت یباشد ازی به زن هم محتاج منيکرد هم چن یاو قربان ید برایخدا غذا الزم دارد و با     

زوجـۀ  خواباندند و معتقد بودند که شـبها خداونـد بمالقـاتیم یدر حجلۀ مخصوص یرا در مکان مرتفع یسلطنت

  .دیآیخود م

                                                 
  ).ملل ونحل(رجوع شود بجزوات وعظ و خطابۀ درس آقای رشید یاسمی- ۱
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در ) الدیسـال قبـل از مـ ۸۶۰(در حـدود  یآشـور یها بـهیاز کت یکـیاد بـود و در یان کلده و آشور زیعدۀ خدا     

  .ان و فرشتگان ذکر شده استیحدود هفت هزار نام خدا

 یالد زنـدگیز مـ سه هزار و دو هزار سال قبل انين بودند و بیالنهر نيان که دو طائفۀ مهم در بیان و اکدیسومر     

جاً دو یست و ابتداء  عدم مطلق بوده اسـت، تـدرین ازىل یچ موجودیاند معتقد بودند که ه نموده و سلطنت داشته

بـه  یمـاده مسـمّ یگـری اسـت و دنيط بر زمین و محیريآب ش یاینر موسوم به اپسو که در یکیدا کرد ی پنيز تعیچ

دا شـدند، ابتـداء از آن دو موجـود لحمـو و یـر موجـودات پین دو موجود سایآب شور است و از یایامت که دریت

ن دو موجـود یـشـر بوجـود آمدنـد ازی بنام انشـر و کنيموجود نخستگر از دو یدا شدند سپس دو موجود دیپمو  لحه

بـزرگ و مقـامش در  یل، ءآ، آنـو خـدایـنقـرار آنـو، آنلیاند از گفته یث اعلی سه خدا بوجود آمد که آنها را تثلرياخ

بنام تمـوز ان ی است، درگاه آنورا دو تن از خدانيانوس نخستیاق ی و ءآ خدانيوا و زمه یل خدایاست آنل آسمان

آفتاب و  یماه و دو فرزند او شمّش خدا ی خدانيدا شد بنام سیگر پید یکند، سپس سه خدایم یدا پاسبانیزیو گ

  .آدم است یفنت و عاشق کردن بنیزهره که کار او فر یشتار خدایا

دا کـرد و در زمـان یـان غلبـه پیشـرت خـدایمقتـدر شـده و بـر ب یبوجود آمد که بعداً خدا) مردوک(ءآمردوخ از      

نهـا بودنـد یان مهم آنها همیخدا ان کلده و آشور بودند وىلیز در مین یگریان دید، خدایباوج اقتدار رس یحموراب

  . میکه نام برد

  

  راجع بشارب

 یم سـپس بـرایبه نجف برگشت یل سواریبحلّه مراجعت کرده و از آنجا با اتومب دن بابلیعصر آنروز پس از د     

نگارنـده نمـاز  ید محرتم که در حدود شصت سال داشت و فاضل هم بود پهلویکنفر سینماز بحرم مشرّف شدم 

ننـد زینکـه شـارب را نمید علـت ایکنـد، آنگـاه پرسـ افتم اجازه خواست که سؤاىلیخواند، چون از نماز فراغت یم

  !ده استیلت زدن شارب رسیدر فض یکه اخباریست؟ درصورتیچ

است و علماء هم از بـاب تسـامح در ادلّـۀ  یف و غالباً نبویده ضعین باب رسیکه دریجواب دادم اوالً اخبار     

 یح اعلـیشود و بلکه ماننـد خـرب صـحیه جمهور علماء منجرب مرياند، گفت ضعف اخبار بعمل و س سنن قبول کرده

 م وىلیل عمـل جمهـور را نـدانیـنکـه دلیا ایباشد  یگریل دیبر دل یه مبتنرياست که س یود، گفتم آن در موقعشیم
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باشـد چنـدان جـربان کننـده ی اخبار و فقط از باب تسامح در ادلّۀ سـنن منيز همیل جمهور نیقن باشد که دلیاگر مت

م نه مستحب، ید آنرا واجب دانیم بایل کنشرت آنها عمیم بظاهر بیست و بر فرض صحت اخبار اگر بخواهیضعف ن

شود بهمـان یعه قائل بوجوب زدن نشده و فقط باستحباب آن قائلند که معلوم میش یک از علمایچیکه هیدرصورت

د یـاگـر مق یبلـجـائز اسـت،  د بـرتک آن باشـدیـنظر تسامح در ادلّۀ سنن است و ترک عمل مستحب اگر بدون تق

ن یـشود، و بعـالوه ایع میتشررا موجب یباب ترک آن کند بدعت و حرام است، زباشد که از باب اعرتاض بر استح

: اند ن باب فرمودهی در اريحق یننموده و مرحوم جدّاعال یدیاست و شارع چندان تأک یل امور آداب اجتماعیقب

ده یهم پاشاز  یانت و خداپرستیازۀ دريک است شینموقع که نزدیدرا باضافه خوبست» اند نبسته یرا بموئ ینید«

جامعـۀ  یبـرا یو معنـو یصـور یانهـایز یرا کـه دارا ین اختالفـات جزئـیـد اريشود و کفر و شرک عالم را فراگ

ا کـه منکـر ريم و جـواب کسـانیمتفق شو یهود و نصاریم، بلکه با یمتحد شوگر یکدیاست کنار گذارده با  یاسالم

اختالفـات کـه در آداب  ین جزئـیـکند، گفتم ایمجاد اختالف ی نزدن شما خود انيم، گفت همیباشند بدهیخدا م

جـاد ید ایـدهیقـرار م ینها را مهم قرار داده و سـبب طعـن و لعـن گروهـیشما که ا ست وىلیاست مهم ن یاجتماع

 آن ريدن لبـاس و غـید وگرنه اختالف شارب زدن و نزدن مانند اختالف اشخاص در شکل و پوشیکنیاختالف م

  .ستیاست که مهم ن

ن یالبحر السالم غالبـاً شـارب داشـتند چنانکـه در مجمـع همیآنچه از بعض اخبار مستفاد است ائمه عل باضافه     

آن پر مـو بـودن اسـت نـه شـارب گذاشـنت، گفـتم در  یوفور سبله معن: گفت وافر السبلة علیه السّالم کان : است

ل یسـی یالشـعر الـذ الشـاربسـد ینویل همـان شـارب اسـت و در لغـت شـارب میسـد کـه سـبینو یهمان کتـاب م

لب آن  یمو یعنی الفم وافراً یل علیسی یکان شعره الذن است که یا کان وافر السبلة یپس معن  الفم یعل

   .کندیاد بود که ظاهر آن داللت بر بلند بودن میحضرت ز

، کـه بهقطر مـن شـواریالدم : قتلگاه یدر گود علیه السّالم دالشهداء یست دربارۀ حضرت سیگری دريگفتم خ     

داشـت یرا اگـر شـارب نمیـساند که آنحضـرت شـارب داشـتند زري مريح است بعالوه قطره و تقطیکلمۀ شارب صر

ف یه تـألیف محمّدرضا بن محّمـد مـؤمن کـه در زمـان صـفویخت و کتاب جنّات الخلود تألیريخون قطره قطره نم

کـرد خصوصـاً روغـن بنفشـه و اول یم داشت و استعمالیغمرب اقسام روغن خوشبو را دوست میپ: سد کهینویشده م

ت یـروا علیه السّـالم از حضرت صادق ب یالط ز باب فضلین ید بعد از آن ابرو و شارب را، و در کافیمال یسر را م
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خـوش در  یبـو یعنـی یـنيالشارب مـن اخـالق النب یب فیالط: هیعل للّها  صلواتنيالمؤمنريشده که فرمود قال ام

  .مربان استیشارب از اخالق پ

ن اسـت کـه هرکـه بـا یـآن ا یکـه معنـ الشارب مع الشارب کالشارب؟: ثید دربارۀ حدیگوئیگفت پس چه م     

 یاً معنـیدانند ثانیمجعول م یث را بعضین حدین است که خمر کرده باشد، گفتم اوالً ایاشامد مثل ایشارب آب ب

اشامد مثـل ی باشد و آب بنيهمنش الخمر بن است که هرکه با شاریآن ا ید  بلکه معنیست که شما فرمودین نیآن ا

کنـد حـرام اسـت، یکـه شـرب خمـر میالخمر در موقع با شارب ینیهمنش یعنین است که شرب خمر کرده باشد، یا

شما خالف ظـاهر اسـت و همـانطور  یباشد گفتم بلکه معنیر گرفنت مین خالف ظاهر است و محتاج بتقدیگفت ا

مراد باشد چنانکـه مـراد از اول  ی معننيز همیع دارد که درشارب دوم نکه در شارب سوم خمر مراد است چه مان

   .باشدیز میه نیعیاز محسنات بد یکین خود یباشد و ایشارب الماء م

دند و آنهـا یرسـ صـلّی اللّـه و علیـه و آلـهفـرس خـدمت حضـرت رسـول  ست که چند نفر از اهـاىلیگفت خرب     

عـرض کردنـد در مملکـت مـا معمـول د؟ یده بودند حضرت علت را پرسیشها را تراشیها را بلند نموده و ر شارب

م و بـرعکس یسـتینطـور نیفرمـود مـا کـه ا علیـه السّـالم گذارند، حضرت یرتاشند و شارب را میش را میاست که ر

  .ساندريب بوجوب را میش، استحباب قریگذاشنت ر ین خرب اضافه بر داللت خوبیم، و ایکنیم

 نياً بر فرض صحت ممکن است اشـاره بمعمـول بـیفه است و ثانیز جزء همان اخبار ضعی نن خربیگفتم اوالً ا     

کرت یث بوجـوب نـزدین حـدیـد ظـاهر ایـد و ثالثاً همانطور که فرمودینما یان حکم مذهبید نه آنکه بیعرب بفرما

  .کنندیتماماً حکم باستحباب م یکه فتاویاست تا باستحباب در صورت

عه اصـالً یشود سابقاً رسم زدن شـارب مخصـوص اهـل سـنت بـوده و شـیخ معلوم میاز توارکه یباضافه آنطور     

 یدابوالرضــا موســویس یرا کــه بــرا ی شــامريمنــ ه ابنیــدۀ ترتی قصــنيزدنــد چنانکــه در مجــالس المــؤمنیشــارب نم

ن یـاول آن اه ده کیرا در آن قصیل است زیو غالم خود ترت را مطالبه نموده دل عه فرستادهیاالشراف مرجع ش بینق

  : ۱است

 تـــرت یو محبـــوب یمملـــوک رد اىلیـــان لـــم   الغـررنيامیـابـن المیف المرتضیان الشر

                                                 
ها ذکر شده حتی شماره ابیات آنهم مختلف است، این چنـد بیـت بـرای استشـهاد  این قصیده با عبارات مختلفه در دیوانها و تذکره- ۱

یدرضـی انشـاء کـرده درصـورتیکه زمـان او مقـارن منري این قصیده را بنام سیدمرتضی بـرادر س ذکر شده و بعضی اظهار میدارند که ابن
  .االشراف بوده و بنام او سروده است زمان حیات سید نبوده بلکه در زمان حیات سیدابوالرضا نقیب
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 هم کـــدریة و اقـــول مـــا فـــیـــ امنيالولـــ

ـــ ـــة ان النب ـــرن مقال ـــد هجـــر یوال نک  لق

ــورث ــزبی   بکــل شــعر مبتکــرريت طلحــة وال
  

 و اقـول مـا اخطـأ عمـر یم اقتـدیخ تـیو بش

 السـحر المساء اىل د منیت عثمان الشهیوبک

 الکــرب ی عقوقهــا احــدنيالمــؤمن  واقــول ام
  

  :دیگویو از جمله م

غـالم مـن تـرت را بمـن ردّ  یف مرتضـیکند که اگر شـریاشاره م ق اقص شارب من عربیوسط الطر یو امرّ ف     

ه را گذرم و شارب هرکـیدر راه مکنم از جمله یآن برگشته و معتقدات اهل سنت را اظهار م یع و مبانینکند از تش

د بعکـس آن یـزدنـد بلکـه تقیعه نمیشود شارب زدن معمـول اهـل سـنت بـوده و شـینم که معلوم میچ یعبور کند م

شـود، گفـتم یده نمیـنطـور فهمیا ن شـعریـشـان گفتنـد ازیکنـد، اید بـزدن میـن اشعار تهدی در ارياند که ابن من داشته

 نيراد شـما فقـط بهمـیشود، بعالوه اگر ایده نمیاصالً فهم ین معنی اريست گفته شود و غین ممکن نیحرت از ایصر

را بزرگـان مـا از زدن آن یـنـدارد ز یچ مـانعیشـود زدن آن هـیشارب است و اگر شارب زده شد اختالف مرتفع م

نـان یبزرگـوارم فرمودنـد اطمکه پـدر یاند و شما همانطور وان را در زدن و نزدن مختار قرار دادهريفرموده و پ ینه

  . تا بزرگان تصوف هم شارب را بزنند است نيه اختالف همد کیسید و بنویده

از واجبـات را  یاریت و طـالب کـه بعـض آنهـا بسـیط روحانیو بعداً گفتم خوبست شما اصالحات را از مح     

ک شـارب یـت کنـد، یگران هم سـرایج به دید تا بتدریند شروع کنینمایس شرع را نمیت نوامیکنند و رعایترک م

راد نبود بلکه ینموده و گفت مقصودم ا یشان عذرخواهیدارد؟ سپس ا یريگذارده شود چه تأث چه زده شود و چه

  .تذکر بود نگارنده هم اظهار امتنان نمودم

  

  گريسؤال د

نهم جـزء آداب یـا ایـسـت آید چیـآوریون مري عبـا بـنيد علـت آنکـه شـما در نمـاز دسـت را از آسـتیبعداً پرسـ     

  ا نه؟یمخصوصه است 

و اگـر بطـور سـؤال ! آور و خنده! مورد استیجا و بیار بیراد است بسیا سؤال؟ اگر ایراد است ین ایا ایآ گفتم     

ت یـون آورده و نهاريد در حضـور بزرگـان دسـت را از عبـا بـیـ اسـت کـه بانيد جواب آنکه طرز ادب همـیفرمود

 یادب ی آن از بري است و غنيۀ ادب همز الزمیم در حرم مطهر آنها نیدانیتواضع نمود، و چون ما بزرگان را زنده م
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  .اوردیون برياست، بعالوه طبق اخبار در موقع نماز مستحب است که امام جماعت دست را از عبا ب

نجا یر موارد است و ادب ایاز سا ريبزرگان غ یآداب حرمها باشد درست است وىلینکه الزمۀ ادب میگفت ا     

باشـد و الزم یمح یبضـر یشـانیدن صورت و پیده و مالیکه رس یاراتیزت همان دستورات و آداب و خواندن یبرعا

عبا بدوش گذاشـنت و  یعنیاست  یده تردّیهم که رس یون آورده شود و قسمت استحبابريست که دست از عبا بین

کنـد یصـدق نم یرا در آن موقـع تـردّیـ عبا، زنياورد نه از آستیون بريامام مستحب است که دست را از عبا ب یبرا

  .شودیبلکه لُبس ردا م

را که نـزد  یده آدابیتشرّف بحرم بزرگان رس یکه برا یت دستوراتیگفتم چه مانع دارد که انسان عالوه بر رعا     

اسـت و چنـدان مهـم  ین امـر هـم جـزء آداب اجتمـاعیـو ات کنـد یست رعایمردم معمول است و خالف شرع ن

 یو صادق است و تردّ یخود باق یون آورده شود بجاري بنيهم بر فرض آنکه دست از آست یست و قسمت تردّین

انت و مذهب ندارد، و یدر د یريچ تأثیل امور بر فرض آنکه خالف آن مستحب باشد هین قبیاعم است، بعالوه ا

د تـا یـداننـد بفرمائیپسندند و خالف آنرا جزء ادب م ینمنجا یشود اگر درایمحسوب م یچون جزء آداب اجتماع

فتـۀ یندارنـد و فر یزیـکه جز ظاهر امـر چیست مگر کسانین یل امور جزء آداب مذهبین قبیوگرنه ا  عمل کنمريحق

  .ون آمدمريع نموده بیکرده و نگارنده هم تود یعذرخواه یروئ شان با گشادهیاند، سپس ا همان ظواهر شده

  

  يم زنجانيخ عبدالكريحاج ش للّها تيآ

  .میدیرس یم زنجانیخ عبدالکریحاج ش للّها ةیآخدمت ) دو ساعت از شب(شب ساعت هفت     

ت کامـل یـشـان در زنجـان بزهـد و صـالح و علـم و فضـل معروفیآنجناب از خانوادۀ علـم، و پـدر و اجـداد ا     

ل علـوم معقـول و منقـول پرداختـه و علـوم یبـوده و در زنجـان بتحصـ یقمـر ۱۳۰۴در سال  للّها ةیآاند، تولد  داشته

 للّـها ةیآد مهـم ماننـد یاشـرف آمـده و نـزد اسـات درس خـارج بنجف ینمـود، سـپس بـرارا در آنجا کامـل  یسطح

د یـنائـل گرد نمـود و باجـازۀ اجتهـاد ینیل علوم دیگران تکمیو د یوزآبادريدمحمّد فیو س یزدیدمحمّدکاظم یس

جاد یا یراب ۱یقمر ۱۳۵۵س آن پرداخت، در سال یاشرف بتدر ل نمود و در نجفیز کامالً تحصیرا ن یعلوم فلسف

                                                 
که برای سفر دوم بعتبات مشرف شدم و خدمت ایشان رسیدم یک جلد از سـفرنامه خـود را کـه بعربـی بنـام  ۱۳۲۸در زمستان سال - ۱

چاپ شده بحقري لطف کردند و نگارنده یک جلد فلسفه فلوطني از تألیفات خـود  ۱۳٦٦در سال » االمام الزنجانیصفحة من رحلة «
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بممالـک  ی و رفـع اختالفـات، مسـافرتنيو بنا گذاشـنت شـالدۀ اتحـاد مسـلم یاسالم یها  جامعهنيحسن تفاهم ب

د و یـج و مذاکرات مؤثر نمـود و مـورد اسـتقبال همـۀ طبقـات واقـع گردیمه یفرمود و در همه جا نطقها یاسالم

لـه در امـور  چـون معظم ز دارنـد وىلیـه نیعملباشند و رسالۀ یم یاشرف متوطن و مورد توجه جمع اکنون در نجف

از  یاز طـالب و اهـل علـم و جمعـ یاریز معاشرت دارند، و بسـین یاسیز دخالت نموده و با رجال سین یاجتماع

پسـندند  یشـان را نمیۀ ایـرو یرنو جمعـیـاسـت دخالـت کنـد، ازید در سیـچوجـه نبایبه یمردم معتقدند که روحـان

اسـت  یخدمت باجتماع مذهب یا برای یان احکام اسالمیب یاز موارد برا یاریدر بسشان یکه دخالت ایدرصورت

  .یاسینه از وجهۀ س

 یت مالطفـت فرمـود، نگارنـده از طـرف حضـرت والـد جنـاب آقـایـدم نهایکه نگارنده خدمتش رس یموقع     

در جمـع  مرحلۀ اوىل در لّلها ةیآن است که حضرت یشان ایشاه ابالغ سالم نموده و عرض کردم انتظار ایعل صالح

 نياسـت ازبـ یاغراض شخص ین اختالفات و مناقشات که غالباً رویند که ایت نمای بکوشند و جدنيشتات مسلم

 ني مسـلمنين است که آنچه موجب تفرقه بیق نموده و اظهار کردند نظر من ایشان در جواب تصدیبرود، ا نيمسلم

ن دو عامـل یـت کـرد کـه اید جـدیـگانگان، و بای بنيتتف ک ویتحر یگریجهالت ما، و د یکیز است، یشده دو چ

م چنانکه یشو ی برود تا وارد ترقنيجاد نموده از بی انيان مسلمیو نفاق و اختالف را در م ینیمخرّب که حسّ بدب

از آنها نجس بودند و تفرقه در کدسته ی یان آنها موجود بود و حتیدر م یکه اختالفات طبقاتیهندوستان تا موقع

 رفـت نيازب یجاً بر اثر زحمات گاندین اختالفات تدریکه اینائل نشدند، و موقع یآنها حکمفرما بود به ترق انیم

وان ريع و پـین باصـول مـذهب تشـیژه معتقدید عموماً برادر، ویندگان کلمۀ توحیخته شد، گویشالدۀ استقالل آنها ر

فـۀ یج اسـالم کـار کننـد و وظیترو ید شوند و براگر متحیکدید با یبا یصوفريو خواه غ یعشر خواه صوف یاثن ائمه

نـد یرا از افراد مرتفـع نما ینیک شوند و حّس بدبیگر نزدیکدیعه آن است که بیشمذاهب مختلفه  ینیان دیشوایپ

ج سـوء اختالفـات ید بنتـایـن اختالفات اصالً وجود نداشت و مخصوصاً علمـاء بایچنانکه در صدر اول اسالم ا

  .ها دعوت کنند ار بعض فرقه ینیو رفع بدب یگانگیاتحاد و برده و مردم را ب یپ

ان فرمـوده و یشان بی اريشاه و تفس یعلد از جّد نگارنده مرحوم مالسلطانمحمد سلطان یدر تمج یآنگاه شرح     

نند شود بر زبان نرایراد میفهمند و موجب ا یرا که عوام نم یاناتیفۀ عرفاء آن است که کلمات و بیاظهار کردند وظ

                                                                                                                                                        
  .را تقدیم نمودم
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و آداب سـلوک را عت یث جامع و احکام شرین حیاز السعادة انیب ريو حقائق را مطابق فهم عموم ذکر کنند و تفس

  .مینام بر یکیم و بنیس کنیل اشخاص تقدین قبیما است که از ینیفۀ دیدارا است و وظ

قـت و عرفـان یزرگ با حقب یشرت علمایکه ب: ان داشتند و فرمودندیت فلسفه و عرفان بیدر اهم یسپس شرح     

 یانصـار یخ مرتضـید بحرالعلـوم در راه سـلوک وارد بـود و شـیراه حق بودند چنانکه س یایا جویارتباط داشته 

ز بـا یـن یازريزاحسـن شـرينمـود، و مرحـوم حـاج میض میداشـت و از او کسـب فـ یشوشرت یدعلیارادت بحاج س

 یایـبودم مشتاق راه و جوشان یکه من شاگرد ا یبائدمحمّدکاظم طباطی مرحوم سنيعرفان ارتباط داشت و همچن

 یاری بسـنيباشد سروده است همچنـیشان میجان ایاق و شور و هیکه داللت بر اشت یعرفان یقت بود و اشعاریحق

  :اند ذکر نمودند را که خودشان سروده ین دو رباعیاند و سپس ا ن راه بودهیبزرگ در یگر از علماید

 امهـــــر علـــــم بـــــدهر بـــــود آموختـــــه

  من و دوسـتنينها همه شد حجاب بیا
  

ــــه  ــــاء دوخت ــــان علم  ام وز فضــــل، ده

ـــا ـــوختهی ـــر او س ـــار هج ـــت بن  ام ن اس
  

  :ضاًیا    

 میتلـف کـالم و حکمـت کـرد یعمر

ــم ســودیم کــه هــیدیــد  ندهــد یچ عل
  

 میعت کــردیهــوس فقــه و شــریچنــد 

 میقت کـردیحق و درک حق یرو سو
  

در زنجـان  یالت خود نموده و اظهار داشتند که مـن در اوائـل جـوانیو تحص یراجع بزندگان یسپس شرح        

ل دارم فلسفه و یکه بخواندن فقه و اصول مشغول بودم پدرم اظهار فرمود که من م یل بوده و موقعیمشغول تحص

نجـا مشـغول یزاابوالحسـن جلـوه اسـت و دررين شـاگرد مید که بهـرتیزامجريو نزد آقام یل کنیحکمت را هم تحص

ل فلسفه درآنموقع مورد نفرت عموم بود من گفتم چگونه ممکن اسـت علنـاً ی، و چون تحصیباشد برویس میتدر

مسـاعت قبـل از طلـوع آفتـاب یل بـروم و نیتحصـ یبـراضـۀ صـبح یپـس از اداء فر: ل شوم؟ فرمودیمشغول تحص

ل نمـودم، یـن تکممراجعت کنم و من طبق دستور پدر چهار سال تمام بخواندن حکمت مشـغول بـودم و در زنجـا

د و سـاعت هشـت و یطول کشکساعت یش از یشان بی مذاکره شد و مذاکرات خدمت انيهم درب یگریمطالب د

  .میون آمدريع نموده و بیربع پس از کسب اجازه تود
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  الغطاء ن آل كاشفيخ محمدحسيحاج ش للّها تيآ

لـه از  م، معظمیدیالغطاء رسـ  آل کاشـفنيخ محمّدحسـیحـاج شـ یآقا للّها ةیآخدمت  یطبق اجازۀ قبل روز بعد     

دارند، مورد توجه و وثـوق عمـوم طبقـات باشند و در حدود هشتاد سال یالغطاء م خ جعفر کاشفیاحفاد مرحوم ش

بسزا دارند و  یتیوجهۀ خوب و معروفز ین یکنند و در ممالک اسالم ید میشان تقلیاز اعراب از ا یاریمردم، و بس

ز یـشـان نیه ایاند، روّ م واقع شدهیعه مورد استقبال و تکرینموده و همه جا بنام عالم ش یبممالک عرب یمسافرتهائ

گر متحـد شـوند و مخالفتهـا را کـه موجـب یکـدیرا کنـار گـذارده بـا  ی اختالفات داخلـنيد مسلمین است که بایا

 یبالً بـا جنـاب آقـاشان قیدم چون ایکه خدمتشان رسی بردارند، نگارنده موقعنيانت است ازبیو ضعف د یخراب

 یوالـد احوالرپسـ یت مالطفـت فرمودنـد و از آقـایـداشـتم نها یشان مکاتباتیز با ایوالد مالقات نموده و خود ن

کردنـد،  یارید بسـیـتمج السـعادة انیب رينموده، و از تفس یسؤاالت یفات مرحوم جدّاعلینمودند و بعداً از عدۀ تأل

سـر شـود یه هرکـدام میـشان نـزد مـن موجـود اسـت بقی اريفقط تفس: ندفات را عرض کردم فرمودینگارنده نام تأل

شـان را یۀ ایان آوردند و نظرین باب نوشته شده بمی درريرا که در تفس ید، سپس موضوع معراج را و شرحیبفرست

ند دانستیدن آنرا حرام میز کشیشان نیشان سؤال نمودم؟ ایاک از ایدن تریستودند، آنگاه نگارنده راجع بکش یلیخ

ف خودشـان کـه در ردّ یعه و اصولها تألیالش ک جلد کتاب اصلیقه خود بر تبصرۀ عالّمه و یک جلد از تعلیسپس 

دن کـنم، یز دیشان را نیاند بنگارنده لطف نموده و فرمودند کتابخانۀ ا ع نوشتهیبودن مذهب تش ین باخرتاعیمعتقد

شـان یلد سالم رسانده بعداً با عرض امتنان از خدمت اوا یله بحضرت آقا شان تشکر نموده و معظّمینگارنده از ا

م فرمودنـد در یخ عبدالحلیش یشان آقایکه فرزند ایشان بطوریرفتم، کتابخانۀ ادن کتابخانه ید یون آمدم، و براريب

مـه و یب علـوم مختلفـۀ قدیـاد دارد و تمـام کتـب برتتیـمـه هـم زیقد یحدود پنجهزار جلد کتاب دارد و کتب خطـ

  .شده و مرتب است یبند هده طبقیجد

  .ت محبت نمودندیدن آمده و نهایم از طرف پدر با کتابدار خود بدیخ عبدالحلیش یبعداً عصر آنروز آقا     

  

  خ محمدحسنيخ جعفر و شين شيمرحوم

خوانـدن  یالغطاء بـرا خ جعفـر کاشـفیم بسـر مقـربۀ شـیون آمـدريالغطاء ب آل کاشف یکه از خدمت آقایموقع     
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واقـع شـده  ۱۲۲۸خ در سـال یباشـد وفـات شـیم للّـها ةیآاست که کتابخانه  یشان متصل بمحلیم، مقربۀ ایفتفاتحه ر

  .است

خ از یم، مرحـوم شـیخ محمّدحسـن صـاحب جـواهرالکالم رفتـیخواندن فاتحـه بمقـربه مرحـوم شـ یسپس برا     

م مخصوصـاً اعـراب بـود و از او زمان خود بوده و از عرب بود و در زمان خود مورد توجه عمو ین علمایبزرگرت

  .افتیوفات  ۱۲۶۶نمودند در شعبان سال ید میتقل

  

  دبحرالعلوميو س يخ طوسيش

  .میباشند رفتید بحرالعلوم که در محلۀ معروف  به مشراق مدفون میو س یخ طوسیارت قرب شیسپس بز     

آن  یخ در کتـب فقهـیه و مـراد از شـیـامام ین علمـایاز بزرگرت یالطوس یخ الطائفه محمّدبن حسن بن علیش     

 اخـتالف و کشـمکش واقـع شـد نيعه و مخـالفی شـنيکـه بـ ۴۴۸جناب است، در بغداد سکونت داشته و در سـال 

د بعداً به نجف آمـد و مجـاور قـرب حضـرت مـوال یع گردیسوخت و کتب او ضاکه در باب الکرخ داشت  یا خانه

 ۱که فعالً بمسجد یمحلافت و در یوفات  ۴۶۰محرم سال  ۲۲شد و در د و در آنجا بافاده مشغول یگرد علیه السّالم 

  .دیمعروف است مدفون گرد یطوس

ن یآنجنـاب از کـاملرت. اسـتز در همـان مسـجد واقـع یـملقـب بـه بحرالعلـوم ن یطباطبائ ید محمّدمهدیقرب س     

ا آخونـد مالعبدالصـمد ق سـلوک هـم وارد و بـیـگـران بـود، در طریعصر بوده و در زهد و ورع سـرآمد د یعلما

شاه اوّل مالقات نموده بـود، یداشت و با نورعل یو سّر یبزرگ و معروف بتصوّف بود سر یکه از فقها یهمدان

 و سلوک دارد رسالۀ منظومه هم در فقه دارد و مردم او را صاحب کشف و کرامـات ريدر س یا ز رسالهید نیخود س

 آنـرا یـنيکننـد تعیاء ذکر میاء و اولیانب یم و مساجد سهله و کوفه براالسال یمقامات را که در واد یدانند و بعضیم

  .افتیاشرف وفات  در نجف ۱۲۱۲ده بود، در سال یدهند که از راه کشف و شهود بر او معلوم گردید نسبت مّیبس

  

                                                 
که نگارنده برای بار دوم بعتبات مشرف شدم مختصری از آن مسـجد از طـرف شـهرداری خـراب و جـزء خیابـان  ۱۳۲۸در زمستان - ۱

 .بودند شده بود وىل بقیه آنرا مشغول تعمري
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  ميدمحسن حكيس يآقا

و  یاصـفهان ۱نيتـیآاز ن بزرگ و پس یم که از مجتهدیدمحسن حکیس یخدمت آقا ی قبلینيسپس برحسب تع     

م، اظهـار یرفتـ باشندیم میل معروف بحکید و در زهد و صالح مشهور و اصالً عرب و از فامیجزء مراجع تقل یقم

ران و وضع خواروبار سؤال نمودند؟ و نگارنده جواب عرض یا یمالطفت و محبت نمودند و از اوضاع اقتصاد

 ینموده، سـپس از اقـدامات ید نمود عرائضیع بایراجع بنشر تشکه  یکردم بعداً نگارنده از اقدامات و بذل مساع

 یبسـهم خـود کوشـش بسـزائ یج مـذهب جعفـریدم؟ اظهار داشتند که در تـرویاند پرس ن باب نمودهیشان دریکه ا

 یادیـباشـند توجـه زیاطالع م یبـ ینـیا از آداب دیـ شمال عراق کـه غالبـاً غـاىل دارند و مخصوصاً نسبت باهاىل

  .کنندینشر احکام م یبرا یعه هستند اقداماتی در جبل عام شام و جبل الدروز که غالباً شنيچندارند و هم 

ز در یـنـدارد، و بلکـه صـدق ربـا ن زکـوةاسـکناس سـؤال شـد جـواب دادنـد کـه اسـکناس  بزکـوةسپس راجع      

ندۀ طـال و ینمانموده، و عرض کردم چون اسکناس  ین باب اشکاالتیاسکناس مورد اشکال است، نگارنده در ا

 یباشـد کـه وقتـیا قـبض طلـب میـست و ماننـد حوالـه یچوجه معترب نیبدون آندو به راینقره و حکم آندو را دارد ز

چوجه یاگر پشتوانه نداشته باشد به د و فروش شود وىلیصاحب آن معترب باشد ممکن است قبض و اقباض و خر

شان خالف آنرا معتقـد یا هم داشته باشد وىل زکوةد بلکه باش یحکم ربا در آن جار یستین بایاعتبار ندارد بنابر

  .دادندیم یبوده و فتو

ن یـ عبارت که درنيۀ خود را خواستند و عیشان رسالۀ عملیاک بود؟ ایدن تریگر که نمودم راجع بکشیسؤال د     

که خوف  یگاه ىلاک چون مضّر ببدن است حرام، ویممارست بر ترنکه یاند خواندند که مشعر بود برا باب نوشته

 یاک برایدن تریندارد، نگارنده عرض کردم کش یاجازه دهد بقدر مداوا مانع یمرض یب برایاد نباشد و طبیاعت

کنـد، یر آنسـت وگرنـه رفـع نمیده شـود از جهـت تخـدیدر درد د یفیست و اگر هم ظاهراً تخفید نیمف یچ دردیه

م کـرده و یتحـر یدن آنـرا بطـورکلیشـان کشـیو والـد ا ق نمودند، بعداً عرض کـردم کـه جـدّ نگارنـدهیشان تصدیا

ب یـت در سـن کهولـت بـا اجـازۀ طبیـتقو یمختصـر بـرا یلـیخ یخوردن مقدار وىلاند  ن بآنرا لعن نمودهیمعتاد

  .اند ز نمودهیتجو

  

                                                 
   .اللّه حاج آقا حسني بروجردی ایشان مرجعیت پیدا کرد و اغلب شیعه از ایشان تقلید نمودند پس از درگذشت آیة- ۱
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  يخ آقابزرگ تهرانيحاج ش

ودکـه از دانشـمندان ب یخ آقـابزرگ تهرانـیحـاج شـ یکه در نجف مالقـات نمـودم آقـا یگر از دانشمندانید     

عه شده به یرا که تا کنون در ش یفاتیاند که تأل عه در چند جلد نوشتهیف الشیتصان عه اىلیبنام الذر یباشند و کتابیم

 السعادة انیب ريهم راجع بتفس یاند، از جمله کتب مرحوم جدّامجد را نوشته و شرح ذکر کرده یب حروف تهجیترت

 یدم و معرفـیکه خدمتشان رسـینگارنده موقع! سدرياز غرض بنظر نم اند که خاىل هم نموده ذکر کرده و نقل قوىل

ف یکامل و اشتغال بتأل ینمودند که بواسطۀ انزوا یشرت از حّد معمول محبت و احرتام نمودند و عذرخواهیشدم ب

دم؟ فرمودنـد یپرسـ عـهیف الذریخ شروع بتألیند، نگارنده اظهار تشکر نموده و از تاریایمالقات ب یتوانند برا ینم

اند   نوشـتهريکـه دربـارۀ تفسـ یام، بعداً نگارنده راجـع بشـرح ن کتاب شروع نمودهیسال است که با یدر حدود س

د یـشخص مؤلف مخصوصاً مـورّخ و امثـال او با در ردّ آن ذکر کردم و گفتم چون یا مذاکره و انتقاد نمودم و ادلّه

د یا  نوشـتهريقسمت که دربارۀ تفس نیو ا ۱دیرا بنما یطرفیاب حفظ باز هر شائبۀ غرض باشد و در نوشنت کت خاىل

 یـرينمـوده و آنـرا تغ یشـرتین قسمت دقّـت بیحمل بر غرض شود لذا مناسب است که در یممکن است نزد بعض

آن قسمت را اصالح کنند و از نگارنـده خـواهش کردنـد کـه  که ۲دادندکرده و قول  یز عذرخواهیشان نیدهند و ا

. سندیشان بفرستم تا در کتاب خود بنویا یده برایاً شده و بنظر رسريکه اخ یگریفات دیفات خود را با تألیلنام تأ

  .میون آمدريع نموده بیشان معذرت خواسته و تودیسپس از ا

  

  عليه السالم حضرت رضا رحلت 

خ شـهادت آنحضـرت یاررا در تـیـاسـت، ز علیه السّالم روز هفدهم صفر بنا ببعض اخبار رحلت حضرت رضا     

دا شـده و علـت آن عـدم تعمـق مـردم و یـک از بزرگـان پیـن اختالف در والدت و رحلت هریاختالف است و ا

ت را یـت اهمیـآنهـا نها یکه تولد و وفـات بزرگـان هـر قـوم بـرایبوده درصورت یخیدقّت نکردن آنها در امور تار

مجـالس تـذکر  گان خود در تولد آنها جشن و در وفـاتا بافتخار بزریدن یدارد، و مخصوصاً امروز که در همه جا

و  علیـه السّـالم  ی علـنيالمـؤمنريم فقـط در روز تولـد امیم بگـوئیتـوانین میـان دیشـوایان پیـدهند و در میل میتشک

                                                 
  .ام درینجا تکرار نشد درین باب شرح مفصلی در کتاب خود که راجع بشرح حال مرحوم جدامجد نوشته ذکر نموده- ۱
  .ألیفات خود اصالح نمودندبعداً در تعقیب آن مذاکرات، مطلب را در ت- ۲
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اد اسـت، چنانکـه در تولـد و رحلـت یر بزرگان اختالف زیدر سا ست وىلین یاختالف علیه السّالم  نيشهادت حس

ز یـن علیـه الّسـالم  اختالف موجود اسـت، در تولـد و وفـات حضـرت رضـا نيوآله هم هیعل للّها یحضرت رسول صلّ

در  یحجه و برخیازدهم ذیدر  یقعده که قول مشهور است و جمعیازدهم ذیتولد را در  یاختالف موجود و بعض

االخر و  عیـازدهم ربیـ یضـو بع ۱۵۱ا هشتم شوال یا هفتم یدر ششم  یاند و بعض گفته ۱۴۸االول سال  عیازدهم ربی

و ارشـاد  ین اخـتالف موجـود اسـت در کـافیز ایدانند، در وفات آن بزرگوار نیحجه آن سال میازدهم ذی یگروه

 انـد وىل ذکـر کرده ۲۰۶در سـال  الغمة کشـفو صـاحب  یز گنابادیو حافظ عبدالعزنوشته   ۲۰۳عالمه در ماه صفر 

خ یکم رمضـان آنسـال ذکـر شـده و شـیست و یروز جمعه ب علیه السّالم ون اخبارالرضا ی نکرده و در عنيروز را مع

در هفـدهم و  یدر چهاردهم صفر و کفعم یست و سوم رمضان و بعضیب ی را ذکر نموده و بعضنيز همیصدوق ن

 ز ذکـر شـده اسـت، وىلیـست و پنجم آن و اول رمضـان و نهـم آن نیقعده و بیازدهم ذیدر آخر صفر و در  یجمع

دارنـد و ممکـن اسـت  یز سوگواریدانند و روز هفدهم را نیعه آخر ماه صفر را رحلت آنحضرت میش شرتیامروز ب

  .ت در هفدهم و رحلت در آخر صفر بوده استیق که مسمومینطرین دو قول جمع شود بای انيب

ل یـل شـد و بـازار نجـف تعطیآنحضرت تشـک یبرا ین روز که دوشنبه بود مجالس عزاداریز در ایدر نجف ن     

نه زن بصــحن مطهــر مشــرّف شــده و ی زن و ســريمختلــف از صــنوف مختلفــه مشــتمل بــر زنجــ یها بــود و دســته

  .گشتندینمودند و سپس بحرم مشّرف شده و طواف نموده آنگاه برمیم یزن نهیو س یخوان نوحه

  

  يعالمة حل

عالمـه . باشـدیم یالمـۀ حلّـمدفون اسـت ع علیه السّالم عه که در جوارحضرت موال یاز علماء بزرگ ش یکی      

ع و در تمام علوم معقول و منقول سـرآمد یمذهب تش ین علمایاز بزرگرت یبن مطهر حلّ یوسف بن علیحسن بن 

ل نمـوده و علـوم یع تحصـیصاحب شرا یرا خدمت پدر خود و محقق حلّ هیدانشمندان زمان خود بود و علوم نقل

   .فرا گرفت یوسن طیالدريم بزرگوار خواجه نصیرا نزد حک یفلسف

ت مـذهب یـاثبـات حقان یل بـرایدو هزار دل ی که دارانيغ داشت و کتاب الفیبل یع جّدیج مذهب تشیدر ترو     

  .کامل بدو داشت یفات آنجناب است و سلطان محمّد خدابنده پادشاه مغول ارادتیباشد از تألیع میتش

کـه  یافت و در حجـره کـوچکیوفات  ۷۲۶محرم  ۲۱متولد شد و در  یقمر یهجر ۶۴۸رمضان  ۲۹عالّمه در      
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  .شود مدفون استیوان حرم باز میدرب آن با

  .اد هستندیباشند زیز که در آنجا مدفون میگر نید یعلما     

معـروف بـه  یشـاه محالتـ یه است و آقا علیلیاز حجرات صحن مطهر مخصوص بزرگان طائفه اسماع یکی     

گر یدر آنجا مدفون است، و چند قرب و عکس د یقمر ۱۲۹۳در  یه متوفیلیاعاسم یس فعلیآقاخان جّد آقاخان رئ

شاه برادر آقا خان و عباس شـاه رين شاه پسر آقاخان و جهانگیالعابد نیز در آنجا بود که خادم گفت مربوط به زین

  .باشدی شاه مريپسر جهانگ

  .نموده قرار دارد یبدرود زندگان ۱۲۱۱ه در  پادشاه قاجار کنيز قرب آغا محمّدخان اولیدر رواق داخل حرم ن     

  

  يزديدمحمدكاظم يس يآقا

دمحمّد کـاظم یسـ لّلـها ةیآ نگارنده قبل از ظهر که در حرم مشرّف بودم پـس از خـروج از حـرم بمقـربۀ مرحـوم     

  .صحن واقع است) رو بقبله( شان در اطاق وسط طرف شماىلیفاتحه رفتم و قرب ا یبرا یزدی یطبابائ

 یزنجـان للّـها ةیآکـه ید و در فقه در درجۀ اول بـوده و بطوریمرجع تقل بزرگ و ید از علماء و فقهایمرحوم س     

  .اند شان نقل کردند که خودشان سرودهیرا از ا ین رباعیز در سر داشته و ایشور سلوک ن: فرمودندیم

 یده در آنـــدل تـــو باشـــدىل یالهـــ

 ام ســر فکــرت فــرو بــرده یایبــدر
  

ــ  ــدایبراه ــو باشــب ــزل ت ــه من  یرم ک

 یچنان کن که سـاحل تـو باشـ یاله
  

  .شان گفته شده استیخ وفات ایت در تارین دو بیو ا

 مـایظ نـال نعیکاظم الغ۱و قد

 مــــایوجــــاور ربــــاً غفــــوراً رح
  

ــو  ــا و مث ــاذ مقام ــایکر یو ح  م

  »مـایلقد فـاز فـوزاً عظ«فارخ 

  

  .شودیم یقمر یو هفت هجر یصد و سیکهزار و سیبا سال که مطابق      

  

                                                 
  .کلمه قد مطابق دستور زبان عربی باید بر فعل داخل شود وىل درینجا چون ضرورت شعر است مانعی ندارد- ۱
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  يانصار يخ مرتضيش

عه بـوده ید شـی و مراجع تقلینين روحانیکه از بزرگرت دزفوىل یانصار یخ مرتضیمرحوم ش للّها ةیآآنگاه بمقربۀ      

م، آنجنـاب یمند بوده رفت ز بهرهین یو از عرفان و معن» دنا عمریزهده کزهد س«: و اهل سنت دربارۀ او گفته بودند

 ن مصرع را گفته اسـتیخ تولد و وفات آنجناب ایخ منصور در تاریوفات کرد و برادرش ش یهجر ۱۲۸۱در سال 

ز کـه یـن یشوشـرت ید علـیقرب مرحـوم حـاج سـ» سال وفات) ه   ۱۲۸۱(     سال والدت فراغ) ه   ۱۲۱۴(ر یغد«

ز فـوت کـه ا یلـیخ پـس از مـدت قلیارادت باو داشت و در رشتۀ سلوک وارد بود و در سال فوت شـشيخ جناب 

آنـدو سـبب شـده کـه  یخ و علقـۀ معنـویا همـان ارادت شـیخ است و گوئیک قرب شیافت نزدیخ گذشت وفات یش

  .دگر واقع شده است ک همیز نزدیقربشان ن

م یبا روح است و خوب ساخته شـده رفتـ یلیساخته و خ یدمحمّدکاظم طبابائیکه مرحوم س یا آنگاه بمدرسه     

  .د استیبلکه ملک است و فعالً در دست پسر مرحوم س ستیگفتند وقف نیکه میو بطور

  

  يرازيرزاحسن شيحاج م

 یخ انصاریم، آنجناب پس از شیرفته فاتحه خواند یازريزاحسن شريحاج م لّلها ةیآارت قرب حضرت یآنگاه بز     

د و بعـداً بواسـطه کردند، ابتداء در نجف ساکن بـوید میان از او تقلیعیعه بوده و همه شید شین مراجع تقلیبزرگرت

د و مـالذو ملجـأ یـنامالئمات از آنجا حرکت کرده در کربال ساکن شد آنگاه بسامره رفـت و در آنجـا متـوطن گرد

  .نمودندید میعه از او تقلیجا اکثر ش ه شد و در همهیامام یعلما

بـدوش حمـل  اش را تـا نجـف افـت و جنـازهیدر آنجا وفـات  یهجر ۱۳۱۲در روز دوشنبه هشتم شعبان سال      

  . کرده بود دفن کردندنيکه خود قبالً مع ینمودند و در محل

  

  ن مدفون در نجفير مشهوريسا

  :باشندین عده مین آنها ایباشند که از مشهورتریاشرف مدفون م از علماء در نجف یادیجمع ز     

معـروف و کتـاب  یتقـو وبزهـد  زمان خود ین علمایاز مشهورتر یلیاحمدبن محمّد مشهور به مقدس اردب-۱     
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ده شد که در یشن. اند  دانند و آنرا ردّ کردهیح نمین نسبت را صحی انيمحقق اند وىل هعه را باو نسبت دادیالش قةیحد

وان حـرم یوفات بافت و در حجرۀ متصـل بـا یهجر ۹۹۳ل کرده در سال ید بوحدت وجود میات تجریه الهیحاش

  .دیمدفون گرد

بـــه نجهـــت ید و در اصـــول مؤســـس بـــود ازیـــاز مراجـــع تقل یخراســـاندکاظم مرحـــوم آخونـــد مالمحّمـــ-۲     

باشـد در مـاه ین علـم میـن کتـب درین و مـوجزتریةاالصول او از مهمـرتید و کتاب کفای مشهور گردینياالصول خاتم

  .دیاز حجرات صحن مطهر مدفون گرد یکیافت و در یوفات  ۱۳۲۹حجه یذ

کامـل  ی زمان خود بـود و در فقـه و اصـول تبحـرینين فقهاء و اصولیزرگرتاز ب یرشت للّها بیزا حبريحاج م-۳     

  .افتیوفات  یهجر ۱۳۱۲داشت و محضرش از دانشمندان پر بود در سال 

ران مشـهور و زبـانزد عمـوم اسـت در سـال یـ اريخ دورۀ اخـیکه نام او را در تـار یانهبهب للّهدعبدایس لّلهةایآ-۴     

  .از حجرات صحن دفن نمودند یکیرا بنجف اشرف نقل و در  اش هدر تهران مقتول و جناز ۱۳۲۹

  .نمود یبدرود زندگان ۱۳۲۰بزرگ و در سال  یاز علما ی نورنيزا حسريحاج م-۵     

  .وفات نمود ۱۳۵۵در سال  ینی نائنيزاحسريحاج م-۶     

  .ا رفتیاز دن ۱۳۶۱در سال  ین عراقیاءالدیخ ضیش-۷     

  

  لسالمعليه ا مدح حضرت موال 

اسـت  علیـه السّـالم را کـه راجـع بحضـرت مـوال  ین دوسه ربـاعیم ایابییدر خاتمه که از ذکر نجف فراغت م     

  .سمینویم

وان طالسـت نوشـته یـصـحن مطهـر کـه رو بـه ا یدرب ورود یوان داخلیدر دو طرف ا یفارس ین دو رباعیا     

  :شده

 آنانکــه بحــق سرشــته آب و گلشــان

 ر غـرق شـونددر بحر خطا غافل اگـ

 انــد آنانکــه بــدل مهــر تــو اندوخته

 نباشــد انــدر دلشــان یجــز حــّب علــ 

ــان ــود ارض نجــف ساحلش ــه ش  البت

 اند پروانه صـفت گـرد تـو پـر سـوخته
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ـــو آموخته ـــداز بســـکه باحســـان ت  ان
  

 انـد چون حلقۀ در، چشم بـدر دوخته
  

  :است نوشته شده همان درب که رو بمشرق یوان خارجیز در دو طرف این یعرب ین رباعیا     

 جــاد حارلــک الفکــریا علــة االیــاال 

ــوم فی ــون ق ــقول ــرتدونهمی  ک والس
  

 ذاتـک التـبس االمـر یکنه معیو ف 

 ف لـــو کشـــف الســـرتیـــبانـــک رب ک
  

از مردم بـا  یقت ذات تو بر خلق نامعلوم است گروهیان و حقريجاد عالم، فکر دربارۀ تو حیعلت ا یا: یعنی     

  !پس چگونه خواهد بود اگر پرده برداشته شود یند تو خدائیگویشده م دهیآنکه پرده جلوشان کش

  :عرب گفته است یاز شعرا یکیز یرا ن ین رباعیا     

ـــیوال ـــیت ـــی النحـــل تکفريالم  ین

 ینیعجنب من قبـل تکـو ینتیوط
  

 ینــیو تکف یلیعنــدالممات و تغســ 

 ینیف النــار تکــویــدر کیــبحــب ح
  

کند هم در یت میمرا کفا) است علیه السّالم  ی علنيالمؤمنريمقصود ام(حل من نسبت بپادشاه ن یدوست: یعنی     

 ريدر خمـیـت حیـش از خلقت من بآب محبت و والیموقع مردن و هم گاه غسل دادن و کفن پوشاندن و گل من پ

کـالم  یبـائیدو جنـاس بکـار بـرده شـده کـه بـر ز ین رباعیدر! سوزاندینصورت چگونه آتش دوزخ مرا میشده در

  .وده استافز

دادن زنبـور  نامنـد و چـون وجـود و بهـرهیعسوب می یزنبور عسل است و پادشاه آنها را بعرب یکلمۀ نحل بمعن     

دهنـد و یشـوند و عسـل نمید متفـرق مريکه سلطان بمیعسل و اجتماع آنها بواسطۀ وجود سلطان است و درصورت

ه السـالم نسـبت یـعل ی علـنيالمـؤمنرياسـت و ام دادن آنهـا وجـود پادشـاه هو ثمر یقت قوام وجود اجتماعیدرحق

نامربده شده  نيالمسلم بعسوین و یالّد عسوبیرنو در اخبار به ین حال را دارد ازیباسالم بلکه نسبت بعالم وجود ا

  .النحل گفته شده استري مناسبت امنين شعر هم بهمیو در ا

  .است یس شافعیز از محّمدبن ادریت نین چند بیا     

 مــدحایعلــیل فــقــل ىلیــق

 مـدح امـرء یقلت ال اقـدام فـ

 قـــال لنـــا یالمصـــطف یوالنبـــ

 دهیــــــ یبظهــــــر للّها وضــــــع

ـــره   ـــارا مؤصـــدةیذک ـــد ن  خم

ـــب اىل ـــده حـــار ذو الل  ان عب

 لــــة المعــــراج لمــــا صــــعدهیل

 فـــاحسّ القلـــب ان قـــد بـــرده
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ــــــ ــــــهیو علّ ــــــع اقدام  واض
  

ـــ ـــها محـــل وضـــعیف ـــ لّل  دهی
  

کنـد گفـتم مـن وارد یاد او آتش افروختۀ جهـنم را خـاموش میگو که ب یمدح یعل یبمن گفته شد که برا یعنی     

کـه در شـب  غمرب بما گفتیاند و پ دهیکه او را پرستیت افتاده تا جائريکه عقالء دربارۀ او بحیشوم در مدح کسینم

درموقـع ( ینمـود و علـ یو رامشـ یشانۀ من گذاشت و دل من احساس سـرد یمعراج خداوند دست خود را رو

  !گذاشت که خدا دست خود را گذاشته بود یخود را بجائ یپا) بتها از کعبه انداخنت

  .ه السالم استیعل ز در مدح موىلین ین رباعیا      

ـــون ىلی ـــل علقول ـــفضّ ـــی  همیًا عل

 کســـر قـــدرهیف یالـــم تـــر ان الســـ
  

 ی من الحصـريف اقول الدرّ خیوک  

 ی من العصريف خیل ان السیاذا ق
  

 نيرا بـین امر ممکن است زیل ده و چگونه ایگران تفضیرا بر د علیه السّالم  یند که علیوگیمردم بمن م: یعنی     

 بهرت از ريند شمشیکه اگر بگو ینیب یاست، مگر نم زهیدُر بهرت از سنگرم یست تا من بگوین یزه نسبتیدرّ و سنگ ر

  . ۱شودی مريشمشعصا است موجب نقص شأن 

  

  ن در كربالياربع

م و اول شـب وارد یحرکـت کـرد یمعلّـ یاشرف بقصد تشرّف بکربال به هفدهم صفر از نجفعصر روز دوشن     

م کـه یدیـم، موقع ورود چند دسـته از عـرب را دید محل سابق منزل کردیدمحمّد سعیم و در همان منزل آقا سیشد

  .شتنددا یزن نهیو س یخوان همتعدّد بوده و نوح یقهاريب ی بکربال وارد و دارانيارت اربعیز یبرا

ت عاشورا و یت آنروز از جمعیند ازدحام و جمعیگویکه میاست که بطور یبی در کربال ازدحام عجنيام اربعیا     

                                                 
  اشعار ذیل منسوب است بشافعی- ۱

 یاراکبــــاً قــــف بالمحصــــب مــــن منــــی

ـــاض الحجـــیج من ـــحراً اذا ف ـــی س  المن

 ان کــــــان رفضــــــاً حــــــب آل محمــــــد
  

ــــ  ــــا والن ــــاکن خیفه ــــف بس  اهضواهت

ـــــائض ـــــرات الف ـــــتطم الف ـــــاً کمل  فیض

ــــــی رافضــــــی ــــــثقالن ان  فلیشــــــهد ال
  

  :اند ندا در ده و بگو ای سوار رهگذر توقف کن در ریگزار منی و بآنها که در خیف ساکن یا ایستاده     
  :در آن سحرگاهی که حجاج از منی مانند رود فرات پر آب بحرکت درمیآیند بگو که     
  .ی را رافضی میکند پس جن و انس گواهی دهند و شاهد باشند که من نیز رافضی هستماگر محبت آل محمد کس     
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 یران بـرایـه و لبنـان و ایو از سـور یعه و سنیشرت است، چون از تمام اطراف عراق، اعراب از شیزدهم محرم بیس

ران یـ کـه در ارين چند سال اخـیاد است، بخصوص در ایز یلیزوّار خت یخوانند و جمع یند و نوحه میآیارت میز

 ب پانصـد اىلیـن سال قریگفتند در ایم کهیشوند و بطوریمشرّف م ارتیز یبرا یادیت زیدهند جمعیهم تذکره م

  . مجتمع بودندنيت زوّار در کربال در روز اربعیششصد هزار نفر جمع

ل یبنـام موکـب تشـک یهائ ر اطراف هرکـدام دسـتهیعشا ن است که از هر شهر و قصبه و ازیو معمول اعراب ا     

و شـش دسـته و  ین سـال سـیـن دسته باشـد مـثالً موکـب حلّـه در ایچند یممکن است دارا یدهند و هر موکبیم

اسـتان اسـت،  یرا لواء در اصطالح آنها بمعنیگفتند زیست و پنج دسته بود که موکب لواءالبصره میموکب بصره ب

کـه مرکـز اسـتان اسـت ماننـد بصـره لـواء  یبخش اسـت و محلهـائ یه بمعنیرستان و ناحشه یچنانکه قضاء بمعن

 بکـربال نيدر اربع یزن نهیو س یخوان نوحه یشوند برایده مینام علیه السّالم  نيکه بانصار حس ها ندستهیند و ایگویم

 علیـه السّـالم  یعسـکر کـه از امـام حسـن یرا مطـابق خـربیدهند زیم یادیت زی اهمنيارت اربعیند، چون بزیآ یم

  . ۱باشدی منيارت اربعیاز آنها ز یکیمان است که یز از لوازم ایده پنج چیرس

هستند و در ظـرف سـال معمـول دارنـد در قبائـل  یخوانهائ  نوحهنيرؤساء و هم چن یها دارا ک از موکبیهر     

کنند خـوار و بـار الزم خـود را یت مکه بکربال حرکیکنند و موقعیم یآور ام جمعیمخارج آن ا یبرا یخود اعانات

کند، مثالً یم یترق  یبیشود اجارۀ منازل بوضع عجیکه در آن اوقات در کربال م یطۀ ازدحامآورند و بواس یمهمراه 

نـد منـازل یآیکـه از خـارج م یهـائ سـد و موکبريم ینار عراقیست و پنج دیهمان دو سه شب به ب یک اطاق برای

نـار اجـاره یپانصد د کصد و پنجاه اىلیهمان دو سه شب از  یت خود برایناسب جمعا کاروانسراها را بتیبزرگ 

کننـد و در آن چنـد روز یرا در ظـرف سـال بمنظـور همـان دو سـه روز اجـاره م رنو بعض خدّام منـازىلیکنند ازیم

  .اد استیز یلیت زوّار در آن اوقات خیز جمعیها ن از دستهريربند غیاز اجاره دادن آنها م  یادیۀ زاستفاد

سـند و یبنو) یشـهربان(د نام خود را در ادارۀ شـرطه یشوند بایکه وارد میها موقع ن موکبها و دستهیک از ایهر     

کند حرکـت ی منيۀ شرطه معکه اداریا ند و مطابق برنامهیآنها تعهد کنند که خالف نظم و انضباط رفتار ننما یرؤسا

                                                 
وچهار رکعـت مسـتحب  روز که هفده رکعـت واجـب و سـی بجا آوردن پنجاه و یک رکعت نماز در شبانه: چهار دیگر ازاینقرار است- ۱

مني در سجده که نهایت خضوع و خاکساری در پیشگاه حضرت الرحیم در نماز و مالیدن پیشانی بز الرحمن اللّه میباشد و بلند گفنت بسم
االربعني و التخـتم بـالیمني و  احدیت است و انگشرت در دست راست کردن، عالمات المؤمن خمس صلوة االحدی و خمسـني و زیـارة

  .الرحیم الرحمن اللّه تعفريالجبني والجهر ببسم
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آنهـا ثبـت اسـم و تعهـد  یفقـط رؤسـا ن دسـته باشـد ویبـر چنـدممکن است بعض موکبها مشتمل ند و چون ینما

 زدنـد چهارصـد اىلیم ثکـه حـدین سال بطوریدر ست، وىلیها در شرطه معلوم ن دسته یقیرنو عدۀ حقیکنند ازیم

جـاد یرا ا یآور هیـز و گریانگ اطراف عراق اجتماع نموده و منظرۀ حزن تمام چهارصد و شصت دسته بودند که از 

کـه   یابانهـائیسـت و همـه خیعبـور ن یها جا اد و رفت و آمد دستهیو در آن روزها بواسطۀ ازدحام ز نموده بودند

  .ها است شود تحت اشغال افراد دستهیم یبدو حرم منته

و  یخوان کننـد و بنوحـهی نموده حرکـت میني که شرطه تعني از راه معنيساعت مع ن است کهیها ا معمول دسته     

ونـد و در ريم علیه الّسـالم دالشهداء یاند روبحرم مطهر حضرت س ون آوردهريهن را از تن بريکه پ  درحاىل  یزن نهیس

شـود، بعـداً یم یخوان و روضـه یسـرائ خوان مشـغول نوحه نند و نوحهینش یزده و بعدا م نهیس یز مدتیمطهر نصحن 

بلنـد دارنـد المظلوم  یل علیواواد یوند و فرريزده و با حال منقلب دوان دوان و برسرزنان روبحرم م نهیس یقدر

در سـر راه باشـد دچـار  یباطراف ندارنـد و ممکـن اسـت اگـر کسـ یدر آنحالت منقلبند که اصال توجه یو بطور

افتند که چنـد نفـر او را حرکـت  یهوش میکنند بیه میزنند و گریب شود، و بعض از آنها از بس بسر میزحمت و آس

ننـده از مشـاهدۀ آن محـزون و یآور است و هـر ب هیو گرز یانگ قة حزنیحالت حقن یآورند و مشاهدۀ ایون مريداده ب

 علیـه السّـالم الفضـل  یشـوند و روبحـرم حضـرت ابیزدن و نوحه خوانـدن م نهیشود، پس از آن مشغول سیان میگر

بلنـد  اسالعبـ یل علیـواوادشـان بـه یونـد فرريکـه روبحـرم میشود و موقعیز تکرار مینحالت در آنجا نیوند و اريم

  . است

  یوخ و رؤسایهم از ش یا هستند که در پرچم مقدّم نام موکب آنها ثبت است و عده یپرچمهائ یهر دسته دارا     

اد هـر دسـته فقـط یـت زیـها از دنبـال آنهـا هسـتند و بواسـطۀ جمع وند و خـود دسـتهريآنها با آن پرچمها در جلو م

م شـب یها نـ سد و اول شروع حرکت دسـتهريادتر نوبت باو نمیو ز  را بآخر برساندرين خط سیتواند ا یکمرتبه می

کـم یسـت و یم شـب بیفتنـد و تـا نـرينوزدهم صفر بود که مرتب بدون انقطاع شروع بحرکت نموده و رو بحـرم م

  .ساعت بود دوام داشت ۵۰تا  ۴۸ب یصفر که قر

اد و سامره اکثر آنها از اهل سـنت بودنـد و بغد یها ها از اهل سنت هم بودند مثال در دسته ن دستهیان ایدر م     

در جلـو  یرانـیاز طـالب ا یاز آنها اهل سـنت بودنـد و جمعـ یاریاز سادات خدام که بس  یدر دستۀ سامره جمع

  :ن شعر مرتنّم بودندیبوده و سادات با
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 یالمصـطفینحن ابناء النبـ
  

ــــد ات  ــــا ق ــــربالءیبعزان ــــا ک  ن
  

  :گفتندین شعر را میالب جزء آنها بودند اگر از آنها که طیکدسته دیو         

ــــد ــــاء ســــامراء ق  و کــــذا ابن
  

 العــزاء و الــوالء یشــار کونــا ف 
  

ل داده بودنـد یتشک یهائ منعقد نموده و دسته یمفصل یم کربال بودند مجالس عزداریهم که مق یانیرانیا          

  :خواندندین شعر را میابتداء ا ل داده ویتشک یمتیق یبا پرچمها  یها دستۀ مجلل یاز جمله خراسان

ــهیخــاکروب حــرم شــاه رضــائ  م هم
  

 م همـهیزن بهر شه کـرب و بالئـنهیس 
  

  :گفتندینب است مین شعر را که زبان حال زیا علیه السّالم دالشهداء یک حرم حضرت سیدر نزد      

 نيا حســیــز شــام غــم آمــدم بکــربال
  

 نيا حسـیکه سازمت با خرب ز ماجرا  
  

  :دند گفتندیالفضل رس یکه بحرم حضرت ابیموقع بعداً     

ـــــ ـــــالم علريم ـــــدار س ـــــ علم  کی
  

 کیـــــشـــــاه وفـــــادار ســـــالم عل 
  

  .نمودند و بعداً از آنجا خارج شدند علیه السّالم الفضل  یدر حرم حضرت اب یمفصل یخوان و نوحه     

  

  زده نفريقتل س

از  یکـیهـا کـه مربـوط ب لیاز اتومب یکـیبـود کـه ن یـن سـال بـر تـأثر عمـوم زّوار افـزود ایگر که دریموضوع د     

مـه راه یبـاً نیه که تقریاسکندر یکیبود در نزد) بغداد است  یها از محله یکیموکب آتون و آتون (بغداد  یموکبها

از  یکـین آن هم که یزده نفر از مسافریشده س یزخم یبغداد و کربالء است برگشته و در نهر سرنگون شد و جمع

دا کردنـد و یـالعـاده پ ب و تـأثر فوقیـن خرب که در کربال منتشر شد مردم حالت عجیه کشته شدند و اآنها شوفر بود

اشـرف  در حـرم مطهـر طـواف داده و از آنجـا بـه نجفبکـربال آورده و   یادیـل و احـرتام زیـجنازۀ آنها را با تجل

ۀ او را نمود و جناز یها بدرود زندگانیمگر از زخیکنفر دیز بازارها را بسته بودند بعداً هم یفرستادند و در نجف ن

چکس یۀ هـکه مسموع شد در کربالء تا آن موقع جنـازیل کردند، بطوریاشرف برده بودند همه تعط هم که به نجف

د، یـن شهداء جزء آنها بودند بنام موکب الشهداء موسوم گردیکه ا یع نشده بود و موکبییل تشیبا آن عظمت و تجل

ن شهداء نمودند و شـرکت خـود را در یا یبرا یسرائ هیخود مرث یهایخوان ران در نوحهیا عرب و یها و تمام دسته



۷۸ 
 

از جملـه اشـعار  کردنـد،یان میـکشـته شـدند ب علیه السّالم  نيحس یۀ آنها را که در راه دوستدرج یبت، و بلندیمص

  :ن مضمون بودیاز آنها با یبعض

نهـا در راه یاند ا دهیاکنـون بـه هشـتاد و پـنج تـن رسـ دند وىلتو هفتاد و دو تن بو ی تاکنون شهدانيحس  یا«     

ۀ یـدانند کـه کشـته شـدن در راه تـو مایآنها نم کنند وىلیاند، دشمنان، ما را سرزنش م تو جان باختهعشق و محبت 

سـرودند کـه یم  ی مضـمون اشـعارنيو بهمـ» . سـعادت اسـتنين راه عـیـ، و شهادت در ایو سربلند یابد یزندگ

  :ز بمناسبت ذکر نمودین شعر را نیا یارستوان بفیم

 اسـتیکشـند و غوغـائیبجرم عشق تـوام م
  

 اسـت یتماشـائز بر سر بام آ که خوش یتو ن 
  

 یمـوقع. نمودنـدیخود اشـاره بـدان م یها ت آن دسته رفته و در نوحهیت و تعزیتسل یهم برا  یرانیا یها دسته     

داده  یآنهـا را دلـدار یس آنهـا قـدریت از کربالء حرکت کند رئـصفر خواس ۲۲هم که موکب شهداء در روز شنبه 

  :گفت

 یجـا ی محسوبند و در فردوس اعلنيدارند و جزء شهداء و جانبازان راه حس ید آنها مقام بلندیدلتنگ نباش     

 کردنـد و هـرکسیم یخوان که سوار شدند مرتب نوحـهیکردند و تا موقع یه میدارند و خودش و شنوندگان همه گر

  .دیگردیمتأثّر و محزون م یلیدانست خیداشت و زبان عرب م یکه بلهجۀ آنها آشنائ

اده آمـده بودنـد از بعـدازظهر یهم که پ یهائ ج حرکت کردند و دستهیکم بتدریست و یز از روز بیر موکبها نیسا     

  .کم ماه بود وداع حرم نموده مراجعت کردندیست و یجمعه که روز ب

 ني موکـب نجـف و کـاظمنين اسـت کـه چنـد سـال قبـل بـیست ذکر شود ایمناسبت ن یکه ب یگریموضوع د       

ن باب از نجـف یز دریند کوفه نیگویامده و مینرخ داده که از آن ببعد از نجف موکب جداگانه  یاختالف و نزاع

 بواسـطۀ نيوز اربعز عصر رین سال نیها ترک نکنند که بدنام نشوند و درین بود کوفیکه حق ایت کرده درصورتیتبع

در صحن مطهر رخ داده و  یبصره اختالف یها از دسته یکیک نجف است و یه که نزدی موکب شنافنيجا ب یتنگ

ت کنـد و ینموده و نگذاشـتند سـرا یريها جلوگ شرطه و خود دسته یفور شدند وىل ی زخمنيسه چهار نفر از طرف

  .داد فرستادند که در آنجا معالجه شوندمارستان بغیها را هم به بیرفع غائله شد و زخم یبزود
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  يخوان نوحه

 ینکـه از کجـا آمـده و بـرایخواندند ابتـداء اشـاره بموکـب و دسـتۀ خودشـان بـود و ایها م که دسته یهائ نوحه     

 و زبـان نيت را بکـربال در روز اربعـیـند و بعداً ورود اهل بیآ یبکربال م علیه السّالم  نيحس یاری و نيارت اربعیز

بـود نـه بـا  ینداشت و با همان لهجۀ محل یت ادبیآنها جنبۀ شعر اشعار  گفتند وىلیالسالم را م هاینب علیال زح

  .خواندندیر را در نوحه خود میز مفهوم نبود از جمله موکب بصره اشعار زیح و طرز تلفظ آنها نیفص یعرب

 موکب الخنـدق لفـه مـن لـوا البصـره
  

ـــک  ـــیابهمت ـــی نيحس ـــدیمش  نید ال
  

  ).نيحسی( نيا حسی. نید الدیا مشی نيا حسی یعنی     

ــــی ــــی نيحْس ــــمْسُ الْمضِ ــــکَ شَ  هًّیالَگْبَتّ

ــــــرنيْحْســــــی ــــــکَ الغاضِ ــــــنْ تُرْبَتِ  هی مِ

 هیـــبهْ الْسَـــدَتْ عَالْجَعفَریاشْمْصـــ لّلـــهوَا
  

ـــةِ الْبـــار  ـــمِک تْشـــ یاَبْعُونَ ـــهیوَ بسْ  د لِوانْ

ــذِبْ ارْبــابِ الّد عــاىل ــحاها و تَجْ ــهیضَ  انَ

ـــهثَلـــثِ ـــزْنِ فّجعـــوا عَزانَ  طعَشْ مَقْتـــولُ بِحُ
  

  ةی بمُحبَتکَ هائل رَزنيْا حُسی

آمـدن اسـت و  یۀ لفـه بمعنـل شده و کلمین موکب از آنجا تشکیبصره است که ا یها از محله یکیخندق نام      

باشـد و فلا یمافـت شـدن اسـت ی  یکـه بمعنـ یا از مـادۀ لفـیـد از مادّۀ لفت و التفات بطور مغلوط گرفته شده یشا

 و نيحسـید را یامشـی و نياحسـینت است و باء آن در تلفظ سـاکن اسـت و کلمـۀ یز یابهمتک و ابعون زائد و برا

تـوان ادا  یر نمیـتلفظ آنهـا بـا تحرباشد و طرز مخصوص یم یئیش یخواندند و کلمۀ اش مخفف این میدالدیمشی

  .کرد

محکـم کننـدۀ  یا نيسـح یصره آمده و بواسطۀ همـت تـو ان است که موکب خندق از استان بیاشعار ا یمعن     

د تابان از قبـه و بارگـاه تـو یخورش یده، و روشنائید و محکم گردانیما را مش یخدا نام تو است که لوا یارین بید

انت را جذب یاو صاحبان د یقیو شعاع حق یمافوق نور شده و روشنائ ده و نوری که بعالم نور بخشنيحسیاست ا

 نيزده نفـر در راه حسـیش آمده و سیپ یوان مذهب جعفرريپ یاست که برا یبت بزرگیدا قسم چه مصکند، بخیم

بت بـزرگ ین مصـیـ بواسطۀ عشق و محبت تو اسـت کـه انيحس یا  !اند ما را سوزناکرت نموده یکشته شده و عزا

  .اند ش آمده و جان خود را فدا نمودهیپ

نب ین اشعار را که زبان حال زیاند ا اه پوشند و مرکب از دوازده دستهیز که تمام از سادات و سیدر نیموکب هو     



۸۰ 
 

  .سرودندیز است میانگ سوزناک و حزن  یلیو خ

 ا هَـــا النّـــاسیـــیتْنـــاداجَـــدْنَا عَمَّتْنالِفَـــتْ وی

ـــادِ ـــ یاتن ـــونِ ا هـــاىلی ـــرْبَالَ دَّل ـــاسْ یکَ  بِالعَّب

ــ ــا خوُی ــجِ هی ــن الی ــرْ یتْ مِ ــاعْ یاســورِیسُ  المَّن

 الگـاعْ یعِفْتَـکْ عْلَـ یه اَعْتِـذِرچیـخُوَی مِنَّکْ

 الرُمُحْ طُولِ الدَرُبْ مَرْفُـوعْ یعْلَ یراسَکِ قْبالِ

ـــتْرُرْلِلوَجِهْ  یمـــا أدْرِ ـــاسَ ـــرْبَةْی ـــقُفِ الضَ  و اَشْ

ـــــه رَدُّونـــــ ـــــبِنْ مَرجانـــــهريَســـــی یلِلکوُفَ  ه لَ

 صَـــعْبَة یعَلـــ للّــهعُگْــبِ المَعَـــزَّهْ والخِـــدِرْ وَا

ــــ ــــمْ مُصِ ــــیوَاْعْظَ ــــامْ یبَة طَبِّت ــــامْ آه الش  لِلش
  

ــــویعَلــــلّلــــهبَا  ــــر اَخْ ــــونیــــوَ یکُم قَبْ  ینْ دَلُّ

ـــدِ ـــبْ وَ یعِنْ ـــعِتَ ـــنَ بوُی ـــه اب ـــوُنِی  یه التِلُوم

ـــاسْ خُوَ ـــرُ عَب ـــرِّ القَبْ ـــطُ ـــای ـــوُنِیه وْ ع  ینِ مْت

 یه مَشّـــوُنِیــا خوُیــغَصُــبْ  یدیــعَّبــاسْ موُبِ

ـــوهَ عْیهَ وْالاَشـــوُفَکْ یـــتْ عمَیـــارِی ـــاضِ  یونِی

 یضِــــرْبوُنِیهَ لَمَّــــنْ ريَّه محْــــیــــخوُی یأبقــــ

 یذِبْحوُنیــــــهِ بمْجِلْسَــــــه رادَوْا یــــــآمَــــــرْ عَل

ـــب ـــه الَرْضِ الشـــامْ یمَسْ ـــنّ الِکُوفَ ـــدوُنِیة مِ  یهْ

ــــ ــــهةَ اريَاغَی ــــونِ للّ ــــهْ خَلُّ ــــبْ فِرْجَ  یلِالَجانِ
  

مردم شما را بخـدا  یکرد ایم که نداینب بکربال آمد درحالیۀ ما زعم علیه السّالم  نيحس یجدّ ما ا یا: یعنی     

د کـه بـا پسـر یکربال عباس را بمن نشان ده  اهاىل یکرد اید بمن که قرب برادرم کجا است و ندا میسوگند نشان ده

ون ريحصار محکـم و بلنـد مـن بـ یآمدم ا یريد، برادر جان از اسیدارم مرا مالمت نکن  یها و درد دلهائ پدرم گله

، نيانه کبـود شـده مشـاهده کـن و بـا چشـم خـود بـیمرا که از ضرب تاز یها جان عباس و شانهبرادر  یا از قرب ایب

را مـرا بظلـم و سـتم از تـو دور کردنـد و یـابـان گذاشـتم و رفـتم زین بیخواهم که تو را در ایبرادر جان از تو عذر م

شدم و تو را با یمکاش کور ید، ازۀ بلند بویمن در تمام راه بر ن یرو ی، سر مبارک تو جلونيبردند، برادر جان حس

ان بـودم کـه صـورت خـود را ريزدنـد حـیانـه بمـن میکـه تازیدگان من، برادر جـان وقتینو د یدم ایدین وضع نمیا

بردنـد و او در ) ادیز بن للّـهدایعب(ن مرجانـه یـنزد ا یريانه را از خود دفع کنم، مرا بکوفه باسیا ضرب تازیبپوشانم 

بکوفـه روم و  یريبر من دشوار بود که باس یلیخ ینینش بخدا قسم پس از عزّت و پرده. مجلس امر بکشنت من کرد

 یمـا را بـرا یت خـدائريغـ یبود که وارد شام شـدم، آه از شـام، ا یبت من وقتین مصیاز آنجا بشام بربند، باالتر

  !دادندیگانگان و دشمنان در معابر گردش میح بیتماشا و تفر

  :سماوه استن نوحه هم از موکب یا     

ـــت هـــالیز ـــنّ الشـــامینـــب لِفَ ــــــــــــــــالحَرم واال  وم مِ ــــــــــــــــامیب  ت
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ـــــاد ـــــنِّ الیو تن ـــــهیســـــرُ رَّدیمِ  نَ
  

 سْالمی
  

ـــــــــــوىل ـــــــــــر ال ـــــــــــهیوَ گبْ  نَ
  

 مهیمِـــن غسّـــله و منهـــو الحِضَـــر

 نــهیتچف یه الــذاریـف عْلــه اخویـح
  

 

  سْالمی

ــــــــمه ــــــــدفَن جس ــــــــو ال  و منه

ـــــــــــوىل ـــــــــــرب ال ـــــــــــهیو گ  ن
  

ـــرَّد ـــالی ـــتچیت ه ـــالیوم أَشْ  لَه الح

 نـــــهیســـــمع بواچی د الـــــوىلیـــــنر
  

 

  سْالمی

ــــــــــر  ــــــــــع النَظَ ــــــــــالیدَمْ  نس

ـــــــــــوىل ـــــــــــرب ال ـــــــــــهیو گ  ن
  

ــــرَمْ و ایرَّد ــــه نتصــــارخ حَ ــــامین  ت

ــــ ــــه  یبَلچ ــــوِطَن جدْن ــــهیودّیالْ  ن
  

 

  سْالمی

ــــــــــال ــــــــــامیه ــــــــــنّ الش  وم م

ـــــــــــوىل ـــــــــــرب ال ـــــــــــهیو گ  ن
  

      

امانۀ عرب عـراق اختالف دارد و لهجۀ عو یلیح خیشود با عبارات صحین عبارات همانطور که مالحظه میا      

  :ن استیح آن ایصح یساند و عربريرا م

 ن قرب الوىلیمن االسروا اسال ماه ارجعنا  یتناد یتام و هیوم من الشام مع الحرم واالیهذا ال ینب جائت فیز     

 ن قـرب الـوىلیـث کان الرتاب کفنه وا اسالماه ایح یاخ یدفن جسمه وا اسفا علر عنده و من ضمن غسله و من ح

  .ن قرب الوىلیوطن جدّنا وا اسالماه ا لعلنا نصل اىل یالشام نتصارخ و نبک تام منیالحرم واال نا معرجع

من  یعنینه یسر ردیومن ال. شودید و کسر خوانده مینجا با تشدیدر کلمۀ هاء مخفّف هذا و من حرف جر، وىل     

الـخ اصـل آن  یف علـه خـویـضر عنده، حمن ح یعنیمه یا اسالم، و من هو الحضریسالم مخفف یا، یاالسرار دن

اصـل آن بلکـه کـه از زبـان  ینـا، بلچـیبواک یعنـینه یه، بواچیاشتک یعنیله ینه، اشتچیتکف یالذاّر یاخ یف علیح

  .گرفته شده است یفارس

گفـت کـه مـا از یمـان بکـربال آمـد و میتیاز شام با حرم رسـول و )  استنيمراد امروز اربع(نب امروز یز یعنی     

خدا کجاسـت؟ کـه او را غسـل داد؟ کـه نـزد او بـود؟ و کـه او را دفـن نمـود؟  اسالم قرب وىل یم ایرت برگشتاسا

م یت حال خـود کنـیان شکایم که نزد او با چشم گریافسوس بر برادرم که خاک، کفن او بود، ما امروز از شام آمد

زان برگشـته و یر ان و اشـکیـحمبـد بـا دل برتـام آل میما را بشنود، از شام با حرم رسـول و ا یها هیخدا گر و وىل

  .میش حرم جدمان هستیعازم وطن خو

  .سماوه است یز از موکب شرقین نوحه نیا     
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ـــرْق ـــب الشَ ـــماوَه جانِ ـــنّ السَّ ـــومییمِ  مَظل

ــــه یخِّطــــارَکَ الْلَ ــــویــــلَ ــــةَ الْتَکْ  نیبْنُ عِلّ
  

ــــــــــــــهَ الْ  ــــــــــــــهْ لِفَ ــــــــــــــمَوْکِبْنَ  ْومی

ـــــــــ ـــــــــا لِبَی ـــــــــک احْتْی ـــــــــّدی  نِیهِ ال
  

 احــالیسْــر الچــن بیَنــبْ لِفَــتْ مِــنْ الیز

  نيحْسی یبْنَ امّیسر ینَهْ مِنِ اِلیج یوتْنادِ

ــــــــــــــــــــالِ  ــــــــــــــــــــارَه باالَطْف  مِحت

ـــــــــ ـــــــــا لَبَّی ـــــــــکَ اَحْتی ـــــــــّدی  نیهِ ال
  

ـــد بَعَ ـــا وَچِّ ـــیم ـــدَرُبْ أین ـــهال ـــدللّ  وْلَحَّ

ــ ــه لــوأعِمیــعَلَ یحگّ ــنْ البَچّ ــ یک مِ  نيِالْعَ
  

 ا مُهْجَـــــــــــــــة مُحَمَّـــــــــــــــدیـــــــــــــــ 

ـــــــــ ـــــــــا لَبی ـــــــــاَحْت کی ـــــــــّدی  نیهَ ال
  

ـــزِّی ـــدْ عِ ـــیوْیارَصَ ـــدْ صِ  یوانْ فخـــریاعَمَ

ـــکْ بَّگ ـــاره بَطفالَ ـــمِحت ـــاوی  نِیتُ وْ بِالنِس
  

 یا مَظلــــــــــــــوم تَــــــــــــــدریــــــــــــــ 

ـــــــــ ـــــــــا لَّبی ـــــــــک اَحتْی ـــــــــّدی  نِیهِ ال
  

ـــطَب ـــدِّیت وادی ـــه وْ صَ  تُ لِلگـــاعیکَرْبَلَ

 یـنيمِ  وِذْکَرْتْ مِنْ چَنْتُو حَیمِنْ حَرْگِ الخِ
  

ـــــــــــــا  ـــــــــــــر للسّ ـــــــــــــفْت االَثَ  عشِ

ـــــــــ ـــــــــا لَّبی ـــــــــکَ اَحْتی ـــــــــّدی  نِیهِ ال
  

ـــب ـــال و بی ـــا ح ـــع لِلْمَدی ـــه أرجَ ـــهیا وَج  َن

ـــ ـــتْ بْظَنَّت ـــا چانَ ـــ یم ـــ یلِفْتَن ـــه منْ  نيکَرْبَل
  

ـــــــــــــــهَیا عِزنـــــــــــــــه وَ وَلیـــــــــــــــ   ن

ـــــــــ ـــــــــا لَّبی ـــــــــکَ اَحْتی ـــــــــدی  نِیهِ ال
  

  :ن استیح آن ایصح یعرب     

ن، یت الـدییـا مـن بـک احیـن یلـة التکـوابن عیفک یا مظلوم نحن ضیالسماوه  یوم من شرقیموکبنا جائت ال     

ا مـن یـ نيا حسی یا بن امیجئنا من االسر یتناد یو ه یاریحال مع االطفال ح ینب رجعت من االسر لکن بایز

ک و ان یـالبکـاء عل یا مهجة محمّد حـق علـیه ريشاهد وال احد غ لّلهق وایالطر ینین ما اجد بعیت الدییبک اح

ة دخلـت کـربال و ريت متحـیـا مظلوم مع اطفالک والنساء بقی یوان فخرید صا عمیو  یا رصد عزی ینایت عیعم

 ین بـایت الـدییـا مـن بـک احیوتکم یم و ز من حینظرت ساحتها و ذکرت االن الحوادث السابقه من حرق الخ

  .ولکربالء کربال ماىل اىل یناما ظننت المجئیا عزّنا و ولینه یالمد وجه ارجع اىل یحال و با

حال، ماوچـد  یلکن با یعنیاحال یت الچن بییا من بک احیه محرف یک احتیا لبیابن و ی مخفف نبیکلمۀ      

 یـنيللساعه، وذکرت من چنتوا ح یعنیمن البکاء، للساع  یعنیوال احد، من البچه  یعنیما اجد، کلمه ولحد  یعنی

نا، یا عزنا و ولی یعنینه یا عّزنه و ولیوجه،  یحال و با یبا یعنیا وجه یا حال و بی، بینيکنتم حوذکرت زمانا  یعنی

  .نی مخفف من اني، و منیما کانت بظن یعنی یما چانت بظن
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اء یـن احیـکه بتـو دیجاد و کسیپسر علت ا یم ایهمان توایتو آمده و م یسماوه بسو یما از جانب شرق: یعنی     

پسر مادر من  یگفت ایز اطفال و ما یان و سرگردان با جمعريآمد لکن با چه حال ح یرينب از اسیشده است، ز

ه کـنم برتـو، یـد گریـنـد و بایب یه و غصه راه را نمیم خدا شاهد است چشم من از گریبرگشت یري، ما از اسنيحس یا

کـه  ینـیبیمظلـوم م یمـۀ فخـر مـن ایسـتون خ یو ا یکه مراقـب عـزت مـن بـودیکس یهرچند چشمانم کور شود ا

وارد کربال شده، و آن صحنۀ هولنـاک درنظـر مـن مجسـم  کربال شدم، حاالم وارد یانريچگونه با اطفال و زنها ح

نه یدانم بچه حال و بچه رو بمدینم. وردمها را بخاطر آ مهید و گاه سوخنت خیرا که شما هم زنده بود یشد و موقع

کجـا و کـربال م، من یاینحال بکربال بیکردم که با ایچ گمان نمیار ما، هیصاحب اخت یۀ عزت ما، وایما یبرگردم ا

  .ن بواسطۀ تو زنده استیکه دیکس یکجا، ا

  

  عليه السالم  يمدح مول

و در مـدح  یمطالـب عرفـان یو دارا یچون با لهجۀ محلـ ست وىلی ننيعین اشعار هم هرچند که مربوط باریا     

رف کـم مـاه مبـارک رمضـان در نجـف اشـیسـت و یدر در روز بیـاست کـه موکـب هو علیه السّالم  حضرت موىل

  .شودیاند لذا نوشته م خوانده

ـــنَ الْ ـــهُوَم ـــدرْی ـــاَلْیاعَّلی ـــزُوْگَبْ  رُهْرَکَ نَ

 رَهشَـعَ نُـوْیکَ مِنْـ یاعَّلیـحِکَ یحائِرُ ضَـرِ

 خوُرَهعَه مَــذْیو اَمُحَبَّتُــکَ للشــ حَسَــنْا بَالْیــ

ـــــکَ بِوِیوَ وَال ـــــکَ ال زالَ مَنْیتِ ـــــوْتِ  رَهظُ

ــی ــرِّ البِسْ ــوْ صــارَتْمِلَهَ اَلْابــاءِ سِ ــلِّ سُ  رَهبِکُ

ــ رُدَّتْ ــالنَّهْاَلْ ــمْکَ بِ ــذکورَهرَوانِ الشَّ  سُ مَ
  

ـــر  ـــةُ ضَ ـــمه اَیقُبَّ ـــهحکَ عَالَسَّ ـــایمُعَّل للّ  ه

ــرِّفْ ــارِهَ الْوَ مُشَ ــ یب ــةِ وَ مَبانکَعْالْ یعَلَ ــایبَ  ه

 هایح ماضــقَلَــمُ بِــاللَّوْمِــن عــالِمَ الــذَّرِّ اَلْ

ـــوْ ـــوْهُ ـــالحُ آدَمُ وَ نُ ـــایتجوُابحُ الْدُ وَ ص  ه

 هــایجِزاتِــکَ حــارَتِ النّــاسُ بِمعانوَ بِمُعْ

 هــایمعْی یبــارخَبَــرِ الْ التِــرِدِّ هــذَا الْنيُعَــ
  

آسمان  یح تو را که خداوند آنرا بسویم که قبۀ ضریا آرامگاه جسد پاک تو آمده یدر بسویاز هو یا علی: یعنی     

 یا علـیـاو را بر کعبه شـرافت داده،  یو خداوند بنا کندیح تو از تو کسب نور میضر یا علیم، یارت کنیبلند کرده ز

ه شـده اسـت و مملکـت و ريعه ذخـیشـ یدلهـا یدر لـوح محفـوظ بـرا یتو از عالم ذّر بقلم اعل یمحبت و دوست

ت و محفوظ از فتنه است و هود و صالح و آدم و نـوح یو محبت تو همواره منظور عنا یت تو بواسطۀ دوستیوال
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کـه در اوّل هـر سـوره واقـع اسـت در معجـزات تـو و حقـائق آن مـردم  للّها باء بسـم یمعن یا ،اند باو التجاء آورده

ن خـرب نظـر یـکـه از ا یخ مذکور است و کور باد چشمیدر توار یاعلیتو  یۀ ردّ شمس در نهروان برایقض. انندريح

  .بپوشاند و آنرا منکر شود

 یخوان مشاهدۀ وضع روضـه یارت و هم برایز یم برابت و هی در کربال هم از جهت مصنيام اربعیا: خالصه     

ارت یـز یبحـرم مطهـر بـرا یاد است که تشـّرف اشـخاص عـادیز یازدحام بقدر عرب قابل مالحظه است، وىل

ها شـده و بصـحن مطهـر  م جـزء دسـتهیم مشـرّف شـوین دو روزه هر موقـع خواسـتیست و ما دریاز اشکال ن خاىل

  .میشدیداخل م

  

  ام تشرف كرباليا

بـود و سـه  یبیو ازدحام غر باً موکبها وارد شدهیتقراز شب چهارشنبه  اد نبود وىلیشنبه هنوز ازدحام ز روز سه     

ب یـابانهـا بلنـد بـود و قریخاعـراب در  یخوان بـاً تمـام شـب آواز نوحـهیکم تقریست و یستم و بیشب نوزدهم و ب

  .حرم و صحن تمام شب باز بود یکهفته درهای

د ید محمّدسـعیسـ یفۀ آل طعمه و از سادات محرتم کربال و پسـر عمـویدصالح که از طایبه آقا سشب چهارشن     

صـد و نـوزده در طهـران مشـرّف بفقـر شـد و در کـربال امـور یکهـزار و سیصاحب خانۀ ما بود و در زمستان سال 

بغـداد بـوده و مسـبوق نمـود کـه چـون در  یدن آمد و عـذرخواهیان باشند بعهدۀ او بود بدیلیفۀ بهره که اسمعیطا

  .از شب در منزل ما بود یرتر بمالقات آمده و تا پاسینشده د

مالقـات  یبرا یطلبۀ بجنورد یخ علیش یو آقا ی تهراننيخ محمّد صدرالواعظیحاج ش یصبح چهارشنبه آقا     

 یاصـفهان یدابوالحسـن موسـویآقاس یآقـا للّـها ةیم که خدمت حضرت آیخ محمّد مذاکره کردیآمدند و با حاج ش

شان کسب اجازه نموده و قرار یجواد آقا نوۀ ا یشان توسط آقایم و ایند که خدمتشان برسريعرض کنند و اجازه بگ

  .میکساعت از شب خدمتشان برسیشد 
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  هيلياسمع

 یباشـد بـرایان در کـربال میلیاسـماع یکارهـا ش که متوىلیدصالح نامربده در پیکساعت بظهر آنروز با آقا سی     

  .میساخته بودند رفت یفیقصر س ینیض حسیکه در کربال بنام ف ین عمارتدید

 سـاکن اسـت نين کـه در بنـدر سـورت در چـیف الدیو امام سريه و پیلیاند از اسماع ن بنا را ساختهیکه ایکسان     

او را امـام  وان آقاخـانريفرق است و پ یوان آقاخان محالترين دسته و پی انيباشند و به بهره معروف هستند و بیم

وضع و رفع کند و از قرار مسـموع امـام آنـان  یتواند احکامیند امام در هر زمان میگویدانند، و میو صاحب امر م

وان امــام ريپــ نامنــد، وىلیمه یــن دســته را مالحــده و باطنیــرنو ایــحکــم نمــاز و روزه را از آنهــا برداشــته اســت از

 یفۀ فاطمیخل لّلهزبایپسر العز للّهمنصور ملقب به الحاکم بامرا یلند ابوعیگویده را ندارند و مین عقین ایالد فیس

بت کرد و پس از او نواب او در زمان یسد امام زمان بود و غريم علیه السّالم که سلسلۀ نسب آنها بحضرت رسول 

وجـود شـوند و یده میـز رهـربان کـه حجـت نامیـبت امام نیه بودند و معتقدند که در زمان غیلیاسماع یبت رؤسایغ

نـد، و ید گویـاسـت کـه او را  یاریخوانند و هر خواننده را دست یست که او را داعیا را خواننده یدارند و هر رهرب

  .بت ممنوع استیند دعوت در زمان غیگویم یاست و حت للّه نائب الحاکم بامرانيکمین پنجاه و یالد فیامام س

 نياو را جانشـ علیـه السّـالم ند که حضـرت صـادق یگو یز مین علیه السّالم ل بن جعفرالصادق یو راجع به اسمع     

افت و رشتۀ امامت تا زمان الحـاکم یخود نموده و مأمور بصره نمود که سرّاً در آنجا دعوت کند و در آنجا وفات 

  .بت کردیمتصل بود تا آنکه او غ للّهبامرا

ل را پس از حضـرت صـادق یاز آنها اسمع یعضب: اند خ مذکور است چند دستهیز چنانکه در توارین ۱هیلیاسمع     

نـد او در زمـان پـدر یگویم یبت کرد و ظهور خواهد کـرد، و بعضـیدانند که زنده است و غیامام قائم م علیه السّالم 

د و دور امامت باو تمام شـد و بعـد از او ائمـه مسـتورند و حجّـت و یافت و امامت به فرزندش محمّد رسیوفات 

او را  یاسـت و بعضـ ین ظهـور مهـدیا مستور نباشد و بعـداز ائمـۀ مسـتوریامام ظاهر  یان بان ظاهرند و زمیداع

وآله  هیوعل لّلها یو محمّد صلّ یسیو ع یم و موسینامند چنانکه آدم و نوح و ابراهیمجدّد دور هفتم و ناطق آندور م

  .باشندیارد و فرزندان او ائمه مغمرب را دیل حکم پین محمّدبن اسمعیهرکدام مجدد و ناطق دور بودند و بنابرا
                                                 

بـوده وىل چنـد خـرب واحـد ) ع( وح و مـورد لطـف و عنایـت حضـرت صـادقبن جعفرالصادق نزد اکثر قریب باتفاق ممد اسماعیل- ۱
بـود وىل ایـن اخبـار ) ع( اند که شـرب خمـر میکـرد و مـورد سـخط حضـرت صـادق ضعیف نبز در ذم او روایت شده و حتی ذکر کرده

  .مطرود است، شرح آن در رجال مامقانی ذکر شده است
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 ین دسته، حمزة بن علـیدعات ا یت او شدند و از رؤسایقائل بالوه للّهکدسته از آنها در زمان الحاکم بامرای     

ها که در شام و  یداشتند و دُروز یوانريز پیبودند و بعداً ن یل درزیاحزم و محمّدبن اسمع یو حسن فرغان یزوزن

  .باشندیاو منسوب ملبنان سکوت دارند ب

ن قسمت از زمـان یش گرفتند و ایشده راه اباحه و الحاد را پ ینید ی اجتماعنيع و قوانیهم منکر شرا یگروه     

دا شد و ینان او بود بدستور او پیذکره السالم که از اوالد حسن صباح و از جانش یحسن بن محمّد معروف به عل

  .وان او را مالحده گفتندريپ

دارنـد و بلکـه  علیـه الّسـالم بن جعفـر  یوان حضرت موسريو مخالفت کامل با پ یه دشمنیلیته از اسمعکدسی     

علیه  و بلکه مسموع نظر کردن بگنبد و حرم مطهر حضرت کاظم ) یعه نوبختیالش فرق(دانند یالقتل م آنها را واجب

ر امامزادگـان یز ماننـد سـایـت قرب آنحضرت ناریده را ندارند بلکه بزین عقیگر ایعدۀ د ند وىلیرا حرم گو السّالم

  .وندريم

الت یمفصل و تشـک یلیه خیلیخ اسمعیرا تاریست زیه نیلیخ اسمعینجا ورود در شرح و بسط تاریمنظور ما درا     

 یز کتبـیـاً نريف شـده و اخـیاد در آن باب تـألیاست که کتب ز یل داده بودند بقدریکه تشک یانیآنها و فدائ یسّر

 للّـهالحـاکم بامرا(و کتاب ) مصر یون فیالفاطم(ه والحرکات الهّدامه و کتاب یات السرّیخ الجمعیتار: نندما یبعرب

وان ريآنها را در رمـان فتـاة قـ یالت سرّیز تشکیدان نیز یف شده و جرجی آنها تألريو غ) هیو اسرارالدعوة الفاطم

  .ل ذکر کنمیفضست که بطور تینجا مناسب نیذکر نموده و در ا) وانريق یبانو(

در صـندوق اعانـه  ک از آنها موظـف اسـت کـه هـر روز صـبح پـوىلیدارند و هر یالت مرتبیطائفۀ بهره تشک     

انـد، از جملـه در  نموده ین وجـوه سـاختمانهائیـن است و ازیالد فیندازد و مصارف آن برحسب دستور امام سیب

ش یث جـا در آسـایاند که از ح شوند ساختهیف ماشرف مشّر که به نجف یلیزوار اسمع یبرا یاشرف عمارت نجف

 یباشـد و هـر اطـاق دارایو هشـت اطـاق م یکصدو سـی یاند که دارا هم در کربالء ساخته یباشند، عمارت بزرگ

 یدارد که نام او در باال ینیمع یاز عمارت، بان یشده و هر قسمت یکش آشپزخانۀ کوچک و حمام که تمام آن لوله

و در حدود  ی عثماننيشروع بساختمان آن در زمان سالط یاند، و ابتدا از مردمان هند بودهآن نوشته شده و همه 

د یـجد یلـیک قسـمت آن خیـن سـال سـاخته شـده و یج در ظرف چندین ساختمان بتدریچهل سال قبل بوده و ا

ن یـا یسـاخته شـده کـه باشـکوه اسـت و جلـو درب مسـجد در داالن ورود یاست، در وسط عمارت هم مسجد
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  :شعار و عبارات نوشته شدها

ـــــــهبســـــــم ا ـــــــرحللّ ـــــــرحمن ال  میال

 یالـــور ن مـــوىلیالد فیعصـــر ســـ یفـــ

ـــــم ـــــد س ـــــه ق ـــــن اهل ـــــةیم  ت برحم

ـــــــــار ـــــــــاه ایت ـــــــــخ مبن ـــــــــای  ا ربن
  

 رد ثـــواب االخـــرة نؤتـــه منهـــایـــو مـــن 

ــــراه ــــان اب ــــیآمک ــــ یم ف ــــرا یفیس  س

ــــــهوقفــــــاً لوجــــــه ا  قــــــد اظهــــــرا لّل

 ۱۳۴۶برحمـــــة هبهـــــاثواب االخـــــرة 
  

ن یالد فیمحمّـدالطاهر سـ ی ابـنيالدعاة المطلقـ ی فنيو الخمس یدنا موالنا الحادیعصر س یم فیآمکان ابراه    

د هپوربـه مـن مالـه یالهـرر واال سـاکن سـ خ الماجـد شـرف عـاىلیم بن الشیصاحب ط ع عبده االحقر مال ابراه

تـه نـا ثـواب  یا وقـف کـروم الثلثی ۱۳۴۶المعظم سنه  لّلهوم االول من شهرایال یم فیالکر لّلها لوجه یم پاندهیالصم

  .دویطرف اک ین نیالد بنت شمس یه الهله المسماة رحمة بانینوهد

اهـل هـرر کـه در هندوسـتان  یعنـیباشد و هرر واال یعمره م للّههذا است و ط ع مخفّف طول ا یکلمۀ آ بمعن     

  .باشدیبانو م یبمعن یاست و کلمۀ بان

م ین صـاحب توسـط مالابـراهیالد فیکم سـیپنجاه و  یمان داعاست که در ز ین محلیا: آنکه یخالصه معن     

  .آنرا وقف نمود للّها اىل قربة رحمت بانواد همسر خود یساخته شده و ب پسر شرف عاىل

کننـد و خـادم یه، منـزل مرشوند و در آنجا بدون دادن اجـایارت مشرّف میز یبرا) بهره(ه یلیکه از اسمعیکسان     

ل کاروانسرا و دکان یهم از قب یادیشود، موقوفات زیبضاعت ندارند خوراک هم داده مکه یکسان یهم دارد و برا

 شــده و آقــا نيل بــرق و آب و خــوراک معــیــر مصــارف آن از قبین محــل و ســایــحقــوق کارکنــان ا یدارد کــه بــرا

  .باشدیر آنجا میدصالح نامربده اکنون مدیس

علیـه  دالشـهداء یح نقـره حضـرت سی ضـرنيو همچنـ ّسـالمعلیه ال  ی علنيالمؤمنريح نقره مرقد حضرت امیضر     

حضـرت  یفـه در هندوسـتان سـاخته شـده و بـراین طایا یبا و مجلل است توسط رؤسایار زیکه هر دو بس السّالم

  .م کنندینطور تقدیهم بنا است هم علیه السّالم الفضل  یاب

  

  ياصفهان للّها تيآ

م، ابتداء در اطـاق یدابوالحسن رفتیآقا س یآقا للّها ةیات حضرت آمالق یبرا یستم برحسب مذاکرۀ قبلیشب ب     
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 یآقــا یاظهــار محبــت نمودنــد، بعــداً بهمراهــ یلــی خنيحــاج آقــا حســ یشــان آقــایگــر وارد شــده و آقــازادۀ اید

کـه هـردو  یآقـا موسـ یجـواد آقـا و آقـا یده و آقـایرسـ للّها ةیخدمت آ یملک صالح یمهد یالسلطنه و آقاريمش

  .ت مالطفت نمودندینها للّها ةیآ یار بامحبتند همراه بودند و آقایقا و بسآ یها نوه

اند  شکسـته و افتـاده شـده یلـیدارنـد و خ یفیشان است و جثه ضـعیهشتاد و شش سال سن ا للّها ةیحضرت آ     

طۀ ضـعف در آن اوقات بواس نمودند وىلیس هم میباشند و سابق تدریرو م مهربان و گشاده یلی حال خنيدرع وىل

رنو یـ بکـربال مشـرّف شـده بودنـد، ازانيارت اربعیدرک ز یام برایس نموده بودند و آن ایه و کسالت ترک تدریبن

نمودند  یبا محبت و مهربان یلیشان نشده و در کربال درک خدمت کردم و خینگارنده در نجف موفق بمالقات ا

مخـارج حـرم  ید بـرایـشـان طبـق وقفنامـه بایا یفکه از عوائد موقوفات متصر یالسلطنه راجع بوجهريمش یو آقا

نـد و روز ريد بگیدر نجف با َعلم نجف بدهند مذاکره نمـوده کـه برپدازنـد و رسـ علیه السّالم مطهر حضرت موال 

  .د گرفتندیبعد پرداختند و رس

قـه و محبـت اظهـار عال یلـیز سالم رسـاندند و خیشان نینگارنده از طرف پدر بزرگوارم ابالغ سالم نموده ا     

شـان آمـده یز بمالقات ایان عراق نیرکنفر از دربایگر نشد و یگر هم بودند مذاکرات دینمودند و چون چند نفر د

ر را اظهـار داشـت، پـس از سـه ربـع یـنخسـت وز یمـیم حکیابراه ینۀ آقایکاب یران از جمله استعفایو از اخبار ا

  .میساعت مراجعت کرد

جلـو  یهـایاز مهتاب یکـیاد بـود بیت بصحن مطهر مشرّف شده و چون اجتماع زاری بقصد زنيصبح روز اربع     

ننـده یآنروز در هـر ب یخوان و روضه یخوان م و مشاهدۀ نوحهی خواندنيارت اربعیرفته و از آنجا ز یحجرات فوقان

ثر شـدت محبـت که بر ا یزیآم عربها با وضع جنون یها که دستهینمود مخصوصاً موقعیکرد و دلها را متأثر میاثر م

  .آوردندیبود بحرم هجوم م

را  یساعت ساز بغداد یزا مهدريرفته و در آنجا آقا م یم اصفهانیزا ابراهريارت بدرب حجرۀ آقا میپس از ز     

شان قبالً یم، ایم مالقات نمودیده بودیاست و تا آنموقع ند یار با محبت خوبی بسريکه اصال اهل طهرانست و فق

بـاً دو سـال بـود کـه بواسـطۀ آب آوردن چشـم و عمـل آن تـرک یدرآنموقـع تقر داشته وىل یدر بغداد ساعت ساز

بردم، شـب هـم بـا آقـا  یخوشوقت شدم و بهرۀ معنو یلیشان خینگارنده از مالقات ا. بودند نموده یساعت ساز

  .میبود یو خواندن کتب عرفان ینیم بمنزل ما آمدند و مشغول تذکر مطالب دیزا ابراهريم
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م و شب شنبه چند نفر از رفقا مجتمع شدند، صبح شنبه برحسـب یشرّف بحرم اکتفا نمودتروز جمعه فقط به      

 یمـانیم ایزا ابـراهريآمـده و بمنـزل آقـا مـ یراهنمائ یساز برا ساعت یزا مهدرياول طلوع آفتاب آقا م یوعدۀ قبل

  .میرفت

  

  جيريطو

ج شـهر یریم، طـویم تا کربال فاصـله دارد حرکـت کـردیو ن ج که در حدود سه فرسخیریسپس از آنجا بقصد طو     

ب یمسـ یکـیک شـعبه از شـط فـرات کـه در نزدیت دارد و در کنار یهزار نفر جمع ۲۰است که در حدود  یکوچک

ج را هـم کـه یریرنو طـویـشود ازیده میه نامین شعبه از رود فرات، هندیود واقع است، اريجدا شده و بطرف کوفه م

باشد و یحلّه م ین شهر تا حّله در حدود چهارفرسخ فاصله دارد و جزء لوایند، ایه گویگرفته هند در ساحل آن قرار

  .راه کوچک است یق و بمعنیباشد که مصغر طریق میریو محرّف، طو ین کلمه بلهجۀ محلیا

 ین و بنـحسـ یک شـعبه از بنـیـل یـاست که عشائر مختلف از قب یادیز یج نخلستانهایری راه کربال و طونيب     

 یحسن معروف است، رؤسـا یاست که بجدول بن یکنده در آنجا سکونت دارند و در وسط نخلستانها نهر بزرگ

ت آنهـا یبوضـع یآشـنائ یها برا فیاز مض یکی راه در نيباشند و ما در بیم) مهمانخانه(ف یمض ین قبائل دارایا

  .میاده شدیپ

اده یـحسن بود شهرت داشت، پـس از آنکـه پ یرجۀ دوم بنوخ دیف حاج حمود که از شیف بنام مضین مضیا     

گـر از یت محبت نمودند و چند نفر دی نهاريم و حاج حمود و پسرش عبداالمیم از آنها اجازه گرفته وارد شدیشد

ما چون عجله   توقف شب اصرار نمودند وىلنيصرف ناهار و هم چن ینمودند و برا یاعراب هم بودند و مهربان

  .میج رفتیریآنها، حرکت کرده بطو یرائیو اظهار تشکر از پذ یم و پس از صرف چایکردم قبول نیداشت

ه از یاند که وسائط نقل شط بسته یرو یآن افزوده است پل یبائیه بر زیبا روح است و رود هند یلین قصبه خیا     

  .وندريآن بطرف حلّه م یرو

کـه از  یپسـر حـاج علـ یعطـار را معـروف بـه صـوف یمهـدم در اول بازار محمّدیموقع ورود بطرف بازار رفت     

 یبوده و در آنجا دکان دارد و نوۀ او عبـدالهاد یحائر للّهخ عبدایحاج ش یروشندل و مستخدم مرحوم آقا یفقرا

ده است یبا محبت و با عق یلی خريفق یم، محمّدمهدیدارد مالقات کرد یگریز متصل بدان، دکان دیپسر صالح ن
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ت یـخوشـوقت شـده و نها یلـیشـان از مالقـات مـا خیشـان بـود، ایج مالقـات ایریا از رفنت بطوم یو منظور اصل

بـا  یم، قـدریم از قبـول آن عـذر خواسـتیچون ما عجله داشـت توقف شب اصرار کردند وىل یمحبت نمودند و برا

ر شط و داخل شهر شان بگردش پرداخته و در کنایم، سپس با ایبرد یشان بهرۀ معنویم و از مجالست ایشان بودیا

خوشـوقت شـد و مـا پـس از آنکـه  یلـیبا محبت اسـت و از مالقـات مـا خ یلیز خین یم، عبدالهادیگردش نمود

  .مینموده بطرف کربال حرکت کرد یم خداحافظیبود یو عبدالهاد یبا محمّد مهد یچند

  

  ياصفهان للّها تيآ يمالقات ثانو

نوۀ  یدم و در اطاق فقط نگارنده و آقا موسید ابوالحسن رسیس یآقا لّلهةایع خدمت آیتود یکشنبه برایشب      

السالم عازم  علیهانب یارت قرب حضرت زیت مالطفت و محبت فرمودند، عرض کردم بقصد زیم و نهایشان بودیا

کنم و البته در یام جواب مالطفت داده فرمودند من در آخر ماه به نجف مراجعت م اجازه آمده یشام هستم و برا

ارت حرم حضرت یم کرد، و بعداً از نگارنده در موقع زید باز مالقات خواهیاز شام به نجف مشرّف شد جعتمرا

  :بعداً نگارنده چند سؤال نمودم  التماس دعا نمودند، السالم علیهانب یز

: اب دادنـدا نه؟ جـوید یا فرموده یح است که نهیا صحیدو ساله آن یدر ا-و حجّ للّها تیارت بیراجع به ز-اول     

هــا موجــود نبــود وجــوب  نیاســت هرکــدام از ا یاســیو س یقــیو طر و حــاىل بــر اســتطاعت مــاىل یمبتنکعبــه  حــج

در  یزدیۀ کشته شدن طالب یش آمد نموده و قضیپ  یاشکاالت  یاسین دو ساله از لحاظ سیود و چون در اريم نيازب

 یده و پادشـاه حجـاز هـم قـدری رسـنيان هم توهیرانیران و حجاز شده و به ایروابط ا یگريکعبۀ معظمه موجب ت

نجهـت یدهـد ازیران هـم تـذکره نمیـران را هم ننموده و دولت ایا یاسیو شئون س یات اسالمیثیمغرور و حفظ ح

ز نـه بطـور یـاست و آن ن یحرمت داده باشم بلکه ازجهت راهنمائ ینه آنکه فتوا ندارد، وىل یتشرف بمکه لزوم

را ممکن اسـت تـا آن موقـع اشـکاالت مرتفـع ین نظر را ابراز داشت زیتوان اینده نمیآسال  یرنو برایوجوب و از

  .گردد

 ی شده و ازجهتـینيتع) طال و نقره(ن ینقد یزکوة برا ید، چون ازجهتیفرمائیراجع بزکوة اسکناس چه م-دوم     

  را در رواج دارد؟مناط مسکوک بودن و رواج آنست و امروز اسکناس حکم طال و نقره 

ک از یـو هر) طال و نقـره بـا مسـکوک بـودن(اسکناس زکوة ندارد چون مشروط بهر دو شرط است : جواب     
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  .شودیم یشد زکوة منتف یندو که منتفیا

 ريشــاه در تفســیسلطانعل یمرحــوم آقــا ید؟ چــون جدّامجــد اعلــیــفرمائیاک چــه میــدن تریراجــع بکشــ -ســوم     

دن یدر حرمـت کشـ یز کتـابیـشـاه نینورعل یحـاج مالعلـ ی آقـاريجـّد حقـم نموده و مرحوم یالسعادة آنرا تحر انیب

  .اند زمان آنرا امضاء نموده یاز علما یاریاک بنام ذوالفقار نوشته و بسیتر

 یدا کـرده حـرام اسـت چـون مـورث صـفاتیـوع پیران شیکه امروز معمول شده و در ا یبیاک برتتیتر: جواب     

ا خوردن یآن در دواجات و  یاستعمال طب بدن است، وىل رفنت صحت نيانت و موجب ازبیاست که مخالف با د

  .ندارد یشود مانعیالزم م یمردان گاهريپ یکه برا یلیاد بخوردن آن بمقدار قلیا اعتیب یبرحسب دستور طب

 النجاة لةیک جلد کتاب وسی یآقا موس یشان آقایون آمدم و نوۀ اريشان بیا از خدمت اعسپس با درخواست د     

چـون عـازم  نـد وىلیایمالقات ب ی کنم که براینيتع یرا به نگارنده دادند و گفتند وقت للّها ةیۀ حضرت آیۀ عملرسال

  .م عذر خواسته موکول بمراجعت نمودمیحرکت بود

  

  شاه  ينعليمزار حس

  .میشاه مشرّف شد ینعلیارت قرب حسیز یساز برا ساعت یزا مهدريصبح روز بعد اول آفتاب با آقام     

ز معـروف بـوده و یـن نیالـد نیخ زی و بنـام جـدّش شـنيفش حاج محمّدحسیو نام شر یآنجناب اصالً اصفهان     

در ردّ  یا فته و رسالهريۀ اول زمان خود بشمار من درجیفروع و اصول و از مجتهد یجامع معقول و منقول و حاو

بنحـو اتـم و ته مرقـوم داشـته و جـواب او را نوشـ یکه در ردّ اسالم کتاب یش معروف نصاریو کش لسوفیف یپادر

در  ۱۲۱۲ادارت داشته و در سال  یشاه اصفهانینورعل و یشاه دکن یدمعصومعلیاکمل داده است، خدمت جناب س

ضـا ريدعلیکـه شـاه س ۱۲۱۴افـت و در سـال یشـاه لقـب  ینعلیشاه شـده و حسی نورعلنيقصبۀ ذهاب کردستان جانش

د، در راه فقـر و تصـوف یـه گردیـللّها مطلـق سلسـلۀ نعمة یشوایده و مطاع و پنجناب شۀ آفیافت خلیوفات  یدکن

د و جنـاب حـاج یـگرد یمعلـّ یمجـاور کـربال ۱۲۳۳د و در سـال یـده و از دست مردم آزارها دیار کشیبس  یرنجها

در  ۱۲۳۴ازدهم محـرم سـال یـ خود نمـود و در شـب چهارشـنبه نيشاه را جانش یو و مجذوبعلمحمّدجعفر قزاگزل

  .شتافت ید و بجهان جاودانیگز یدور یموقع خواندن نماز مغرب بمعراج رفت و از عالم مادّ

کـه در یکنـد واقـع اسـت و بطوریالفضـل کـه آنـرا قطـع م یابـان حضـرت ابیخ یابـان شـرقیشـان در خیمزار ا     



۹۲ 
 

م از دروازه سـت و هفتـاد گـایاحه مرقوم است مدفن آنجناب در خارج دروازۀ نجف از طـرف چـپ دویالس بستان

مۀ آنسـت کـه یهـم ضـم یباشـد و سـاختمان شـده اسـت و مسـجدیاکنـون آن قسـمت جـزء شـهر م دور است وىل

باشد و در طرف دست چـپ متصـل یمعروف م یدکاظم رشتیس یکه در طرائق مذکور است به مسجد حاجیبطور

اد و عـدم توجـه بـه یزبواسطۀ رطوبت  است وىل یشان در اطاق دومیبدرب آن دو اطاق کوچک است که مرقد ا

آن منقـوش  ین جمـالت بـر رویـنصـب شـده و ا یقـرب کاشـ یباشد، روی مري آن مخروبه شده و محتاج بتعمريتعم

  :است

ن و ی و قبلـة الموحـدنيالواصـل نی و زنيموت وفات مرحوم مغفـور قطـب العـارفیال یالّذ یهو الح«     

هشـاه طـاب ا ینعلیحضرت حس للّهالعامل بامرا هلّلا العالم بني و قدوة العلماء العالمنيبرهان المحقق  للـّ

  »۱۲۳۴مرقده محرم  للّهثراه و نورا

 قطب امکان سـپهر مُلـک شـهود

ـــ ـــه ته ـــرد خرق  یدر مناجـــات ک

ـــار ـــانونیگفـــت ت ـــتش ق  خ رحل
  

 یمظهـــر ذات و حســـن نـــورعل 

 زىلیــلــم  یگشــت واصــل بحــ

ــــ ــــا حس ــــت لق ــــه نعم  ینعلیش
  

شـدند کـه نگارنـده هـم ی مريل داشتم که چند نفر حاضر بتعمیم یلیت آنجا محتاج باصالح بود خیو چون وضع   

دالشـهداء یخـود حضـرت س یم، چون آن بزرگوار هم مانند مـوالیم آن مزار مبارک بنمایکمک در ترمبوسع خود 

   . ۱شودیبدانجا نم یب است و توجهیدر آن محل غر علیه السّالم 

بـوده در ) شـاه یمجذوبعل( یاج محمّدجعفر قراگزلو همـدانخ جناب حیکه از مشا یلیقرب صدرالممالک اردب     

ل بـوده و در راه فقـر یـاردب یخان صـدرالممالک کـه از علمـاء و امـرا للّهزا نصـراريهمان مسجد اسـت، جنـاب مـ

محرتم بود، پس  یلیز خیاو بود و در سلطنت او ن یمحمّدشاه معلم و مرب یتعهدیده بود در زمان والیکش یزحمات

خـود  یو راهنماريدرگذشت و در جوار پ یهجر ۱۲۷۱ات مشرّف شده و در محرم یبعتبات عالدشاه از فوت محمّ

فعـال تحـت نظـر فرزنـدان  که مسموع شـد آن مسـجدید، بطوریشاه در مسجد نامربده مدفون گرد ینعلیجناب حس

  .شانستیا

دصالح که یناهار بمنزل آقا س یک ظهر برایمشرّف شده و نزد علیه السّالم الفضل  یارت حضرت ابیسپس بز     
                                                 

شده و بنظارت آقای سید کاظم قفطون و آقای مريزا ابـراهیم ایمـانی تعمرياتـی شـده اخرياً جناب آقای مشريالسلطنه متحمل مخارج - ۱
  .است
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  .میقبال تقاضا نموده بود رفت

شـان یبـا ا یباشند و سابقۀ آشنائیکه هر دو ساکن طهران م یۀ کربالئیمعاون التول یه برادر آقایناصرالتول یآقا     

آنجـا ارت آمـده بودنـد در یـز یامده بود درآنموقع بـرایاز طهران داشتم و پس از چهل و دو سال که بوطن خود ن

 یز که جوان خـوش اخالقـیشان نیو پسر ا. باشدیدصالح و از آل طعمه میآقا س یشان پسر عمویم و ایمالقات کرد

  .است همراه بود

کـه پسـر عمّـه آقـا  علیه السّالم الفضل  یحرم حضرت اب داردیدحسن کلیساعت سه بعدازظهر به مالقات آقا س     

ۀ آب کربال از او است و ثروت ی تصفنياست و ماش یو با محبت خوش اخالق یلیم، جوان خیدصالح است رفتیس

  .ندیآیان طهران مريام تابستان بشمیدارند چند سال است که ا یادیز

شان قبول یم ایبرو علیه السّالم الفضل  یارت سرداب مرقد حضرت ابیز یدصالح خواهش کردند که برایآقا س     

و ما بـرای صـبح روز بعـد تعیـني نمـودیم، سـپس بحـرم حضـرت ودند نم  خودمانینيکرده و وقت آنرا موکول بتع

  .خواندیم علیه السّالم الفضل مشرّف شده و نماز مغرب و عشاء را در حرم حضرت سیدالشهداء  ابی

  

  مدفونين در حرم مطهر و صحن

میباشـد کـه در العابدین مازنـدرانی  از علمای مشهور که در صحن مطهر مدفون میباشند مرحوم حاج شیخ زین     

متولد شده و جمع بسیاری از شیعۀ عراق و ایران و هندوستان و ترک از ایشان تقلید مینمودنـد و او را  ۱۲۲۷سال 

در کربال وفات یافت و در یکی از حجرات صحن مدفون گردید،  ۱۳۰۹ذیقعده سال  ۱۶گفتند، در  میکعبه و قبله 

ــد  اج شــیخ علــی شــیخچهــار فرزنــد داشــته از اینقــرار حــاج شــیخ حســني، حــ معــروف العراقني، حــاج شــیخ محمّ

ــهالشــیخ، و مرحــوم حــاج شــیخ عبدا بابن ــه بــوده و للّها کــه از همــه کــوچکرت و از مشــایخ بــزرگ سلســلۀ نعمة لّل ی

  .وفات یافت و در جوار پدر مدفون گردید ۱۳۳۹شوال  ۲۲رحمتعلیشاه لقب داشتند، حاج شیخ حسني نیز در 

مريزامحمّدتقی شريازی که از مراجع مهم شـیعه و پـس از مرحـوم آخونـد مالمحمّـدکاظم  لّهلا دیگر مرحوم آیة     

  .یزدی مورد رجوع مردم گردید للّها خراسانی و آیة

دیگر مرحوم سیدکاظم رشتی که از شاگردان مرحوم شیخ احمد احسائی و غلوّ زیادی نسـبت بشـیخ داشـت و      

سـید کـاظم مـرام . خان  رئـیس شـیخیه از شـاگردان ایشـان بودنـد د کریممريزا علیمحمد مؤسس بابیه و حاج محمّ



۹٤ 
 

  .وفات یافت و در رواق پائني پای شهداء مدفون گردید ۱۲۵۹اخباری داشت و با علم اصول موافق نبود در سال 

خان مؤسس فرقۀ شیخیه نیز از قاجار بـود و در فضـل و کمـال شـهرت بسـزائی  شاگرد ایشان حاج محمّدکریم     

  .وفات یافت و در رواق پائني پا دفن گردید ۱۲۸۸سال  ناشت و نسبت بشیخ احمد غلوّی داشت در شعباد

  .محمّدعلیشاه و احمدشاه قاجار نیز در یکی از حجرات رواق پشت سر مدفون میباشند     

فقـري بـامحبتی شب که بمنزل آمدیم آقای عبداالمري ترجمان پسرآقامريزا علیخان خاموش کـه جـوان متـدین و      

خوانی  دوزی است وىل چندین سـال اسـت کـه نوحـه است با پسر عمۀ خود برای مالقات آمد، شغل ایشان کفش

موکب بصره نیز با ایشان است و در آن روزها گرفتار همان قسمت بودند، سپس بخواهش نگارنده نوحه عربـی و 

  .روضۀ مختصری خواندند

  

  عليه السالم الفضل  سرداب حرم ابي

سـرداب حـرم مطهـر حضـرت صبح روز بعد ساعت نه برحسب وعدۀ قبلی بهمراهی آقا سیدصـالح بزیـارت       

آور بود بطوریکه همراهـان از گریـه خـودداری نداشـتند و گـوئی  مشرّف شدیم، بسیار حزن علیه السّالم الفضل  ابی

  .را زیارت میکنند علیه السّالم الفضل  خود جسد مبارک حضرت ابی

، اگر حال محبت و بستگی و عالقۀ معنوی باشد همینطور است و هرچه ظاهراً نیز نزدیکرت شـود و قـرب ریآ     

هـای آن آثـار عظمـت و  از در و دیوار سـرداب و داالنمکانی حاصل آید حال محبت و شعلۀ شوق بیشرت میشود، 

هد اعمـال اسـت ازایـرنو درعـني جا خود حضـرتش نـاظر و شـا بزرگی مقام هویدا بود و مانند این بود که در همه

اشتیاق تام و رغبت زیاد بزیارت آن مقـام مقـدس از مشـاهدۀ آنجـا و زیـارت در و دیواریکـه بـوی عشـق و شـور 

  .شهادت و جانبازی از آن بلند بود لرزه بر اندام ما افتاده و با حال شوق و تأثر ضمیمه شده بود

ز آنجا دری مقّفـل بطـرف سـرداب اسـت از آنجـا پـائني متصل بر رواق طرف شرقی اطاق کوچکی است و ا     

رفتیم داالن طویلی بعرض دو مرت دور میزند و مربعی را تشکیل میدهد کـه هـر ضـلع آن داالنـی اسـت کـه در زیـر 

و از وسط راهرو و داالنی که در زیر رواق شرقی است داالن کم عرض کوتاهی بطـرف  یکی از رواقها قرار گرفته

قدری که رفتیم وارد داالن دیگری میشویم این داالن در اطـراف اطـاق کـوچکی اسـت کـه قـرب  داخل باز میشود،

شده و چند سوراخ کوچک گذاشته شده و در ندارد و ضـریح درآنجا واقع  علیه السّالم الفضل  مطهر حضرت ابی



۹٥ 
 

دسـت گـرفتیم و بر روی این مسقف در باال قرارگرفته است و چون این داالنها تاریـک اسـت هرکـدام شـمعی در

داخل آن اطاق را نیز از سوراخها توسط شمع مشاهده کردیم و نمازی خوانـده زیـارت و طـواف نمـودیم و حـال 

  .غریبی برای همراهان دست داد

در یکی از داالنهای بزرگرت چاهی است عمیق کـه آب دارد وىل مـدتها اسـت مـرتوک مانـده اسـت پـس از       

  .و بمنزل رفتیم زیارت آنمقام مقدس بريون آمده

  

  حاج مطهرعليشاه

مشرّف و از آنجـا کـه بـريون آمـدیم در دم دکـان آقـا  علیه السّالم الفضل  عصر بريون رفته و بحرم حضرت ابی     

مريزا ابراهیم آقای حاج مطهرعلیشاه پیشوای دراویش خاکسار را مالقات نمودیم، ایشـان سـالم کردنـد نگارنـده 

ایشان خود را معرفی نموده و اظهار کردند که قصـد مالقـات داشـتند وىل  مسؤال نمودچون نمیشناختم از نامشان 

دهند، نگارنده نیز از مالقاتشان اظهار مسرّت نمودم، از شیخ ایشان سؤال کردم؟ گفتند اطالع  میخواستند که قبالً

بحضـرت امريالمـؤمنني و سلسـله ) ایشان بحاروبعضی دیگر بهار میگفتنـد(شیخ من مرحوم حاج بحارعلیشاه بود 

مريسد و در تواریخ هم سلسلۀ ترابیه ذکر شده و مقصود همـان خاکسـار اسـت از مشـایخ ایشـان  علیه السّالم علی 

  :اند پرسیدم تا هفت طبقه بدین ترتیب ذکر کرده

و او مـدفون در طهـران، ! السـالم و او جانشـني قطارعلیشـاه ایشان جانشني حاج بهارعلیشـاه مـدفون در وادی     

کـه هـر دو (!) جانشني بحرعلیشاه و او جانشـني بربعلیشـاهجانشني خوشحال علیشاه رشتی مدفون در رشت، و او 

در مازندران مدفون هستند و او جانشني کرمعلیشاه که در ونک جنب قرب مستوفی مدفون است و بطوریکه ایشـان 

وىل بـوده مريسـد ازیـرنو  للّـها ضـرت شـاه نعمةاظهار میداشتند سلسلۀ ایشان بشاه سیدجالل بخارائی که معاصـر ح

سـید  رسـاند و بنا باظهار ایشان درین سلسـله شـاه سـیدجالل پسـر شـاه سـیدعلی اصـغر پ سلسله را جالىل نیز گفته

  .النقی نیز از بزرگان سلسله بوده است محمّد فرزند امام علی

د در سلسله شود باید هزار و یک روز خـدمت هرکسی که بخواهد وار: طرز ورود در سلسله را پرسیدم؟ گفتند     

کند کسانی هم که باید به کمـال برسـند سـه اربعـني ریاضـت بآنهـا دسـتور داده میشـود در اربعـني اول بایـد تـرک 

و در سوم ترک اکل نمود و فقط بنمک و آب افطار کرد، گفتم آیـا ممکـن اسـت حیوانی و در دوم ترک حبوبات 
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اند و من خـودم  نموده هیچ مانعی ندارد و اطباء نیز تصدیق: معده او نرسد؟ گفتندیک نفر چهل روز اصالً غذا ب

ام چون این امر تدریجی است و ابتداء فقط ترک حیوانی بعـد حبوبـات بعـد مطلـق مـأکوالت  هم امتحان نموده

سـت، میشود و بعالوه خود نمک غذائیت دارد، گفتم مخالف بهداشت بدن و موجب ازبـني رفـنت قـوای بـدنی ا

  .نمودند بدان اقدام نمیکردند اند و آنها تا عملی را با شرع تطبیق نمی گفتند بزرگان سابق ما امتحان کرده

درسـت نباشـد ببـاطن نمیتـوان  گفتم در سلسلۀ شما تقید بآداب شرع الزم است؟ گفتند البتـه تـا ظـاهر شـرع     

  . دستور میدهم که حفظ آداب شرع نمایندرسید و همۀ آداب شرع را باید رعایت کرد و من بهمۀ پريوان 

گفتم راجع به سالسل صوفیه چه میگوئید؟ گفتند ما هرکه نام علی را بر زبان راند خوب میدانیم وىل سالسل      

علیشـاه منتهـی میشـودو لـیکن ازجهـت  یـه کـه بآقـای صالحللّها حقه را دوازده سلسله میدانیم از جمله سلسلۀ نعمة

یـان نیـز محبـت للّها را بر زبان مريانند همه را دوست داریم و بهمني جهت با علی علیه السّالم  اینکه همه نام موال

  .داریم

نگارنده گفتم البته درویش باید همۀ خلق عالم را دوست بـدارد و مظهـر محبـوب بدانـد و در همـه جـا او را      

بنوع یکـی از عبـادات اسـت وىل مقـام  کس مساعدت و محبت داشته باشد که خدمت گر بیند و نسبت بهمه جلوه

تکلیف با تکوین فرق دارد، و در این مقام هرکه بانجام تکلیف و تطبیق آن با تکوین نزدیکرت باشد تقـدم دارد و 

آنکه نام خدا و پیغمرب را بر زبان مرياند مقدّم است برکسیکه اصـالً نـام آنهـا را نمیـربد و هـم چنـني معتقـدین بـه 

  .وآله و مسلمني برغري آنها تقدم دارند علیه لّلها پیغمرب خاتم صلّی

دیگــران مقّدمنــد و در میــان شــیعه هــم  همینطــور در میــان مســلمني کســانیکه دم از والیــت و تشــیع میزننــد بــر     

علیـه  اشخاصیکه ادعای فقر و تصوف دارند بر سایرین مقدّم میباشند چون بیشرت از دیگران دعوی بستگی بموال 

حـال سـروکار مـا بـا یکـی اسـت و  ند و در اموراجتماعی رعایت ایـن قسـمت الزم اسـت، وىل درعنيدار السّالم

اختالف معنوی که در مذهب است سبب نمیشود که بظاهر هم ترک معاشرت شود، بلکه تمـام مـذاهب اسـالمی 

  .باید با یکدیگر متحد شوند تا بتوانند بر مشکالت اجتماعی خود فائق آیند

رنده را پسندیدند و چون نزدیک غروب بود از ایشان تودیع نمودم و ایشان تقاضا داشتند که وقتی بیانات نگا     

برای مالقات تعیني شود وىل چون نگارنده صبح روز بعد عازم حرکت بودم موکـول بمراجعـت  نمـودم و ایشـان 
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  . ۱مخواهش کردند که در مراجعت در کوفه بخانقاه ایشان بروم و از ایشان مالقات نمای

اول غروب بحرم مشرّف شده و در آنجا آقا محمّدمهدی عطار طویریجی را که قبالً نام بردیم مالقات نمودیم      

حائری میباشـند و حـاج علـی فقـري بـا بصـريت و بـا  للّهایشان پسر مرحوم حاج علی نوکر مرحوم حاج شیخ عبدا

و ایشـان بقصـد مالقـات نگارنـده از طـویریج  محبتی بود، پسرش نیز همینطور است و در طویریج سـکونت دارد

  .حرکت کرده بودند و اتفاقاً همان ساعت اول ورود مالقات نمودیم

پس از خواندن نماز بهمراهی ایشان و آقاسیدکاظم و آقـا مـريزا ابـراهیم و همسـفران بمنـزل آقـای عبـداالمري      

ای خاموش خوانده شـد و بهـرۀ معنـوی بـردیم و تـا ترجمان که قبال وعده شده بود رفتیم و در آنجا از غزلیات آق

ساعت هشت و نیم در آنجا بودیم بعداً از آنجا بريون آمده بتدریج دربـني راه بـا رفقـای آنجـا تودیـع نمـودیم کـه 

  .صبح حرکت کنیم

  

  دو طفل مسلم

ملک صالحی ساعت صفر اتومبیل سواری تهیه نموده باتفاق آقای مشريالسلطنه و آقای  ۲۵شنبه  صبح روز سه     

  .ده از کربال بطرف کاظمني حرکت نمودیم

در مسیّب که تقریباً چهار فرسخی کربال است بزیارت طفالن مسلم، ابراهیم و محمّد کـه مـزار آنهـا قریـب دو      

  .کیلومرت تا مسیّب فاصله دارد رفتیم

اند که بـا  داً گرفتار شدند و بعضی هم نوشتهبودند و بع علیه السّالم این دو طفل بنا بقول مشهور با خود مسلم      

مادر خود در کربال بودند و موقعیکه خیام را آتش زندند همۀ اهل بیت و اطفال از جمله این دو طفل فرار کردند 

و دو پسـر از مسـلم نیافتنـد، پـس از جسـتجوی  علیه السّالم و پس از آنکه مجدد مجتمع شدند دو دخرت از حسني 

را در کنار بوته خاری دست بگردن یافتند چـون خواسـتند آنهـا را حرکـت دهنـد  علیه السّالم سني زیاد دو دخرت ح

اند، و دو طفل مسلم چون پسر بودند فرار کردند و باالخره گرفتار شده بوضع فجیعی که در مقاتـل  معلوم شد مرده

  .دندمذکور است شهید شدند و در محلی که فعالً به مسیّب معروف است مدفون گردی

                                                 
توفیق تشرف بعتبات عالیات دسـت داد در کوفـه بخانقـاه ایشـان کـه مقابـل ) ۱۳٦۹صفر (برحسب همان وعده در سفری که در آذر - ۱

  .مسجد کوفه است رفتیم
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انگیزی دارد و از در و دیوار آن بـوی غربـت و یتیمـی بمشـام  صحن آنجا با روح است و مزار با صفای حزن     

  .مريسد و در هر شخص با عاطفه تأثري میکند

و زنـدۀ جاویـد   آری کسانیکه در راه حق و حقیقت از روی ظلم و ستم شهید شـده باشـند در حقیقـت نمـرده     

  :میباشند

ـــه ـــده ک ـــیارزن ـــرب هوش ـــد ب  باش
  

 آنکـــه بمـــريد بســـر کـــوی یـــار 
  

ویژه آنکه طفل و غریب بوده و قاتل از رسوم انسانیت بیگانه باشد، مانند این دو طفل بیگناه که بنا ببعض         

  !ذلک قاتل بر آنها رحم نکرد بودند و مع تواریخ بخانۀ قاتل خود پناه آورده

  

  بسوي كاظمين

المفیـد رفتـیم و عصـر اول شـب بحـرم  ه یکساعت بعداز ظهـر بکـاظمني وارد و بفندقپس از آن حرکت نمود     

  .مطهر مشرّف شدیم، آقای شیدانی هم که صبح از نجف حرکت کرده بودند اول شب وارد شدند

ها رفتیم و در اطاق آقای کیوانی آقـای مريسـید  صبح ببغداد بسفارتخانۀ ایران برای اقدام راجع بویزای تذکره     

حسن مريعمادی را که از اهل مشهد و از فقرای نیک و بامحبت میباشند و بنا بود از طهران با ما حرکـت کننـد و 

موانعی ایجاد شده بود که نتوانستند و روز قبل وارد شده بودند مالقات کـردیم، و آقـای فرهنـگ را نیـز مالقـات 

یط ترن برای روز بیست و هشـتم صـفر کـه سـاعت نمودیم و مذاکراتی راجع بحرکت و ویزاها شد و قرار شد که بل

کند گرفنت ویزای ترکیه هم الزم بود  هشت و نیم بعدازظهر حرکت میکند گرفته شود و چون از خاک ترکیه عبور می

  . وىل چون مدت اعتبار ویزای مصر منقضی میشد گرفنت ویزای فلسطني که عبوری بود میسر نشد

رفقا و آقای مريعمادی ببازار آمده و رفقا آنچـه الزم داشـتند تهیـه نمودنـد،  پس از مذاکرات الزمه بهمراهی     

سپس ناهار صرف شد آنگاه بحجرۀ آقای حاج سیدحسن رفتیم و اطالعاتی راجع بمسافرت سوریه کسب نمودیم 

  .بعدازظهر بکاظمني مراجعت نموده و بزیارت سیدمرتضی و سیدرضی رفتیم ۳و ساعت 

ظهر آقای فرهنگ برای مالقات آمدند و بنا بود آقای مريعمادی هم عصر بیایند وىل بعـد ساعت چهار بعداز     

  .معلوم شد که با آقای کیوان آمده و منزل ما را پیدا نکرده مراجعت کرده بودند

ها از سـفارت ترکیـه،  روز بعد بواسطۀ بارندگی از منزل بريون نرفتیم و آقای ملک صالحی برای گـرفنت تـذکره     



۹۹ 
 

  .بغداد رفتند و آقای شیدانی هم برای کارهای خود ببغداد رفتندب

عصر آقای مريعمادی و آقای فرهنگ آمدند و مذاکره شد که صبح روز بعد کـه جمعـه بـود بـرای زیـارت قـرب      

  .سلمان بمدائن برویم

  

  )ص(تاريخ رحلت حضرت رسول 

هشـتم و بنـا بعقیـدۀ مشـهور شـیعه رحلـت شب جمعه برای نماز بحرم مشـرّف شـدیم و چـون شـب بیسـت و      

زنی  در این روز بوده لذا جمعیّت زیادی در حرم مشرّف بودند و دستۀ سـینه صلّی اللّه و علیه و آلهحضرت رسول 

  .هم در بازار حرکت میکرد

در : هالرحمـه در کـافی ذکـر میکنـد کـ این نکته ناگفته نماند که این عقیدۀ مشهور شیعه اسـت وىل کلینـی علیه     

من بشّـرنی بخـروج الصـفر : االول رحلت فرموده و مولوی هم در مثنوی معنوی در تفسري حدیث دوازدهم ربیع

  :میفرماید بشرّتُه بالجنة

ـــان را ارتحـــال ـــد آخـــر زم  احم
  

 االوّل آمـــد بـــی جـــدالدر ربیـــع 
  

قب خود رحلـت حضـرت را و اهل سنت هم عموماً دوازدهم را رحلت میدانند و ابن شهر آشوب نیز در منا       

در دوازدهم ذکر کرده و شیخ ابوالمحاسن حسني بـن حسـن جرجـانی در تفسـري خـود موسـوم بـه جالءاالذهـان و 

در اواخر سورۀ بقره ذکر میکنـد  للّها واتقوا یوماً ترجعون فیه اىل: جالءاالحزان معروف بتفسري گازر در ذیل آیۀ

الیـوم اکملـت لکـم دیـنکم و : حضرت نازل شد و هم در آن منـزل در غدیر خم بر یا ایها الرسول بلغکه آیه 

واتقـوا یومـاً فرو آمد پس از آن هشتاد و دو روز برامد آیت ربا آمد پـس از آن ایـن آیـت اتممت علیکم نعمتی 

حجّـه و محـرّم و  آمد و رسول خدا پس از آن بیست و یکروز در دنیـا بـود کـه اگـر مـاه ذی للّها ترجعون فیه اىل

و از غـدیر تـا آخـر ) روز باشد ۳۰چون سه ماه هم از نظر نجومی ممکن است متوالیاً (رکدام سی روز بوده صفره

ــاً  ۱۳ذیحجــه  ــیم اواخــر  ۲۱روز و اگــر  ۸۲االوّل  روز، و نهــم ربیــع ۷۳روز میشــود جمع روز بعــد هــم حســاب کن

البیان ذیل همني آیـه نـزول آیـۀ  عاالول رحلت حضرت میشود وىل اینطور قوىل نرسیده است و در تفسري مجم ربیع

را در عرفه و عرفات ذکر کرده و بقیه را مانند قول ابوالمحاسن ذکر نمـوده اسـت کـه  الیوم اکملت لکم دینکم

  .االول اتفاق افتاده است بنابر آن قول رحلت حضرت در اواخر دهۀ دوم ربیع
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ها انآن ایـن اسـت کـه چـون آیـۀ  و نیز در مجمع در اول سورۀ توبه روایتی ذکر شده کـه معنـی      بـری، مـن  للـّ

را بر آنها خواند مشرکون گفتند ما هم از پیمان و عهد تو و پسر عم تو بیزاریم و چون سال بعد که سال  المشرکني

الوداع را انجام و بمدینه مراجعت فرمود و بقیۀ ماه ذیحجه و نیز ماه محـرم و صـفر و  دهم بود رسید پیغمرب حجة

االول را در مدینه بود تا آنکـه بخداونـد ملحـق گردیـد کـه از ایـن روایـت نیـز معلـوم میشـود  ماه ربیعچند شب از 

  . االول بوده است رحلت آنحضرت در ماه ربیع

در رجال ما مقانی اقوال مختلفه در تاریخ رحلت آنحضرت ذکر شده از جمله مذکور اسـت کـه خـوارزمی در      

محنف نیـز همینطـور حکایـت نمـوده و  کلبی و ابی ابوبکر در دوم و طربی از ابن االول و ثعلبی و قاضی اول ربیع

البیان تقریباً نزدیک میشود  اند که این دو قول با عبارت مجمع اند و بعضی بیست و دوم گفته بعضی هیجدهم گفته

االول  دهم ربیعای هم در پانز و بعضی در هشتم و بعضی در دهم و گروهی در سیزدهم جمعی در چهاردهم و عده

  .اند گفته

وىل آنچه نزد همۀ اهل سنت مشهور است و در شیعه نیز پس از قـول بـه بیسـت و هشـتم صـفر بیشـرت شـهرت      

باره تفسري نموده کـه  اند شاید کلینی درین دارد و مورد وثوق است همان قول دوازدهم میباشد و اینکه بعضی گفته

ا کلینی در هیچ موردی از اظهار عقاید تشـیع و احکـام تقیـه ننمـوده چگونـه مورد است زیر قول عامّه را گفته، بی

  .فقط درین مورد تقیه کرده؟ باضافه در تاریخ تقیه معقول نیست

علیشاه روز دوازدهم را نیز بنام وفات آنحضـرت  و نظر بحدیث مذکور و رأی کلینی پدر بزرگوارم آقای صالح     

محتمل است که روز بیست و هشتم صفر روز شدّت مرض بوده کـه از حیـات مجلس سوگواری منعقد مینمایند و 

  .االول رحلت فرمود که جمع بني دو قول باشد مأیوس شده بودند و روز دوازدهم ربیع

لکن شیعه روز بیست و هشتم را رسماً روز سوگواری میدانند و در همه جا بـدین مناسـبت تعطیـل اسـت و بـا      

بـاختالف در هفـتم و بیسـت و هفـتم و بیسـت و هشـتم و  علیه السّـالم حضرت امام حسن آنکه در تواریخ وفات 

میداننـد، وىل  علیـه السّـالم بیست و نهم صفر ذکر شده و بعضی تعطیـل عمـومی را بواسـطۀ رحلـت امـام حسـن 

بـني بزرگـان و بنـام هـر دو باشـد هرچنـد  علیه السّالم نزدیکرت باحرتام آن است که این تعطیل بنام حضرت رسول 

و بیسـت و  علیـه السّـالم جدائی نیست وىل مشهور بني شیعه این است که بیست و هفتم صفر رحلت امـام حسـن 

  .میدانند علیه السّالم و آخر ماه را رحلت حضرت رضا  علیه السّالم هشتم رحلت حضرت رسول 
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  مدائن

عمـادی و آقـای فرهنـگ را مالقـات نمـوده صبح روز جمعه ببغداد حرکت کرده و در جسر المأمون آقای مري     

مجتمعاً با اتومبیل سواری بطرف مدائن حرکت کردیم و مسافت آنرا که قریب چهار فرسخ است بواسـطۀ خرابـی 

  .راه در یکساعت پیمودیم

) قبـل از مـیالد ۳۷-۵۵(نام مدائن قبل از اسالم تیسفون بود که در زمان اشک سیزدهم از سالطني اشـکانی      

خت ایران شد و روز بروز بر اهمیّت آن افـزوده شـد و در زمـان ساسـانیان ویـژه انوشـريوان بنهایـت وسـعت و پایت

عظمت رسید و در زمان خلیفۀ دوم بتصرف مسلمني درآمد و چـون خیلـی بـزرگ و باعظمـت بـود و عـرب کمـرت 

  .ا میباشدشهری بآن عظمت دیده بودند لذا آنرا مدائن نامیدند که جمع مدینه و بمعنی شهره

ابتداء بزیارت قرب سلمان فارسی که از طرف خلیفۀ دوم واىل مدائن شد و در همانجا وفات یافت رفتـیم، قـرب      

  .او در آنجا معروف و زیارتگاه عموم است

در سال وفات او بني مورخني اختالف است بعضی سال بیست و هفت و جمعی سی و سـه و گروهـی سـی و      

در همان شب از مدینه بمدائن آمده و او را کفن و دفن نمود  علیه السّالم و مینویسند که علی  اند شش هجری گفته

را در همه جا مخصوصاً نـزد  علیه السّالم البته این امر بظاهر مشکل بنظر مريسد وىل بنظر عرفان که معنویت علی 

و  علیـه السّـالم اب خـاصّ علـی مخصوصني حاضر و ناظر میدانند خـاىل از اشـکال اسـت، زیـرا سـلمان از اصـح

همواره او را از کثافات و آلودگیهای دنیوی پاک  علیه السّالم دارای معرفت بنورانیت بوده و دست معنویت علی 

  .و پاکیزه داشته و راهنمای او بوده درآنموقع بطریق اوىل دست از او برنداشته است

وآله واقـع شـده  علیه للّها صـلّی للّـهلیمـان صـاحب رسـول ابن ا متصل بمزار سلمان در همان صحن مزار حذیقـة     

بـود و همـواره  علیـه السّـالم وآله و امريالمـؤمنني  علیه للّها است حذیقة از نزدیکان و خواّص حضـرت رسـول صـلّی

وآله در کوفـه سـاکن شـد و  علیه للّها شناسم، و پس از رحلت حضرت رسول صـلّی من منافقني امّت را می: میگفت

بیعت کردند او نیز مجـدد بیعـت نمـود و چهـل روز پـس از آن در  علیه السّالم ز قتل عثمان که مردم با علی پس ا

 علیـه السّـالم سال سی و ششم هجری در مدائن وفات یافت و پسران خود صفوان و سـعید را بـه بیعـت بـا علـی 

  .رسیدندوصیت کرد و آنها نیز بوصیت پدر عمل نموده و در جنگ صفني بدرجۀ شهادت 
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نیز  علیه السّالم انصاری هم که از بزرگان صحابه و از بدرییّن بوده و تا زمان حضرت باقر  للّهقرب جابربن عبدا     

را مالقـات  علیـه السّـالم تـو فرزنـد مـن بـاقر : وآله باو فرموده بود کـه علیه للّها حیات داشته و حضرت رسول صلّی

، در اطاق جداگانه واقع است و جلوی قرب جابر قـرب سـیدمحمّدطاهربن خواهی کرد از طرف من باو سالم برسان

السالم واقع است وىل صحت و سقم آن معلوم نیسـت چـون در تـواریخ صـحیحه فرزنـدی علیهاعلی بن الحسني 

  .باین نام برای آنحضرت ذکر نشده و شاید فرزند بالفاصله نبوده است

  

  طاق كسري

مدائن رفتیم، الحق ایوانی باین بزرگی و بارگاهی باین عظمت گمـان نمیکـنم  پس از آن برای تماشای ایوان     

  :آمد و قصیدۀ وجود داشته باشد درآنموقع هم نظر عربت و هم نظر تحسني پیش

 هان ایدل عربت بني از دیده نظرکن هـان
  

 ایـــــوان مـــــدائن را آئینـــــۀ عـــــربت دان 
  

  :و شعر    

 جزای حسن عمـل بـني کـه روزگـار هنـوز
  

 ب مـــی نکنـــد بارگـــاه کســـری راخـــرا 
  

  .بخاطر آمد     

آری، روزگار همینطور است و همینطور هم خواهد بود، چه بزرگانی دراین عمارت زندگی کرده و گذاشـتند و      

اند که پس  ها کشیده و با چه استحکامی ساخته اند چه زحمت رفتند، و ازجهتی کسانیکه این بنای بزرگ را نموده

  !د و چند سال هنوز ازبني نرفته استاز هزاروچهارص

و عظمـت بنـا بـر عظمـت  این عمارت بارگاه انوشـريوان عـادل از بـزرگرتین پادشـاهان دادگسـرت ایـران بـوده     

صاحب آن داللت میکند و در سال نوزدهم پادشاهی خود آنرا بنا نمود و کاخ سپید نامید زیرا تمام آن با آجرهای 

  .سفید و بزرگ ساخته شد

اند چهل و هشت مرت ارتفاع دارد و عـرض آن بیسـت و هشـت و طـول پنجـاه و  ایوان بطوریکه بعضی نوشته     

هشت مرت است وىل درآنجا میسر نشد خودم اندازۀ قطعی آنرا تحقیـق کـنم، آجرهـائی کـه در ایـن بنـا بکـار رفتـه 

ست و دیوار جلـوی ایـوان شـکاف بزرگرت و قطورتر از آجرهای معموىل است، قطر دیوارها در حدود هشت مرت ا

اند و اخرياً از طرف دولت عراق پایه برای آن برداشته شده، دیواری هم  بزرگی برداشته و شکاف آنرا با گچ گرفته
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در قسمت شرقی ایوان از عمارت باقی مانده که در حدود چهل مرت ارتفاع دارد و از عالئم و آثار معلـوم میشـود 

ها و بعضی آثار دیگر در آنجا پیداست و این دیـوار نیـز قـدری خرابـی پیـدا  طاقچهکه چند طبقه عمارت بوده و 

کرده و کج است و برای آنکه ازبني نرود اخرياً دولت عراق پایۀ خیلی قطور بزرگی برای آن ساخته و تعجب آنکه 

وىل ! ت پیـدا کـردهاین پایۀ جدید که با وسائل امروزی ساخته شده طاقت بار سنگني آن دیوار را نداشـته و شکسـ

  .در قسمت جنوبی دیوار هم آثار عمارت پیدا است! آن دیوار پس از چندین قرن باقی مانده است

نویسند در دو طرف ایوان چهار طاالر بزرگ ساخته شده بوده که هریک بیست و سه  بطوریکه در تواریخ می     

اسـم آپادانـا کـه تختگـاه پادشـاه بـوده و در مرت طول و شش مرت عرض آن بوده و زیر طـاق بـزرگ رواقـی بـوده ب

بودنـد و دیوارهـای بارگـاه از  اطراف طاق بزرگ یکصد و پنجاه روزنۀ مدوّر بـرای روشـن کـردن بارگـاه بـاز کرده

های فاخر و بعض جاها از کاشیهای الوان با سیم و زر مسـتور بـوده و بعـض قسـمتهای طاقهـا و سـتونها از  پارچه

ده بطال و نقره پوشیده شده بوده و قاىل آن یکصـدوچهل مـرت طـول و بیسـت و هشـت های نازک مسی اندو ورق

مرت عرض داشته و بعضی مینویسند سیصد و پنجاه و هفت مرت طول و هفتاد و دو مرت عرض آن بوده و تار و پـود 

نقشـۀ بـاغ و آن ابریشمهای زربفت و گالبتون بوده و منت و حاشیۀ آن بجواهر الوان و زمردهـای قیمتـی مرصـع و 

بستان و سبزه و گل با جواهر رنگارنگ در آن تعبیه شده بود، و مسلمني موقعی که آنجـا را فـتح کردنـد ایـن قـاىل 

گرانبها را قطعه قطعه کرده و تقسیم نمودند و در انتهای بارگاه دری است که باندرون باز میشده و تخت سلطنتی 

ان با زنجري طال بسقف آویخته شده بود و این تاج از زر ناب و در همان نزدیک بوده و باالی تخت، تاج ساسانی

نویسند نود و یک کیلـو وزن آن بـوده  با مروارید و یاقوت و زمردهای گرانبهای درشت مرصع شده و بطوریکه می

  .است

 نویسند که منصورعباسی موقـع سـاخنت بغـداد خواسـت آنـرا خـراب کنـد و مصـالح دربارۀ استحکام آن بنا می     

  .ساختمانی آنرا در شهر جدید بکار برد وىل از عهده برنیامد

بهرحال این بنای عظیم از عجائب قدرت بشر میباشد و نشانۀ ایـن اسـت کـه مرکـز امـروزی عـراق در زمـانی      

  .بهره است قلب کشور باعظمت ایران بوده و متأسفانه امروز از آن بی

اجعت بشهر نمودیم و از آنجا بکاظمني رفته مشغول تهیۀ وسائل سـفر پس از آن در همانجا ناهار خورده و مر     

  .آهن با اتومبیل حرکت کردیم سوریه و بسنت اثاثیه شدیم و اول شب نماز را در حرم خوانده سپس بایستگاه راه
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  بسوي سوريه

اده شـدیم و ساعت هفت بعدازظهر در بغداد محوطۀ موصل که خط آهن سوریه هم از آنجا حرکت میکنـد پیـ     

ىل که محل خواب داشت و هر اطاق جای دو نفر و متصل بیکدیگر و بسیار مجلـل بـود  دو اطاق درجۀ دو واگن

  .برای ما معني نمودند و آقای فرهنگ هم تا موقع حرکت قطار با ما بودند

حتـی را دارد و ىل درجۀ یک و دو خیلی مرتب و واگن آن متعلق برتکیه است تمـام وسـائل را اطاقهای واگن     

بني دو اطاق هم روشویه واقع شده که مخزن آبست و هـر دو اطـاق بـآن در دارد فرقـی کـه بـني درجـۀ یـک و دو 

میباشد آنست که اطاق درجۀ دو جای دو نفر و درجۀ یک جای یکنفـر را دارد و اطـاق درجـۀ دو دو تختخـواب 

ایـن خـط آهـن رسـتوران . و خیلی راحـت اسـت دارد یکی در زیر و دیگری بفاصلۀ یکمرت در روی آن واقع شده

  .مرتب نیز دارد که خیلی تمیز و پاکیزه است

  .ساعت هشت و نیم بعدازظهر قطار حرکت کرد و شب در قطار شام خورده و خوابیدیم     

  

  موصل و نينوا

که صبح ساعت هشت و نیم وارد موصل شدیم و چـون قطـار دو سـاعت و نـیم در آنجـا توقـف میکـرد درشـ     

  .گرفته بداخل شهر رفتیم

دقیقـه و انحـراف قبلـه از  ۲۱و  ۳۶دقیقـه و عـرض  ۸درجـه و  ۴۳این شهر در شمال عـراق واقـع و طـول آن      

ثانیـه و  ۵۸دقیقه و  ۲۰درجه و  ۸ثانیه است و اختالف طول با طهران  ۱۷دقیقه و  ۴۷درجه و  ۱۱جنوب بمغرب 

  .بعد از طهران استدقیقه و نیم  ۳۳النهار آن تقریباً  نصف

اهل سـنت و  سکنۀ شهر موصل غالباً عرب و پس از آن کرد میباشند و بیشرت آنها حنفی مذهبند، سایر مذاهب     

شیعه نیز وجود دارد، ما با آنکه هوا خیلـی سـرد بـود بیشـرت خیابانهـای موصـل را گـردش کـردیم، عمـارات آن از 

ده بازار آنرا دیـدیم، آنگـاه از روی جسـر طویـل و زیبـائی کـه در سنگ ساخته شده و مناظر زیبائی دارد سپس پیا

  .کنار شهر واقع است با درشکه عبور نموده و از آنجا به نینوا رفتیم
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این شهر چندین قرن قبـل از . قریب یک کیلومرت با موصل فاصله دارد و در قسمت شرقی آن واقع است ۱نینوا     

و سلطنت آشوریان بوده و در تـواریخ از آن بعظمـت یـاد میکننـد وىل اکنـون  مرکز تمدن علیه السّالم میالد مسیح 

  .نمانده است های شهر سابق باقی قصبۀ کوچکی بیش نیست و از آثار و خرابه

  

  عليه السالم مزار حضرت يونس 

د و مـردم واقع و صـحن باصـفائی دار علیه السّالم در باالی تپۀ مرتفعی که در نینوا هست قرب حضرت یونس      

هم برای زیارت بدانجا مريوند و حضرت یونس در قرن نهم پیش از مـیالد در آن شـهر ظهـور نمـود و قـوم او در 

میان امم سالفه تنها قومی بودند که پیش از نزول عـذاب ایمـان آورده و از کـردۀ خـود پشـیمان شـدند چنانکـه در 

یة آمنت فنفعها ایمانها االقـوم یـونس لمـا آمنـوا فلوالکانت قر«: سورۀ یونس میفرمایدقرآن مجید در اواخر 

) یعنـی اهـل قریـه(یعنی چرا هیچ قریـه  »الحیوة الدنیا و متعنا هم اىل حني اکشفنا عنهم عذاب الخزی فی

آنها  ایمان نیاورد تا ایمان برای آنها سودی داشته باشد جز قوم یونس که چون ایمان آوردند عذاب رسوائی را از

که ایمان و توجـه بخداونـد  مند گردانیدیم، منظور آن است یم و تا هنگام مرگ آنها را از نعمتها بهرهدر دنیا برداشت

برای برکت دنیوی نیز نافع است و شرح حکایت قوم یونس و دعوت او در تفاسـري و تـواریخ مـذکور اسـت و در 

نمود و او راضی نبود و برای فرار  کتاب قاموس در ذکر یونس مینویسد که خداوند او را مأمور دعوت اهاىل نینوا

و دریا طوفانی شد و برحسـب خـواهش خـودش، او از اینکار دریافا بقصد ترشیش در جنوب اسپانیا حرکت کرد 

را بدریا افکندند و ماهی بزرگی او را بلعید سپس ماهی او را در ساحلی که شاید شهر صـیدون بـوده انـداخت و 

گاه شده و مجدد که    .مأمور نینوا شد اطاعت کرداو بخطای خود آ

های سنگی رفتیم و بداالنی سنگی رسیدیم و از آنجا نیز قدری بـاالتر  ابتدا از یک تپه باال رفته و بعداً از پله     

ها باال رفتیم و صحن کوچکرتی بود، از آنجا وارد عمـارتی شـدیم کـه  وارد صحن مزار شدیم در صحن هم از پله

هائی پـائني رفتـیم و باطـاق کـوچکی کـه  س وارد اطاق کوچکرتی شده آنگاه از پلـهمسجد و رواق مزار است، سپ

  .در آن واقع است وارد شده زیارت نمودیم و نماز زیارت خواندیم علیه السّالم ضریح حضرت یونس 
                                                 

قمری کـه نگارنـده  ۱۳۸۹ر شده و یکی از محالت موصل محسوب میشود و در سال نینوا اخرياً بواسطۀ توسعۀ شهر موصل جزء شه- ۱
پس از تشرف حج بعتبات مشرف شده و از آنجا برای زیارت مرقد حضرت یونس و حضرت نورعلیشاه اول بموصل رفتم نینوا وصل 

  . بموصل بود
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: در اطراف اطاق آیات قرآنی که راجع بیونس اسـت ذکـر شـده و بـر روی ضـریح پارچـه گذاشـته شـده و آیـۀ     

در موقـع گرفتـاری در شـکم  علیـه السّـالم که حضرت یـونس » الظالمني االانت سبحانک انی کنت من الهال«

یونس پیغمرب درموقـع گفـنت ایـن دعـا حـال اضـطرار و ماهی خواند و به یونسیه معروف است نوشته شده و چون 

د کـه نهایـت مرتبـۀ فقـر ئ توجه تام و گسیختگی از عالئق برای او پیش آمده و بقصور و ظلم خود اعـرتاف نمـو

عبودیت است خداوند متعال از او عفو فرمود و از کدورت و زندان ماهی طبیعت نجات داد و بمؤمنني هم وعده 

فرموده که هرکه با همان حال مرا بخوانـد و زبـان حـالش بتمـام معنـی بـاین حقیقـت مـرتنم باشـد او را از غـم و 

: درین باب روایت شده کـه فرمـود صلّی اللّه و علیه و آلهت رسول و گرفتاریها نجات میدهیم، و از حضرکدورت 

هیچ صاحب اندوهی نیست که این دعا را بخواند مگر آنکه خداوند درخواست او را اجابت میکنـد، و حضـرت 

بـاین دعـا متوسـل نشـود زیـرا خداونـد وعـدۀ رفـع  تعجـب میکـنم از انـدوهناکی کـه: فرموده علیه السّالم صادق 

او را داده است ازیرنو بزرگان عرفاء برای غالب سالّک دستور خواندن این دعا را میدهند که با حال کدورت از 

  .توسل از خداوند درخواست کند که او را از شکم ماهی طبیعت نجات دهد

این مسجد دارای مناریست که تمام آن از سـنگ مرمـر شـفاف سـاخته شـده و مجلـل اسـت، سـایر قسـمتهای      

ساخته شـده و منظـرۀ آن دارای روحـانیتی خـاص اسـت کـه بـر عظمـت روحـی آن و اینکـه سنگ از  عمارت نیز

آرامگاه شخص بزرگی است داللت میکند ازیرنو محرتم و مقدس و رعایت آداب مذهبی در آنجا مناسـب بلکـه 

  .الزم است

  

  نورعليشاه

جنـاب مالمحمّـدعلی فرزنـد مـريزا جناب نورعلیشاه اصفهانی هم در جوار حضرت یونس مدفونسـت، نـام آن     

االصل بوده و پدرش در اصفهان سکونت گزید و آنجناب در آنجا متولد گردید و با  عبدالحسني فیضعلیشاه طبسی

پدر خود در سلک ارادتمندان جناب سیدمعصومعلیشاه درآمد و بعداً جانشني آنجناب گردید و بواسطۀ فقر اذیت 

ایران اخراج شد و چندی در عراق عـرب و در مجـاورت مـوالی خـود حضـرت  و آزار زیاد از اهل ظاهر دید  از

و  توقف نموده و گاهی بشغل سقایت اشتغال داشـت، درآنجـا نیـز غوغـائی برپـا نمـود علیه السّالم بن علی  حسني

علماء با او مخالفت کردند چند نفری هـم ماننـد سـیدمهدی بحرالعلـوم و آخونـد مالعبدالصـمد همـدانی دسـت 
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ت باو دادند وىل دشمنان زیادتر بودند و دو مرتبه او را در آنجا زهر خورانیدند وىل حالش بهبـودی یافـت و اراد

باالخره او را اخـراج نمـوده و او بکـر کـوک و موصـل شـتافت و در سـال یکهـزار و دویسـت و دوازده قمـری در 

اول در کربال گفته و مصـرع دوم را موصل رحلت فرمود و در جوار مزار یونس مدفون گردید، این بیت را مصرع 

  :در موصل فرموده

ــدل ــرا بموصــل ای ــرم ت ــه ب  خــواهم ک
  

 اینک من و اینک تو و اینک موصل 
  

  .برده که آرامگاه همیشگی او آنجا است که معلوم میشود روح او بموصل عالقه داشته و پی     

  

  نژاد و مذهب در موصل

ن کرد میباشند و متصل بـدیار بکـر اسـت کـه جـزء ترکیـه میباشـد و از آشهر موصل مرکز استان و غالب اهاىل      

نزدیک مرز ترکیه است و همۀ این قسمتها منطقۀ کردنشني است، چون طایفۀ کرد جمع زیادی هستند کـه در طرفی 

 ایران و عراق و ترکیه و سوریه سکونت دارند و بالد آنها در این چند مملکت بهمدیگر متصل میباشد وىل بیشـرت

آنها در مملکت عراق و بعد ایران، و غالباً در عراق خواهان استقالل میباشند چون حکومت عراق نسبت بآنها و 

عرب با مساوات رفتار نمیکند ازینجهت غالباً طغیان دارنـد و قسـمت نفـت عـراق هـم بیشـرت درآنحـدود اسـت، 

  .شهرهای مهم آنها در عراق موصل، کرکوک و اربیل میباشد

شـیعه در آنجـا خیلـی کمنـد وىل طائفـه غُـالة کـه   آنها غاالباً حنفی اسـت و سـایر مـذاهب مخصوصـاًمذهب      

  .ی میگوئیم در آنجا وجود دارند و یک دستۀ دیگر هم که نقطۀ مقابل آنها میباشند یزیدیها هستندللّها علی

  

  يزيديه

آنها نام برده شده مـذهب یزیدیـه اسـت کـه  موصل وجود دارد و در تواریخ نیز از ۱یکی از مذاهبی که در لواء     

  .ام در اینجا بمناسبت، مختصری راجع بعقائد آنها ذمر میکنیم هرچند که خود نگارنده مشاهده ننموده

بطوریکه مجلۀ المرشد چاپ بغداد در یکی از نشریات خود در سال یکهزار و سیصد و چهل و هفـت قمـری      

                                                 
  .اء بمعنی  شهرستان استلواء همانطور که قبال ذکرکردیم معنی ایالت و استان دارد و چنانکه قض- ۱
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ای هستند که به یزیدیـه معـروف میباشـند و بعظمـت و  ر استان موصل طایفهنوشته در شهرستان شیخان و سنجار د

   . ۱اند بزرگی شیطان قائلند و وجه تسمیه باین نام را مختلف ذکر کرده

اند زیرا اساس معتقدات آنها از مذاهب ایرانیان قدیم گرفته شـده و کردهـا ایـن  بعضی آنرا از کلمۀ یزدان گرفته     

کنند سپس تحریف شده و یازیدیه و بعد یزیدیه گفته شده و جمعی آنرا از کلمـۀ بایزیدیـه  ظ میکلمه را یازدان تلف

اند و بعضی از کلمۀ یزد دانسته و گروهـی آنهـا را منسـوب بـه یزیـدبن  که نام شهری در اطراف موصل است گرفته

شـتی و مسـیحی و اسـالم نیـز اند و معتقدات آنها در اصل از مانی گرفته شده و از مـذهب زرد انسه خارجی گفته

عقائدی اخذ شده است، نسبت بشیطان هم اعتقاد کامل دارند و او را عامل بزرگ در خلقت کائنـات میداننـد و 

او را بصورت طاوس درآورده و مجسمۀ او را عبادت میکنند و میگوینـد خداونـد در روز خلقـت آدم بـر شـیطان 

او صلح میکند و او را بمقام عـاىل اوىل خـود مريسـاند و ایـن  غضب کرد و از بهشت راند وىل در روز قیامت با

  .کنند طائفه بواسطۀ اینکه شیطان اذیت بآنها نرساند او را پرستش می

بزرگ و پیشوای اصلی آنها معروف بشیخ عدی است که قرب او نهایـت تجلیـل میشـود و بزرگـان آنهـا در هـر      

گوینـد  و نائـب امـري را فقـري  بت به پريوان دارنـد و او را امـري میل نسمزمان وکیل شیخ عدی میباشند و تسلط کا

گویند که اوامر امري را توسط رؤسای مادون به پريوان مريساند و پس از او کوچک، و مرتبۀ مادون پري، و پس از او 

  .شیخ، آنگاه قوال است که هرکدام وظائفی دارند

ىل آگهی یافنت بر جمیع عقائد آنهـا بـرای دیگـران مشـکل عبادی و اجتماعی مخصوصی نیز دارند و ماحکا     

  .است چون در پنهان داشنت عقائد خود کوشش زیاد دارند

وجود دارند که پريو یزیدبن معاویـه میباشـند و آنهـا را نیـز ) اطراف موصل(دستۀ دیگر نیز در شام و دیار بکر      

رنــد وىل قائــل بحقانیــت یزیــدبن معاویــه میباشــند و از یزیــدی میگوینــد اینهــا بظــاهر مســلم و نمــازگزار و پرهیزکا

تّربی جویند و روز عاشوراء را جشن گريند و بعضـی  علیه السّالم حضرت امريالمؤمنني علی بن ابیطالب و حسنني 

  .های همني طایفه گویند و دستۀ جداگانه ندانند از مورخني دستۀ اول را نیز یکی از فرقه

مراجعـت نمـودیم و قطـار سـاعت ) ایسـتگاه(صل و گردش در خیابانهای آن بمحطـه ما پس از دیدن شهر مو     

یازده صبح حرکت کرد و بعد از پنجاه دقیقه بمحطۀ الصابونیه رسید سپس حرکت نموده و پـس از آنکـه در چنـد 

                                                 
  .السیاحه و مقالۀ سید عبدالرزاق در مجلۀ المرشد بغداد که جداگانه نیز بطبع رسیده اقتباس شده است این شرح از بستان- ۱
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 و دو سـاعت و بیسـت دقیقـه بعـد از ظهـر(ایستگاه توقف نمود ساعت سه و ربع بعدازظهر مطابق ساعت بغداد 

ها را رسـیدگی نمـوده و اثاثیـه را  به تل کوتشـک سـرحد سـوریه رسـیدیم و در آنجـا تـذکره) مطابق ساعت دمشق

بعـدازظهر مطـابق سـاعت دمشـق  ۱بازرسی کردند و سه ساعت و نیم در آنجا توقف نمودیم و قریب ساعت شش

  .که ساعات تمام سوریه با آن تطبیق میشود از آنجا حرکت کردیم

ها را رسـیدگی نمـوده و بازرسـی  بعدازظهر وارد نصیبني مرز ترکیـه شـدیم و در آنجـا نیـز تـذکره ساعت هشت     

کردند و ساعت یازده از آنجا حرکت کردیم و صبح ساعت هفت وارد چبامبی مرز ترکیه و سوریه شدیم و مجـدد 

وارد شدیم اول خاک  برای تذکره بازرسی کردند، پس از یکساعت توقف مجدد حرکت کرده و بایستگاه دیگر که

نوشـته شـده بـود  (A)سوریه و بنام اُختُرین که بضم خای معجمه و تاء و کسر راء نوشته بود وىل بفرانسه با کلمۀ آ 

  .رسیدیم و در آنجا نیز بازرسیهای مفصل کردند و قریب دو ساعت و نیم توقف کردیم

ول حرکت میکند و همانطور که مفصـل ذکـر شـد دو این نکته ناگفته نماند که این خط آهن از بغداد باسالمب     

مرتبه وارد خاک سوریه میشود یعنی از عراق بمرز سوریه رسیده و پس از سوریه از گوشۀ خاک ترکیه عبور نموده 

مجدد وارد سوریه شده و از حلب عبور میکند و باز بخاک ترکیه بطـرف اسـالمبول مـريود چـون حـدود ترکیـه و 

خوردگیهائی است کـه سـبب پیـدایش ایـن امـر میشـود و قبـل از جنـگ  ی مضرّ سها و چنيسوریه با یکدیگر دارا

  .الملل اول تمام این ممالک در تصرف دولت عثمانی بود بني

پس از اُخرتین حرکت نموده و بعداً بایستگاه المسلمیه رسیدیم و از آنجا و چند ایستگاه دیگر ایستگاه دیگـر      

حلب شدیم و از محطۀ حلب بـا درشـکه بـداخل شـهر رفتـه و در هتـل قصـرالحمراء گذشته اول ظهر وارد محطۀ 

  .منزل کردیم

چند نفر ایرانی که عازم سوریه بودند در راه آهن بوده و با آنها آشنائی پیدا کردیم و نام آنها این است آقـای       

فلسـطني عـازم بـود و بـرادر ایشـان غالم حسني نائلی از تجار شرياز که جوان متدین نیکی است و برای معالجـه ب

سـوزنده و خـانم ایشـان کـه از  لّلهفرمند که شغل ایشان دالىل در بازار طهرانست دیگر آقای شکرا للّها آقای حبیب

اهاىل شرياز و از مردمان با محبت و متواضع میباشند و در این سفر چون با آقایان آشنائی پیـدا کـردیم در سـوریه 

  .یم و در یک مهمانخانه وارد میشدیم و خوش گذشتنیز غالباً با هم بود

                                                 
  .ازین ببعد ساعتی که ذکر میشود مراد ساعت سوریه است- ۱
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  حلب

موقع ورود بحلب هوا ابر بود و باران میآمد بعد هم باد سردی میوزید ازیرنو در آنـروز گـردش مختصـری در       

  .شهر نموده و بمهمانخانه مراجعت کردیم

بنـای آن را در زمـان ابـراهیم  حلب شهریست زیبا و قـدیمی و چنـدین قـرن قبـل از مـیالد بنـا شـده و بعضـی     

اند، و از شهرهای زیبای سوریه و عمارات آن تماماً از سنگ و غالبـاً سـه طبقـه اسـت هـوایش سـرد و آب  دانسته

باران است، مردم آن چون سالها تابع دولت عثمانی بودند عالوه بر زبان عرب زبان ترکـی نیـز  زراعت آنجا غالباً

متعصب میباشند، خیابانهـای آن در نهایـت نظافـت و پـاکیزگی اسـت، مسـاجد و  بخوبی میدانند و در دیانت نیز

السـیاحه  کاروانسراهای قدیمی تاریخی و مجلل در آن زیاد است و از جملـه در دروازۀ عـراق بطوریکـه در بستان

مذکور است مسجدی است بنام مسجد غوث که در آنجا سنگی است نوشته شده و بعقیدۀ مـردم آن سـنگ خـط 

اسـت، مسـاجد دیگـر و کاروانسـراهائی هـم دارد کـه بیشـرت آنهـا را دیـدیم و بـذکر  علیه السّـالم المؤمنني علی امري

  .جاهای مهمرت اکتفا میکنیم

  

  قلعه حلب

های قـدیمی و  صبح روز بعد ساعت هشـت و نـیم واگـن برقـی سـوار شـده و بطـرف قلعـۀ حلـب کـه از قلعـه     

لعه در دست دولت و وزارت معارف است و کارت ورودی دارد متصدی آن این قتاریخی میباشد رفتیم، حفاظت 

انگلیسـی و فوانسـوی میدانسـت بـرای راهنمـائی و نشـان دادن مواضـع آن و توضـیحات الزمـه که زبان عربی و 

  .همراه ما آمد

وده و این قلعه در باالی تپۀمرتفعی در وسط شهر واقـع اسـت کـه دور آنـرا خنـدق عمیـق وسـیعی احاطـه نمـ     

  .و بخندق است ساختمان شده استرجدیداً در اطراف آن خندق خیابانی کشیده شده و یکطرف آن که 

اطراف تپه از پائني به باال تا دیوار قلعه در سابق تماماً سنگفرش بوده که دشمن نتواند از آن باال رود و فعـالً      

  .بعض قسمتهای آن باقی است
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گفت از دو هزار سال قبل از میالد بوده و پادشاهان بعد اضافاتی  وریکه راهنما میساختمان اوىل آن قلعه بط     

  .اند برآن نموده یا همان ساختمانهای سابق آنرا تعمري و ترمیم کرده

اند بـاینطریق کـه از پـائني  راهیکه برای قلعه گذاشته شده فقط یک راه است که از طرف غربـی قلعـه گذاشـته     

اند کـه هرچـه روبطـرف تپـه مـريود  ا سنگ باال آورده و روی آنها بطور تصاعدی سقف پوشـیدههائی ب خندق پایه

هائی  سقف آن بلندتر میشود و در زیر حکم داالنهائی دارد و پوشش آن نیز با سنگهای بزرگ شده و روی آن پله

  .کم ارتفاع قرار گرفته که با سهولت میتوان از آن باال رفت

یم بایوان خیلی بزرگی که تمام آن از سنگ بود رسـیدیم، اطـراف ایـن ایـوان بـا خـط نسـخ قدری که باال رفت     

الدین ایـوبی کـه بنـای آنـرا نمـوده نوشـته شـده اسـت و بـاالتر در کریـاس  آیات قرآنی نوشته و نام سلطان صـالح

ریخ بنای آن قسمت که ، بر سردر قلعه تاعلیه السّالم مقام الخضر: ورودی محلی بود که باالی آن نوشته شده بود

  .الدین بود سنۀ ششصد و شش هجری بود در زمان سلطان صالح

حاکی از ساختمانهای قدیمی قبل از هائی را که  از کریاس که باال رفتیم وارد محوطۀ قلعه شدیم، ابتداء خرابه     

درب مسـجد اسـت دوازده پلـه  سالم بوده مشاهده کردیم بعداً با راهنما برای دیدن منار رفتیم از پائني که جلویا

ای از آن جای مسطحی است که منـار در آنجـا  باال مريود و ببام مسطحی که مشرف بر شهر است مريسد در گوشه

پیچـد و ده دور در  واقع شده و تمام آن از سنگ است و هشتاد و پنج پله تا باال دارد و تمام آن از داخل منار می

باال هم مهتابی کوچکی در اطراف مأذونه است کـه نـردۀ آهنـی در اطـراف آن  داخل میگردد تا بباال مريسد و در

  .میباشد و منظرۀ تمام شهر حلب و اطراف از آنجا بخوبی نمایانست

الدین ایّوبی است و در جلـوی در هـم  سپس پائني آمده بداخل مسجد قلعه رفتیم این مسجد از بناهای صالح     

سـنگ کـه خـراب شـده و ساخته شده وىل قطعاتی از ) میالدی ۱۲قرن (هجری نام او نوشته شده و در قرن ششم 

  .در راهرو مسجد گذاشته شده دارای خط کوفی است که مربوط بقرن سوم هجری میباشد

در وسط مسجد مجسمۀ دوشري است که بر اثر بارندگی زیاد و مرور ایـام خـراب شـده و در گوشـۀ مسـجد نیـز      

  .گفت مربوط بدوهزار سال قبل میباشد و بعض قسمتهای آن شکسته استسنگابی است که راهنما می

است که موزۀ آثار قدیمۀ آن عمارت در آنجا میباشد و این موزه دارای ظروفی عمارتی است در گوشۀ مسجد      

  .که از حفریات آن قلعه بدست آمده و بیشرت آن مربوط بقرون قبل از اسالم است
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های مختلف از قرون قدیمه در آنجا موجود میباشد و یـک جمجمـه نیـز در  ک و سکّههای کوچ و نیز مجسمه     

اند، یک مجسمۀ دیگر در آنجا است که مربوط بدو هزار سال پیش و باالی آن ماه و ستاره است که  آنجا گذاشته

قارن آن میباشد الدین و م هائی نیز در آنجا گذاشته شده که مربوط بزمان صالح یپپعالمت دولت رومان بوده سر

  .های کوچک که از مصنوعات آن زمان بوده بر اثر حفریات پیدا شده است و هم چنني شیشه

جزئیـات قلعـه بـا اصـول هندسـی که تمـام ) استیل(نظر میکند نقشۀ کوچک قلعه است  قسمت دیگر که جلب     

میتوان فهمید و حتـی ترتیـب منـار و  اند بطوریکه هرچیزی که در قلعه دارد از آن گرفته شده و ساختهعلمی درنظر 

  .ها و شکل مسجد مجسم گردیده و نمونۀ کوچک کاملی از قلعه میباشد تعداد پله

الدین بـوده در  از آنجا بريون آمده و قدری پائني رفتیم مسجد دیگری بود از نورالدین زنگی که قبل از صالح     

امـر بانشـاء هذاالمسـجدالمقام الملـک العـادل  :داخل مسجد مقابل دست راست در دیوار نوشـته شـده بـود

لـه ولوالدیـه و احسـن  لّلـهابوالقاسـم محمـودبن زنگـی مـن اقسـنقر غفرا لّلـها نورالدین الفقـري اىل رحمة

و در طرف دیگر تاریخ زندگانی نورالدین بطور مختصر نوشته شده و خاتمته فی سنة ثالث و ستني و خمسمأة 

نوشته  البیت من استطاع الیه سبیال علی الناس حج للّهو: محراب آیۀ قرآنداخل مسجد که شدیم در دو طرف 

شده و در طرف دست راست مسجد که مسـقف اسـت داالن باریـک کـوچکی اسـت کـه محـل خصوصـی بـرای 

  .عبادت بوده است

دیوارهـای  های دیگری را که در وسط قلعه ساخته شده وىل اکنون آثار کمـی از از آنجا که بريون آمدیم خرابه     

کـه در زیـرزمني بـود و حکـم آن باقی است و داللت بر عظمت آنها میکند دیـدیم، بعـداً بقسـمت دیگـری رفتـیم 

دخمه را داشت ابتداء ده پله پائني آمده و باطاق کوچکی وارد شدیم و این قسمتها تماماً تاریک بود و چون برق 

آنجا وارد داالن باریکی شده و یازده پله پائني رفتیم بجای  آنجا خرابی پیدا کرده بود با کربیت و چراغ رفتیم، از

از بناهای : بزرگ وسیعی که چند ستون داشت و مانند شبستان بود رسیدیم که برای زندان ساخته شده و میگویند

کورش هخامنشی بوده و وضع آن موحش است، در گوشۀ آن دخمۀ تاریک گودی مانند چاه وسیع واقع است که 

باصـطالح امـروز مجـرمني (تر میباشد و روشنائی در آنجا نفوذ نمیکند و مجـرمني خیلـی بـزرگ  وحشگودتر و م

  .کردند و حبس مجرّد و حبس تاریک بوده است را در آنجا حبس می) سیاسی

چاه عمیقی بـرای آب کشـیدن دارد قسمت دیگر که پس از بريون آمدن از دخمه دیدیم اطاق بزرگی است که      
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  .کشی نموده است صت مرت است وىل فعالً آب آن خوب نیست و دولت برای آب قلعه لولهو عمق آن ش

از آنجا بعمارت دیگری که روی داالن و سر در قلعه واقع است رفتیم این عمارت در رو دارای صحن خیلی      

باشـد کـه رو هـائی در جلـو می وسیع مجلل است که تمام آن از سنگهای شفاف صاف سـاخته شـده و دارای پنجره

ها واقع شده ومحل نشسنت سالطني در مواقـع سـالم بـوده و بطوریکـه راهنمـا میگفـت در قـرن  بمغرب باالی پله

  .بدستور قایُتبای پادشاه چرکسی ساخته شده و نهایت عظمت را دارد) میالدی ۱۵و  ۱۴بني قرن (هشتم هجری 

از قلعه ساخته شده، این اطاقها خیلی مسـتحکم  اطاقهای خیلی وسیع مستحکم برای دفاعدر زیر این صحن      

و عدۀ زیادی مدافع در آن جا میگريد و سوراخهائی در اطـراف بطـرف خـارج قلعـه دارد کـه از آنجـا تريانـدازی 

اند و آنجا چون مدخل قلعه بوده و محافظت قلعه از آنجا بـوده ازاینجهـت در اسـتحکام آن خیلـی دقـت  میکرده

های سابق که برای جنگ و دفاع نیـز سـاخته میشـده تمامـاً مسـتحکم بـوده کـه  ان قلعهشده و هرچند طرز ساختم

دشمن نتواند دست یابد و لوازم زندگانی نیز مهیـا میشـده کـه مـدتی احتیـاج بخـارج نباشـد، معـذلک ایـن قلعـه 

  .های سابق از حیث استحکام و بنا بوده است بطوریکه میگویند از مهمرتین قلعه

ه بطوریکه میگفتند در سابق دو شري بوده که یکی گریه میکرده و دیگری میخندیده و بعداً مجسمۀ در این قلع     

آن دو شري را ساختند و اکنون در دو طرف مدخل ورودی قلعه که محل مدافعني که در باال ذکر کردیم مشـرف بـر 

ها کـه بـاال رفتـیم  از همـان پلـه آن بود این دو مجسمه نصب شده است، از آنجا بطرف پائني قلعه سرازیر شدیم و

اند کـه  ها میباشـد مهتـابی سـاخته پائني آمده و نرسیده بدرب اول در جلـوی آن کـه در اول خنـدق واقـع و اول پلـه

ها هم ساختمان کوچک دیگریست که خارج از قلعه است و مربوط  بیست و هشت پله میخورد، در طرف چپ پله

  .بآن نیست

ضـریحی بـود گفتنـد قـرب دارای  مده و از بازار حلب عبور کردیم بمسـجدی رسـیدیم کـهسپس از آنجا بريون آ     

شیخ معروف بن جمر است که از علماء متصوفۀ اهل سـنت در زمـان ملـک ظـاهر بـوده، از آنجـا بجـامع کبـري کـه 

  .مهمرتین مسجد شهر حلب است و جامع اموی نیز نامیده میشود رفتیم

  

  جامع زكريا

لسطني و مصر بطورکلی تقریباً تمام مساجد و ابنیه از سـنگ سـاخته شـده و آجـر در آنجـا کمـرت در سوریه و ف     
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دیده میشود و در قاهره عمارات قدیمی آن با آجر است وىل عمارات جدید غالباً با سنگ اسـت ومخصوصـاً در 

و نهایـت  این ممالک مساجد خیلی مجلـل و مـزّین اسـت و صـحن غالـب آنهـا از سـنگ مرمـر مفـروش میباشـد

مراقبت و دقت در نظافت آنها بعمل میآورند ازیرنو معمول است که در مساجد موقع ورود بایـد کفشـها را بـريون 

آورده یا آنها را در کفشهای مخصوصی که کف آن تمیـز اسـت و در صـحن مسـاجد میپوشـند قـرار دارد یـا آنکـه 

ای گذاشنت کفشـها دارد و کسـانیکه بـرای های چوبی مخصوصی بر کفش مريوند و محلهای مخصوص یا جعبه بی

  .عمل میکنندنماز مريوند برتتیب دوم 

این مسجد ابتداء در زمان سلیمان بن عبدالملک اموی ساخته شده و بعداً نیز تعمريات و اصـالحاتی شـده و      

سـت و مسجد بسیار مجلل و باشکوهی است در شبستان آن محلی است که میگویند مزار حضرت زکریـای نبـی ا

ضریح بزرگی دارد و میگویند حضرت زکریا ابتداء در قلعۀ حلب مـدفون بـود مسـلمني کـه آنجـا را فـتح کردنـد و 

مسجد ساختند جسد آن حضرت را بريون آورده و به محل فعلی انتقال دادند و بدین مناسـبت آن مسـجد بجـامع 

  .زکریا معروف است

عمـل : و در جلوی مدخل آن این عبـارت نوشـته شـده اسـت در وسط شبستان منرب خیلی مجللی ساخته شده     

و ملـک ناصـر ابتـداء عامـل سـلطان  فی ایام مولینـا السـلطان الملـک الناصـر ابـی الفـتح محمـد عزنصـره

  .الدین، بر دمشق و بعلبک نیز مسلط شد الدین ایّوبی در حلب بود و پس از وفات صالح صالح

  

  جامع فردوس

مطعم العربی الکبري که در محل معروف به ساعت واقع است و ساعت بزرگ شهر در  اول ظهر برای ناهار به     

ای کـه  آنجا میباشد و جای خیلی تمیز و ناهار خیلی خوب دارد رفتیم و از آنجا بهتل رفته نمـاز را در مهمانخانـه

آثـار مهمـۀ تـاریخی  الفردوس که فعالً در خارج شهر میباشـد و از وارد شده بودیم خوانده عصر برای دیدن جامع

است رفتیم، این مسجد فعالً در خارج شهر در قربستان واقع است وىل سابقاً در داخل شهر بوده و خیلی اهمیّت 

  .داشته و اکنون کهنه و مخروبه شده است

الدین نیز تکمیل شده است، محـراب آن از سـنگهای مرمـر  قمری ساخته شده و در زمان صالح ۵۳۵در سال      

نظري است و متوىل آنجـا میگفـت ایـن محـراب در دنیـا نظـري نـدارد  خیلی صاف و شفاف ساخته شده و کمالوان 
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الـخ نوشـته شـده و منـرب آن  یا داود انـا سـخرنا الجبـال علیه السّالم آیات مربوط بحضرت داود باالی محراب 

  .خیلی با شکوه و از زمان خلفای عثمانی است

میگویند و دارای دو ضریح است،  علیه السّالم اطاقی است که مقام علی بمسجد در طرف دست چپ متصل      

اشـرف بـدانجا  الدوله حمدانی در زمان دولـت خـود از نجف ضریحی است که سیف: ضریح طرف شماىل گفتند

ری نامیدند و تسبیح خیلی درشت هزار دانه که کـه هـر دانـۀ آن بقـد علیه السّالم آورده و ازیرنو آنجا را مقام علی 

  .گردوی بزرگی است بدان پیچیده شده بود

  .ضریح جلو در طرف قبله گفتند مزار شیخ احمد از بزرگان نقشبندی است     

در اطاق طرف دست چپ سه قرب بود قرب باالی سر از سیداحمد النجاری از مدرسني حلب و دو قرب دیگـر از      

  .دو زوجۀ اوست

ها خانقاه دارند  فقط مولوی: قاه دراویش در حلب موجود است یا نه؟ گفتاز متوىل آنجا سؤال کردم که خان     

وىل از سایر سالسـل پريوانـی در حلـب نیسـت و خانقـاهی ندارنـد، سـپس سـاختمان منـار و بـام آنجـا را دیـدن 

  .نمودیم، حوضی هم در وسط مسجد دارد وىل فعالً آب ندارد و صحن مسجد هم خیلی کم وسعت است

الوزیر را که آن نیز از بناهای مهم تاریخی است دیدن نمودیمم  ريون آمده و بداخل شهر رفتیم و خاناز آنجا ب     

و خان معنی سرا و کاروانسرا دارد و چون یکی از وزراء در قرن هفتم هجری ساخته بـدین نـام موسـوم گردیـده و 

  .در سر درب ورودی نقاشیها و حجاریهای خیلی ظریف دارد

  .ن کمرک و خان صابون را که آندو نیز مهم میباشند وىل باهمیّت خان وزیر نیستند دیدن نمودیماز آنجا خا     

  

  سلسلة مولويه

ها و خانقاههای مولویه زیاد است و  کردیم تکیه در شهر حلب و سایر شهرهای شام و فلسطني همانطور که ذکر     

ــه میباشــد، ایــن سلســله بموالنــا سلســلۀ مولویــه از مهمــرتین سالســل فقــر در میــان اهــل ســنت در  ســوریه و ترکی

  .الدین محمّدبلخی صاحب دیوان شمس و مثنوی بزرگرتین عارف قرن هفتم هجری منتهی میشود جالل

بـوده و مـدفنش در شـهر  ۶۷۲الثـانی  و وفاتش در پـنجم جمادی ۶۰۴االول سال  والدت موالنا در ششم ربیع     

مني میباشـد و پـدرش بهاءالـدین محمّـد از عرفـای زمـان و از بـزرگرتین قونیه مـورد تعظـیم و احـرتام عمـوم مسـل
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  .دانشمندان دینی زمان خود بوده و در مرحلۀ سلوک زحمتی وافر کشیده بود

الـدین کـربی اتصـال  الدین تربیزی و از او به بابا کمال جندی و از او بشـیخ نجم سلسلۀ ارادت مولوی بشمس     

اسر اندلسی و وی جانشني ابونجیب ضیاءالدین عبدالقاهر سهروردی و او مرید شیخ داشته و وی مرید شیخ عمّاری

  .احمدغزاىل طوسی بوده است

الدین چلبی معروف به ابن اخی ترک بوده که در مثنوی نـام او زیـاد بـرده شـده و  جانشني موالنا، شیخ حسام     

وفات یافت و پس از او  ۶۸۳تولد و در سال م ۶۲۲بعربی میباشد و چلبی در سال » سیدی«چلبی برتکی، بمعنی 

متولـد شـد جانشـني او گردیـد و  ۶۲۳الدین بهاءالدین محمّد معروف به سلطان ولد که در سال  فرزند موالنا جالل

فرزندان پسری یا دخـرتی او مدت سی سال بر مسند ارشاد متمکن بود پس از او خالفت سلسلۀ مولویه قرنها در 

اُمني خلیفۀ او بوده شیخ بهاءالدین محمّـد چلبـی اسـت کـه  لیفۀ موالنا از فرزندانش که سیبرقرار بود و آخرین خ

  .پس از او مسند ارشاد در آن خاندان برچیده شد

این سلسله دارای مذهب تسنن میباشد و خود مولوی هم هرچند بظـاهر بواسـطۀ اینکـه در محـیط تسـنن بـوده      

انشـمندان و محققـني شـیعه هـم برآننـد کـه او سـنی بـوده وىل دقـت و مذهب اهل سنت داشته و حتی بعضی از د

و  کنجکاوی در شرح حاالت او و تحقیق در اساس مذهب تصوف ثابت میکند که او دارای مـذهب تشـیع بـوده

اگر اظهاراتی مطابق مذهب اهل سنت نموده از روی تقیه بوده زیرا اسـاس تصـوف بـراین اسـت کـه دخالـت در 

ویژه امر ارشاد بدون نّص سابق برالحق روا نیست و همـۀ سالسـل صـوفیه رشـتۀ اجـازۀ آنهـا  اموردینی بطورکلی

صلّی اللّه و علیه و مريسانند و از آنحضرت به پیغمرب   علیه السّالم بن ابیطالب  المواىل علی مضبوط است و بموىل

فقط سلسلۀ نقشبندیه رشـتۀ اجـازه  و هیچیک از خلفای سه گانه در رشتۀ سالسل نیستند. وسلّم اتصال میدهند آله

السـالم تـا امريالمـؤمنني علـی  علیهادو شعبه نموده یکی بحضرت باقر و سـجاد  علیه السّالم را از حضرت صادق 

بن محّمـدبن  و دیگـری از آنحضـرت بجـدامّی حضـرت، قاسـم صـلّی الّلـه و علیـه و آلـهتا به پیغمـرب  علیه السّالم   

وسـلّم مريسـانند  صلّی اللّه و علیـه و آلهبکر و از او به پیغمرب  ز او بسلمان و از او به ابیبکر و از او بمحمد و ا ابی

صـلّی اللّـه و علیـه و و از آنحضـرت بـه پیغمـرب  علیـه الّسـالم وىل سایر سالسل عموماً رشتۀ اجـازۀ خـود را بعلـی 

ات مولوی به تشیع او دلیل قاطعی است وسلّم مريسانند و این خود معنی تشیع است باضافه بعض اشعار و بیان  آله

  :که در مثنوی ذکر فرموده و از جمله گوید من کنت مواله فهذا علی موالهاز جمله تفسري حدیث 
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ــد  کیســت مــوىل آنکــه آزادت کن

 چون بآزادی نبوت هـادی اسـت
  

ــــد   ــــت وا کن ــــت ز پای ــــد رقی بن

 مؤمنــان را زانبیــاء آزادی اســت
  

  :و دیوان شمس دارد از جمله در مثنوی راجع بائمه اربعه اهل سنت گوید اشعار دیگری نیز در مثنوی     

ــافزود درد ــق می ــه عش ــرف ک  آنط
  

 بوحنیفــه شــافعی درســی نکــرد 
  

  :و در دیوان غزلیات خود فرماید     

 عشق جز دولت و عنایت نیسـت

 عشــق را بوحنیفــه شــرح نکــرد

 خرب اسـت مالک از سّر عشق بـی
  

ــدایت نیســت  ــاد دل و ه ــز گش  ج

ــت ــت نیس ــافعی را در او روای  ش

 حنبلـــی را در او درایـــت نیســـت
  

اند و چون مذهب دیگر غري از آن چهـار مـذهب نیسـت  که تصریح است به اینکه آنها درین مرحله وارد نبوده     

جز مذهب جعفری پس معلوم میشود که جنابش پريو مذهب جعفری بوده و افتخار تشیع داشته لیکن مجبور بتقیه 

  .تبوده اس

مولوی اصالً اهل بلخ بوده و بلخ درآنزمان از شـهرهای خراسـان محسـوب بـوده وىل اکنـون جـزء افغانسـتان      

  :است و خودش دربارۀ موطن خود گفته

 خراســـــان و عـــــراق آمـــــد مقـــــامم
  

 وىل چــون شــمس در غوغــای روحــم 
  

  :گویدو در جای دیگر      

 از خراســـانم کشـــیدی تـــا بـــر یونانیـــان
  

 بدیشان تا کنم خـوش مـذهبیتا برآمیزم 
  

و گفنت مولوی رومی خطا است چون متولد خراسان بود و بعداً بروم رفت و در آنجا سـکونت گزیـد، زبـان او      

هم فارسی بوده نه ترکی بدلیل آنکه تألیفات آن بزرگوار تماماً بفارسی است و خودش درین باب در دیوان خـود 

  :فرموده

 داد نـــوای تـــرک مـــاهروی کـــه هـــر بامـــ

 ای تــرک مــاهرو مــن اگــر تــرک نیســتم
  

 »گل مـدو«ام درآئی و گوئی که در حجره 

 دانــم همینقــدر کــه برتکــی اســت آب ســو
  

هرچند این چنني نابغه، اختصاصی بجای معني و زبان مخصوصی ندارد بلکه نابغۀ جهـانی اسـت وىل چـون      

  .اختصاصی بخراسان و فارسی زبانان دارددر بلخ خراسان متولد شده و زبان او هم فارسی بوده مزید 
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سرود که خود اشعار مخصوصاً غزلیات او بـرآن داللـت دارد  اشعار مولوی بسیار سلیس و روان و بالبداهه می     

  :ازیرنو مقید بسجع و قافیه و قواعد عروضی نبود که خودش فرموده

 قافیــــه اندیشــــم و دلــــدار مــــن
  

ــدار مــن  ــدیش جــز دی ــدم من  گوی
  

در خانۀ موالنا ستونی بود که چون حالـت جذبـه بـر او غلبـه میکـرد : نویسد بطوریکه در تذکرۀ دولتشاه می و     

  .بچرخ میآمد و دست در آن میزد و گرد آن ستون میچرخید و شعر میگفت

ه الدین محمّدبن علی بن ملک داد تربیزی گفتـ فرقی که بني مثنوی و دیوان غزلیات او که بنام مرشدش شمس     

آن است که مثنوی محتوی لطائف و حقائق و آداب و امثال و اخـالق و دسـتورات دینـی و اجتمـاعی و مطالـب 

و شریعت و طریقت و حقیقت اسـت وىل دیـوان غزلیـات  لّلها ای پر از نکات الزمۀ سلوک اىل عرفانی و مجموعه

اسـت و هـر خواننـدۀ بـا ذوق و ق و محبـت شـاو چون در حال شور و جذبه بوده همۀ آن پر از جذب و شوق و ع

کند و این دیـوان مظهـر احساسـات و عواطـف روحـی پـر از هیجـان و  حال را، مات و مبهوت و گیج و حريان می

های عاشقانه مرتنّم بوده است اشعار مثنوی ماننـد  اختیار بنغمه آشوب است که گوئیا هیچ قرار و آرام نداشته و بی

و بیابان و همه جا میبارد و هرکدام را باندازۀ استعداد خود خرّم و سرسـبز و باران بهاری است که بر کوه و دشت 

شاداب میگرداند وىل دیوان غزلیاتش، همچون تند باد و طوفان بسیار شـدیدی اسـت کـه همـۀ گیاهـان سرسـبز و 

یـن عـالم دارد سازد، مثنوی نظر بمراتب کثرات و ا شاداب را سوزانیده و با خود میربد و در دریا محو و نابود می

وىل دیوان او فقط بوجهۀ وحدت ناظر و همۀ کثرات را پشـت سـرمیگذارد و تعینـات مادیّـت و هسـتی موهـوم را 

  .نماید کند و ببحر بیکران احدیت وارد می زائل می

سلسـلۀ مولویــه در شــامات و ترکیــه خیلــی زیــاد و مرکــز آنهــا در ترکیــه اســت وىل در حلــب و دمشــق و بعــض      

یگر نیز پريوان زیادی دارند و شهر حلب و دمشق از جهت اینکه مدتها مولوی در آنجا سکونت داشته شهرهای د

  .ین باب دارندرو بتحصیل علوم مشغول بوده اهمیّت زیادتری د
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  بسوي دمشق

از مهمانخانه بريون آمـده و بـا اتوبـوس سـاعت هفـت و نـیم طـرف دمشـق حرکـت صبح روز بعد اول آفتاب      

از حلـب تـا حمـی یکصـدوچهل : است ازاینقـرار ۱فاصلۀ بني حلب و دمشق سیصد و پنجاه و پنج کیلومرتکردیم، 

هـا در  ونه کیلومرت، از حمی تا حمص چهل و هفت و از حمص تا دمشق یکصدوپنجاه و نه کیلـومرت و تمـام جاده

لکـه خطرنـاک اسـت سوریه اسفالت و اتوبوس با سرعت زیادی که درمملکـت ایـران بهیچوجـه معمـول نیسـت ب

ها بـني شصـت و  حرکت میکرد و در جادۀ هموار قریب هشتادکیلومرت درسـاعت و در قسـمتهای نـاهموار و گردنـه

  .هفتاد کیلومرت باختالف مواضع حرکت میکرد

  

  ةحما

النعمان میباشـد و بعـد از آن شـهر حمـی  از قصبات بني حلب و حماة که الیق ذکر است سرائب و دیگر معرة     

اند وىل در بعض کتـب عربـی  السیحه مذکور است با یاء نوشته ، این کلمه بفتح حاء و میم بطوریکه در بستاناست

  .امروز با فلا و ها یا تاء مدوّر ذکر شده و بمعنی قلعه یا دیوار است

های حماة شهر کوچک زیبا و باصفائی است و قبل از میالد ساخته شده و بلکه بعضی گویند قـدیمرتین شـهر     

بیشرت آن جدید و دو سه طبقه است، آثار و ابنیۀ قدیمـه نیـز در  که ساختمانهای سنگی زیبا نیز دارد.  ۲دنیا میباشد

  .آن زیاد و جمعیت آن اکنون بطوریکه مسموع شد در حدود چهل هزار میباشد

سرچشـمه گرفتـه و از کنـار رودی از آن عبور میکند که آنرا عاصی مینامند و از جبال بعلبک نزدیک قریۀ عـني      

  .و از وسط شهر حماة عبور میکند و به دریا مريیزدشهر حمص گذشته 

هائی اتفـاق افتـاده و پسـتی و بلنـدی دارد آب رودخانـۀ عاصـی بهمـه جـای شـهر  و چون شهر در وسـط تپـه     

بتوسط آنها آب را در اند که  نمريسد ازیرنو چرخهای خیلی بزرگ برای دوالب در مواضع مختلف نهر تهیه نموده

  .کشی شده است نهرهای شهر جاری ساخته و شهر را مشروب میکنند وىل آب منازل شهر لوله

در وسط شهر تلّ بزرگ و بلندیست که قریب صدمرت ارتفاع دارد و گفتند قلعۀ سابق حماة در قلۀ آن تل واقع      

                                                 
  .ز حلب تا طرابلس چهل فرسخ استناصرخسرو در سفرنامۀ خود مینویسد که از حلب تا دمشق پنجاه فرسخ و ا- ۱
  .۳۲۹قاموس کتاب مقدس ص - ۲
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قف زیادی در آنجا ننمودیم موفق بدیدن آن قلعـه شده و اکنون آثاری از آن باقی وىل مخروبه است و ما چون تو

  .نشدیم، در چندجای دیگر نیز در بني راه چند دقیقه توقف نمودیم

  

  حمص

بعد از حماة دَستَه و بعد بِلبیسه است و یکساعت و ربع بظهر وارد شهر حمص شده و قـدری گـردش کـردیم،      

فا و رود عاصی قریب دوکیلومرت فاصله از خـارج آن حمص بکسر اول و سکون میم نام شهری است زیبا و با ص

عبــور میکنــد و بــزرگرت و زیبــاتر از حمــی میباشــد و در خــوبی و لطافــت هــوا معــروف اســت بطوریکــه میگوینــد 

حیواناتی که بر اثر کثافت هوا پیدا میشوند مانند مگس در آنجا دیده نمیشود و از اینجهت مردم آنجا در جمـال و 

  .زیبائی معروفند

این شهر دارای خیابانهای وسیع و ساختمانهای با شکوه و مجلل است، جـامع بزرگـی نیـز دارد کـه خالـدبن      

  .ولید سردار بزرگ اسالمی و فرماندۀ قشون مسلمني در جنگ شام، در آنجا مدفونست

عـرب بشـجاعت و و در میـان  از بـزرگرتین فرمانـدهان نظـامی اسـالم بـود للّـهخالدبن ولیدبن مغرية بن عبدا     

شهامت معروف و در جنگهای اولیۀ اسالم با مسلمني جنگیده و در سال هفتم یا هشتم هجـری اسـالم آورد و در 

ملقـب گردیـد و در زمـان خلیفـۀ اول بسـیاری از  للّها جنگ موته شجاعتهای زیادی از او بـروز کـرد ازیـرنو بسـیف

خالفت عمر گردید و او خالد را از فرماندهی سـپاه  شهرهای شام بدست او فتح شد و روز فتح دمشق مصادف با

اسالم عزل نمود و ابوعبیده را باین سمت مأمور نمود وىل در حال خالد تغیريی حاصـل نشـد و بعـداً نیـز تحـت 

  .فرماندهی ابوعبیده جنگهائی نمود و فتوحاتی از او ظاهر شد

بیسـت و یکـم هجـری وفـات یافـت و اکنـون در آخر عمر در شهر حمص ساکن گردید و در همانجا در سـال     

محلی که او در آنجا مدفون میباشد مسجد بزرگی است و همه بزیارت او مريوند و نهایت تحلیـل و احـرتام از آن 

  .میکنند

بـوده و معارضـۀ او بـا آنحضـرت و تشـدّد حضـرت بـا او در کتـب  علیه الّسـالم خالدبن ولید از دشمنان علی      

ازیرنو نزد شیعه ممدوح نیست و مورد طعن و قدح شیعه میباشد، چون بعقیدۀ مـا هـرکس کـه تواریخ مذکور است 

با علی و جانشینان او دشمنی کند درحقیقت دشمن خدا و رسول و مبغوض است ازیرنو خالـد نیـز مـردود شـیعه 
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گهـای اسـالمی است لیکن از جنبۀ ظاهر و خدماتی که در راه اسـالم کـرد و فـداکاریها و شـجاعتهائی کـه در جن

ابراز نمود و همچنني اصول تاکتیک جنگی که در قشون اسالمی ایجاد کـرد مـورد شـک و تردیـد نیسـت و بلکـه 

بـدو بنظـر تعظـیم ملقب گردیده بود ازیرنو شایسته است که از لحـاظ نظـامی نسـبت  لّلها همانطور که گفتیم بسیف

از بزرگرتین ژنرالهای آنزمان میداننـد و نـام او را محـرتم  بنگریم بلکه مورّخني بزرگ اروپا و مستشرقني آنان او را

  .میشمرند

علیـه  مشاهد و مزارات در آن دیار بسیار است من جمله مشهد امريالمؤمنني علـی «در بستان السیاحه مینویسد      

ضـع انـد و در آن مشـهد عمودیسـت کـه مو است که در آنجا بعضی از صلحاء آن حضرت را بخـواب دیده السّالم

و  علیه السّالم انگشت آن حضرت در آن نمایانست و قرب عبدالرحمن بن خالد و قرب قنرب غالم امريالمؤمنني حیدر 

 لّلها ام، قرب ثوبان غـالم رسـول وىل نگارنده آنها را مشاهده ننموده» قبور اوالد جعفربن ابیطالب در آن دیار است

المقـدس بـود و در زمـان عمـر  بار نیز که از بزرگرتین علمای یهـود بیتاالح وسلّم و قرب کعب صلّی اللّه و علیه و آله

  .اسالم آورد در شهر حمص است

پس از گردش مختصر در این شهر زیبا ناهار خوردیم و نیمساعت بعدازظهر از آنجـا حرکـت کـردیم مهمـرتین      

بعـد از آن نَبـک سـپس  بعـداز حمـص دار عطیـة: قصبات و دهاتی که بني حمص و دمشق است ازاینقـرار اسـت

حَرَستا میباشد آبادیهای دیگـر هـم دربـني راه هسـت وىل باهمّیـت اینهـا قطیفه و بعد از آن دوما و متصل بدمشق 

  .نیستند

  

  تشيع و تسنن

در بني راه حلب و دمشق دو نفر از تجار حلب که دانشمند هم بودند با ما هم سفر شده و آشنائی پیدا کـردیم      

محبت نمودند و حتی موقع ورود بدمشق هم ما را بمهمانخانه راهنمائی نموده و اظهار داشتند کـه  و خیلی اظهار

حاضرند هرجا خواسته باشیم برویم راهنمائی کنند، در بني راه ایشان از اوضاع مذهبی و سیاسی ایـران سـؤاالت 

ی ایـران تشـیّع اسـت و ایرانیـان نموده، و نگارنده پاسخ دادم از جمله راجع بمذهب اظهار داشتم که مذهب رسم

غالباً این مذهب را دارند و ازیرنو شاید بعضی گمان کنند که با اهل سـنت اخـتالف دارنـد وىل درحقیقـت چنـني 

نیست، و بلکه بني دانشمندان طرفني بهیچوجه اختالفی نیست زیرا شکی نیسـت و طـرفني اتفـاق دارنـد کـه مقـام 
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رسـیده و سالسـل طریقـت بـدو منتهـی  علیه الّسـالم وسلّم بعلی  ه و علیه و آلهصلّی اللّمعنویت و روحانیت پیغمرب 

میشوند و در علم و زهد و سایر صفات حسنه بر سایر خلفاء مقدم است و همچنـني اختالفـی نیسـت کـه خالفـت 

ت کـه در درجۀ چهارم واقع شد فقط اختالف درایـن اسـ علیه السّالم ظاهری پس از پیغمرب بابوبکر رسید و علی 

میبود و اهـل سـنت  علیه السّالم شیعه میگویند، تصدّی مقام خالفت که از طرف آنها واقع شد باید با اجازۀ علی 

میگویند علی رضایت داشت وىل شـیعه آنـرا منکرنـد و ایـن موضـوع فعـالً شـامل مـرور زمـان شـده و از جهـات 

  .اجتماعی و سیاسی برای ما تأثريی ندارد

ل عقیده و احکام شرعی و مسائل فرعیه اختالف همیشه هست وىل این اختالف سبب نـزاع البته از نظر اص     

و گفتگو و دشمنی نیست چون این امر بصالح اسالم نیست و مسلمني باید در تحکیم مبانی بکوشند و از ضعف 

کـه ایجـاد اخـتالف  کنونی اسالم که براثر اختالف غالباً ایجاد شده جلوگريی کنند و فعالً بایـد جهّـال طـرفني را

گاه نموده و وارد کنیم که دست اتحاد بیکدیگر بدهنـد و اسـالم را تقویـت کننـد تـا اینگونـه  میکنند بمعایب آن آ

  .زبون و خوار نباشیم

آندو نفر بیانات نگارنده را تحسني نموده و بیشـرت از پـیش اظهـار محبـت کردنـد، سـپس راجـع بسـبّ خلفـاء      

یکنفر نادان خارج شـده  مول است یا نه؟ گفتم این نیز اگر شنیده شده خیلی کم و از زبانپرسیدند که در ایران مع

وگرنه دانشمندان و بزرگان شیعه اجازه سّب نمیدهند و ما معتقدیم که آنها از یاران پیغمـرب بودنـد و البتـه کسـیکه 

ه دانشمندان شیعه میگوینـد فقـط ایـن یاری پیغمرب کند بهیچوجه روا نیست که ما از او بد گوئیم و سّب کنیم و آنچ

تر بود چون پیغمرب او را انتخاب کرد و این نیز از گفتـۀ خـود  برای اینکار الیق علیه السّالم است که معتقدند علی 

ان بیعـة : و عمـر گفـت ت بخريکم و علـیّ فـیکمساقیلونی اقیلونی فل: خلفاء استنباط میشود که ابوبکر گفت

  .و خود اهل سنت نیز این را تصدیق دارندشرّها فمن عاد اىل مثلها فاقتلوه  للّها بکر کانت فلتة وقی ابی

آنگاه نگارنده نظریۀ ایشان را راجع بمعاویه پرسیدم؟ گفتند سیدنا معویه خال المـؤمنني و از اصـحاب رسـول      

وی اجتهاد بوده هرچنـد خطـا چون از ر علیه الّسالم بود و محرتم است و جنگ او با علی  صلّی اللّه و علیه و آله

کرده علت بدی و جواز لعن او نمیشود، دراینجـا نگارنـده قـدری مخالفـت کـرده گفـتم پـس چـرا خـوارج را بـد 

میدانید درصورتیکه آنها نیز اجتهاد کردند، بعالوه از تاریخ میتوان یقني کرد که معاویه از روی اجتهاد رفتار نکرده 

ه و هوای سلطنت و دنیا او را بر آن کار وا داشت، بعالوه اجتهاد در مقابل بلکه محض هوسرانی و حبّ جاه بود
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  .نّص روا نیست

قـوانني اسـالمی را پشـت پـازده، عالوه براین معاویه در بسیاری از موارد برخالف صریح اسالم رفتار کرده و      

میکنند وىل اهـل شـام غالبـاً او  سنت او را قدحگفت راجع به معاویه بني ما نیز اختالف است و بسیاری از اهل 

مروان را جائز نمیداننـد بجـز یزیـد  امیه و بنی را نیک میشمرند و لعن او را جائز نمیدانند و همچنني لعن سایر بنی

علیـه  سیدناالحسـني  صـلّی اللّـه و علیـه و آلـهکه همه باتفاق لعن او را جائز دانند زیرا مرتکب قتل فرزنـد پیغمـرب 

امیـه  گفتم پـس مـا دریـن قسـمت بـا شـما اخـتالف داریـم و نمیتـوانیم از لعـن معاویـه و سـایر بنیگردید،  السّالم

  .خودداری کنیم

  

  دمشق

ساعت سه و نیم بعدازظهر وارد دمشق شدیم، این کلمه بکسر اول و فتح دوم و عکس آن در کتب لغـت ذکـر      

ابـراهیم و غـالم اودمشـاق نسـبت داده و شده و از شهرهای خیلی کهن سال است که بعضی آنرا بزمـان حضـرت 

  .اند گروهی قبل از او گفته

 ۱۵دقیقه و انحراف قبله از جنوب بمشـرق  ۳۰درجه و  ۳۳دقیقه و عرض  ۱۸درجه و  ۳۶طول جغرافیائی آن      

ثانیـه و ظهـر حقیقـی آن  ۲۵دقیقـه و  ۱۰درجـه و  ۱۵ثانیه و اختالف طـول آن بـا طهـران  ۴۳دقیقه و  ۲۳درجه و 

  .قریباً یکساعت و چهل ثانیه پس از ظهر حقیقی طهران استت

شهریست زیبا و خوش آب و هوا یکطرف آن کوه و دیگر طرفهای آن گشاده و پر از باغات و اشجار است در      

لطافت و اعتدال هوای آن همني بس که میوجات سردسريی و گرمسريی مانند مرکبات و گردو هردو با هم در آنجا 

ود و همني لطافت در مردم آنجا نیز تأثري نموده و از حسن و جمال بهرۀ وافی داده اسـت مـردم هـم در یافت میش

  .رعایت نظافت و پاکیزگی دقت کامل دارند ازیرنو لطافت طبیعی را بر اثر کثافات عارضی از بني نمیربند

صـب کـه احساسـات مـذهبی بـر او وىل درعني زیبائی و سایر محاسنی که دارد برای مسلم متدین و شـیعۀ متع     

غلبه داشته باشد مشاهدۀ اولیّۀ این شهر موجب تـأثر و حـزن شـده و او را بیـاد فجـایعی کـه در ایـن شـهر بتوسـط 

وآله و اسالم از آنها ظـاهر  علیه لّلها امیه رخ داده و ظلمهائی که نسبت بآل محمّد صلّی زمامداران ظالم غاصب بنی

دارنموده است و حتی تاکنون نیـز نـام  نۀ وحشیانۀ آنان این شهر را از نظر مذهبی لکهظالماشد میاندازد و اعمال 
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اند یا نام مدرسه یـا  امیه از آنجا رخت برنبسته و نام معاویه و مروان در آنجا زیاد است که بر اشخاص گذاشته بنی

م معاویه در میان مردم نیز بسـیار مؤسسات دیگر میباشد و گاراج امیه و سالن امیه و امثال آن زیاد است و حتی نا

الحاج عمرمحمّدمعاویه : های بازار بود که روی تابلوی آن نوشته بود است چنانکه نام صاحب یکی از تجارتخانه

  .که نام معاویه را هم ضمیمه نموده بود

نیز در سیاست  دهاعامرپاطوری اسالم بوده و باین شهر مدتها مرکز سیاست و تجارت و ثروت دنیا و پایتخت      

انـد و آرامگـاه بسـیاری از  اسالمی مورد توجـه و عالقـه بـوده و دانشـمندان و بزرگـانی نیـز از آنجـا ظهـور نموده

بزرگان و اولیاء در آنجا است، اکنون پایتخـت مملکـت جمهـوری سـوریه میباشـد و بطوریکـه مسـموع شـد و در 

المعـارف فریـد و جـدی  جمعیّـت دارد وىل در دائرة جغرافی لبنان و سوریه مینویسند در حـدود سیصـد هـزار نفـر

صدو شصـت هـزار مینویسـد  ۳۹۴نفوس آن دویست و پنجاه هزار ذکر شده است و در قاموس کتاب مقدس ص 

  .که البته باختالف در تاریخ است و ممکن است اکنون زیادتر از سیصدهزار هم باشد

گاه شدیم بـا آنکـه موقعیکه وارد شدیم ابتداء ما را به هتل امیّه       راهنمائی نمودند وىل پس از آنکه از نام آن آ

ظاهراً مرتب و خوبست از آن نام منزجر شده و نرفتیم بعالوه چند نفر ایرانی دیگر که در آنجـا بودنـد از وضـعیت 

الکبري کـه نزدیـک هتـل امیّـه اسـت در طبقـۀ سـوم منـزل  خوراک آن رضایت نداشتند لذا در فنـدق قصـراالندلس

ودیم و صاحب مهمانخانه و کارمندان نهایت محبت و مهربانی را داشـتند وىل بعـد معلـوم شـد کـه هتـل اُریـان نم

  .های دمشق میباشد تر و مهمرت است و بهرتین مهمانخانه پاالس از هر دو مرتب

  

  الملكي گرمابة شاه الحمام

دمشـق اسـت رفتـیم، ایـن حمـام ظـاهراً  که گفتند از بهرتین حمامهای) گرمابه شاه(اول شب بحمام الملکی      

خیلی تمیز و محل لباس کندن آن خیلی مرتب و نظیف و دارای حـوض و آب جـاری اسـت وىل متأسـفانه دوش 

ندارد خزانه هم ندارد و فقط شريآب و سنگابه دارد که باید آنها را پر آب کرد و با ظرف ببـدن ریخـت و بـا ایـن 

بدوش داریم خیلی مشکل اسـت و خـود اهـاىل  رای ما ایرانیها که عادتترتیب تنظیف و تطهري بدن مخصوصاً ب

و هرچنـد ایرانیـان هـم زیـادتر از مريیزند که صابون تمام شود، آب آنجا هم چندان مقیّد نیستند و فقط چند ظرف 

تیـاط حدّ دستور شرع در استعمال آب برای تطهري دقت میکنند وىل بازهم ترتیب ایرانیها در موقـع وفـور آب باح
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نزدیکرت است و نمیتوان آنرا وسواس نامید، ازیرنو ما که بحمام دوش معتاد بودیم با آن ترتیب باشکال دچار شده 

قیدی مردم آنجـا  و بزحمت تطهري و تنظیف نمودیم وىل این وضع را که درآنجا معمول است نمیتوان حمل بر بی

ی تطبیـق میکنـد، وىل ترتیـب دوش و تنظیفـی کـه نسبت بطهارت که امر دینی اسـت نمـود زیـرا بـا حـدّاقل شـرع

ایرانیان غالباً معمول دارند بهرت است، موقعیکه نگارنده دریکـی از خلوتهـا مشـغول تنظیـف بـودم جمعـی بـر در 

من بـريون بـروم معلـوم نیسـت چـه موقـع  منتظر بريون آمدن من بوده و تعجیل میکردند نگارنده با خود گفتم اگر

طنه برسد و فکری بنظرم رسید و در تعقیب آن وقتی بريون آمدم بکسانیکه منتظر بودنـد بـا بآقای مشريالسلنوبت 

زبان عربی گفتم آیا شما عرب هستید؟ گفتند بلی البته، گفتم گمان نمیکنم شما عرب باشید آنها با لحن تغیّر آمیز 

نوازی اسـت وىل شـما  مـانگفـتم بـرای اینکـه شـیمه و سـجیّه عـرب مه! گفتند چگونه و برای چه عرب نیستیم؟

نواز نیستید چون ما مسلم و اهل ایران و مهمان شما میباشیم و شـما نمیگذاریـد بـا فراغـت خـاطر تنظیـف  مهمان

آمد گفتند و اظهار محبت کرده و گفتند بفرمائید، نگارنده اظهار تشکر نموده  کنیم، آنها قدری خجل شده و خوش

رفیق مـن اسـت اجـازه دهیـد اول ایشـان ) اشاره بآقای مشريالسلطنه(ريمرد گفتم من فعالً تطهري نمودم وىل این پ

تطهري کنند سپس شما بروید آنها متفقاً از آقای مشريالسلطنه خواهش کردند که جلوتر برونـد و بـاین ترتیـب ایشـان 

  .هم براحتی خود را شستشو دادند

کردیم بسیار مهربان و خلیق و  ت ایران را مالقاتصبح به قونسولخانۀ ایران رفتیم و آقای فهیمی قونسول دول     

ها را دادیم که اقدام کنند ویزای فلسطني و تمدید ویزای مصر و ورقۀ ورودی سوریه و  نهایت احرتام نمود و تذکره

خروجی گرفته شود و ایشان نیز مساعدت کامل نموده و آقای سلیمان کارمند قونسولگری نیز که جـوان بـا محبتـی 

  .نمود و بزودی تمام آنها انجام شد است کوشش

العربی رفته و حاج رضـا دوالبـی ایرانـی را کـه بمـا معرفـی کـرده بودنـد و مـدیر گـاراج  سپس بگاراج الشرق     

نامربده بود دیده و نهایت محبت نمود و آقای ملک صالحی راجع بـه قـرب پـدر خـود مرحـوم حـاج محمّدحسـني 

وفی از او تحقیقـــاتی نمودنـــد چـــون پـــدر ایشـــان کـــه در ســـال اصـــفهانی مشـــهور بقزوینـــی معـــروف بـــه صـــ

یکهزاروسیصدوچهل و شش قمری مسـافرت حـجّ نمـوده بـود هنگـام مراجعـت در سـال یکهزاروسیصـدوچهل و 

روز وفـات یافـت و حـاج محمّـدجعفر حقّـانی اصـفهانی کـه هفت در بريوت مریض شده و در شام پس از چنـد 

م نموده و جنـازۀ ایشـان را در زینبیّـه دفـن نمودنـد وىل چـون عجلـه داشـتند همسفر او بود و سایر همسفران اقدا
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موفق به تهیۀ سنگ قرب نشدند و آقای ملک صالحی تصمیم داشت که مدفن را پیدا نموده و سنگی تهیه نمایند و 

  .نصب کنند و درآن موقع از حاج رضا تحقیقاتی نمودند

ر همدانی را پیدا کردیم و ایشان را مالقات نمـودیم، آقـای حـاج بعداً توسط حاج رضا، حجرۀ آقای حاج باق     

باقر اهـل همـدان وىل متولـد کربالسـت و تـاکنون ایـران را ندیـده، بسـیار بـا اخـالق و مهربـان و متـدین اسـت و 

که ما را مالقات نمود خیلی خوشوقت شده و نهایت مساعدت و همراهـی را نسـبت بمـا نمـود و در چنـد  موقعی

دمشق، ما را به محلهائیکـه دیـدن آنهـا الزم اسـت راهنمـائی کـرد و هـم چنـني نسـبت بمنظـور آقـای  روزۀ توقف

  .صالحی کمک و مساعدت کامل نمود ملک

  

  السالم سيده زينب عليها

الم رفتـیم مـزار آنحضـرت در السّـ علیها۱ بیل سواری بزیارت مزار حضـرت زینـبسپس بهمراهی ایشان با اتوم     

سخی طرف جنوب دمشق بنام راویه وىل امروز بنام آنحضرت معروف است و سیده زینب گویند ایست دو فر قریه

  .و باصالح اهل شام قربالسّت میگویند

بن جعفـربن ابیطالـب اسـت یـا آنکـه  للّـهالم زن عبداالسّ کربی علیها وىل اختالف است که مزار حضرت زینب     

بود و از او فرزندی داشت کـه زیـد موسـوم و بـذوالهاللني ملقـب  کلثوم میباشد که زن خلیفۀ دوم مزار خواهرش ام

  .بود

متوىل آنجا پريمردی هشتادوپنج ساله و سـیدعباس مرتضـی نـام داشـت و از سـادات حسـنی اسـت بطوریکـه      

میگفت قریب هفتاد سال است که تولیت آنجا را دارد و قریب هفتصد سال میباشد که خـدمت آن مکـان مقـدس 

بن جعفـر اسـت و قریـۀ راویـه  للّـهد و طائفۀ او است اظهار داشت که مزار حضـرت زینـب زوجـۀ عبدابعهدۀ اجدا

بن جعفر بوده که معاویه باو بخشیده بود و در آنجا سکونت داشت و در سـال شصـت  للّهمزرعۀ اختصاصی  عبدا

 علیـه السّـالم حسـني بن ال ای خـدمت حضـرت علـی یزید عریضهو سۀ هجری یعنی پس از دو سال از قصبۀ کربال 

عرض کرد و تقاضا نمود که مسافرتی بشام بفرمایند آنحضرت نتوانست ردّ کند و قبول فرمـود زینـب عـرض کـرد 

من از شام بر تو میرتسم و بهیچوجه راضی نیستم از تو جدا شوم آنحضرت اجازه فرمود که زینب هم همراه باشـد 

                                                 
 .بوده است) یعنی زینت پدر(اب  و کلمۀ زینب بطوریکه مینویسند مرکب از دو کلمه زین- ۱



۱۲۷ 
 

کـه در لـب  ا زینب و همراهان بدانجا ورود فرمود، زینب موقعیبن جعفر رسید حضرت ب للّهموقعیکه بمزرعۀ عبدا

نهر نشسته بود بیاد مسافرت سابق خود بشام افتاد و گریۀ زیادی نموده و گفت خدایا دیگـر نمیخـواهم روی یزیـد 

 علیـه السّـالم را به بینم و سپس مریضه شد و تب کرد و پـس از سـه روز از دنیـا رفـت و حضـرت سیدالسّـاجدین 

  .حضرت نماز خوانده و او را همانجا دفن نمودبرآن

بن عقبه پس از قتل و غارت مدینه مجدد بدستور یزید حضـرت  اند که مسلم و بعضی از صاحبان مقاتل نوشته     

و اهل بیت را باسريی روانۀ شام کرد و خیلی نسبت بآنها ظلـم و سـتم نمـود و چـون  علیه الّسالم بن الحسني  علی

السالم بگریه آمـده و دعـا کـرد کـه دیگـر بـا ذلّـت وارد  ند و شهر از دور نمایان شد زینب علیهانزدیک شام رسید

بـر او  علیـه السّـالم بن الحسني  مجلس یزید نشود سپس تب کرد و پس از چند روزی از دنیا رفت و حضرت علی

  .نماز خواند

جعفر با زینـب روبطـرف شـام نهـاد و چـون بـه بن  للّهمینویسند که ساىل در مدینه قحطی افتاد و عبداو جمعی     

  .محلی که فعالً مدفن است رسید زینب مریضه شد و پس از چند روزی در همانجا از دنیا رفت

  علیـه السّـالم بن الحسـني  بعضی هم مینویسند که این مسافرت در زمان عبـدالملک بـوده کـه از حضـرت علـی     

وفـات یافـت، اقـوال دیگـری هـم درایـن  ۶۵جا در نیمۀ رجب سال دعوت نمود و زینب هم همراهی کرد و در آن

  .باب هست که ورود در شرح آنها لزومی ندارد

اسـت  علیـه الّسـالم گروهی میگویند زینب در مدینه مدفون است و آنکه در زینبیـۀ شـام میباشـد دخـرت حسـني      

کلثوم یکنفر  گروهی معتقدند که زینب و ام. کلثوم است و زینب در مصر وفات یافت بعضی گویند که آنجا مدفن ام

کلثـوم دخـرت  کلثوم کنیۀ زینب بوده و مدفن او در اینجا است، در کتاب زیارات شام مینویسد که زینب ام بودند و ام

بعد از قضیّۀ کربال بر اثر رنج و کدورت زیادی که کشید در غوطۀ دمشق وفات یافـت و در آنجـا  علیه السّالم علی 

  .یدمدفون گرد

بعضی هم میگویند زینب دخرت جحش که از زنهای پیغمرب بود در آنجا مدفونست وىل این قول بنظـر درسـت      

  .نمیآید

انگیز میباشد و آثار جاللت و عظمـت  بهرحال مزار منسوب بآن مخدّره دارای روحانیتی خاص و خیلی حزن     

گـی در آنجـا بخـاک سـرپده شـده و مطـابق از آن هویدا اسـت و همـني خـود دلیـل  اسـت کـه جسـد شـخص بزر
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  :مضمون

 ز هر خـاکی کـه بـوی عشـق برخاسـت
  

ـــی همانجاســـت   یقـــني دان تربـــت لیل
  

از آن مکان مقدس نیز بوی شهامت و فداکاری و حزن و عظمت بلند است و صاحبدالن را بسـوی خـود          

خود اثری ندارد و جماد اسـت و آنکـه  درصورتیکه خاک و در و دیوار بخودی! میکشاند، و چگونه چنني نباشد

آنرا صاحب اثر میکند نفس قوی و روح بزرگ است که آثار و صفات خود را توسط آرامگـاه خـود نیـز نمـایش 

  .میدهد و کسانريا که ارتباط معنوی دارند بخود جذب میکند

عرتین آنان و درعـني حـال آری، همني عظمت معنوی مريساند که یکی از بزرگرتین زنهای فداکار عالم و شجا     

  :در آنجا مدفون است علیه السّالم ترین اشخاص نزد حسني  دوست

ـــا ـــت اینج ـــان اس ـــق جه ـــدفن عش  م
  

 صــــدجهان شــــور، نهانســــت اینجــــا 
  

نظري بود و همان عواطـف درونـی پـاک  قوت قلب و شجاعت و ثبات و استقامت و صرب او در میان زنان بی     

بی او در مرقد و مزار او تأثري نموده و بوی عشق و محبـت الهـی و شـور و شـوق آن گوهر تابناک و احساسات قل

که  خدائی از در و دیوار آن روضۀ مطهره بمشام هر صاحبدىل مريسد و در وجود او تأثري میکند و بنابراین برفرض

فن شخص بزرگی اخبار و تواریخ داللت کامل براینموضوع نکند از همني تأثري معنوی میتوانیم بصحت اینکه مد

  .بربیم است پی

شیخ ابوبکر موصلی گوید من یکمرتبه بـا جمعـی از یـاران خـود بزیـارت «: در کتاب زیارات شام مینویسد که     

از دم در روی بآنجـا ایسـتاده و نگـاه نمیکـردم زیـرا علمـاء مزار حضرت زینب رفتم و داخل مقربه نشدم و فقط 

بزنده رفتار میشود باید رفتار کرد از ایرنو ما خالف ادب دانستیم کـه وارد  میگویند در زیارت مرده هر آنچه نسبت

و محرتمه  للّهحرم شده و بدانطرف نگاه کنیم، دربني آنکه در گریه و خضوع و خشوع بودم ناگاه صورت زنی مج

اوند ادب و ایفرزند خد: نظر در او نداشتم بمن فرمود قدرت امعانگر شد بطوریکه از شدت عظمت  درنظرم جلوه

ایمن که  وآله با اصحاب خود برای دیدن امّ علیه للّها صلّی للّها احرتام تو را افزون گرداند مگر نمیدانی که جدّم رسول

زنی محرتمه بود تشریف میربد، سپس فرمود مسلمني را بشارت ده که جدّم و جمیع یاران و فرزندان او، این امّـت 

ه راست منحرف شوند که آنها را دشمن میداند، از فرمایش او لرزه بر من افتاد را دوست دارند مگر کسانیکه از را

  .»بعداً چون نگاه کردم او را ندیدم و از آن ببعد بر زیارت او مداومت نموده و ترک نمیکنم
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مؤثر واقع شد مخصوصاً خواندن زیارت مفجعه که حقیقتةً اسمی اسـت زیارت آن مخدّره در همراهان خیلی      

که بر آن مخدّره وارد آمـده تـا ورود شـام و مجلـس یزیـد مسمّی خیلی تأثري نمود، در این زیارت تمام مصائبی  با

های آن جانسوز است، مزار آن محرتمه دارای صحنی است و جلوی حرم ایوانی  ذکر شده و همۀ عبارات و جمله

اشته شده و متصل بایوان رواق است و بني هائی زیر آن گذ باندازۀ تمام طول صحن که رو بصحن باز و پایه ۱است

رواق و حرم نردۀ آهنی و وسط نرده، درب آهنی است و متصل بحرم جائی اسـت بـرای نمـاز زنهـا تـاریخ تعمـري 

  :گنبد آن که در باالی سقف نوشته شده این است

الخیـاط کتبـه صـادق محمـد  ۱۳۰۱قد جدّد نقش هذه الروضة الشـریفه الحـاج مهـدی البهبهـانی سـنه      

الملوک والدۀ آقاخان محالتـی رئـیس اسـماعیلیان  ، و رواق و قسمتی از صحن هم توسط حاجیۀ شمسغفرلهما

قـدامرت بتعمـري : تعمري شده و بر روی سنگی که بر یکی از ستونهای رواق نصب شده این عبارت مذکور است

ملوک والـدة سموّاالمريسـلطان ال بی شـمس نواقص هذه البقعة الشریفه حضرة االمرية الجلیلة حاجیه بی

 الهـل بیـت رسـوله و صـلی و تقّربـاً للّها محمدشاه آقاخان عند تشرفها لهذا المحل الشریف طلباً لمرضاة

  .۱۳۴۹الحرام سنه  سلم فی شهر محرم و آله و علیه للّها

: ت نوشـته شـدهو قسمت درب صحن و داالن و ایوان آنرا دیگری ساخته و بر سردر ایوان ورودی ایـن عبـار     

الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهرياً، انشأ هذا البناء تابع لمقام السیدة زینب  لیذهب عنکم للّهانما یریدا

السالم السیدمحمدبن السید حسن نظام و اوالده السید ما بن ابیطالب علیه بنت االمام امريالمؤمنني علی

  .۱۳۵۳االول سنه  کامل و السید محمد علی نظام فی غرة ربیع

و دیواری بني آندو کشـیده  ایست که فعالً دو قسمت شده متصل بصحن در طرف شمال و شمال شرقی باغچه     

بویه برای  شده و یک قسمت جزء صحن است، سنگ کوچکی هم نزد متوىل نامربده موجود است که در زمان آل

هذا قـرب زینـب صـغری : ی نوشته شدهها بخط کوف السالم تهیه شده و روی آن این جملهعلیهاقرب حضرت زینب 

بن ابیطالب امها فاطمة البتول سیدة نساء العالمني ابنة سیدالمرسلني محمـد  المکناة بام کلثوم ابنة علی

   .کلثوم نوشته است ، کتاب زیارات شام هم آنجا را قرب امعلیه للّها خاتم النبني صلی

   
                                                 

رم و صـحن ازطـرف نیکوکـاران ایرانـی داده شـده و بـر زیبـائی و عظمـت آن افـزوده حـاخرياً تغیريات و تعمريات زیادی در داخل - ۱
  .است گردیده
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  كلثوم و سكينه قبر ام

و سـکینه دخـرت حسـني  علیه الّسـالم کلثوم دخرت علی  ز آنجا بريون آمده و بزیارت قرب امّپس از زیارت و نماز ا     

که در قربستان جنوبی دمشق در یک محل واقع است رفتـیم، وىل همـانطور کـه گفتـیم اختالفـات در  علیه السّالم 

انـد  ا زینـب صـغری گفتهکلثـوم ر امکلثـوم و زینـب را یکـی میداننـد و گروهـی  این موضوع زیاد است و بعضـی امّ

انـد و از دخـرتان علـی  چنانکه از سنگ قربی که ذکر شد اینطور مفهوم میشود و جمعی نام او را رقیۀ کـربی گفته

اند و امّکلثوم همان است که بعقد ازدواج خلیفۀ دوم درآمـد و در مـدفن  دو زینب و دو رقیه نام برده علیه السّالم 

اند که در مدینه وفات یافت و بعضی گویند در شام در سفر اول یا دوم  ذکر کرده او نیز خالف است بیشرت مورّخني

  .از دنیا رفت و گروهی مدفن او را مصر میدانند

اسـت کـه در جمـال و  علیـه الّسـالم سکینه نیز بضم اول و فتح دوم یا بفتح اول و کسر دوم لقب دخرت حسـني      

بسـزائی داشـت و نـام او امیمـه یـا آمنـه بـوده و مـورد لطـف و کمال و فصاحت و بالغت در زمان خود شـهرت 

بوده و در سفر شام طفل خردسال و جـزء اسـراء بـود، ابتـدا او را  علیه السّالم محبت کامل پدر بزرگوارش حسني 

االول سال یکصد و بیست و شش یا سـال  بن زبري تزویج نمود و پس از او بدیگری ازدواج کرد و در ربیع مصعب

هفده وفات نمود و بیشرت مورخني وفات او را در مدینه دانند، بعضی هم میگویند سـفری بـا اهـل بیـت  یکصد و

بشام نمود و در آنجا از دنیـا رفـت و در جـوار عمـۀ خـود مـدفون گردیـد، و گروهـی از علمـای اهـل سـنّت ماننـد 

حت انتساب قرب شام باو شـک و بنابراین در صمسافرت نموده و در آنجا وفات یافت بمصر  شعرانی معتقدند که

است، وىل البته چون ارواح مؤمنني بخصوص اولیاء و مقربان درگاه خداوند بهمه جا توجه دارند هـر محلـی کـه 

را زیارت کنند همان اضافۀ تشریفیه که بنام پیدا کـرده ایجـاد آنجا بنام آنها شهرت یافت و مردم باحرتام نام، آنها 

ایم  زارها را نیز که ما مورد احرتام قرار دهیم درحقیقت توجه بـآن بزرگـواران نمـودهشرافت میکند بنابراین، این م

  .چنانکه در نوراالبصار نیز تقریباً بهمني مضمون تصحیح این موضوع را مینماید

مزار دارای گنبدی است و قربها در سردابی واقع شده که از عمـارت زیرگنبـد پلـه میخـورد و سـپس بـداالنی      

کلثوم در اطاق دست راست داالن واقع و قرب سکینه در دست چپ است و در آنجا زیارت نموده  مرقد امّ مريسیم،

و و نماز خواندیم، این دو مرقد نیز دارای صفا و روحانیت است وىل نه باندازۀ مزار حضرت زینب علیهاالسـالم 

هم منافات ندارد زيرا مقام و معنويت  آن عظمتي كه در آنجا ظاهر است در اينجا نيست و اين تأثير با صحت آن
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را در مقصـد  علیـه السّـالمبیت و او یگانه زنی بود که حضرت حسني  لخیلی بیشرت از سایر اهزينب عليهاالسالم 

  .اصلی او کمک و مساعدت نموده و سرخیل زنان و سرپرست آنان واقع گردید

المرب سـکینه بنـت الحسـني هذا قـ: بر روی قرب حضرت سکینه با خط کوفی نوشته شده      و آیـات  علیـه السـّ

در اطـراف آن نوشـته شـده  تذرنی فرداً و انت خريالـوارثنيالرجس الخ و رب ال لیذهب عنکم للّهانما یریدا

  .است

  :باالی سردر ورودی این دو شعر و عبارات زیر نوشته شده     

ـــت رســـول ـــا آل بی  حـــبّکمللّهای

 کفــاکم مــن عظــیم الفخــر انّکــم
  

ـــرض  ـــهامنف ـــه للّ ـــالقرآن انزل  ب

 من لم یصّل علـیکم ال صـلوة لـه
  

کلثوم  السـالم و مقـام سـیدة زینـب الملقبـة بـاّم علیههذا مقام السیدة سکینه کریمة االمام الحسني شهید کربال       

السـالم تشـیدت هـذه المقامـات المقدسـة بمسـاعی السیدسـلیم افنـدی ابـن  کریمة االمام علی بن ابیطالب علیـه

، پهلوی حـرم سـکینه هـم اطـاقی ۱۳۳۰السالم سنة  سیدحسني افندی مرتضی، قائم مقام مرا قد اهل البیت علیهمال

  .متوفی در سنۀ هشتصد و پنجاه هجری در آنجا واقع است صاست که قرب ملک ظاهر بیرب

اسـت نهایـت  جا سیدرضا مرتضی پسر سید سـلیم کـه پريمـردی محـرتمنسپس در آنجا ناهار خورده و متوىل آ     

  .محبت نمود و خوش گذشت

گنبد مزار سکینه بطوریکه آقای حاج باقر همدانی اظهار مینمود چندی پیش خراب شده و افتاد و بـر اثـر آن      

کـه از تجـار تهرانسـت و چنـد نفـر دیگـر از سقف سرداب هم خراب شده و بعداً بمساعی ایشان و آقای حاتمی 

  .نرا ساختند و موقعی که مشرّف شدیم مشغول تعمريات سقف گنبد بودندخريخواهان که کمک کردند مجدد آ

  

  ساير مقامات اهل بيت

که در همان نزدیکی واقع اسـت  علیه السّالم آنگاه با متوىل آنجا برای زیارت قرب فاطمۀ صغری بنت الحسني      

انـد  ذکـر کرده علیه السّالم ني رفتیم، در این قسمت نیز خالف است بعض مورخني یک دخرت بنام فاطمه برای حس

انتسـاب او کـه بواسـطۀ  لّلـهکه بعقد نکاح پسر عمـوی خـود حسـن مثنـی درآمـد و از او فرزنـدی آورد بنـام عبدا

بـن عمـر و بـن  للّـهمحض نامیده شد و این فاطمه پس از وفات حسن مثنـی بحبالـۀ نکـاح عبدا للّهبحسنني، عبدا
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دو نفـر از دخـرتان خـود را فاطمـه نـام  علیـه السّـالم ند حسـني بـن علـی ا عثمان بن عفان درآمد و بعض هم گفته

گذاشت یکی کربی و دیگری صغری و فاطمۀ کربی در کربال و بعداً جزء اسراء بود و فاطمۀ صـغری را در مدینـه 

انـد و گروهـی میگوینـد بشـام  گذاشت، در محل دفن نیز خالف است اغلب مورخني مدفن فاطمـه را مدینـه گفته

اند که با شوهر خود بمصر رفت و در آنجـا از دنیـا رفـت،  فرت نموده و در آنجا از دنیا رفت، بعضی ذکر کردهمسا

  .اند و فاطمۀ کربی در مدینه یا مصر مدفون گردیده است بعضی هم مدفن فاطمۀ صغری را شام گفته 

توسط سید سلیم نامربده تعمري شده و بهرحال قرب آن مخدره نیز که در قربستان شام میباشد در سردابی است و      

  :در باالی در، این عبارات نوشته شده

ـــرم ـــطفی ح ـــت المص ـــاطم بن ـــام ف  مق

ــة ــر فاطم ــة المصــطفی والطه ــک ابن  تل
  

 کالبیــت یــا مــن فیــه الخــوف محرمــه 

 مــن نــورهم اشــرقت فــی االفــق انجمــه
  

تشـیّد هـذا المقـام الشـریف  لیه السّالمع هذا ضریح الشهید فاطمة الصغری کریمة االمام الحسني شهید کربالء      

  .»۱۳۳۰السالم فی سنة  سلیم افندی ابن السید حسني مرتضی، قائم مقام مراقد اهل البیت علیهم بمساعی السید

العابدین رفتیم، تعمري مزار آنجناب نیز توسط سیدسلیم نامربده شده اسـت و  بن زین للّهآنگاه بزیارت قرب عبدا     

  :ی در نوشته شدهاین شعر در باال

 قــرب تضّــمن بضــعة مــن احمــد

 قرب سما شـرفا علـی هـام السـماء
  

ـــــراء  ـــــعة الزه ـــــة للبض  وحشاش

 و عـــال بســـاکنه علـــی الجـــوزاء
  

و مـورد لطـف و محبـت  علیه السّالم نویسند برادر ابوینی حضرت باقر  و آنجناب بطوریکه در کتب رجال می     

هدۀ او بوده و سفرهائی هـم بشـام نمـوده و در آنجـا وفـات یافتـه و آنحضرت بوده و تولیت موقوفات فاطمیني بع

  .مدفون گردید وىل قول مشهور آن است که در مدینه از دنیا رفت

  :آور و مؤثر بود این دو شعر بر روی در نوشته شده بود آنگاه برای زیارت رؤس شهداء رفتیم خیلی حزن     

 ببـــاب عالنـــا قـــف اذا ضـــقت متهجـــا

ـــــــود ا ـــــــنحن اس ـــــــف ـــــــه هلّل  آل نبی
  

 واصـــبحت موثـــوق الخطـــوب باســـرها 

 بنــــا ینجلــــی کــــل الکــــروب باســــرها
  

السالم، علی اکرببن الحسـني  عباس بن علی علیه: و سر شانزده نفر از شهداء در آنجا مدفون است از اینقرار     

، حـرّبن یزیـد علیـه السّـالم بـن علـی  للّـه، عبداعلیه السّالم ، عمربن علی علیه السّالم قاسم بن الحسن  علیه السّالم 
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، حبیب بن مظهر، ابی للّهبن عقیل، حسني بن عبدا للّهعون، محمّدبن مسلم، عبدا للّهالریاحی، محمّدبن علی، عبدا

بکربن علی، عثمان بن علی، جعفربن عقیل، جعفربن علی، و این اسامی مطـابق صـورتی اسـت کـه متـوىل آنجـا 

  .الصغري معروف است که و سایر مشاهد مذکوره در آنجا واقع شده به بابچاپ نموده و محلی که این مقابر متربّ

  

  جامع اموي

برای دیدن جامع ) االول و هیجدهم بهمن پنجشنبه چهارم ربیع(سپس بشهر مراجعت نمودیم و صبح روز بعد      

ت حسـنی اسـت و اموی که از معروفرتین و بزرگرتین مساجد اسالمی است رفتیم و سـید عبدالحمیـد کـه از سـادا

جزء سر خدمۀ آنجا است برای راهنمائی آمد، ابتداء کفش مخصوصـی پوشـیدیم کـه مـف مسـجد از کـف کفشـها 

ینزل عیسـی بـن مـریم المنـارة «: کثیف نشود و او شرحی از فضائل جامع اموی بیان کرد و این خرب را نقل نمود

ت پـنج مسـجد در فضـیلت و عظمـت بـر سـایر و نیـز گفـ» الرض یقـال لهـا الغوطـاءالبیضاء بمدینة دمشق تقرب 

المقـدس و بعـد از آن  اول مسجدالحرام که بر همه مقدّم است دوم مسجد مدینـه بعـد از آن بیت: مساجد مقّدمند

جامع اموی و بعد از آن جامع ایاصوفیه در اسـالمبول، وىل ایـن بیـان مطـابق عقائـد اهـل سـنّت و ازجهتـی نظـر 

ر مرحلۀ اوىل برای چهار محل فضیلت قائلند که مسافر در آنجـا در نمـاز مخّیـر بعظمت صوری هم دارد و شیعه د

حضـرت خـوردن  مسجدالحرام و مسجد مدینه و مسجد کوفـه کـه محـل ضـربت: بني قصر و اتمام است از اینقرار

ري در آن و پس از این چهار مسجد، مسجد اقصی است وىل تخیـ علیه السّالم بود و حائر حسینی  علیه السّالم امري 

جهـت اینکـه  نیست و فضائلی را که اهل سنت برای جـامع امـوی ذکـر میکننـد شـیعه قائـل نیسـتند، وىل البتـه از

انـد محـرتم اسـت و باضـافه چـون حضـرت  مسجد محل بندگی خداوند است و ائمۀ دین هم در آنجا نمازگزارده

  .بیان فرمود البته محرتم استدر آن مسجد باالی منرب رفت و فضائل خود را  علیه السّالم سجّاد 

در قسـمت شـرقی آن جـامع، : در کتاب زیارات شام هم فضائل زیادی برای جامع اموی ذکر شده و مینویسـد     

و محل صحابه و زاویۀ خضر و مصحف خط عثمان موجود اسـت وىل در  علیه السّالم مسجد عمر و مسجد علی 

 علیـه السّـالم شق مسافرت نموده باشند لکن حسنني و حضرت سجّاد بدم علیه السّالم تواریخ بظر نرسیده که علی 

انـد ازایـرنو در کتـاب زیـارات مینویسـد کـه مسـجد علـی بـن الحسـني  مسافرت فرموده علیه السّالم و حضرت باقر 

در مسجد شرقی شماىل جامع اموی معروف است و آنحضرت در آنجا شب و روز هزار  علیه السّالم العابدین  زین
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  .رکعت نماز میخواند و از آنجا آثار جاللت و عظمت هویداست و مردم بدان تربک میجویند

چنـدین قـرن قبـل از مسـیح توسـط جامع اموی بطوریکه سید عبدالحمید میگفت و در تواریخ هم ذکـر شـده      

معبد و بتخانه بنا شده و بعد از آشوریان توسط سالطني ایران که چندی بر آنجا مسلط شده و معبد  آشوریها برای

که دیانت مسیح در روم رسمیّت پیدا کرد آنجا را برای کلیسا تخصیص دادنـد و آنـرا کلیسـای  قرار دادند و موقعی

  .مریم نامیدند

ولـت روم میجنگیدنـد پـس از چنـدی کـه شـهر دمشـق را که مسلمني بریاست خالدبن ولید در شام با د موقعی     

محاصره داشتند ابوعبیده در طرف غربی شهر قرار گرفته و خالدبن ولید در مشرق شهر و پس از چنـدی کـه مـردم 

شام در خود یارای مقاومت با مسلمني را ندیدند تقاضای صلح نموده و ابوعبیده عهدنامۀ صلح را امضاء کـرد و 

هجری وارد شهر شد و اتفاقاً قبل از آنکه خرب صلح بخالد برسد او نیـز  ۱۳الثانیه سال  جمادی ۲۱با صلح در روز 

مقاومت شامیان را درهم شکسته و از دروازۀ شرقی با حالت جنگ وارد شهر گردید و کشتار زیـادی نمـود و ایـن 

دند در کلیسای مریم یکدیگر را دو فرماندۀ دلري و کارآزموده که یکی با صلح و دیگری با جنگ وارد شهر شده بو

 خرب مرگ خلیفۀ اول و خالفت عمر و فرمان عزل خالـد و نصـب ابوعبیـده بفرمانـدهی مالقات کردند، درآنموقع 

رسید و ابوعبیده بر شهر مسلط شد و چون با مسـیحیان صـلح کـرده بـود نصـف کلیسـا را کـه در دسـت آنهـا بـود 

خالد بجنگ گرفته بودند مسـجد کـرد و ایـن ترتیـب سـالها ماندهی تصرف ننمود و نصف دیگر را که مسلمني بفر

نصف کلیسا بود تا در زمان ولیدبن عبدالملک او با متولیـان کلیسـا مـذاکره کـرد و باقی یعنی نصف آن مسجد و 

نصف دیگر را از آنها خرید و ضمیمۀ مسجد نمود و بطوریکه سید عبدالحمید نقل کرد در مقابل آن، چهار محل 

کلیسا و چهل هـزار دینـار بـه مسـیحیان داد و سـپس از دولـت بیزانـت و مملکـت روم نقاشـانی خواسـت و برای 

صورت عمارتهای سلطنتی شام را در اطراف نقاشی کرد و نقاشیهای دیگری هم نمـود و اکنـون قسـمتی از آنهـا 

ت را دارد و در سـال  بـاره آنـرا تعمـري هجـری طعمـۀ حریـق شـد و دو ۴۶۱باقی است کـه نهایـت عظمـت و اهمیـّ

  .نمودند

عمارت شبستان خیلی مجلل است، دارای چهل ستون سنگی مرمر خیلی شفاف و گرانبها که هر قسمتی از آن      

ها  ها دوم شـافعی بیست ستون در دو خط است و چهارمحراب دارد برتتیب از راست بچپ اول مربوط به حنبلی

هـا بـا موزائیـک و سـنگهای  رم از مالکیها میباشد، و این محرابها و چها تر است از حنفی سوم که از همه مجلل
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قیمتی تهیه شده است، گنبد آن نیز سابقاً موزائیک شده بود که در نهایت نفاست بـوده و سـقف آن هـم بـا قـاب 

  .مطالً تزیني یافته و بطوریکه مینویسند ششصد قندیل طال در آن آویزان بوده است

د حریقی در آنجا واقع شد و سقف آن که از طال منقش بود سوخت و اکنون فقـط در زمان سلطان عبدالحمی     

  .مانده و فعالً بقیۀ سقف موزائیک است یک قسمت که باالی منرب در قسمت وسط واقع شده باقی

وسط چهار پایۀ قطور است و قسمت پائني منرب آن نیز خیلی عاىل است و در زمان عثمانیها ساخته شده و در      

از سنگ سیاه قدیمی و قیمتی است و قاىل خیلی بزرگ زمینـۀ الکـی اعلـی درآنجـا اسـت کـه هدیـۀ سـلطان  آن

  .عبدالحمید عثمانی است

ها اطاق کوچکی اسـت مجلـل و ضـریحی در آن میباشـد و معـروف  در وسط شبستان نزدیک محراب شافعی     

زیارات شام هم همینطور نقل میکند وىل صـحت  و در کتاب است علیه السّالم است که مدفن سر یحیی بن زکریا 

و سقم آن معلوم نیست، این مسجد دارای سه منـاره اسـتکه دو منـارۀ آن مکعـب و سـومی هشـت ضـلعی اسـت، 

العروس مینامند و یک منارۀ دیگر هم منارۀ عیسی معروف است بمناسـبت اینکـه میگوینـد  قدیمرتین آنها را منارة

  .روی این مناره نازل خواهد شد یه السّالمعل در آخرالزمان حضرت عیسی 

است و نزد مردم دمشق نیـز خیلـی  علیه السّالم دفن رأس الحسني مدر قسمت شرقی محلی است که میگویند      

محرتم است و معروف است که پشت آنجا منزل یزید بوده و سر را در همان محل که نزدیک او بوده دفن نمـوده 

در آنجـا مـدفون باشـد و  علیـه الّسـالم ف شـدیم، وىل بعضـی منکرنـد کـه سـر حسـني است و ما برای زیارت مشرّ

بر فرض عدم ثبوت بهرحال . معتقدند که سر را بکربال برگرداندند و بعضی هم معتقدند که در مصر مدفون میباشد

  .چون باین نام مشهور گردیده محرتم و زیارت آن الزم است

الدین یوسف از اکراد اّیـوبی موصـل  الدین ایّوبی را دیدیم، صالح ربۀ صالحسپس از مسجد بريون آمده و مق     

در دمشـق  ۵۸۹هجری متولد شد بیست سال در مصر و شام سلطنت کـرد و در سـال  ۵۳۲بوده و در تکریت سال 

وفــات یافــت و او را در قلعــۀ دمشــق دفــن کردنــد ســپس جســد او را بــريون آورده بمکــان فعلــی منتقــل نمودنــد، 

  .الدین وزیر او هم پهلوی او مدفون است و او نیز همینطور ابتداء در قلعه مدفون بوده استعماد
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  عليه السالم رقيه دختر حسين 

خـراب نامیـده میشـود رفتـیم و قـرب رقیـه دخـرت سپس به محلی که در زمان یزید خرابه بوده و اکنون نیز محلۀ      

بطوریکه در تواریخ ذکر شده درموقعیکه اهل بیت باسارت بشام آمدند را زیارت نمودیم، رقیه  علیه السّالم حسني 

و بدستور یزید سر پدر را برای او آوردند پدر را میخواست شد  کوچک بود و پدر را در خواب دید و چون بیدار

بعضـی همانجـا مـدفون شـد و بعضـی نـام او را زبیـده و  و او گریۀ زیادی نموده و از گریۀ زیاد از دنیا رفـت و در

  .اند رقیه بوده است اند وىل بیشرت گفته فاطمه گفته

در مصر مدفون است و بعضی : نویسد که می علیه السّالم در کتاب نوراالبصار در ذکر حاالت رقیه دخرت علی      

اند در شام دفن شده و مینویسد از بعض شامیان شنیدم که زمانی دیوار قرب او خراب شـده و بـیم اضـمحالل  گفته

تا آنکه یکنفر ريفت تصمیم گرفتند که جسد را بريون آورند و قرب را تجدید کنند وىل هیچکس جرئت آنرا نداشت م

از سادات که او را سیدبن مرتضی میگفتند این امر را قبول کرد و در قرب رفت و جسد را در پارچه پیچیـده بـريون 

  .آورد، دیدند دخرت کوچک نابالغی است

علوم میشود که جسد او هنـوز متالشـی نشـده بـود چنانکـه نگارنـده از چنـد نفـر دیگـر ایـن از این حکایت م     

  .حکایت را با مختصر فرقی در عبارت شنیده که تصریح داشت براینکه جسد متالشی نشده بود

 بـوده وىل خیلـی بعیـد بنظـر مريسـد کـه دخـرت علیـه الّسـالم دراین جا هرچند که ذکر شده که رقیـه دخـرت علـی      

بوده اسـت بلکـه جملـۀ اخـري کـه  علیه السّالم آنحضرت باشد و نزدیکرت بذهن آن است که همان رقیه دخرت حسني 

نبوده چـون از  علیه السّالم دیدند دخرت کوچک نابالغی است، دلیلی است براینکه از حضرت امريالمؤمنني : نوشته

خرت نابالغ مربـوط بـه حضـرت سیدالشـهداء یـا شهادت آن حضرت تا قضیۀ کربال بیست و یکسال گذشته بود و د

  .دیگری از خاندان عصمت و طهارت میباشد

آور اسـت و در مسـجد  اکنون برای قرب ساختمانی شده و مسجد کوچکی نیز ضمیمۀ آن میباشد و مزار او حزن     

بیت و شناخنت آنها نامربده محلی است که گویند قرب نصرانی است که در مجلس یزید بود و از مشاهدۀ سر و اهل 

  .اسالم آورد و به یزید بد گفت و یزید امر بقتل او نمود سپس او را در آنجا مدفون کردند

تجدید و تعمري شد، سپس از آنجـا  ۱۳۴۳مزار رقیه توسط سید کامل و سیدمحمّدعلی اوالد سیدنظام در سال      
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ت آنها از آن نامربده شده و از سنگ ساخته شده و که در تاریخ اهل بیت و اسار ۱بريون آمده و از دروازۀ ساعات

که خیلی نظیف و تمیز اسـت و غـذاهای آن هـم  ۲االدلبی اکنون نیز باقی است عبور کردیم و برای ناهار به مطعم

  .مأکول و مطابق رسم شرقی و اسالمی است رفتیم

  

  الدين شيخ محي

الدین محّمدبن علی بن محمّد طائی اندلسی العربی  بعداز صرف ناهار و خواندن نماز بزیارت قرب شیخ محی     

که از عرفای بزرگ و معروف بوده و مزار او در دامنۀ کوه قاسیون معروف به صالحیه در مغرب دمشق واقع و ترا 

  .موای برقی تا همانجا مريود رفتیم

ملی داشـته و کلمـات او را آنجناب از بزرگرتین عرفای زمان خود بوده و در بیـان مطالـب عرفـان توانـائی کـا     

الـدین  الـدین و ممیت فهمیدند ازیرنوجمع زیادی او را تکفري کردند و بعضی از ظـاهریني او را ماحی کس نمی همه

اذا دخـل السـني فـی : در علم حروف و اعداد نیز مهارت کاملی داشته از جمله این عبارت باو منسوبستگفتند، 

که سـلطان  الدین ظاهر میشود اتفاقاً موقعی سني در شني داخل شد قرب محی الدین، یعنی وقتی الشني ظهر قرب محی

سلیم عثمانی بشام آمد از قرب او تفحص کـرد و پیـدا و تعمـري نمـود، و ایـن بیـت نیـز راجـع بـه ظهـور مهـدی بـاو 

  :منسوب است

 اذا دار الزمــــان علــــی حــــروف

 و اذا الحــــروف عقیــــب صــــوم
 

ــــم ــــهاببس ــــا للّ ــــدی قام  فالمه

 الفـــاطمی منـــی ســـالما فـــاقرئوا
 

تولدش در شهر مرسیه در کشور اسپانیا در هفدهم یـا بیسـت و هفـتم رمضـان پانصـد و شصـت، و وفـاتش در      

الثانی ششصد و سی و هشت هجری در دمشق بوده و مزار او اکنون در آنجا معروف است و ما  بیست و دوم ربیع

الـدین را سـنّی  ام آنجـا نیـز اهـل سـنت میباشـند و شـیخ محیها را دم در بريون آوردیـم، خـدّ مطابق مرسوم کفش

میدانند بلکه بیشرت شیعه نیز او را سنّی میدانند، درصورتیکه چنـني  نیسـت و از کتـاب فتوحـات و بعـض دیگـر از 

به تقیه بوده و در محیطی سکونت  داشته که سالها شود تشیّع او معلوم میشود وىل چون مجبور کتب او اگر دقت 

                                                 
  .ام شرح این دروازه و وجه تسمیه بدان را در دومني سفرنامۀ خود بنام خاطرات سفر حج ذکر نموده- ۱
  .ادلب از قصبات تابعۀ حلب است- ۲
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نمودنـد چنانکـه اکنـون نیـز غالـب  آنها بوده و مردم نسبت بدانها احـرتام میامیّه و مرکز خالفت  تسلط بنیتحت 

الدین نیـز اینطـور معـروف شـده و  مروان را جائز نمیدانند ازیرنو محی آنها که اهل سنّت هستند سّب معاویه و بنی

ی از علمای شـیعه او را از محّبـني اهـل البیـت و اهل سنت خیلی تجلیل میکنند و او را محرتم میدانند وىل بسیار

اند چنانکه شیخ جلیل بهاءالدین عاملی در اربعني خود او را شیعه نوشته و بکالم شیخ در باب  شیعۀ خالص گفته

و فاطمة یواطی اسمه اسم  للّها خلیفة یخرج من عرتة رسول للّها ان: سیصدوشصت و شش، استشهاد کرده که فرماید

وسـلّم  صـلّی اللّـه و علیـه و آله لّلها الـرکن و المقـام یشـبه رسـول الحسني بن علی بن ابیطالـب یبـایع بنيالرسول جّد

الخلـق بضـم الخـاء و اسـعدالناس بـه اهـل الکوفـة، یعنـی خداونـد خلیفـه و  الخلق بفتح الخاء و ینزل عنه فی فی

جدّحسني اسـت بـني رکـن و مقـام بیعـت  للّها ای دارد از فرزندان رسول و فاطمه که نام او همان نام رسول نماینده

ترین مـردم  تر از اوست، خوشـبخت پائني) بضم خاء(میگريد از حیث خلقت و صورت شبیه پیمرب و از حیث خلق 

هـم : اند، که شیخ از عبارت اوىل و از ذکر کوفه بر تشیّع او استشـهاد میکنـد کـه اول میفرمایـد نسبت باو اهل کوفه

ده دارد، وىل اهل سنّت میگویند از اوالد رسول است وىل معلـوم نیسـت اکنـون متولـد شـده اکنون خداوند نماین

باشد و نیز شیعه معتقدند که آنحضرت پس از ظهور در مکّه بطـرف کوفـه حرکـت خواهـد فرمـود و از آنجـا سـایر 

ر کرده که شـیخ بهـائی بالد را فتح خواهد کرد وىل اهل سنت این عقیده را ندارند، عبارات دیگر هم دنبالۀ آن ذک

تُسـرتی نیـز در مجـالس المـؤمنني تشـیّع او را ذکـر کـرده  للّـهنوراالدین قرار داده است و قاضـی  اشاره بتشیّع محی

  .است

کاشانی و مجلسی اوّل بر تشیّع او معتقدند  حّلی و مرحوم فیض جمع دیگر از بزرگان علماء نیز مانند ابن فهد     

هرونـی اشـاره بقضـیۀ غـدیر خـم و وجـوب فتوحات مکیّه درفصوص الحکـم در فـصّ، و خود شیخ نیز اضافه بر 

  .و اهل بیت نموده است که همۀ اینها مؤید تشیّع او است علیه السّالم مواالت علی 

الـدین کـه صـلوات بـر چهـارده معصـوم بـا عبـارات و  ای از او نقل شده بنام مناقـب محی و نیز صلوات کبريه     

هرکس مختصر از عرفـان و ذوقـی از معـانی حقیقـت داشـته باشـد  سیار شیوا و جذّاب میباشد کهالقاب عرفانی ب

فریفتۀ آن کلمات میشود که پـس از حمـد خـدا، صـلوات بـر پیغمـرب را بـا القـاب بسـیار عرفـانی شـروع نمـوده و 

قـب از طـرف مرحـوم فرجه خاتمه داده و شـرحی هـم بـرین منا للّها و عجِّل علیه الّسالم بن الحسن  بحضرت حجة

قمـری در طهـران چـاپ  ۱۳۲۲قمری نوشته شـده و در رمضـان سـال  ۱۳۰۶محمّدصالح موسوی خلخاىل در سال 
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  .سنگی شده است

و در کتاب دیگر خود بنام میزان التمییزفی العلم العزیز نیز عباراتی دارد کـه بـر حـبّ اهـل بیـت تصـریح و بـر      

  .تشیّع او اشاره دارد

لم یقتل یزیدالحسني االّ بسیف : اند بکالم اند استشهاد جسته مخالفني و منکرین که او را قدح نمودهبعضی از      

یعنی یزید حسني را نکشت مگر بشمشري جدّش که خـود بـر حقانیـت عمـل یزیـد اشـاره دارد وىل اوالً ایـن . جدّه

وینـدۀ ایـن عبـارت صـاحب کتـاب خلدون در مقدّمـۀ خـود ذکـر کـرده، گ همانطورکه ابنعبارت از او نیست بلکه 

وفـات یافتـه،  ۵۴۳بـن العربـی المغـافری اهـل اشـبیلیه انـدلس کـه در  لّلـهالعواصم است که ابوبکرمحمّدبن عبدا

بن محّمـدالطائی الحـاتمی صـاحب  الـّدین محّمـدبن علـی یـا ابـوبکر محی للّـهمیباشد وىل عارف مشهور ابوعبدا

العربی المغافری متولد شده  یعنی هفده سال پس از فوت ابن ۵۶۰فتوحات و فصوص و غريهما است که در سال 

العربی اینطور معلـوم میشـود کـه او از نواصـب یـا از متعصـبني  از دنیا رفته است و از عبارات ابن ۶۳۸و در سال 

ان اگر حسني بخانه یا مزرعه یـا شـرت«: اهل سنّت بوده چنانکه از کتاب العواصم والقواصم تألیف او نقل شده که

خود قانع میشد اگرچه مردم میآمدند و از او میخواستند که برای مطالبۀ حق خود قیام کنـد اگـر او تـوجهی بآنهـا 

  .»نمیکرد بهرت بود

لم یقتل یزیدالحسني االّبسیف جدّه هم این باشد که یزیـد همـان : العربی هم از عبارت و ثانیاً شاید منظور ابن     

وج حسني از دین جدّش انجام داد و االّ نمیتوانست آن گناه بزرگ را انجام دهـد خالف را بنام دین اسالم و خر

الـدین نیسـت، و مـزار او دارای  بلکه باز دین را مستمسک خود قرار داد وىل بهرحال ایـن عبـارت از شـیخ محی

شـیخ پیونـدد چـه شـیخ صـدرالدین محّمـدبن اسـحق قونیـوی از  روحانیت و صفا است و سلسلۀ قونیویـه بـاو می

  .الدین خرقه پوشیده است محی

یه است ارادت داشـته للّها الدین در طریقت بشیخ ابومدین مغربی که از اقطاب سلسلۀ معروفیۀ نعمة شیخ محی     

و از او خرقه پوشیده بن جامع نیز ارادت داشته  للّهبن عبدا و از او کسب فیض نموده است و بشیخ ابوالحسن علی

بن  بن علـی مخزومـی و او از شـیخ ابوالحسـن علـیمبارک  گیالنی و او از شیخ ابوسعید الدین و او از شیخ محی

محمّدبن یوسف قرشی و او از شیخ ابوالفرج طرطوسی و او از ابوالفضل عبدالواحدبن عبدالعزیز تمیمـی و او از 

  :شیخ ابوبکر شبلی و او از جنید بغدادی خرقه پوشیده است
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مـدین  الـدین بشـیخ ابوالحسـن بـوده و بعـداً خـدمت شـیخ ابی ه ابتدای ارادت محیوىل اینطور بنظر مريسد ک     

  .رسیده است

  :در اطراف سقف گنبد این دو بیت که از محمّدبن سعد گلشنی است نوشته شده     

 انمـــا الحـــاتم فـــی الکـــون فـــرد

ـــداً ـــوفی حمی ـــی ت  ان ســـئلتم مت
  

 و هــــو غــــوث و ســــیّد و امــــام 

 »مات قطب همام«قلت ارّخت 
  

وادع اىل سـبیل «: که ششصد و سی و هشت میشود و در دیوار اطراف باالی سر مقابـل ضـریح ابتـداء آیـۀ       

ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتی هی احسـن تـا و هـو اعلـم بالمهتـدین نوشـته شـده و بعـداً ایـن 

علـی بـن محمّـدبن احمـدبن العربـی الطـائی محمّـدبن  للّـهعبدا للّها هذا قرب العبدالفقري اىل: عبارات مذکور است

االخر سـنة سـّتمأة و ثمـان و ثالثـني  ثـانی و عشـرین ربیـع عنه و ارضاه توفی سـحر لیلـة الجمعـة لّلها رضی الحاتمی

  .نا محمّددعلی سیّ للّها صلی

وفی در و در پشت سر او قرب دو پسر او شیخ عمادالدین متوفی در ششصدوپنجاه و سـه و شـیخ سـعدالدین متـ     

ششصدوشصت و سۀ هجری واقع شده و نام آنها بر سنگ نوشته شده و در دیوار نصب شده است، این دو بیـت 

  :مولوی اشاره بمزار شیخ است

 مــا عاشــق و سرگشــتۀ ســودای دمشــقیم

 انــدر جبــل صــالحه کــانی اســت ز گــوهر
  

 جــان داده و دلبســته و شــیدای دمشــقیم 

 کانــدر طلــبش غرقــۀ دریــای دمشــقیم
  

و در و سپس برای دیدن قرب شیخ عبدالغنی که از مشایخ نقشبندی و از خلفای شیخ عبـدالقادر گیالنـی بـوده      

یکهزار و پنجاه هجری متولد و در یکهزار و یکصد وچهل و سه وفات یافته رفتیم، بر پارچۀ روی ضـریح پـس از 

  :این اشعار نوشته شده للّها محمّدرسول  للّهاالا للّهالا

 یعة والحقیقــــة قــــد ثــــویعلــــم الشــــر

ــــــا ــــــق فیه ــــــه الحــــــرب المحق  مذحل
  

ــنی  ــدر الّس ــامخ الق ــریح الش ــی ذاالض  ف

 قطــــب الوالیــــة ســــیّدی عبــــدالغنی
  

در ششصـد و سـی و هفـت آنهـا  سپس بمحل اکراد ایّوبیه که میگویند چند نفر از آنها شـهید شـده و یکـی از     

  .رفتیمهجری شهید شده و اکنون انگشت پای او از قرب بريون است 

این محل بطوریکه مسموع شد قرب یونس ایّوبی کرد اسـت کـه از اولیـاء بـوده و مـردم بـدو اعتقـادی داشـتند،     
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الـدین رفـت چـون از آن کوچـه کـه نزدیـک مقـام  که سلطان سلیم عثمانی بدمشق آمد و بزیـارت قـرب محی موقعی

قرب یکی از اولیاء است، پرسید عرب بود : دالدین است گذشت گنبد کوچکی دید پرسید گنبد از کیست؟ گفتن محی

از کُردهـا وّىل ظهـور : نه عرب بوده و نه ترک بلکه کُرد بوده، سلطان سلیم بطـور مـزاح گفتـه بـود: یا ترک؟ گفتند

کند و اگر هم باشد مهم نیست، درین بني پائی از قرب رو باو بريون آمده و ضمناً باو فهمانید که در عقیدۀ خود  نمی

کرده است، سلطان سلیم ازآن ببعد بدانجا معتقد شده و ابراز عالقه میکرد و دسـتور داد سـاختمان بهـرتی  اشتباه

  .روی آن بنا کردند و آن پا همانطور بريون بود

و نیز میگویند موقعی که سوریه و لبنان تحت قیمومت فرانسه قرار گرفت و فرانسویها در دمشق مستقر گردیدند      

شهری تصمیم گرفتند آن محل را خراب نموده میـدان بزرگـی درآنجـا بسـازند، وىل کـارگران  درضمن اصالحات

و برعکس بخودشان میخورد بطوریکه ای نزده  آنها هر کلنگی که برای خرابی بآن ساختمان میزدند بدانجا صدمه

یای امور فرانسوی همه از آن قسمت متوحش شده و حاضر بخرابی آن نبودند و آن موضوع شهرت پیدا کرد و اول

گاه شدند و آنرا مشاهده نمودند لذا از خرابی آنجا منصرف شدند و قسمت اعظم پا را هم پوشانیدند کـه از  هم آ

آسیب مصون بماند فقط قسمت کمی بريون گذاشتند که مردم زیارت کنند و از آن ببعد خود آنها نیز اعتقاد کـاملی 

ۀ محلی آنها جمع کُرد است هرچند جمع صـحیح لغـوی آن اکـراد بـا پیدا کردند و کلمۀ کراد بضم کاف طبق لهج

فلا میباشد، و این قسمت هم افواهی شنیده شد وىل ظاهراً محل قابـل اهمیتـی نیسـت و ایـن شـهرت هـم بعقیـدۀ 

بعضی بیجا و خالف است و صحت ندارد وىل ما برای دیدن آن محل رفتیم و از آنجا مراجعـت نمـوده و بـازار 

  .ده و بعداً به مهمانخانه رفتیمدمشق را دی

  

  آقاي سيدمحسن امين

صبح روز جمعه باران شدیدی میآمد و باد خیلی سردی میوزیـد و مـردم از ایـن جهـت خیلـی راضـی بودنـد      

گی خیلـی دچون تا آنموقع بارندگی کاملی نشده و مردم ازجهت نیامـدن بـاران نگـران بودنـد وىل در آنـروز بارنـ

های  جبال لبنان پر از برف شده و راه مسدود گردید که اتومبیلها نتوانستند عبور کنند و روزنامه زیادی شد بطوریکه

بـا آقـای  دمشق نوشتند که هفت سال بود راه لبنان مسدود نگردیده و بارندگی بآن شدت نشده بود، وىل نگارنده

شخص نیکی است و یکسال بود که در  حاج مهدی بهبهانی که از اهاىل ایران و متولد و ساکن آنجا و از تجار و
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دمشق توقف داشت و ما توسط آقای حاج بـاقر بـا ایشـان آشـنائی پیـدا کـردیم وعـده کـرده بـودیم کـه بمالقـات 

حضرت آقای سیدمحسن امني عاملی پیشوا و مفتی شیعۀ شام برویم لذا ساعت نه و نیم صبح با آنکه باران میآمد 

   . ۱سن رفتیمبا ایشان برای مالقات آقای سید مح

له پريمردی است که هشتاد و دو سال دارند و یکـی از بـزرگرتین علمـای عـالم تشـیّع و از مفـاخر شـیعه  معظم     

میباشند و بسیار خلیق و مهربان و در دمشق هم خیلـی محـرتم هسـتند ازیـرنو محـل ایشـان را هـم کـه قـبالً خرابـه 

احـرتام و محبـت نسـبت بحقـري نمـوده و از اوضـاع ایـران میگفتند بنـام خودشـان محلـۀ امـني میگوینـد، نهایـت 

سؤاالتی کردند و جواب دادم آنگاه نگارنده از تألیفات ایشان سؤال نمودم معلوم شد تألیفات زیادی دارند که از 

المعارف تشیّع میباشد درحدود صد جلد کـه شـرح حـال  الشیعه است که درحقیقت دائرة مهمرتین آنها کتاب اعیان

الم و بزرگـان شـیعه از علمـاء و عرفـاء و الّسـ علیهم و ائمـه هـدی ول الّله صلّی اللّه علیه و آلـه و سـلّمرسحضرت 

حکماء و سالطني و سایر معروفني برتتیب تهجی ذکر شده و تا آنموقع که نگارنده سؤال نمودم بیست و یک جزء 

  .حطی رسیده بودند آن چاپ شده و بحرف حاء

ای هم دارند کتب دیگری  اند و رسالۀ عملیه نوشته علیه السّالم  الت حضرت سیدالشهداءکتابی هم در شرح حا     

آمـوزان  ای بنام محسنیه میباشد کـه در آنجـا دانش اند، یکی از خدمات ایشان تأسیس مدرسه نیز زیاد تألیف نموده

  .تحصیل میشوندال عالوه بر علوم جدیده علوم شرعیه نیز تحصیل میکنند و هر سال عدۀ زیادی فارغ

راجع بوضع شیعۀ دمشق و اجتماعات و مساجد و نماز جمعه پرسـیدم؟ جـواب دادنـد وضـعیت شـیعه خیلـی      

ها فقريترند، اجتماعات هم در مساجد مرتب  مند بآداب مذهبی میباشند وىل نسبت بسایر فرقه مرتب و همه عالقه

  .است و نماز جمعه هم میخوانیم

نماز جمعه یکی از بزرگرتین شـعائر اسـالمی اسـت کـه موجـب ظهـور عظمـت مسـلمني نگارنده عرض کردم      

میباشد و حق این است که شیعه در همه جا این شعار بزرگ را از دست ندهند و برفرض عدم وجوب باستحباب 

شام عمل کنند، ایشان نیز تصدیق داشتند و خودشان واجب میدانستند و بهمني جهت آنرا ترک نمیکردند و شیعۀ 

از این حیث بر شیعۀ ایران مقدم میباشند، راجع بطرز اذان پرسیدم؟ گفتند در اذان اعالمی باالی مأذنه اشـهد اّن 

                                                 
قمری در جبل عامل متولد تحصیالت اولیه را در وطن و بعداً بنجف  ۱۲۸۳سیدمحسن بن سید عبدالکریم اهل جبل عامل در سال - ۱

 ۸۸در  ۱۳۳۱مطـابق فـروردین مـاه  ۱۳۷۱الثانیـه  نمود و اجازۀ اجتهاد گرفته در شام سـکونت گزیـد و در اواخـر جمادیآمده و تکمیل 
  .سالگی بدرود زندگانی نمودند
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علی خريالعمل را هم از باب تقیـه جهـراً نمیگـوئیم لکـن در اذان نمـاز هـر دو را  گفته نمیشود و حیّ للّها علیاً وىل

  .سی حاضر نمیشوداز شیعه ک میگوئیم چون در اجتماعات نماز غري

خوانی داریم و از همـان کتـابی  خوانی پرسیدم؟ گفتند شبهای جمعه و یکشنبه در همني جا روضه راجه بروضه     

ام باید بخوانند که اخبار سقیمه یا ضـعاف  نوشته و تنقیح نموده علیه السّالم که در شرح حال حضرت سیدالشهداء

خوانی مفصـل میشـود  است خوانده نشود ایام عاشوراء نیز روضه یا برخالف مصالحکه مخالف با شئون مذهبی 

و حتی امسال یکدسته از هندیهای شیعه که دراینجا بودند از من اجـازه گرفتـه دسـتۀ مفصـلی تهیـه دیـده و نوحـه 

زنی داشتند و اظهار داشتند که من خودم باین امور عقیده نـدارم و راضـی نیسـتم و بشـیعیان اینجـا  خوانی و سینه 

  .اجازه نمیدهم وىل آنها چون از هند میهمان بودند نخواستم ردّ کنم

ام کـه ایـن قبیـل امـور  نگارنده عرض کردم که حقري هم راجع به قیام حسینی کتابی نوشته و در آن متذکر شده     

خوانی نیست و بلکه بعض آنها برخالف شـرع و مصـالح اسـالمی و مخـالف بهداشـت اسـت و بایـد  جزء روضه

لـه تصـدیق  و زوائد این شعار مهم را حذف کرد و آنرا بصورتی که مطابق شـرع و عقـل باشـد درآورد معظم حشو

  .نمودند، مذاکرات متفرقۀ دیگر هم شد و نیم ساعت بظهر خداحافظی نموده و بريون آمدیم

  

  قبر معاويه

را معرفی  علیه السّالم بن الحسني یحضرت علو  بن یزید که خود را از خالفت خلع نمود از آنجا بمقربۀ معاویة     

بن ابی سفیان رفتیم و نتایج ظلـم را دیـدیم کـه  کرد رفتیم، آنگاه برای تجدید لعن و لعن حضوری بسر قرب معاویة

چگونه شخصی که سالها در آن مملکت حکومت میکرده قرب او پر از کثافت است و با آنکه بیشـرت مـردم آنجـا از 

دانی و جای سگهای  ذلک توجهی بقرب او ندارند که مخروبه و مزبله از صحابه میدانند معاو تمجید نموده و او را 

الشام نیز همینطور ذکر کرده و حتی نوشته که قرب معاویـه پـیش عـوام بـه قـرب  ولگرد محل میباشد، در کتاب زیارات

در مّکـه اسـت، نگارنـده میگوید هود در یمـن مـدفون و بقـول بعضـی هودنبی معروف است آنگاه آنرا ردّ نموده 

 همیگویم همان وضع منحوس آنجا بهرتین دلیل است براینکه قرب معاویه است و حتـی شـنیده شـده کـه چنـد مرتبـ

قـرب معاویـه ! اند آوری شده که مقربۀ او را تعمري کنند وىل تاکنون معلوم نیست بچه علت موفق نشـده اعاناتی جمع

واقع است و قرب دخرت او و چند نفر دیگر از بستگان او ) النفاشات زقاق(در پشت جامع اموی در کوچۀ نقاشات 
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نیز در آنجا است و آن محل مانند منزل و دارای صحنی است که پر از کثافات اسـت و قـرب در اطـاقی واقـع شـده 

  .است

عصـر  بعدازظهر چون هوا خیلی سرد بود بريون نرفتیم و روز بعد هم در داخل شهر بگردش مشـغول بـودیم و     

تا انتهای خـط کـه دامنـۀ کـوه و مشـرف بـر تمـام شـهر و با تراموای برقی خط موسوم به مهاجرین حرکت کرده و 

بسیار با صفا است رفتیم و قدری گردش نموده و از منظرۀ زیبـای شـهر اسـتفاده کـردیم سـپس اول غـروب بشـهر 

  .مراجعت نمودیم

ه مسجد خیلی بزرگ مفصل و با شکوهی اسـت رفتـیم، حـوض سلیم ک روز بعد که یکشنبه بود به تکیه سلطان     

بزرگی در صحن مسجد واقع شده و از فوارۀ آن همیشه آب جاری است، اطاقهای اطراف آن برای طالب علـوم 

  .است و قسمتی از آن وصل بدانشکدۀ حقوق میباشد

ــع      ــتم ربی ــی هش ــه در ممالــک عرب ــن روز ک ــات صــحیحه روز ای ــابر روای ــود بن ــام  االول ب ــت حضــرت ام رحل

فداه هرساله درین روز مجلـس  علیشاه روحی است و حضرت پدر بزرگوارم آقای صالح علیه السّالم عسکری حسن

سوگواری مفصل و توّسل بآنبزرگوار در مزار متربک سلطانی بیدخت منعقـد میکننـد ازیـرنو مـا نیـز در آنجـا ایـن 

علیهاالسّالم مشـرّف شـدیم و  یه بزیارت قرب حضرت زینبقسمت را درنظر داشتیم و برای عرض تسلیت بقریۀ راو

تهیه نموده بودند عکاسـی آورده و در آنجـا جلـو  صالحی محل قرب پدر را پیدا کرده و سنگ قرب چون آقای ملک

علیهاالسّالم عکسی از سنگی که تهیه نموده بودند برداشتیم و پس از زیارت و خواندن  درب حرم حضرت زینب

  .ر بشهر مراجعت کردیم و پس از آن در بعض قسمتهای شهر گردش نمودیمنماز ظهر و عص
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  لبنان

  

  بعلبك

االول بحساب ایران و نهم بحساب ممالک عربی و بیست و دوم بهمن بود با  که هشتم ربیعصبح روز دوشنبه      

تـداء بطـرف بعلبـک اتومبیل سواری از دمشق بقصد بريوت که یکصد و نُه کیلومرت فاصله دارد حرکـت کـردیم، اب

رفتیم و راه این شهر در نزدیک جبال لبنان از راه بريوت جدا میشود و بطرف شمال مريود و فاصلۀ دمشق تا آنجا 

  .بقدر فاصلۀ تا بريوت است، ساعت ده وارد بعلبک شدیم

زمـان  بعلبک شهریست کوچک و زیبا در دامنۀ کوه واقـع شـده و هـوای آن سـرد اسـت، ابتـدای بنـای آن در     

فنیقیها بوده و بعضی هم بنای آنرا بزمانهای قبل از طوفان نسبت داده و بلکه بعضی آنـرا نخسـتیم شـهری کـه در 

تاریخ (اند که قابیل پس از آنکه هابیل را کشت آنجا را برای حفظ خود بنا نهاد  اند، و ذکر کرده دنیا بنا شده گفته

ده شد وىل اکنون بآبادی سابق نیست لیکن خیلی با صـفا و بتدریج برعظمت و وسعت آن افزو) ۴۷بعلبک ص 

و دارای مناظر زیبـا اسـت و از شـهرهای ییالقـی لبنـان محسـوب میشـود، جمعیـت آن بطوریکـه در کتـاب تـاریخ 

بعلبک مینویسد مطابق آمار یکهزار و نهصد و بیست و یک میالدی چهل و دو هزار نفر است که بیسـت و شـش 

و پنجهزار نفر سنّی و بقیه مسیحی میباشند و چون اکثریت در آنجا با شـیعه اسـت ازیـرنو  هزار و پانصد نفر شیعه

در آداب مذهبی خود چندان تقیّه ندارند و این آمار مربوط بچندین سال قبـل اسـت و اکنـون جمعیـت آن خیلـی 

  .زیادتر شده است

ز دو کلمه میباشد یکـی بعـل کـه نـام بتـی بعلبک همانطور که گفتیم شهریست بسیار قدیمی و این نام مرکّب ا     

است که خدای فنیقیها است و دیگری بک که نام اصلی شهر بوده است و قلعۀ خیلی قدیمی بزرگی دارد کـه از 

مهمرتین آثار تاریخی قرون قدیمه است و منظور ما از رفنت بعلبک مشاهدۀ همان قلعه بود و تاریخ مفصّلی بـرای 

ن قلعه هم در آنجا مذکور است و نگارنده بطور مختصر و خالصه آنچـه را مشـاهده و شرح آ ۱بعلبک نوشته شده

  .کردیم و راهنما شرح داد مینویسم

                                                 
  .این کتاب تألیف میخائیل موسی الوف البعلبکی است که اتفاقاً در همان روز ورود ما فوت کرده بود- ۱
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ها قریب سیصد سال در آنجا مشغول ساختمان  ها و بیزانت ها و رومن این قلعه بطوریکه راهنما میگفت فنیقی     

گفتنـد سـاختند و در آنجـا عبـادت میکردنـد و مجسـمۀ ها مجسمۀ خدای بزرگ را که بعـل می بودند، ابتدا فنیقی

ها در اوائل میالد دو معبد در آن قلعه بنا کردنـد، یکـی معبـد  را که خدای شمس بود ساخته بودند و رومن۱ژوپیرت

  .خدای زیبائی و عشق۲خدای خمر و دوم ونوس) باخوس(بکیس 

های کوچکی بجای  مرت بوده وىل فعالً خراب شده و پله ۵۰هائی باال مريویم که طول آنها  در موقع ورود از پله     

آن ساخته شده است وارد قلعه که شدیم در دو طـرف دو اطـاق بـزرگ سـاخته شـده کـه میگوینـد در اول اسـالم 

بدستور ابوعبیده جرّاح برای دفاع از قلعه ساخته شده سپس از در وارد قلعـه شـدیم عمـارت خیلـی وسـیع شـش 

در اطـراف ایـن عمـارت سـاختمانهای سـنگی و نقاشـیهای خیلـی . بهومسـدّس میگوینـد ای دیدیم که آنـرا گوشه

مانــده و بعضــی هــم  ظریــف از ســنگ شــده و دوازده معبــد بــزرگ در اطــراف آن اســت کــه بعضــی از آنهــا باقی

  .سنگهای مسقف آن که دارای حجاریهای خیلی ظریف است افتاده و آثار کمی باقی است

ها نیز همني عمارت بـوده کـه در بـاالی معبـد  گ بوده و محل بعل خدای بزرگ فنیقیاین عمارت معبد بزر     

از جای خود تکـان خـورده ) ۱۹۱۸-۱۹۱۴(الملل اوّل  نصب بوده وىل بطوریکه راهنما میگفت در زمان جنگ بني

آنـرا بمـا و افتاده و توسط آلمانیها در یکی از معبدهای اطراف آن عمارت گذاشـته شـده و اکنـون بـاقی اسـت و 

قریباً محو شده است، از آنجا وارد محوطه مربع وسیعی شدیم کـه آنـرا تنشان داد و بزرگ نیست آثار صورت هم 

  .گفتند بهوکبري می

در اطراف این عمارت صد و هشتاد ستون از سنگ مرمر بوده که بعضی از آنها بجـای خـود بـاقی و بعضـی      

مـرت و نـیم و قطـر آنهـا یکمـرت و نـیم اسـت در وسـط هـم توسـط  افتاده و شکسته است ارتفـاع هـر سـتون هفـت

قسطنطني کبري رومی کلیسائی ساخته شده بود و بنام معبد بیزانتی معروف بوده و اکنون بواسطۀ زلزله که در اوائل 

قرن هفتم هجری واقع شد خراب شده و آثاری از آن نمانـده اسـت فقـط سـنگهائی از آن بـاقی اسـت کـه دارای 

  .تني است و بعضی از آنها جدید است بعضی هم میگویند از زمان قسطنطني کبري استخطوط ال

در این عمارت خدای بزرگ همان بعل بوده و سیصدوشصت و شش خدای کوچـک دیگـر هـم در اطـراف      

ها  بوده که مطابق عدد ایّـام سـال هـر روز یکـی از آنهـا را عبـادت میکردنـد و مجسـمۀ بعضـی از آنهـا بـر سـقف
                                                 

 ).۵۴و تاریخ بعلبک ص  ۱۸۰قاموس کتاب مقدس ص (اند  آفتاب گفته بعضی هم همان بعل را نام خدای- ۱
۲ -(Venus) رومیان آنرا آفرودیت مینامیدند.  
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  .داستپی

بـوده محلـی اسـت کـه در آنجـا بـرای خـدای ) بعل(در وسط این عمارت رو بمغرب که محل خدای بزرگ      

بزرگ قربانی میکردند و در دو طرف عمارت دو حوض بزرگ است که قربانیها را در آنجا شست و شو میدادند 

  .ه استو تطهري مینمودند و در روی سنگهای اطراف حوض هم حجاریهای خیلی ظریف شد

بینیم تا بعمارت باال مريسـیم کـه بیسـت و  هائی بطول پنجاه مرت می از این عمارت بطرف مغرب که مريویم پله     

چهار مرت نسبت بعمارت پیش ارتفاع دارد و اینجا محل ژوپیرت خدای شمس بوده که مجسمۀ آنرا از طال سـاخته 

لملل اول آنرا بربلن بردند و اکنـون در مـوزۀ بـرلن موجـود ا در جنگ بنيبودند و بطوریکه راهنما میگفت آلمانها 

  .است

این عمارت پنجاه و دو ستون داشته که در اطراف آن واقع بوده در قسمت طوىل در هر طرف هفـده سـتون و      

مانـده و  در قسمت عرضی هر طرف نه ستون داشته که تمام آنها از سنگ و اکنون شش ستون برجـای خـود باقی

هزار و هفتصدو پنجاه و نه میالدی افتاده و فقـط قطعـات آنهـا دیـده میشـود، هـر سـتونی  زلزلۀ سال یکبقیه در 

مرکب از چهار قطعه یک قطعه در زیر است و سه قطعه هم برتتیب روی آن قرار گرفته و در باال هـم روی سـتونها 

خیل ظریـف دیـده میشـود کـه کمـرت اند و در روی آنها حجّاریهای  را سنگ گذاشته و مانند سقف بهم وصل کرده

نظري دارد، روی آنها هم مقابل هر ستونی مجسمۀ شريی بوده که اکنون افتاده و فقط صورت یک شـري کـه افتـاده 

  .سالم مانده است

قطر هر ستون دو مرت و بیسـت و سـه سـانتیمرت و ارتفـاع تـا محـل سـقف بیسـت و یکمـرت و تـا بـاال بیسـت و      

آهن گذاشـته و آنهـا را  عات ستونها سه سـوراخ کوچـک گذاشـته شـده کـه وسـط آنـرا میلـۀچهارمرت است و در قط

انـد و بطوریکـه راهنمـا میگفـت  اند و سـپس دور آنـرا بـا آهـک و امثـال آن مسـتحکم نموده بهمدیگر وصل کرده

  .ساختمان این بنا قریب پنجهزار سال پیش بوده است

م و در پـای سـتونها و مجسـمۀ شـري کـه افتـاده بیادگـار مسـافرت بعلبـک هائی بطرف پائني رفتی از اینجا از پله     

عکسی برداشتیم سپس بمعبد بکیس خدای خمر رفتیم، این معبد در قسمت جنوبی عمارت نامربدۀ سـابق اسـت 

  .ها ساخته شده وىل جزء همان قلعه است و در قرن اول میالدی توسط رومن

م بدرب معبد مريسیم، این درگاه خیلی مرتفع و وسیع است در اطـراف آن های معبد بکیس که باال رفتی از پله     



۱٤۸ 
 

های کوچکی از خدّام معبد است که هرکدام خوشۀ انگور برای تهیه شراب برای خداونـد در  روی سنگها مجسمه

دارند، باالی ایوان در وسط مجسمۀ بکـیس خـدای شـراب و پهلـوی آن عالمـت فـتح و ظفـر کـه عالمـت  دست

  .رومن بوده نقش شده و طرف چپ خراب شده و عالمت آن معلوم نیسترسمی دولت 

در صدر معبد قسمت باال که چند پله میخورد هراکلیوس کرسی سلطنتی ساخته بوده کـه اکنـون خـراب شـده      

  .ها مجسمۀ دخرتانی است که در آنجا رقص میکردند است، در اطراف این پله

ی ایوان شکست پیدا کرده و او دستور داد آهنی بني دو سـنگ جـا داده و بـا وس باالاندر زمان امرپاطور کالی     

آهنـی توسـط فرانسـویان  وسائل ساختمانی محکم کردند و اکنون نیـز آن آهـن بـاقی اسـت وىل بـاالی آن اخـرياً 

  .نصب شده است

نها در قـرن در اطراف معبد بکیس پنجاه ستون بوده که بعضـی برجـای خـود بـاقی اسـت و یکـی از آن سـتو     

هیجدهم میالدی که زلزلۀ شدیدی شد تکان خورده و روی دیوار معبد افتاده و اکنون نیز بهمان حال باقی اسـت 

و در باالی سقف ایوانهای اطراف که روی ستونها قرار دارد سیصدو شصـت و شـش مجسـمۀ کوچـک خـدایان 

  .روزانۀ رومنها است

ده که میگویند توسط ابوعبیده جرّاح برای محبوسني سـاخته شـده هائی ساخته ش نزدیک معبد بکیس زیرزمني     

و روی آن نیــز اطــاق بزرگــی اســت کــه هفــت غرفــه دارد و منافــذی هــم بخــارج دارد کــه بــرای دفــاع از قلعــه و 

بخارج تهیه شده و در گوشۀ آن جای تاریک گودیست که برای اعدام مجـرمني سـاخته شـده اسـت وىل  ترياندازی

  .بابی عبیده جراح نیست این قسمت مربوط

های معبد تا پشت بام هفتـاد و شـش پلـه دارد و  های پشت بام هم نزدیک همان اطاق است و از پایني پله پله     

ر زیـادی از آن بـاقی ثـالدین ایّوبی نیز در مغرب مسـجدی سـاخته و اکنـون ا مشرف بر شهر بعلبک است، صالح

  .نمانده و باهمیّت مسجد قلعۀ حلب نیست

در زیر قلعه هم تونلهائی کنده و ساخته شده که در بیشرت اطراف قلعه هست و یک قسمت از آن بطرف خارج      

مريود که درب خروجی قلعه میباشد و این قلعه در عظمت کمرت نظري دارد و بطوریکه راهنما میگفت قوم ثمود نیز 

مربـوط بسـاکنني آن قلعـه  ن احسن الخـالقنياتدعون بعال و تذوردر آنجا بوده و عبادت بعل میکردند عبارت 

بوده است و مشاهدۀ این قبیل بناها موجب عربت بینندگان نیز میشـود و انسـان را بیـاد خـالق متعـال کـه بـاقی و 
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  .پاینده است میآورد

سپس از آنجا بريون آمده و مسـجد ابوعبیـده را کـه اکنـون خـراب شـده و فقـط سـتونهای آن و آثـار مختصـر      

از آن باقی مانده دیدیم و این همان مسجدیست که شیخ بزرگوار سعدی شريازی در آن نطق کرده و مورد  دیگری

  .تجلیل و احرتام مردم واقع شده و شرح آن در گلستان مذکور است

یکی از مساجدی که در بعلبک هست و در تصرف شیعه میباشد مسجد خولـه اسـت کـه میگوینـد بنـام خولـه      

وسـلّم موقـع رفـنت  وآله علیه لّلها است کـه پـس از واقعـۀ کـربال چـون اسـرای آل محمّدصلّی ه السّالمعلی دخرت حسني

بـود از دنیـا رفـت و در همانجـا مـدفون  علیه السّـالم بدمشق به بعلبک رسیدند خوله که طفـل کـوچکی از حسـني

ساخته شده و مقـربۀ سـاداتی کـه  گردید و اکنون مزار او مورد احرتام شیعه میباشد و متصل بدان مسجدی بنام او

  .خدّام آن مقام میباشند در درب همان مسجد است و ما برای زیارت قرب خوله و دیدن مسجد رفتیم

های رومان محلی است بنام مـزار الیـاس پیغمـرب کـه اکنـون در تصـرف  دریک قسمت از شهر نیز دربني خرابه     

  .ی قدیم در آن محل دیری برای آنحضرت بوده استها مسیحیان میباشد و بعضی میگویند که در زمان

سپس برای خوردن ناهار به مطعم حاجی علی عجمی که اصالً ایرانی و متولد بعلبک میباشد و بسیار خلیـق      

و مهربان است رفتیم و چون خود را قبل از رفنت بقلعه معرفی کرده بودیم بمناسبت ایرانی بودن نهایت محبـت و 

  .ذاهای او هم تماماً خوب بود و خیلی خوش گذشتاحرتام کرد و غ

بشهر رَیّاک کـه قشـون فرانسـوی در  سه ساعت و نیم بعدازظهر پس از خواندن نماز حرکت کردیم دربني راه      

این قریه نیز . ای موسوم به ابله رسیدیم آنجا هستند رسیدیم و در رفنت به بعلبک نیز از آن عبور کردیم، سپس بقریه

و این آبادیها تمامـاً از بني راه است با صفا و ساختمانهای آن جدید است سایر آبادیها که در سوریه و لبنان مانند 

الملل اخري دولت فرانسه بسورّیه و لبنان استقالل داده و دو جمهوری سـوریه و  لبنان است چون بعد از جنگ بني

ها نیست، پایتخـت سـوریه دمشـق و پایتخـت لبنـان لبنان تشکیل شده وىل حدود گمرکی و مقررات گذرنامه بني آن

سـوریه، : نظر کمیسـر فرانسـه بـود از اینقـرار بريوت است در زمـان فرانسـه در آنجـا چهـار حکومـت محلـی تحـت

  .الدّروز، منطقه العلوبني، لبنان وىل اکنون دو منطقه جبل الدّوروز و علویني جزء سوریه است جبل

آور اسـت و عمارتهـای آن در  شهر در دامنۀ کوه واقع و خیلی باصـفا و بهجـت سپس بشهر زحله رسیدیم، این     

بهره نیستند و فاصلۀ بني آنجا و  دامنۀ کوه منظرۀ خیلی خوبی را تشکیل داده و مردم آنجا نیز از حسن و جمال بی
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  .بعلبک بیست و هشت کیلومرت است

و ایـن کـوه از بهـرتین کوههـای بـا صـفا و الی کـوه واقـع از آنجا عبور کرده و آبادی بعد شتورّه بود که در بـا     

دارای مناظر طبیعی زیبائی میباشد، آبادی دیگری هم بنام مرجات در باالی کوه واقع است و موقع پایني آمدن از 

و بعـد عاریّـا اسـت کـه کوه قریۀ صوفر دربني راه و بعد از آن حمدون و بعد از آن عـاىل بفـتح الم و سـکون یـاء 

  .و مشرف برآن میباشد و دارای منظرۀ بسیار با صفا و بهجت افزاست ه بريوتمتصل ب

  

  بيروت

چی بـورس را پیـدا کـرده او  ساعت سه و نیم بعدازظهر وارد بريوت شده و ابتداء حاج عباس اصفهانی قهـوه     

هتــل های خــوب را نمیدانســتیم براهنمــائی او بــه  خیلــی اظهــار محبــت نمــود و چــون خودمــان مهمانخانــه

  .پنجم واقع شده رفتیم و در آنجا منزل نمودیمالربج در طبقۀ  الکربی که در گوشۀ میدان معروف بساحة خدیویّه

بريوت از شهرهای بزرگ و آباد خاورمیانه و از مهمرتین بنـادر دریـای مدیرتانـه اسـت و تأسیسـات بنـدری و      

شئون آن حکمفرماست و چـون در بهـرتین نقطـۀ در تمام تشکیالت شهری آن خیلی مرتب و مظاهر تمدن جدید 

  .ساحل مدیرتانه قرار گرفته راه دریائی بني آسیا و اروپا و امریکا است

دقیقه و انحـراف قبلـه از جنـوب بمشـرق  ۵۴درجه و  ۳۳درجه و سی دقیقه و عرض  ۳۵طول جغرافیائی آن      

ثانیـه و ظهـر حقیقـی تقریبـاً  ۲دقيقـه و  ۲۷جـه و در ۱۵ثانیه و اختالف طول با طهران  ۳۳دقیقه و  ۸درجه و  ۱۸

  .یکساعت و دو دقیقه پس از طهران است

های آسیا بشمار مريود و هر ساله عـدۀ زیـادی دانشـجو از  دانشگاه بريوت نیز از معروفرتین و بهرتین دانشگاه     

  .زیبا هستند سایر کشورهای خاوری برای تحصیل بدانجا مريوند، مردم لبنان غالباً خوش هیکل و

کم اسـت عمـارت عمارت بريوت غالباً چهار طبقه و پنج طبقه است شش طبقه نیز دارد و کمرت از چهار طبقه      

هتل خدیویّه الکربی در طبقۀ پنجم واقع شده و با آسانسور باال مريفتیم، طبقۀ پائني آن که طبقۀ چهارم است هتـل 

های خیابان  بقۀ زیر آن هتل قصرالملوکی قرار گرفته و طبقۀ اوىل مغازهبريوت الکربی و ط۱بسفور و پایني آن لوکندۀ

  .است

                                                 
 .لوکنده معرب لقانطه است چنانکه کلمه اوتیل معرب هتل میباشد- ۱
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پس از خواندن نماز و رفع خستگی بريون آمده و در شارع اُلنُبی پیش آقای حسن مکتبـی تـاجر فـرش کـه از      

ــا ــد و مردم ــت و همراهــی نمودن ــت محب ــرادر دیگرشــان نهای ــان و دو ب ــیم و ایش ــاىل اصــفهان میباشــد رفت ن اه

اخالق و با محبتی میباشند، سپس با آقا سید حسني هندی تاجر فرش که از طهران با آقای شیدانی آشـنائی  خوش

داشت مالقات کردیم و چون آمدن ایشان را با تلفون باو اطالع دادند آمد و خیلی مالقات گرم و صمیمانه نمود 

اصالً اهل هند وىل متولد کاظمني است فارسی  اخالق ایشان نیز جوانی است خوشو با ما نیز خیلی محبت کرد، 

النبی اسـت در طبقـۀ سـوم میباشـد،  هم خوب میداند و حجرۀ تجارتی ایشان در شارع مطـران کـه نزدیـک شـارع

ژرژ را کـه از بهـرتین  سپس با ایشان بريون آمده و برای گردش بکنار دریای مدیرتانه رفتـه و هتـل نرمانـدی و سـن

ین هتلها بعضی از خودشان خوراک نیز دارند که بایـد مسـافر در همانجـا صـرف کنـد و هتلهاست دیدن نمودیم ا

بعضی خوراک ندارند و برای مسلمني مخصوصاً ایرانی که بخوراکهای شرقی آشناتر است هتلهائی کـه خـوراک 

اول میباشـند  ژرژ از قسـم تر میباشد و هتل نرماندی و سن ندارند و مسافر در شام و نهار باختیار خود است راحت

  .الکربی میباشد ازایرنو ما بآنجا نرفتیم درصورتیکه خیلی بهرت و با صفاتر از خدیویة

صبح روز بعد بمالقات آقای مکتبی و آقا سیدحسني رفته و از آنجا بسـفارت ایـران رفتـیم، وزیرمختـار ایـران      

ی مــدیرکل آن وزارتخانــه بــوده و آقــای مســعود معاضــد بــود کــه از رجــال برجســتۀ وزارت خارجــۀ ایــران و مــدت

اند، و برای نگارنـده از طـرف وزارت خارجـه معرفـی نامـه نوشـته  مأموریتهای سیاسی دیگر نیز در خارجه داشته

شناختند لذا نهایت محبت و مهربانی نمودند و بیشـرت از یکسـاعت در آنجـا  شده بود آقای مشريالسلطنه را نیز می

سخن بميان آمده ايشان اظهار داشتند كه مد ازجمله راجع باهمیّت قلعۀ بعلبک بودیم و مذاکرات مختلف بمیان آ

جمشید یک شـهر  جا یک قلعۀ سنگی است وىل تخت چون اینتخت جمشيد بمراتب مهمرت از قلعۀ بعلبك است 

سنگی است و گفتند عالقۀ من به بعلبک فقط از جهت این است که سعدی بدانجا مسـافرت نمـوده و در جـامع 

  .بک نطق غّرای بلیغی کرده که همۀ مردم نسبت بدو احرتام و تجلیل نمودندبعل

سپس از آنجا بريون آمده و برای صرف نهار بمطعم حاجی علی معروف بمطعم علی که لـب دریـا و کارکنـان      

  .آن مسلم میباشند و جای نظیف خوبی است رفتیم

آن که خارج شهر است رفته و در آخر خط پیاده شـده و سپس تراموای برقی نمرۀ یک سوار شده تا آخر خط      

جا پر  وظ شدیم، همهظدر زمینهای سبز و خرّم مدتی توقف نموده از مناظر با صفای آنجا و از اوضاع طبیعی مح
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جا پیـدا و  جای خاىل نه در کوه و نه در بیابان دیده نمیشود و زیبائی طبیعت و جذابیت آن در همه از سبزه و هیچ

  :سعدی بزرگوار فرماید ن و برای سالکان راه خدا نیز از بهرتین وسائل تذکر و توجه است کهنمایا

ـــیار ـــر هوش ـــبز در نظ ـــان س ـــرگ درخت  ب
  

 هر ورقش دفـرتی اسـت معرفـت کردگـار 
  

سپس از آنجا مراجعت نموده و در حجرۀ آقا سیدحسني نماز خوانده بعداً با ایشان بريون آمده تراموای خط       

وار شده بکنار دریا رفتیم و نماز مغرب و عشاء را در آنجا خواندیم والحق خیلـی بـا صـفا و مفـرّح بـود و را س ۲

هرچند در ایران نیز مازندران همینطور است وىل بخوبی جبال لبنـان و شـهر بـريوت نیسـت زیـرا در اینجـا منـاظر 

بـدریا دسـت بدسـت هـم داده و بـر  زیبای طبیعت با زیبائیهای مصنوع بشر و گلهـای رنگارنـگ و نزدیکـی کـوه

اند و ما تا ساعت دو از شب در همانجا بودیم و از لطافت هـوا و مهتـاب و خـروش مالیـم دریـا و  زیبائی افزوده

  .مند شدیم ها و کوهها و چراغهای شهر بهره دیدن سبزه

  

  طرابلس

ه طرابلس شام گرفتیم و ساعت یـازده از مهمانخانه بريوم آمده و بلیت برای رفنت ب) چهارشنبه(صبح روز بعد      

با اتوبوس بطرف طرابلس حرکت کردیم، جادۀ بني بريوت و طـرابلس تمامـاً از کنـار دریـا و دامنـۀ کـوه و از روی 

افزاسـت و راه کنـار دریـا در  بسـیار بـا صـفا و بهجت ها و وسط باغهای مرکبات و موز و غريه عبور میکند و سبزه

هـای جبـال لبنـان و کنـار دریـای مدیرتانـه در دنیـا  ام منظره و بطوریکه شنیده را ندارد مازندران صفا و روح اینجا

نظري است و مخصوصاً جادّه طرابلس خیلی باصفا است و تمام آن آبادی است و در یک قسمت جادّه از کوه  کم

ه ناصرخسرو در سفرنامۀ باال رفته و از تونلی که قریب پانصد مرت است عبور میکند تا بطرابلس رسیدیم و بطوریک

اکثـر حنفـی «: السیاحه مـذکور اسـت کـه اند وىل در بستان خود مینویسد اهاىل آنجا در زمان او شیعه مذهب بوده

  .وىل فعالً مذاهب مختلفۀ دیگر نیز در آنجا وجود دارد» مذهب و دیگر نصارایند

شـهر جونـد نسـبتاً بـزرگ و زیبـا اسـت  بني بريوت و طرابلس دو شهر است، یکـی جُونـد و دیگـری بَـرتون و     

البوار و عقیبه و شـکّا میباشـد و فاصـلۀ بـني بـريوت و طـرابلس در حـدود : قصبات و قراء نیز زیاد است، ازجمله

یکصدو ده کیلومرت است و قبالً جزء سوریه بوده وىل اکنون ضمیمۀ لبنان میباشد و ما دو ساعت بـني راه بـودیم و 

دیم و از همـان موقـع بارنـدگی بشـدت شـروع کـرد و مـا ابتـداء مغـازۀ آقـای دوالن یکساعت بعـدازظهر وارد شـ
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مرعوش را که تاجر فرش و از آَشنایان آقای شیدانی بود پیدا کردیم و ایشان نیز خیلـی محبـت نمـوده و در مـدت 

ایشـان بـودیم و جا گردش دادند و نهار هم در مهمانخانه مهمان  توقف در طرابلس همیشه با ما بوده و ما را همه

شب هم در منزل دعوت کردند، آقای دوالن تاجر فـرش اسـت و در طهـران حجـرۀ تجـارتی دارد و خـود سـاکن 

طهــران و بــرادرش در طــرابلس نماینــدگی ایشــان را دارد و چنــد مــاهی بــود کــه خودشــان بــرای رســیدگی کارهــا 

  .بطرابلس آمده بودند و این نیز حسن تصادف بود

ایشان بهمراهی ایشان به هتل طرابلس پاالس رفته و در آنجا منزل نمودیم سـپس بـرای نهـار پس از مالقات      

به مطعم رفته مهمان ایشان بودیم و پس از آن با اتومبیل در شهر گردش کرده و تا قلۀ کوه که عمارت شهر تا آنجـا 

دریـا و از طـرف دیگـر جنگلهـای  از طرفی منظرۀ شهر و! امتداد دارد رفتیم و حقیقةً منظرۀ زیبای مفرّحی داشت

های زیتـون بـزرگ تشـکیل شـده بـود و طـرف دیگـر آن  با صفا که تمام دامنۀ کوه را تا باال فراگرفته و از درخت

کــه پــایني آمــدیم قلعــۀ طــرابلس را کــه بیشــرت آن توســط  باغهــای مرکبــات، خیلــی مهــیّج و بــا روح بــود و موقعی

مقابـل قلعـۀ حلـب و   چون تاریک شده بـود مفصّـل ندیـدیم لـیکن درالدین ایّوبی ساخته شده دیدیم وىل صالح

  .بعلبک قابل اهمیّت نیست

دراین موقع هوا تاریک شده و چراغهای شهر بر زیبائی منظرۀ آن افزوده بود ویژه درآن شـب کـه در عـراق و      

ت آن شـب را شـب تولـد االول بـود و اهـل سـنّ سوریه و لبنان و مصر جشن گرفته بودند چون شب دوازدهم ربیـع

ــد و در آن شــب در همــه وآله علیه لّلها صلّی حضــرت رسول ــه و در طــرابلس  وســلّم میدانن جا جشــنهای مفصــل گرفت

  های مساجد را چراغان مفصّل کرده بودند  مناره

  

  )ص(جشن تولد پيغمبر

ر مــدح حضــرت و مصــر قصــائد زیــادی دو روز دوازدهــم تعطیــل رســمی بــود و رادیــوی بــريوت و دمشــق       

چنني شرح حال حضرت را گفتند و اهمیّت و عظمـت  وسلّم و فضیلت آنروز خواندند و هم وآله علیه للّها صلّی رسول

های آنجا نوشـتند کـه  ها تعطیل کردند و روزنامه دیانت اسالم را بیان نمودند و در همه جای شهر در آن روز مغازه

امسـال جشـن گرفتـه نشـده و از جشـن آنسـال خیلـی تمجیـد هفت سال است بمناسبت تصادف بـا جنـگ ماننـد 

  .نمودند
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االول  در تولّد آنحضرت هم بني شیعه و سنّی اختالف اسـت و قریـب باتفـاق شـیعه تولـد را در هفـدهم ربیـع     

میدانند و کلینی در کافی دوازدهم ذکر نموده و اکثریت اهل سنّت هم دوازدهم را روز تولد میگویند و بعضـی از 

اند وىل مشهور قریب باتفاق بني آنها همان دوازدهم است  االول بعضی هم هشتم رمضان ذکر کرده ها هشتم ربیعآن

االول میدانند وىل بتولد بیشرت اهمّیـت میدهنـد زیـرا  و هرچند اهل سنّت رحلت آنحضرت را هم در دوازدهم ربیع

حنیف را ظاهر نمـود وىل چـون آنحضـرت ظهور شخصیت او در این عالم آن محیط فاسد را عوض کرده و دین 

  :مطابق فرمایش مولوی

 مصـــطفی را وعـــده کـــرد الطـــاف حـــق
  

ــــن ســــبق  ــــو نمــــريد ای ــــريی ت  گــــر بم
  

زندۀ جاوید است و نام او از بني نمريود ازیرنو مرگ ظاهری او درحقیقت در نفـوذ معنـوی او تـأثريی نـدارد      

  .ازیرنو والدت او را مهمرت میدانند

چــون منظــور از جشــن و ســوگ مــذهبی تــذکر صــفات و اخــالق پســندیدۀ بزرگــان و آنهــا را سرمشــق  والبتــه     

توانیم بگوئیم از نظر مذهب در علت غـایی سـوگ و جشـن فرقـی نیسـت، پـس در ایـن  قراردادن است ازیرنو می

بـائی و و چراغـانی آن شـب زی. قبیل روزها خواه جشن بگريیم و خواه سوگ فرقی نـدارد و منظـور توسـل اسـت

  .منظرۀ شهر را از دامنۀ کوه خیلی زیادتر نموده بود

پس از مراجعت و خواندن نماز در حجرۀ آقای دوالن برای شام بمنزل ایشان رفتیم و پدر خانم و برادر خانم      

ایشان هم بودند و خیلی محبت و مهربانی نمودند، ساعت ده از آنجـا بـه مهمانخانـه آمـدیم و بـاران هـم درایـن 

  .دت بشدت میباریدم

قسمتهای شهر و دیدن سـاختمانهای  روز بعد پس از استحمام در مهمانخانه، آقای دوالن ما را بگردش سایر     

وارد بـريوت  ۵بعدازظهر حرکت کرده سـاعت  ۳اسکله و بندر بردند و پس از صرف نهار و خواندن نماز ساعت 

ز آن تا موقع گذشنت از خاک فلسـطني مرتـب بـاران میآمـد و هم چنني روز بعد او شدیم و این شب، و روز و بعد 

بطوری رعد و برق و باران بود که نظري آن در ایران کمرت دیده شده، روز بعد با همان باران زیـاد صـبح بمالقـات 

پـول (حاج عباس و آقای مکتبی و آقاسیدحسني رفتیم و مشغول تهیۀ مقدمات حرکت بمصر و تبدیل پول سـوریه 

ه نامیده میشود و هر لريه صد غروش میباشد و درآنموقـع هـر هشتصـد وهشـتاد و پـنج غـروش تقریبـاً بـا سوریه لري

بپول مصر بودیم و پول مصر جینه نامیده میشود و هرجینه را بـا نهصـد و سـه غـروش ) یکدینار عراقی مطابق بود
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گویند و هر پیاسرت ده ملیمه است که سوری تبدیل نمودیم و هر جینه ده پیاسرت است که هر پیاسرت را غروش هم می

  .هر جینه هزار ملیمه است و هر پیاسرت در حدود سی شاهی ایرانی میشود

بشدت میبارید توقف زیادی ننموده و  عصر با تراموای خط سه بخارج شهر برای گردش رفته وىل چون باران     

رپیـال رفتـیم و ایـن هتـل بهـرت از هتـل برگشتیم و چون شب در مهمانخانۀ سابق خوش نگذشت شب بعد بهتل ام

  .تر بود سابق بود و در آنجا خوش گذشت اطاقها هم نظیف
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  بسوي مصر

  

  حركت از بيروت

سواری بطرف حیفا حرکت کـردیم  صبح روز جمعه سیزدهم ساعت نه با آنکه بشدت باران میبارید با اتومبیل      

ار دریا عبور کرده و از شهر صیدا و صور که هـر دو در قـدیم و از جنگلها و باغستانهای زیبای اطراف بريوت و کن

و دومـی تقریبـاً پنجهـزار نفـر دارد ۱خیلی آباد بوده و اکنون دو شهر کوچک میباشند و اوىل در حدود ده هزار نفر

گذشتیم و ساعت یازده وارد ناقوراء سر حد لبنان شدیم و از بريوت تا آنجا قریب صدکیلومرت اسـت و قریـب سـه 

بع ساعت درآنجا برای ثبت تذکره و رسیدگی گمرکی توقف کردیم و بـاد بـا نهایـت شـدت میوزیـد و خیلـی بـد ر

گذشت از آنجا تا گمرک مرزی فلسـطني کـه مَشـارفی نـام دارد قریـب یـک کیلـومرت اسـت و ایـن محـل در جـای 

کـه از اتومبیـل پیـاده  موقعیمرتفعی که مشرف بر دریاست واقع شده و در آنجا بطوری باد سرد بشدّت میوزید کـه 

شدیم هرچه خواستیم از محل گمرک که باطاق ثبت تذکره روبجلو برویم باد مانع میشد و ما را برمیگردانیـد و بـا 

زحمت و مشقت زیادی این مسافت سی قدمی را پیمودیم و در آنجا نیز قریب سه ربع ساعت توقف نمـوده و از 

  .است و یکساعت و نیم بعدازظهر وارد حیفا شدیمآنجا تا شهر حیفا چهل و پنج کیلومرت 

کوه و کنار دریا واقع شده و شهر بسـیار زیبـائی اسـت وىل مـا چـون عـازم مصـر بـوده و در  این شهر در دامنۀ     

مراجعت قصد توقف داشتیم لذا توقفی ننموده و پس از صرف نهار بلیت خط آهـن گرفتـه سـاعت سـه و بیسـت 

ىل تهیـه کنـیم ازاینجهـت  دیم و چـون عجلـه داشـتیم و فرصـت نبـود نتوانسـتیم واگـندقیقۀ بعدازظهر حرکـت کـر

واگـن (ىل  نگذشت و اطاقهای معموىل درجۀ یک و دوی آن خوب نبود وىل ترن بغداد بحلب چون واگن خوش

رتاحت و در آن بود و ما بلیت آنرا گرفته بودیم اصالً قابل مقایسه با این ترن نبود و ایـن تـرن وسـائل اسـ) خواب

  .خواب نداشت باد هم میوزید باران هم میآمد از اینجهت خوش نگذشت

العني رسیدیم که از آنجا به یافا و تلّ حبیب که محل یهودیان است مريوند و  ساعت شش و نیم بایستگاه رأس     

ز نیم شـب عبور نموده قریب چندی بعد ا المقدس جدا میشود از ایستگاهی که خط آهن بیتساعت هشت و نیم 

                                                 
 .۵۷۲و صیدا ص  ۵۶۶قاموس کتاب مقدس ذکر صور ص - ۱
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الشرقیّة رسیدیم و پس از نیمسـاعت توقـف حرکـت  از مرز مصر عبور کردیم و ساعت هفت صبح باستگاه القنطرة

اسماعیلیه شدیم و هرچند وارد شهر نشدیم وىل شهر زیبائی بنظر آمـد، پـس از کرده ساعت هشت و سه ربع وارد 

الکبري و سـاعت ده  ساعت ده و ربع وارد التـلّ نیمساعت توقف از آنجا حرکت کرده ساعت ده وارد القصّاصني و

  وارد شدیم۱و پنجاه و پنج دقیقه به الزّقازیق رسیدیم و بیست دقیقه به دوازده به محطۀ بِنُها

  

  قاهره

االول بافق ایران مطابق بیست  االول بافق آنجا و چهاردهم ربیع ساعت دوازده و نیم روز یکشنبه پانزدهم ربیع     

 ۱۴درجـه و  ۳۰دقیقـه و عـرض آن  ۱۸درجـه و  ۳۱ماه وارد قاهره شدیم، طول جغرافیائی این شهر و هشتم بهمن 

درجه و ده دقیقـه و  ۲۰و اختالف طول آن با طهران ثانیه  ۳۶درجه و  ۴۳دقیقه و انحراف قبله از جنوب بمشرق 

  .دقیقه پس از طهران است ۲۱ثانیه است و ظهر حقیقی آن تقریباً یکساعت و  ۵۸

فـاطمی در سـال  للّـها این شهر متصل بشهر فسطاط واقع شده و توسـط جوهرصـقلی فرمانـدۀ سـپاه المعزلدین     

ایجاد شد و آنرا قاهره نامیدند که بمعنی غالب شـونده اسـت   للّها میالدی بنام المعزلدین ۹۶۹هجری مطابق  ۳۵۸

و شـهر فسـطاط بنهایت وسعت و عظمت رسید  لّلهرابام میگویند و در زمان الحاکم (Caire)و اروپائیان آنرا کائريه 

اول ورود به هتل ژنو کـه . که توسط عمروعاص در سال بیستم هجرت بنا شده از محلهای قدیم و کهنۀ شهر است

  .جنبۀ پانسیونی دارد رفتیم

بواسطۀ  ها مانند شهرهای مسیحیّت چیزی درنظر اول جلب توجه کرد این بود که قریب صدی هشتاد از مغازه     

یکشنبه تعطیل بود که بشهر اسالمی شباهت نداشت معلوم شد که مسلمني هم چون ارتباط بـا مسـیحیان دارنـد بـه 

تبعیت آنان روز یکشنبه را تعطیل میکنند، یهودیان هم که روز شنبه تعطیل دارنـد وىل مسـلمني اهمیّـت زیـادی بـه 

و تأسف را دارد که یک شهر معظم اسالمی  نهایت تأثرتعطیل جمعه نمیدهند و بعضی تعطیل نمیکنند و این امر 

  .اینطور باشد درصورتیکه در سایر قسمتهای دینی نصب دارند

این شهر بسیار شهر زیبا و وسیعی است و بطوریکه میگفتند تقریباً دوملیون و نیم جمعیّـت دارد، عمـارات آن      

رت پانزده طبقه هم دارد، عمارات کمرت از شش چندین طبقه است و عمارات معموىل شش تا هشت طبقه و عما

                                                 
 .بتقدیم باء بر نون- ۱
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طبقه هم زیاد دارد وىل تقریباً بیشرت عمارتهای خیابانها از پـنج طبقـه کمـرت نیسـت و تمـام عمـارات آن از سـنگ 

هتل ژنو که ما بدانجا وارد شدیم خیلی مجّلل و لوکس است شـام و . ساخته شده و آجر خیلی بندرت دیده میشود

خود آنها است و هرچند مدیر آن فرانسوی مسـیحی اسـت وىل طباخهـا و خدمـه مسـلم بودنـد و نهار مسافرین با 

  .ازینجهت نگرانی نداشتیم

این هتل در شارع عدىل پاشا که بمیدان ابراهیم پاشا متصل است در خیابان کوچـک فرعـی واقـع شـده و از      

ت در آنجا مهیـا اسـت و زنـدگی هـم در آنجـا ترین پانسیونهای شهر است، وسائل اسرتاحت نیز از همه جه مجلل

خیلی گران نیست لیکن در مقام تسعري چون پول ایران از قیمت واقعی خود ارزانرت است ازیرنو قدری گران تمـام 

  .میشود و ما پس از صرف نهار و اسرتاحت برای گردش بريون رفته و در شهر بگردش پرداختیم

چـون رفقـا کـاله شـاپو با رفقا خواسـتیم از یـک مغـازه جنسـی بخـریم  آور است این بود که چیزی که شگفت     

داشتند و در آنجا برای مسلمني این کاله مرسوم نیست گمان کردند کـه مـا یهـودی یـا اروپـائی هسـتیم و از طرفـی 

، تـا آنکـه مدتی بود بني دول عربی قرارداد شده بود که با یهودیان معامله نکنند ازایرنو معاملۀ ما را اکراه داشتند

نگارنده اظهار داشتم که مـن مسـلم و رفقـای مـن هـم مسـلم میباشـند و ایـن کـاله رسـمی ایرانسـت کـه از طـرف 

حکومت ایران تعیني شده و آقای مشريالسلطنه قرآن را نشان دادند سپس صاحب مغـازه خیلـی خوشـحال شـده و 

ور میکردنـد چـون مـا را میدیدنـد ابتـداء آمـد گفـت و دیگـران هـم کـه از آنجـا عبـ ، و بعداً خوشللّهگفت الحمدا

آمـد  بصاحب مغازه با تشدّد نگریسته و بعداً او معرفی میکرد که ما مسلمیم همه خوشحال شده و ترحیب و خوش

میگفتند و حتی روزهای بعد هم هرجا برای گردش رفتیم بواسطۀ کاله شاپوی رفقا اینطور گمان میکردند و بعـداً 

جا مربوط اسـت ازیـرنو همـه قسـم  مملکت مصر موقعیت جغرافیائی مهمی دارد و بهمهو چون . معرفی مینمودیم

اشخاص از اروپائی و آسیائی و افریقائی در آنجا یافت میشـود و درحقیقـت محـل مالقـات و آشـنائیهای مـردان 

شـورهای اسالمبول عاصـمۀ ک بزرگ اسالمی نیز میباشد، بدینجهت قاهره آرزو دارد که پس از انحالل باب عاىل

  .اسالمی باشد

عرض جغرافیائی قاهره نزدیک بعرض شرياز و کرمان وىل هوایش گرمرت است درعني حال زمسـتان و بهـار و      

پائیز آن خوبست وىل تابستان آن گرمرت از تابستان طهران است و هوای آن نیز حبس و مرطوب میشود ازاینجهـت 

  .برای اشخاص خارجی که عادت ندارند ناراحت است
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مردم مصر غالباً با عاطفه وىل فساد اخالق هم در آنجا زیاد است، خطـوط ترامـوای برقـی آنشـهر هـم خیلـی      

  .زیاد و سی و سه خط آنرا دیدیم

  

  عليه السالم رأس الحسين

بقصد زیارت حرم رأس الحسـني بـريون رفتـه و در میـدان جلـو ) دوشنبه شانزدهم بتاریخ آنجا(صبح روز بعد      

خان الخلیلی مطعم حاج حسن رمضانی طهرانی را دیده و چون ایرانـی بـود نزدیـک ایشـان  حرم اول سکّه درب

خیلی خوشوقت شده و اظهار محبت نمودند، و قدری در آنجا نشسـته و رفته و اظهار آشنائی نمودیم و ایشان نیز 

کریم قزوینی و یکنفر خاخام یهودی کاظم قناد اصفهانی و سید عباس اجاق و عبدال للّهچند نفر دیگر حاج شکرا

و ابراهیم پسرش که همه ایرانی بودند در آنجا مجتمع شده و قرار شد آقای عبدالکریم قزوینی برای راهنمائی در 

  .چند روزه توقف قاهره با ما باشند

سـر مبـارک مشرّف شدیم و از آنجا طبـق بعـض تـواریخ مـدفن  علیه السّالم از آنجا بزیارت حرم رأس الحسني     

است کـه بمصـر آوردنـد و در شـهر قـاهره دفـن نمودنـد و طـرز انتقـال آن بمصـر السّالم  حضرت سیدالشهدا علیه

یزید دستور داد آنرا در شهرها بگردانند و چون بشـهر عسـقالن کـه : بطوریکه در بعض تواریخ مینویسند آنست که

سـرمطهر را در آنجـا دفـن کردنـد و در جنگهـای از شهرهای بزرگ فلسطني بوده رسید حـاکم آن امـر کـرد کـه آن 

فـاطمی در سـال پانصـدو چهـل و  للّـهوزیـر الظـافر بامرا۱بن رُزّیک صلیبی که مسیحیان برآنجا مسلط شدند طالئع

سی هزار دینار داد و آنها را راضی نموده آن سر مطهر را بريون آورده بقاهره برد و ) میالدی ۱۱۵۴(هشت هجری 

قاهره است دفن نمود و بنائی ساخت، و در بعض تواریخ ذکر شـده کـه آن سـر را در نجـف  در محل فعلی که در

اند که سر مبارک در مسجد حّنانـه بـني  دفن کردند و گروه دیگر گفته علیه السّالم در پهلوی مدفن امريالمؤمنني علی

نقـل شـده کـه گفتـه اسـت مسـتوفی  للّـهکلمـۀ حـران از حمدانامۀ دهخدا  نجف و کوفه دفن شده است، و در لغت

ای از توابـع شـام و  در حران دفن شده است و حران شهری است در جزیره علیه السّالم بروایتی سرحسني بن علی

اند که پس از چهل روز که آن سر مطهر را در شهرها گردش دادند بکربال برگرداندند و بجسد  بعض دیگر ذکرکرده

                                                 
 ۵۵۶بوزارت رسید و در سال  ۵۴۸متولد شد و در ) میالدی ۱۱۰۱( ۴۹۵زای معجمه و سکون یاء در سال  بضم راء مهمله و تشدید- ۱

 .وفات یافت و او را الملک الصالح لقب دادند
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وقع که مشغول نوشنت این موضوع میباشم شـب در خـواب دیـدم کـه م شریف ملحق کردند، وىل نگارنده در همني

در حرم مطهر بزیارت مشرّف شده و بـاالی ضـریح مطهـر مشـغول راز و نیـاز میباشـم دریـن بـني آوازی از داخـل 

من تن بی سر هستم، صبح که از خواب بیـدار شـدم بـا نهایـت تأسـف کـه چـرا از : ضریح بگوشم رسید که فرمود

الزم دانستم آنرا درینجا یادداشت نمایم و طبق این خواب که برای خودم حجّـت اسـت بـرای  خواب بیدار شدم

  .من مسلّم شد که سرمطهر در حرم مطهر مدفون نیست

السّـالم دفـن  علیها اند که اهل بیت آن سر را با خود بمدینه آورده و در بقیع پهلوی قـرب فاطمـه بعضی هم گفته     

امیه بود  بن عبدالملک بن مروان در خزانۀ بنی که آن سر تا زمان سلیمان: هم ذکر شدهنمودند و در بعض تواریخ 

و خوشبو کرد و بر آن نماز گذارد آنگاه بخاک سرپد و شب پیغمـرب را در خـواب دیـد و او آنرا برداشت و پوشانید 

کـه : هود نقـل کـردهکه نسبت باو اظهار تفقد و تلطف فرمود، و در کتاب نوراالبصـار از بعـض اهـل کشـف و شـ

  .محلیکه در مصر است مدفن آنسر مطهر میباشد و مورد توجه آن حضرت است

جا حاضر و ناظرند در هرجا که بآنهـا توسـل شـود توجـه  ما نیز قبالً ذکر کردیم که چون ارواح بزرگان در همه     

اسـت و چـون آن محـل فعـالً  آنها هست مخصوصاً موضعی که جمع زیادی بنام آنها متوسل باشند البته مـوردنظر

بنام سر مبارک آن بزرگوار معروف است البته محرتم و مقدس و مورد توجه است و باید نهایـت ادب و خضـوع 

  .را در آنجا مرعی داشت

یـا پانصـدو چهـل و نـه در زمـان پسـرش ۱للّهابتدا بنای آن در سال پانصدو چهل و هشت در زمان الظافر بامرا     

میالدی توسط طالئع وزیر بود و پایۀ مأذنه نیز در ششصـد و سـی و سـه توسـط  ۱۱۵۴مطابق سال ۲للّهالفائز بنصرا

توســط ) م ۱۷۶۲-۱۷۶۱(ابوالقاســم ســکری بنــا شــده و در ســال یکهــزار و یکصــد و هفتــاد و پــنج هجــری 

که تکمیل  زمینهای مجاور را خریدنیز امريعبدالرحمن کدخدا تعمرياتی اضافه شد و عباس پاشای اول واىل مصر 

خـدیو ) م ۱۸۶۲مطـابق سـال (کند وىل اجـل مهلـتش نـداد و در سـال یکهـزار و دویسـت و هفتـاد و نـه هجـری 

قیمت ساختمان کرد آنگاه منرب جامع ازبک که خـراب شـده بـود  اسمعیل پاشا آنرا وسعت داد و از سنگهای گران

د بنـای آن تکمیـل گردیـد و اکنـون ضـریح بدانجا نقل شد و تعمرياتی نمودند و در سال یکهزار و دویسـت و نـو

  .مجللی دارد
                                                 

 .هـ  ۵۴۹و متوفی در سلخ محرم  ۵۱۷متولد  للّهاسماعیل بن عبدالمجید ملقب به الظافر بامرا- ۱
 .هـ  ۵۵۵و متوفی در  ۵۴۴متولد  للّهصرابن اسماعیل ملقب به الفائز بن عیسی- ۲
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ــــريهن       ــــد پ ــــی و قــــدری مــــوی در آنجــــا میباشــــد و میگوین اطــــاقی متصــــل بحــــرم اســــت کــــه پريهن

وسلّم و موی مبارک آنحضرت است و این محل در سال یکهزارو سیصدو یازده هجری بنا  وآله علیه لّلها پیغمربصلّی

  .وسلّم را از قصر عابدین بدانجا آوردند وآله علیه للّها شده و آثار منسوب به پیغمربصلّی

دو مسجد بزرگ مجلل دارد یکی زنانه و دیگری مردانه، مسجد مردانۀ آن چهل و پنج ستون سـنگی در پـنج      

  .ردیف که هر ردیفی نه ستون است دارد

   

  )ع(سيده زينب 

ختالفاتی که دراین بـاب هسـت قـبالً باختصـار مـذکور اعلیهاالسّالم رفتیم،  آنگاه بزیارت مزار حضرت زینب     

بمصر مسافرت نمود و در آنجـا  علیه السّالم المعارف فرید و جدی ذکر شده که زینب دخرتحسني داشتیم، در دائرة

وفات یافت و اکنون قرب او در قاهره محل زیارت عموم است وىل در آنجا مشـهور اسـت کـه مـدفن زینـب دخـرت 

  .میباشد علیه السّالم علی

تسـمیه در نوراالبصار اشاره شده که زینب در قاهره در محـل معـروف بـه قناطرالسـباع مـدفون اسـت و وجـه      

  .هائی از درندگان در آنجا نصب نمود بقناطرالسباع آنست که ملک ظاهر رکن الدین بیربص بند قداری مجسمه

از دو طرف ضریح نـردۀ چـوبی کشـیده شـده کـه  آنجا نیز خیلی مجلل و باشکوه است و ضریح خوبی دارد و     

حرم را دو قسمت نموده یک قسمت مخصوص مردها و قسمت دیگر بـرای زنهـا کـه بـا همـدیگر نباشـند و ایـن 

  .ترتیب در مشاهد مشرّفه منحصر بهمانجا است و خیلی خوب است فقط دور گردیدن و طواف میسّر نیست

اسـت و دوازده پایـۀ  علیه الّسـالم تر از مسـجد رأس الحسـني مجلـلمسجد خیلی وسیع باشکوهی هم دارد کـه      

ها هم ستونهائی از سنگ مرمر سفید برای بنای سقف گذاشـته شـده کـه در  چهارضلعی در وسط هست و بني پایه

ها دوازده ستون نصب شده و در وسط ستونهای وسط،  ها سی و شش ستون و در دو طرف پایه قسمت وسط پایه

داری برای روشنی زده شده و محراب خیلی مجلل هم دارد و در  تر شیشه ی دو طرف سقف مرتفعو وسط ستونها

باالی آن نوشته شده که توسط محمّدتوفیق پاشـا سـاخته شـده در یکهـزار و سیصـد و دو قمـری باتمـام رسـیده و 

وسـط آن آویـزان محمّد توفیق پاشا جّد اعلیحضرت ملک فاروق پادشاه مصر بوده و یک جارصد چراغی هم از 

  .است که میگویند محمّد توفیق پاشا وقف نموده است
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مسجد کوچک دیگری نیز متصل بدان ساخته شده که بدستور اعلیحضرت ملک فاروق بنـا شـده و در بـاالی      

  .درب آنهم نام ایشان ذکر شده است

لعرتیس از علمـای مصـر در بريون حرم متصل بعمـارت، ضـریح کـوچکی اسـت کـه میگوینـد از سـید محّمـدا     

  .میباشد

  

  باغ وحش

رفتیم، و پس از آنکه از دو قسـمت رود ) الحیوانات حدیقة(برای دیدن باغ وحش  ۱۵سپس با تراموای خط      

 ۴۴۰۰است کـه هـر فـدانی ۱فدان ۱۴۸نیل عبور کردیم اول ظهر وارد باغ شدیم، این باغ بطوریکه راهنما میگفت 

مرت میشود و بیشرت حیوانات در آنجا وجـود دارد کـه بـرای هـر  ۶۵۱۲۰۰وع مساحت آن مرت میباشد و بنابراین مجم

های خیلی بزرگ و برای چرندگان و حیوانات وحشـی  اند مثالً برای پرندگان قفسه کدام محلی مناسب او ساخته

ی مستحکم و هم مانند آهو مرتعها و چمنها که دور آن سیم خاردار بلند است و برای درندگان قفسهای آهنی خیل

رفتـه  ها و قسمتها خاىل است که آن حیوانات از بني چنني برای هر صنف فراخور حال او تهیه شده و بعضی قفسه

  . اند در موزه موجود است و بجای او تهیه نشده وىل الشۀ او که با وسائل الزمه خشکانیده

موجـود  موشیم، از حیوانات پرنده این اقسـاآنرا چون خیلی مفصل میشود نمینویسیم و باختصار میکجزئیات      

میگفتنـد کـه شـبیه بـه لکلـک بـود، طـاوس الـوان و سـفید، شـرتمرغ ) ابومرکـوب(مرغی که او را بَشَروش : بودند

باقسام مختلف سودانی و ژاپنی و عراقی و اسرتالیائی که بیشـرت آنهـا سـیاه ونـر خاکسـرتی بـود، مرغـابی ) نعامه(

از و اقسام الشه خورها، اقسام زیاد کبک و درّاج و قرقـاول و کبـوتر از قبیـل کبوترهـای باقسام مختلف، عقاب و ب

گردن قرمز اسرتالیائی، کبوتر معروف به یاکریم، کبوترهنـدی، کبـوتر شـاخدار، مـرغ سـلطانی، مرغهـای انگلیسـی، 

ل آفریقا، بلبـل مصـری، مـرغ سر از سنگا قطقاط سیاه) ۲االبقع ابوقرن(شقراق،  مرغهای گردن بلند، ابوملعقه، رویّ

  .بودند، طوطی بچندین قسم کوچک و بزرگ برنگهای مختلف که از چني آورده) تدرّج ذهبی(طالئی رنگ 

آهـو بچنـدین قسـم از جملـه آهـوی بـزرگ کـه : که صید میشوند این اقسام موجود بودنـد از حیوانات وحشی     

                                                 
 .قرياط و هر قرياطی را دوازده سهم میگريند ۲۴در مصر هر فدانی را باعتبار دیگر - ۱
 .اند ذکر نمودم بعض آنها چون اسامی فارسی آنها درنظر نبود بهمان نام که درآنجا نوشته- ۲
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حدود هفتاد سانتیمرت است و خطوط سـیاه در بـدن دارد، گورخر هم میگویند باندازۀ االغ بزرگ که شاخ آن در 

بار هندی بنام ایل، ابونُباح حبشی که بني آهو و گـاو اسـت و مآهوی بزرگ شرتی رنگ، آهوی بغدادی، آهوی سُ

اند، آهوهـای بـزرگ بـا خـال سـفید کـه در جزیـره سـیالن هنـد  کوچک است و او را از طائفۀ گاو وحشـی نوشـته

ی بزرگ و هر شاخ آن دو قسمت میشود و بـزرگ اسـت، گـاو وحشـی بنـام جاکسـن کـه در زندگی میکنند و خیل

صحاری نوبه دیده میشود و گاوهای وحشی بقدر گوساله بشکل آهو از صـحاری افریقـا و اقسـام دیگـر حیوانـات 

  .وحشی

کـه خیلـی از بهائم نیز چند قسم موجود بـود، اسـبهای مختلـف از نژادهـای مختلـف ازجملـه یـک قسـم بـود      

از آن کوچکرت که کمـی از گوسـفند معمـوىل بـزرگرت کوچکرت از االغ بود و فربه و دارای بالهای بلند و قسم دیگر 

بودند وىل طول آن زیادتر بود و این قدّ طبیعی آنها و بر آنها سوار هم میشدند و بطوریکه میگفتنـد راه رفـنت آنهـا 

اسرتهای مختلف و چند قسم شرت از جمله شرت دو کوهانـه، االغهـای  خیلی نرم است، یال آنها نیز خیلی بلند بود،

مختلف، ازجمله یک قسم االغ خیلی جالب توجه بود که تمام بدن او دارای خطوط مختلف سـیاه و خاکسـرتی 

طبیعی بود یعنی مرتب یک خط بقدر سه چهار سانتیمرت عرض سیاه و یک خط خاکسرتی رنگ بود و آنها را از 

بودند و میگفتند برای سواری هم خیلی خوب و هموار مريوند، گاو هنـدی کوچـک کوتـاه ماننـد االغ هند آورده 

بنام نِلگای که سر آنها خیلی کوچک است، گاومیشهای مختلف ماننـد گـاومیش هنـدی و سـودانی کـه بایکـدیگر 

  .تفاوت داشتند و چندین قسم دیگر از آنها

یال، برب، درنده آبـی کـه  دار و بی کفتارهای مختلف، چند پلنگ، شري یال :از درندگان نیز این چند قسم بودند     

آنرا سگ آبی و بعضی شـريآبی میگفتنـد و صـدای خیلـی مهیـب وحشـتناک دلخراشـی داشـت و حـوض خیلـی 

بزرگ آبی برای او تهیه دیده بودند و در سواحل کالیفرنی زندگی میکند، نهنگ، خوک منطقـۀ منجمـده، خـرس 

شماىل که تمام آن سفید بود، گراز افریقائی و نهنگ و گربۀ مصری خیلی بزرگ، حیوانات دیگری  منطقۀ منجمدۀ

پشتهای خیلـی بـزرگ، خرگوشـی بشـکل گـاو  که بودند، موش خرمائی، موش امریکای جنوبی بنام آجوتی، الک

دم و  بـی دیگـروىل خیلی کوچک بقدر خرگوش معموىل که آنرا دَجدَج میگفتند، میمونهـای هنـدی و چنـد قسـم 

کـه آنـرا نسـناس میگفتنـد، لیمـور کـه بـني  دار با رنگهای مختلف کوچک و بزرگ و دم قرمز و یک قسم دیگر دم

و در صحاری ماداگاسکار زندگی میکنند، سه فیل که تعلیم گرفته بودند و فیلبان هرچه میگفت  روباه و گربه است
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لند کند و یا آنکـه دسـتها را بخوابانـد و امثـال آن، و تمـام را عمل میکردند مثالً دستور که خرطوم را برای سالم ب

عمل میکرد و گاوآبی که پاهای آن کوتاه و پوز آن در وسط خیلی پهن و کلفت بود، از اقسام مار نسبتاً کمرت بـود و 

: ده بودنـدمانـ ، و از بني رفته بودند و فقط ایـن چنـد قسـم باقیهبود خاىل شدهائی که برای آنها تعیني شده  قفسه

کـه طـول آن در حـدود  مار شاخدار، مار کفچه، مار سیاه بنام شام از افریقا و اروپا و آسیای صغري، اژدهای بزرگ

  .پنج مرت و دور کمر آن در حدود چهل سانتیمرت بود

 های آن موجـود بـود سپس بموزۀ حیوانات رفتیم، در آنجا الشۀ اقسام حیوانـات را گذاشـته یـا آنکـه اسـکلت     

مثالً الشۀ زرّافه که قبالً در همانجا زنده بود خشکانیده و در مـوزه گذاشـته بودنـد، اسـکلت مـاهی کـه در حـدود 

طول آن بوده در آنجا موجود بود، اسکلت اقسام مختلف حیوانـات دیگـر نیـز ) میلیمرت ۸۹۵مرت و  ۱۱(دوازده مرت 

  .وحش نبود بسیاری از آنها در باغاز پرنده و چرنده و درنده و خزنده در آنجا وجود داشت که 

قسمت دیگر که جلب توجه کرد منظرۀ کوه و جنگل مصنوعی بـود کـه خیلـی خـوب درسـت کـرده بودنـد تپـۀ      

مرتفعی ایجاد کرده بودند که با کوه طبیعی هیچ فرقی نداشت و در زیـر آن تونلهـائی سـاخته بودنـد کـه از اطـراف 

هائی بشـکل سـنگ  کوه به محلی مريسیم که در آنجـا حوضـی سـاخته و صـندىل ها روئیده و او تونلها در زیر سبزه

بودنـد و آب از  طبیعی نصب بود و اطراف آن نیـز اشـکال و صـور حیوانـات مختلـف بصـورت حّجـاری درآورده

کـه اسـفالت کـرده بودنـد و بشـکل وسط آن عبور میکرد و بسیار باصفا بـود از تونـل بـريون آمـده از راه بـاریکی 

ها میسازند و پرپیچ و خـم بـود بـاال رفتـیم در وسـط در دو طـرف دو اطـاق کـه  های کوه ئی بود که در گردنهراهها

  .مانند غارهای طبیعی کوه بود ساخته بودند

سپس بباالی تپه رفتیم در آنجا گلکاریهای زیادی شده و مهتابی وسیعی درست شده بود که مشـرف بربـاغ و      

های طبیعی کوهها جاری بود که تمام  های تپه هم آب مانند چشمه گوشه و کنار ارتفاعخیلی خوش منظره بود و از 

هـای مختلـف ماننـد  های طبیعـی و درخت کشی تهیه شده بود و در اطراف هرچشـمه نیـز سـبزه آن آب بوسیلۀ لوله

یـا جنگلهای طبیعی موجود بود، نزدیک آن هم عمارت مخصوصی برای موقع آمدن اعلیحضـرت ملـک فـاروق 

  .پذیرائی رؤسای دول خارجی تهیه شده بود

های آن،  چیز دیگری که در آنجا و سایر جاهای قاهره جلب توجه میکند درخت تنومنـدی اسـت کـه از شـاخه     

ها را  های دیگری بشکل ریشه بريون آمده و سرازیر روبزمني میآید تا بزمني رسیده و فرومريود و حکـم ریشـه شاخه
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ه بعداً با ریشـه اصـلی اشـتباه میشـود و بطوریکـه مسـموع شـده ایـن درخـت در ایـران هـم در پیدا میکند بطوریک

  .میباشد! بهار وجود دارد و نام آن مکرِ زن هاطراف چا

خانـه تهیـه شـده بـود کـه تماشـا کننـدگان در هرجـا بخواهنـد  در اطراف باغ هم چندین جا مهمانخانه و قهوه     

  .بتوانند رفع خستگی کنند

ساعت چهارونیم بعدازظهر از آنجا بريون آمده و در تراموای خط پانزده سوار شـده و در میـدان ملکـۀ فریـده      

  .پیاده شده قدری گردش کردیم، سپس به هتل مراجعت نمودیم

شنبه هفدهم ابتداء در تراموای خـط پـانزده سـوار شـده بسـفارت کـربای ایـران کـه در شـارع خـدیوی  روز سه     

است رفتیم و در آنجا با جناب آقای محمودجم سـفريکبري دولـت ایـران در مصـر مالقـات نمـوده و  اسمعیل واقع

چون با آقای مشريالسلطنه آشـنائی کامـل داشـتند و نگارنـده را نیـز بخـوبی از سـابق میشـناختند و چنـدین مرتبـه 

ا ایشان مالقات  نمـوده بـودم چنني موقع ریاست وزراء و وزارت دربار ب درموقعیکه استاندار خراسان بودند و هم

  .احوالرپسی نمودند ملذا نهایت محبت و احرتام کردند و از پدر بزرگوار

سپس برای گرفنت ویزای فلسطني و سوریه و عراق برای مراجعت مذاکره نموده و ایشان بدفرت سفارت دستور      

  .دادند که هرچه زودتر اقدام نمایند که تهیه شود

  

  اهرام مصر

از نیمساعت بريون آمده و با تراموای خط پانزده تا آخر خـط رفتـه و از آنجـا بـا ترامـوای خـط چهـارده  پس     

بطرف اهرام مصر که در باالی کوه غربی شهر قاهره نزدیـک قصـبۀ جیـزه واقـع اسـت و در حـدود شـش کیلـومرت 

  .فاصله دارد رفتیم

بوده و تمام آن از سـنگ اسـت کـه بشـکل مخروطـی  بنای این اهرام در حدود چهار هزار سال پیش از میالد     

باال مريود و ارتفاع رأس یکی از آنها یکصدو سی و هفت مرت است و سابقاً بدان راهـی نبـوده و از اسـراری کـه 

بتـدریج بعـض ) قـرن نـوزدهم مـیالدی(اطالع بودنـد، تـا آنکـه در قـرن سـیزدهم هجـری  در آن مکنون بـوده بـی

هائی  که خط معمول زمان فراعنه بوده و خط یونانی بخطـوط و نوشـته ۱هريوگلیفی خاورشناسان با تطبیق خطوط

                                                 
١ -Hiroglifi 
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که چشم ابناء روزگار را خريه میکند برداشـتند و از مکنونـات  برده و تدریجاً پرده از اسرار این هیوالی عجیب پی

گاه شدند و بمرور زمان کشفیاتی نموده و اشیاء محريالعقول ظاهر شد که اکنون در م   .وزۀ مصر موجود استآن آ

اهرام عبارت از شش هرم معروف است که یکی خیلی بزرگ و دوتای دیگر قدری کوچکرت و سه تای دیگـر      

  .خیلی کوچکرت از آنها است

های آنها بوده و چون معتقد بودند که انسان بعداً زنده میشود جواهرات میّت را  اینها مقربۀ سالطني و خانواده     

غـذا و  یکردند و هم چنني در بعض جاها خوراکیهائی نیز در مقـربۀ او گذاشـته کـه اگـر زنـده شـود بیبا او دفن م

جـا دفـن میکردنـد و خدمـه میگذاشـتند و ایـن امـر نسـبت  جواهر نماند بلکه گاهی مرکوبهـائی بـرای او در همان

دفن کرده بودنـد کـه مـوقعی کـه بسالطني زیادتر بود بطوریکه برای یکی دو نفر از فراعنه مصر کشتی هم ساخته و 

  .مجدّد زنده میشود بتواند با کشتی حرکت کند و اکنون دو کشتی در موزۀ مصر موجود است

وىل بسیاری از دانشمندان درین قسمت مردّدند که ساختمان این هرمها فقط بـرای قبـور سـالطني بـوده باشـد      

نبودند که بگویند آنها میمريند ازیرنو معتقدند که شاید این زیرا آنان خود را موجوداتی مافوق بشر دانسته و حاضر 

بوده، و بـدین نیز  قبیل ساختمانها که طرز بنای آن بیشرت از وضع آرامگاه، اسرارآمیزتر میباشد بمنظورهای دیگری

حکـم وسیله میخواستند اسراری را طلسم مانند در آنها بگنجانند و بعضی از دانشمندان معتقدند کـه اهـرام مصـر 

طلسمی را دارد که هرکه مفتاح آنرا پیدا کند بر اسرار آن واقف خواهد شد، و حتی میگویند تمام اسرار ساختمان 

ها و سایر قسـمتهای آن ایـن اسـرار را  اتم در اهرام مصر ثبت شده و کسی میخواهد که از وضع ساختمانها و داالن

زمني تا خورشید و طول خط استواء و امثال آنـرا از آنهـا  محاسبات نجومی از قبیل فاصلۀبخواند، بلکه دقیقرتین 

میتوان تعیني نمود و وقایع مهمّه تاریخی عالم را که از آنزمان تا سـال دوهـزار مـیالدی واقـع شـده و خواهـد شـد 

اند کـه ورود در شـرح آنهـا موجـب  و اسرار دیگری را نیز در آنها مندرج دانستهتوان فهمید  درآنجا بطریق رمز می

  .تطویل است

از این اهرام فعالً درب هرم بزرگ باز است و میتوان برای تماشا رفت، این هرم کـه بنـای هـرم خوفوموسـوم      

است اطراف آن در خارج تا چند مرت بباال تماماً از سنگ مرمر سفید ساخته شده و محمّدعلی پاشا کـه خواسـت 

  .نمانده است شت و اکنون سنگ مرمر باقیها را برداشت و در مسجد کار گذا مسجد بسازد آن سنگ

درب اهرام در محل مرتفعی از آن واقع شده که از سطح قاعدۀ آن باید بیست و پنج پله باال رویم تـا بـدانجا      
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مـريویم  یم، از آنجا قدری در داالن پـر از خـاکی پیشوبر هکوچکی است و باید کمر را در آنجا خم کرد راهروکه 

اند از آنجـا بایـد از دوازده پلّـۀ سـنگی بـاال رویـم  چاهی است که جلوی آنرا فعالً نـرده گذاشـتهکه در انتهای آن 

اند و  هائی شبیه برندبان برای آن ساخته آنگاه از دخمۀ خیلی باریک طوالنی متصاعد که اخرياً از چوب و آهن پله

آهنی در کنار دخمه اسـت از آنجـا کـه  در وسط است نود و چهار پله باال مريویم، سپس بیست و چهار پله نردبان

بینیم که بایـد از آنهـا بـاال  های چوبی سابق  که خیلی متصاعد است می باال رفتیم یکصد و نه پلۀ دیگر مانند پله

عرض آن شش مرت و طول آن ده مـرت رویم، آنگاه از داالنی عبور نموده وارد اطاق سنگی خیلی بزرگی که تقریباً 

 است میشویم، سنگهای دیوار این اطـاق خیلـی بـزرگ و بعضـی سـه مـرت در دو مـرتو نـیم و ارتفاع آن هشت مرت

  .غالباً شش مرت در یک مرت و نیم است و سنگهای سقف) ۳×۵/۲(

در گوشۀ این اطاق تابوت سنگی خیلی بزرگی است که جسد پادشاهان خوفو در آن گذاشته شـده و مومیـائی      

ن برگردد و در گوشۀ آن زیرزمینی است که در شود برای اینکه مجدّد روح بتواند بدابودند که از هم پاشیده ن نموده

اند و در مـوزۀ  اند و اکنون تمام آنرا کشف نموده دارد و محل اثاثیه و جواهرات سلطنتی بوده که با او دفن نموده

  .مصر موجود است

و نورافکنهـای خیلـی قـوی نصـب نمـوده  هـای بـرق دولت مصر در این اطاق و در تمام راهروهای آن چراغ     

  .است

این هرم که بزرگرت از همه است بطوریکه در تواریخ مصر مینویسند در چهـار هـزار سـال قبـل از مـیالد مسـیح      

در ظرف سی سال ساخته شده و این هرمها بنام اهرام جیـزه کـه نـام ) کئوبس(توسط یکی از فراعنه خنوم خوفو 

ه میباشد معروف است و اولني هرمی که در مصر بنا شده هرم سقاره اسـت کـه هـرم مـدرّج ای در دامنۀ آن کو قریه

میباشد و زوسر که قبل از خوفو بوده در حدود چهار هزارو سیصد و پنجاه سال پیش از میالد آنرا بنا نموده است، 

سومني دورۀ اهـرام اسـت، و سپس دو هرم است در دهشور و میدوم که پادشاه سنفرو آنها را بنا کرده و هرم خوفو 

یعنـی دو هـرم » بنی الهرمان و النسرفی السرطان«است که فرمود  علیه السّالم منسوب بحضرت امريالمؤمنني علی

نام یکی از اشکاىل است کـه منجمـني از اجتمـاع چنـد سـتاره تـوهم (بزرگ مصر موقعی ساخته شد که نسر طائر 

بطوریکه منجمني میگویند این شکل در برج جـدی اسـت و بعقیـدۀ  در برج سرطان بود و چون اکنون) اند نموده

هرم در  یمنجمني سابق ثوابت یکدور را در بیست و پنجهزارو دویست سال تمام میکنند معلوم میشود ابتدای بنا
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  .حدود دوازده هزار سال قبل بوده است

و از آنجـا از دخمـۀ تنگـی بـا چـراغ های سنگی کوچکی رفتیم که گفتند معبد وزیر خوفـو بـوده  سپس بخرابه     

پائني رفته تابوت سنگی خیلی بزرگ بطول دومرت و ارتفاع یکمرتونیم دیدیم کـه سـنگ بزرگـی روی آن گذاشـته 

شده وىل قدری فاصله با روی سنگ داشت و در تابوت مقداری خاک و تودۀ خاکی که بشکل جمجمـۀ انسـان 

  .شباهت داشت پیدا بود

  

  ابوالهول

ها را  رفتیم، وجه تسمیه باین نام عظمت و بزرگی آنست که با آنکه سـایر مجسـمهجا برای دیدن ابولهول از آن     

اند وىل این مجسمه ازبس بزرگ است در همانجا باقی است، ایـن مجسـمۀ یکـی  تماماً بموزۀ مصز منتقل نموده

اند و ارتفاع آن  و آنرا حّجاری نمودهاز خدایان آنها است که در روی یک تپۀ سنگی مقدار زیادی از تپه را کنده 

  .بیست مرت است و روی او هم بطرف مشرق است

این مجسمه در حدود چهارهزاروسیصدوپنجاه سال قبل از میالد توسط سومني سلسلۀ فراعنـۀ مصـر از طبقـۀ       

  .نخستني ساخته شده است

که از هشتصد کیلومرت از و مرمر است ۱گ گرانیتدر پایني آن معبدی است بنام معبدابوالهول که تمام آن از سن     

مرت کـه زاویـۀ قائمـه در  اند و در یک زاویۀ آن در وسط دو دیوار آن سـنگی نصـب شـده بطـول یـک سودان آورده

وسط دارد، سنگهای بزرگ دیگر هم در آنجا خیلی زیاد است ازجمله یک سـنگ آن پـنج مـرت در یـک مرتونـیم 

شـده و   های سنگی نیز در یکی از اطاقهای آن کـار گذاشـته مرمر است، پایه است و کف یک قسمت آن نیز سنگ

  .عدد آنها شانزده است و عرض و طول هر ستون در حدود یک مرت و ارتفاع پنج مرت است

از آنجا وارد دخمۀ تاریکی میشویم که کف آن از سنگ مرمر است و سـه دخمـه در زیـر و سـه دخمـه هـم در      

ها  هرکدام از اینها مدفن یکی از کَهَنه و متولیان معبد بوده و سنگهائی که در سـقف ایـن دخمـه روی آن میباشد که

  .بکار گذاشته شده محريالعقول و یکی از آنها سه مرت در سه مرت است

دخمۀ دیگری نیز غري از آن در نزدیک درب خروجی واقع شده که آن نیز مدفن چند نفر از کَهَنه و خدّام معبد      

                                                 
  .طیل سنگ سماقحجر صوان، سنگ خارا، بر (Granit)گرانیت - ١
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  .وده استب

از آنجا بريون آمده و دربني راه گودئريا دیدیم که طول آن در حدود پنجـاه مـرت بـود و گفتنـد ایـن محـل کشـتی      

  .که زنده میشود با آن حرکت کند است که برای پادشاه دفن شده تا موقعی

  .ساعت پنج بعدازظهر از آنجا مراجعت نمودیم     

  

  متحف مصري

ساعت نه بموزۀ مصر که جنب میدان خدیو اسماعیل در شارع ماریـت پاشـا واقـع اسـت  صبح روز چهارشنبه     

  .رفتیم

شرح و تفصیل راجع باین موزه بلکه راجع بسایر قسمتهای دیدنی مصر که در اینجا نـامربده شـده و میشـود از      

جزئیات نمیشوم و فقط  حدود گنجایش این یادداشت بريون است و هرکدام تاریخ مفصل دارد، ازیرنو وارد شرح

  .کلیاتی را یادداشت میکنم

این عمارت دارای دو طبقه است و هر طبقه چندین اطاق و غرفۀ متصـل بیکـدیگر دارد و طبقـۀ پـایني غالبـاً      

های مختلــف اســت، وارد کــه میشــویم قســمت راســت مربــوط بــدورۀ رومانهــا اســت محتــوی  محتــوی مجســمه

نهای مختلف مخصوص قرن ششم قبل از میالد، ازجمله مجسمۀ خیلی بزرگ که های زیاد از انسان در قر مجسمه

از زمان بطالسه که پس از اسکندر مقدونی در مصر حکومت داشتند و این مجسمه در حدود چهارمرت است و در 

های مختلـف  اند مجسمۀ اسکندر دوم بوده باشـد، مجسـمه مقابل آن مجسمۀ پادشاه مقدونی است که حدس زده

ها از قطر دو قسمت است که رویهم گذاشته شده و وسـط آن خـاىل اسـت  نیز هست و بعضی ازاین مجسمه دیگر

  .که هرکدام تابوت صاحب مجسمه بوده است

تابوتهای سنگی زیادی نیز در این قسمت مشاهده میشود که از حیث کوچکی و بزرگی با یکـدیگر اخـتالف      

پِدیسـا (تُو پُوتاسِـمْها مجسمۀ صاحب آن حجّاری شده ازجملـه تـابوت دارند و در سنگ روی بعضی از این تابوت

  .است که در حدود پانصد و نود پیش از میالد بوده است) مُتوی

سوزهای برنـزی و  که گذشتیم از آثار و مصنوعات بالد نوبه دیده میشود، ازجمله ظروف مختلف و پیهاز آنجا      

های  ها از زمان فراعنۀ مصر باقسام مختلف از کهنه و پادشاهان و خانواده هائی است، و بعداز آنها مجسمه مجسمه
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آنها و کالههای آنها نیز مختلف است بعضی کالههای بلند دراز و بعضی با کالههـای دیگـر و مجسـمۀ رامسـس 

 که یکی از خدایان قدیم مصـر و خـدای ۱دوم نیز دیده میشود در سن طفولیت که باالی سر او مجسمۀ خدای رع

انـد،  آفتاب بوده بشکل جغد قراردارد و آنرا از معبد رامسـس کـه در قـرن چهـاردهم قبـل از مـیالد میزیسـته آورده

  .اند سانتیمرت که در آنجا دیده میشود نیز از معبد رامسس آورده ۳۵مجسمۀ دستی نیز بقطر 

ود که نقل آنهـا نیـز از محـل های بسیار بزرگی دیده میش در اطاق وسط طبقۀ اول که قدری گود است مجسمه     

ق بزمـان فراعنـه میباشـد کـه تعّلـه مچنـني دو کشـتی در آنجـا اسـت کـه کـ اصلی بدانجا موجب شگفتی است و هم

  .همانطور که پیش گفتیم در زیر خاک برای پادشاهان دفن میکردند

رومان از طـال و نقـره  های مختلف را از عهد بطالسه و اطاق کوچک دیگری در این طبقه واقع شده که سکّه     

  .کبري مقدونی نیز در آنجا موجود استسکّه اسکندر  باشکال و اسامی و نقوش متفاوت بما نشان میدهد و

در طبقۀ باال در یک قسمت از آن طبقه اشـیاء و جـواهراتی اسـت کـه از مقـربۀ تـوت عـنخ آمـون کـه در قـرن      

ته کشف شده از جمله سه تختخـواب طالئـی اسـت کـه در میزیس) یکهزاروسیصدوپنجاه(چهاردهم پیش از میالد 

دو طرف هریک از آنها مجسمۀ حیوانی است که پایۀ جلو دو دست آن دو حیـوان و پایـۀ عقـب دو پـای آنسـت، 

های بزرگ طالئی بشکل ضریح که قسمت داخلـی چـوب و روی  بانی هم از طال دیده میشود و نیز صندوق سایه

های طال نشان که موجـب شـگفتی انسـان از صـنایع آنزمـان  های مکلّل و دوچرخه بهچنني ارا آنها طال است و هم

  .میشود

متصل بدانجا اطاقی است که جـواهرات تـوت عـنخ آمـون در آنجـا گذاشـته شـده و در طـرف دسـت راسـت      

ورودی مجسمۀ خود او تمام طال بشـکل تـابوت و درجهـت قرینـۀ آن مجسـمه و تـابوت زن تـوت عـنخ آمـون بـا 

بندهای  بنـدها و دسـت طوط طالئی که روی تختی از طال قرارگرفتـه اسـت و انگشـرتهای خیلـی بـزرگ و گردنخ

  .زیاد از طال و جواهر در آنجا موجود است

آالت عصور مختلفۀ گذشته است از جمله انگشرتهائی دیده میشـود کـه  اطاق دیگر محتوی جواهرات و زینت     

                                                 
ا تعني و ابهـامی بـود و نـون نـام داشـت بعـداً میـل بتجلـی کـرد و خـود ر مصریان قدیم میگفتند وجود اول یعنـی آب موجـودی بـی- ١

فت و آفتاب پیدا شد از تأثري آفتاب هوا و خأل و بعداً سایر عناصر وجـود یافتنـد و هـر عنصـر مـاده بـا عنصـر نـری رشناخت نام رع گ
س خـدایان از دهـان خیز و بیابان رسید پ جود جدیدی تولید نمودند تا آنکه نوبت بدو موجود ارضی یعنی زمني حاصلتالقی کرده مو
ه تجلـی عـدالت و حقیقـت و اند، رع دخرتی دارد که جان همۀ خدایان مادون محسوب میشود و نام او معت اسـت کـ رع خارج شده

 .زیرا بقای سلطنت با معت است عقل است و فرعون معت را در روی زمني نگاه میدارد
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ین اشکال برای انگشـرت محسـوب میشـود و بـا نهایـت ظرافـت نیـز سـاخته شـده در این زمان نیز شکل آن از بهرت

  .است

اند و ایـن  هِرس را درآنجـا گذاشـتهاز آنجا که بريون آمدیم اطاق دیگری متصل بدان واقع شده که تابوت هُوپِتْ     

نیز در آنجـا های آن از طال است و یک صندىل طال کاری شده و یک تخت کوچک  تابوت از سنگ مرمر و پایه

ق میباشـد و نِدیده میشود و در اطاقی که بآنجا دارد چند تـابوت اسـت یکـی از آنهـا مومیـائی و طـال کـه از سِتِشْـ

مانـده  س اول وىل بطوریکه نوشته بود خود جسـد و کفـن پوسـیده و اسـتخوانها باقیروکش طالئی جسد پسُوسِنْ

  .میشوداست، چند تابوت و اشیاء دیگر نیز در آن اطاق دیده 

چنـني روی  هائی در اطراف آن گذاشته شده و تمام آنها و هم از آنجا که بگذریم وارد سالونی میشویم که قفسه     

چنني اجسـاد مومیـائی شـده  زمني پر از تابوتهای چوبی و گچی که روی آنها صورت صاحب آن نقاشی شده و هم

ین اجساد و تابوتها خیلی زیاد میباشد و کفنهائی که بدانها نیستند میباشد، عدۀ او پیدا  ها پیچیده شده که در کفن

توان گفت در طرز تکفني و پیچیدن نوار  اند چندین ال است و روی آن نوارهائی پیچیده شده بطوریکه می پیچیده

ه ها بطوری محفوظ مانده که در بادی نظر گمان میشـود تـاز اند و یکی از این کفن نیز نهایت مهارت را بکار برده

چنـني در قسـمت پـا کـه مختصـری پوسـیده معلـوم  است وىل پس از دقت نمودن در پارچه و طـرز بافـت آن و هم

تـوانیم  میشود که از سابق است، و بطوریکه گفتند پیش از توت عنخ آمون بوده لکن مـا درایـن قبیـل اجسـاد نمی

قسمتی از کفن پوسـیده و قـدری از  بربیم مگر در بعضی اجساد که بحالت خود جسد و اینکه بچه ترتیب است پی

جسد پیداست، چنانکه دریکی از این اطاقها جسدی در کفن دیده میشـود کـه پارچـۀ کفـن در روی پـا پوسـیده و 

و چند جسد دیگر نیز که یک قسمت از کفن آنها پوسیدگی دارد و قسمتی از بدن آنها دیـده است ا پید پا انگشتان

ربده جسد جنینی دیده میشود که پس از تولد مرده یا آنکـه مـرده بـدنیا آمـده و میشود پیدا است، در این اطاق نام

اند و پوست شکم او بـه پشـت او چسـبیده و تمـام بـدن او سـیاه اسـت کـه همـان رنـگ  جسد او را مومیائی کرده

  .مومیائی میباشد و موهای سر و پلکهای چشم او و همینطور سایر جزئیات اعضای او بخوبی پیداست

طور بوده که ابتدا اعضای داخلی بدن را بريون میآوردند که مـتعفن نشـود و سـپس  طرز مومیائی کردن نیز این     

  .جسد را بوسائلی که در دست داشتند ضدعفونی نموده آنگاه از داخل و خارج مومیائی میکردند

ینکه کفن نیز به شکل اصلی و اجسادی که در معرض نمایش گذاشته شده تماماً در کفن پیچیده شده و برای ا     
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اند در بسیاری از آنها خود کفن هم پیدا نیست زیرا معمول داشتند که پس از پیچیدن  خود محفوظ ماند باز نکرده

روی آنرا گچ نموده و صورت او را روی آن نقاشی میکردند سپس آنرا در تابوت میگذاشتند و درب آنرا در کفن 

  .بستند محکم می

در موزه موجود است که اجساد مومیائی شده بـدون کفـن در آنجـا اسـت و تمـام بشـره و موهـا اطاق دیگری      

بخوبی نمایان است و فقط پوست بدن بواسطۀ مومیائی سیاه است و ایـن اطـاق طبـق امـر وزارت معـارف بسـته 

  .است و بدون اجازۀ مخصوص وزیر باز نمیشود

های کـوچکی از اشـخاص و  ت سـودان قـدیم دارد و مجسـمهاطاق دیگر که در آنجا است آثـاری از مصـنوعا     

و غـري آن دیـده میشـود و در سـالون دیگـر کـه مقابـل آن اسـت چنني کارهـای زراعتـی  ها و کارکنان آن و هم کشتی

کاری و چراغ از سنگ مرمر و سایر اشیاء طریفه وجود دارد کـه  های چوبی منبت مصنوعات مختلفه از قبیل جعبه

  .آورد زیرا نهایت ظرافت را دارد و صنعت چند هزار سال پیش را بخوبی نشان میدهد ت میبیننده را بشگف

و تمام اعضای آنها اند  در یکطرف از آن طبقه اطاقی است که اجساد حیوانات مومیائی شده در آنجا گذاشته     

کارهای متفاوت در بخوبی پیدا است و اطاقی متصل بدان است که سنگهای مختلف از عهد حجری قدیم برای 

سنگ مرمر خیلی ظریف و نازک در آنجا است که گفتند برای تراشیدن صورت بوده و آنجا گذاشته شده از جمله 

  .چنني اشیاء دیگری که تمام از سنگ است در آنجا دیده میشود هم

بـاالخره خسـته جزئیاتی که در این موزه وجود دارد شرح آن زیاد است و ما پس از سه ساعت و نـیم گـردش      

شده و بقیه را فقط عبوری دیدیم مثالً قسمتی از حجّاریهای پایني یا بعضی از اجساد مومیائی که متشابه بودند و 

اطاق سنگهای عهد حجر و بعضی قسمتهای دیگر را دقت زیاد ننموده و خسـتگی فکـری و بـدنی مـانع شـده و 

رفتـه و از آنجـا بمنـزل مراجعـت  علیه الّسـالم الحسـني نیمساعت بعدازظهر بريون آمدیم، پس از آن بزیـارت رأس

  .کردیم

  

  احمد حسنين پاشا

در آنــروز جنــازۀ احمدحســنني پاشــا رئــیس دفــرت مخصــوص اعلیحضــرت ملــک فــاروق را ســاعت ســه و نــیم      

بعدازظهر حرکت دادند، ایشان از رجال معروف مصر و مورد تلطف اعلیحضرت بوده و در سـفر تحصـیل باروپـا 
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با ایشان بوده و عصر روز قبل براثر تصادف اتومبیل ایشـان بـا اتومبیـل یکنفـر انگلیسـی، کشـته شـده و فـوت  نیز

ها مقاالت زیادی در شرح حال او نوشته و عکسهای مختلـف گـراور  ایشان در مصر تأثري شدیدی نمود و روزنامه

  .کردند

توپ حرکت دادند، ابتداء در جلو جنازه چنـد دسـته جنازۀ ایشان را با تجلیل زیاد و بطور رسمی روی عرادۀ      

سواره نظام و موزیک حرکت کرده و بعداً شاگردان مدارس مختلف هرکدام پرچمـی تهیـه نمـوده و عبـور کردنـد 

های دیگر از سربازان سواره و پیاده و پلیس عبور کرده و مجموع نظامیان سواره شانزده دسـته کـه هـر  آنگاه دسته

  .و سی وشش دسته از شهربانی و از دربار نیز همراه بودندت و چهار نفر غري از افسران بودند دسته غالباً بیس

رجال مصر نیز برای تشـییع حاضـر شـده و جمعـی هـم در مـدفن در انتظـار ورود جنـازه بودنـد از نماینـدگان      

  .خارجی نیز برای تشییع حاضر شده بودند

  

  اعتصاب

هـا اضـراب  ود طبق قرارداد قبلی که بني احزاب شده بود اعتصاب عمومی کـه عربروز بعد که روز پنجشنبه ب     

موقع که جنگ تمام شده از مملکت مصر خارج  میگویند واقع شده و همه تقاضا داشتند که نريوی انگلیسی دراین

ها  تـی مهمانخانـهها را بسته بودند و ترامواهای برقی و اتومبیلهای تاکسی همه تعطیل کرده و ح شوند، تمام مغازه

دادنـد و اظهـار مخالفـت بـا  های مختلـف در تمـام خیابانهـا راه افتـاده و میتینـگ می درها را بسته بودند و دسته

انگلیس مینمودند و دولت هم جلوگريی نکرد فقط پاسبانها را مأمور مراقبت کامل و نظارت بر اوضـاع نمـوده و 

نکرده خیلی راضی بودند زیرا چندی جلوگريی ردم از اینکه دولت نظمی رخ ندهد و م بر عدۀ آنها افزودند که بی

دسـتور جلـوگريی اکیـد داده و پاسـبانها ۱پیش از آن که اعتصاب نموده بودنـد نخسـت وزیـر وقـت نقراشـی پاشـا

بودند وىل نخست وزیر اخري اسماعیل صدقی پاشا کـه بـیش ازچنـد روزی از  اسباب زحمت مردم را فراهم آورده

او نگذشته بود دستور داده بود که جلوگريی نکنند بشرط آنکه تظاهرکننـدگان نیـز از حـدود نظـم و  تشکیل دولت

  .انضباط خارج نشوند و فقط بمیتینگ و گردش در خیابانها اکتفا نمایند

                                                 
فر صـ ۲۶ش و  ۱۳۲۷شـنبه هفـتم دی  مطـابق سه ۱۹۴۸دسـامرب  ۲۸نقراشی پاشا مجدد پس از صدقی پاشا نخسـت وزیـر شـد و در - ١

 .بود مقتول گردید» االخوان المسلمني«ق بدست یک جوان مصری که جزء جمعیت  ۱۳۶۸
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آمـد زیـرا بطوریکـه شـنیده شـد یکعـده از  ذلک نظـم و انضـباط حفـظ نشـده و وقـایع اسـفناکی پیش وىل مع     

گان اسـباب زحمـت یـک اتومبیـل انگلیسـی را فـراهم آورده زیـرا او میخواسـته بـا سـرعت از وسـط دهند نمایش

بودند و خواستند بچند زده  جمعیت عبور کند و بچند نفر صدمه زده بود آنها هم او را اذیت کرده اتومبیل را آتش

ده و جمعی هم مجروح گردیدند، و نفر دیگر نیز صدمه زنند آنها نیز اسلحۀ گرم استعمال نموده و چند نفر کشته ش

بطوریکه روزنامۀ االهرام نوشته بود سیزده نفر کشته و در حدود صد نفر زخمی شده بودنـد وىل روزنامـۀ المقطّـم 

  .نوشت که مقتولني بیست و سه نفر و زخمیها یکصد و بیست و یکنفر بودند

  

  متحف فؤاد صحي

نزدیک عمارت سلطنتی قصر عابدین است رفتیم، بني راه ازدحام دراین روز ابتدا برای دیدن موزۀ صحّی که      

  .غریب و میتینگهای مفصل بود و اتومبیل تاکسی هم پیدا نشد مجبوراً پیاده رفتیم

این موزه همانطور که از نام آن معلوم است مشتمل بر چیزهـائی اسـت کـه بـه بهداشـت ارتبـاط دارد مـثالً در      

ها از سر و اعصاب و امراض آن و در اطاق دیگر قسمتهای مربوط به عضـالت و  مونهها و ن یکی از اطاقها نقشه

چنني امراض چشم و سـایر  و اعضای گوش و سبب پیدایش کری و همصوت  دست، و در جای دیگر طرز شنیدن

  .اعضای بدن و امراضی که مربوط بدانها است و امراض اطفال و سایر قسمتهای امراض دیده میشود

چنني بعضی استخوانها و جمجمه و امثال آن موجود بود، دریک قسـمت هـم  اسکلت تمام از انسان و همدو      

  .نمونۀ اقسام مختلف دخانیات از توتون و تنباکو و انواع مختلف آنها دیده میشود

  

  جامع و جامعة االزهر

یتینگها بـود و قبـل از رفـنت، چنـدین االزهر که در آنروز یکی از مراکز اجتماعات و م از آنجا برای دیدن جامع     

هزار جمعیّت در آنجا مجتمع بودند رفتیم، این جامع یکی از ابنیۀ تـاریخی مهـم اسـالمی اسـت کـه امـروز محـل 

های اسالمی است میباشد و اول جامعی است که در قاهره بنا شـده و هـر  که مشتمل بر دانشکده۱دانشگاه االزهر

                                                 
 .جامع بمعنی مسجد و جامعه بمعنی دانشگاه است- ١
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ولون که بعداً نام میربیم مقدّم بر آن بوده وىل در زمان سـاختمان آنهـا نـامی ط چند جامع عمروعاص و مسجد ابن

از قاهره نبوده و شهر فسطاط مرکز بوده و شهر قاهره در سال سیصدو پنجاه و هشت یا سیصدو پنجاه و نه هجری 

د مطابق نهصدو شصت و نـه یـا نهصـدو هفتـاد مـیالدی توسـط جـوهر صـقلی کـه فرمانـدۀ قشـون ابـی تمـیم معـ

االوىل همان سال شروع به بنای مسجد  فاطمی بود بدستور او ایجاد شد و در بیست و دوم جمادی لّلها المعزلدین

نموده و در نهم رمضان سیصدو شصت و یک باتمام رسید و اول نماز جمعه کـه در آنجـا خوانـده شـد در ششـم 

  .بود و ابتدای بنا فقط بمنظور مسجد ایجاد شد ۳۶۱رمضان 

جامع در زمان دولت ممالک بحری که در سال ششصد و چهل و هشـت هجـری پـس از ایّوبیـه بـر مصـر  این     

مسلط شدند اهمیّت زیادی پیدا کرد و از مشهورترین مساجد اسالمی گردید و تدریس و تحصیل علـوم دینیـه نیـز 

ند و بتدریج رو بازدیاد آورد در آن معمول شد و از اقطار و اکناف ممالک اسالمی برای تحصیل روی بدانجا می

، تا آنکه در زمان خلفای عثمانی بر رونق آن افزود و آنها ترغیب و تشویق زیادی از طالب نمودند و ماهیانـه بود

آمـوزان زیـاد شـده و  میدادند و شریف محمّد پاشا واىل مصر بفقرای طالب خوراک میـداد ازیـرنو رغبـت دانش

مل بر جمیع علوم اسالمی و علوم جدیده مربـوط بـدان اسـت میباشـد و امروز قدیمرتین دانشگاه اسالمی که مشت

  .های جهان است بلکه از قدیمرتین دانشگاه

بنای اوىل این جامع خیلی کمرت از مساحت کنونی بوده و بعـداً اضـافاتی شـده مـثالً در سـمت راسـت داالن      

قشون ملک ناصرمحمّدبن قـالون در سـال  ای است که امريعالءالدین طیربسی خازنداری فرماندۀ ورودی مدرسه

بِغـاوی اسـت ساخته و در دست چپ طرف مقابل مدرسۀ طیربسی مدرسـۀ اَقْ) میالدی ۱۳۰۹(هفتصدو نه هجری 

که توسط عبدالواحد اقبغا رئیس بیوتات سـلطنتی ملـک ناصـر در سـال هفتصـد و چهـل هجـری سـاخته شـده و 

  .اکنون محل کتابخانۀ االزهر است

اسـت کـه در سـال  للّـها فـاطمی پسـر المعزلدین للّـههائی که در جامع دیده میشود مربـوط بزمـان العزیزبابری گچ     

سیصد و چهل هجری متولد شده و در سیصد و شصت و پنج با او بیعت کردند و در سال سیصدو هشـتادو شـش 

  .وفات یافت

هجـری سـاخته شـده کـه دو رأس اشرف قانصوه غوزی در سـال نهصـدو بیسـت  مأذنه بزرگ آن توسط ملک     

اشرف قایتبای در سال هشتصـدو  دارد و مأذنۀ پهلوی آن از ابتدای ساختمان چندین بار منهدم شده تا آنکه ملک
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  .هفتادو سه بنای آنرا تکمیل نمود و تاکنون باقی است

سـبای سـاخته اشـرف بر در سال هشتصدو چهل و دو هجری مدرسۀ قنقبائی که جوهر قنقبـائی در زمـان ملک     

  .االزهر ملحق شد بود به جامع

ها بیست ستون است که تمـام آنهـا از  عمارت مسجد خیلی وسیع و دارای شش پایه است و در هر طرف پایه     

سنگهای قیمتی مرمر و سماق و غريه میباشد و فرشهای گرانبهائی درآنجا پهن است از جمله فرش بزرگ قیمتـی 

  .اند اهدا نموده است که اعلیحضرت ملک فاروق

توسـط امريعبـدالرحمن کدخـدا ) م ۱۷۵۳(در سال یکهـزار و یکصـد و شصـت و هفـت هجـری این مسجد       

قبلی آن ایوانی ساخت کـه محـراب و منـرب جداگانـه دارد و سـطح و سـقف آنـرا وسعت پیدا کرد و او در قسمت 

رسه برای فقراء ساخت کـه همـه باسـم خـودش قدری بلندتر از مسجد قرارداده و اضافاتی هم از قبیل رواق و مد

  .موسوم است

خـدیو توفیـق پاشـا دو مدرسـۀ طیربسـی و اقبغـاوی را ضـمیمۀ جامعـه ) مـیالدی ۱۸۹۶(قمـری  ۱۳۱۲در سال      

هائی هـم بـرای  قرارداد و برای کتابخانه تعیني نمود و محلی هم بـرای مقـّر شـیخ ازهـر مقـرر داشـت و سـاختمان

  .طالب آنجا نمود

در پهلوی مسجد صحن کوچکی است که قرب جوهر در آنجا قراردارد و این بنای کوچک نیز در زمان قایتبای      

تعمري شد، اضافات و تعمريات بسیاری در مدت هزار و اندی که از بنای آن میگذرد غرياز آنچه مذکور شد بـرای 

  .آن شده و ما دراینجا فقط قسمت مهمرت آنرا باختصار ذکر کردیم

  

  ازمان علمي االزهرس

مناسبت نیست که مختصـری از سـازمان علمـی دانشـگاه ازهـر را بطوریکـه خـود نگارنـده تحقیـق  درینجا بی     

  .ام برای آگاهی خواننددگان ذکر کنم یا از بعض دانشمندان ایرانی شنیده ۱نموده

                                                 
اطالعات فوق مبنی بر تحقیقاتی است که خودم در مصر نموده و یا از سفارت شاهنشاهی در مصر رسماً سؤال کرده و جواب - ١

قسمتی هم از دانشمند محرتم آقای راشد تحقیق شده است، تحقیقاتی هم بعداً از عالم جلیل آقای محمدتقی قمی دبري اند  داده
یه درین باره شده که در خاطرات سفر حج دومني سفرنامۀ خود نوشته و چاپ شده است لذا جمعیت التقریب بني المذاهب االسالم

 .دراین جا تکرار نمیشود
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دالتأسـیس و ماننـد دانشـگاه ایـران فؤاد اول، که جدی) جامعه(در قاهره چهار دانشگاه میباشد یکی دانشگاه      

میباشد، دیگر دانشگاه ابراهیم، دیگر دانشگاه فاروق اول، دیگر دانشگاه االزهر که جامعۀ دینـی اسـت و اهمّیـت 

دو جهت است یکی از جهت قدیم بودن زمان تأسیس و طول عمر آن که بطور مشروح ذکـر کـردیم و دیگـر آن از 

امعۀ ازهر درمیان ممالک اسالمی اهل سنّت حکم مراکز علمـی نجـف را از جهت وسعت منطقۀ عمل آن زیرا ج

درمیان شیعه دارد و تمام کشورهای اسالمی اهل سّنت، یا دانشجویان مذهبی خود را بازهر میفرستند یـا آنکـه از 

  .استادان آنجا استخدام و از کتب و تألیفات آن استفاده میکنند

دریکی از کویهای قدیمی قاهره واقع است و با شعب متعددی که در قـاهره مرکز ازهر همانطور که مذکور شد      

و سایر شهرهای مصر دارد که آنها را فروع مینامند جمعاً بنام ازهر نامیده میشود و اکنـون در حـدود پـانزده هـزار 

شعبه میباشـد  سطه و عاىل تقسیم میشود، دورۀ ابتدائی و متوسطه فقط یکدانشجو دارد و به دورۀ ابتدائی و متو

و برنامۀ مدارس آن یکسان اسـت و تحصـیل زبـان خـارجی و علـوم جدیـده جـزء آن اسـت وىل قسـمت عـاىل و 

شعبۀ تاریخ و لغت، شعبۀ علـوم شـرعیه و شـعبۀ : دانشکدۀ آن بسه شعبه منقسم میشود و دانشکده را کلیه میگویند

  .الدین میگویند اصولالشریعة و کلیة  العربیه و کلیة اللغة علوم کالمیه که کلیة

حفـظ : ها امتحان ورودی میشود و قسمت مهم موادی که امتحان میشود سه قسمت اسـت در ورود بدانشکده     

آیات قرآن، تقریر و تحریر عربی و امتحان فقه مذاهب چهارگانه اهل سنت زیرا فقه شیعه درآنجا رسمیت ندارد و 

نگ مصر و هیئت علمیۀ دانشگاه ازهر درین مورد تعصّب تسـنّن تدریس نمیشود، وىل حق این بود که وزارت فره

را کنار گذاشته و یکقدم بسوی اتحاد ممالک و مذاهب اسالمی برمیداشتند و فقه شیعه را نیز که اساس آن بوسیلۀ 

علیهماالسّالم است و خود اهل سنّت ببزرگی و علـم آنـدو بزرگـوار معـرتف  اخبار مروّیه از حضرت باقر و صادق

  .۱لکه بر ائمّۀ خود مقدّم میدانند جزء برنامۀ خود قرار میدادند تا توجه مذاهب شیعه را نیز بخود جلب میکردندب

در امتحانات آخر سال هم از کسی امتحان میشود که اقالً هفتادو پنج درصد از دروس را حاضر بـوده و بـیش      

وئی در غري سـاعات تحصـیلی شـغلی داشـته باشـد از بیست و پنج درصد غیبت نداشته باشد وىل چنانچه دانشج

  .مانعی ندارد

های االزهر اواخر اکترب است که اوائل آبان میباشد، شرط دیگر هم برای قبول محصلني  موقع افتتاح دانشکده     

                                                 
 .خوشبختانه چند سال است که کرسی فقه شیعه نیز در آنجا تأسیس شده است- ١
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خارجی تعیني شده و آن داشنت گواهی است از کنسولگری دولت متبوع و کنسولگری دولت مصـر مبنـی بـر حسـن 

  .عدم سوء سابقه و نظر تحصیل و استطاعت اقامت در مصراخالق و 

های سه گانـه چهـار سـال اسـت دو سـال هـم بعـد از آن دورۀ تخصـص  مدت تحصیل در هریک از دانشکده     

خرّجني شعبۀ تاریخ و لغت بکار تدریس و تألیف گماشـته گویند و مت التحصیل را در آنجا متخرّج می است و فارغ

ــرجني  ــوند و متخ ــویمیش ــغل فت ــرعیه بش ــوم ش ــعبۀ عل ــوند و  ش ــني میش ــت جماعــت تعی دادن و قضــاوت و امام

  .التحصیلهای شعبۀ علوم کالمیه مأمور تبلیغ و ردّ شبهات بوسیلۀ زبان و قلم  میشوند فارغ

ازهـر کـه از علمـای التحصیل میشوند باید رسالۀ ختم تحصیل بنویسند و بتصویب شورای عاىل  کسانیکه فارغ     

اربعه و نمایندۀ وزارت معارف و نمایندۀ وزارت اوقاف و شیخ ازهر تشکیل میشود برسد و پس از گـرفنت  مذاهب

  .شهادتنامه از طرف وزارت اوقاف شغلی که مناسب با تحصیل او باشد برای او تعیني میشود

و طـالب آنجـا  اند و خوب هم درس میخوانند وىل بطورکلی مدرسـني طالب ازهر از حیث لباس بسیار ساده     

باندازۀ علماء و محققني ایران و شیعه دارای مایۀ فقهی و فلسفی نیستند زیرا در تحصیل فقه مقیّدند باینکه همان 

اند اجتهاد کنند، ازیـرنو فقـط حافظـه بکـار  فتوای ائمۀ اربعه را بپذیرند و از خود نمیتوانند در آنچه آنها فتوا داده

در علوم فقهیه بکاربرده نمیشود برخالف مـذهب شـیعه کـه چـون قائـل بمفتـوح  برده میشود وىل قوۀ فکریه زیاد

بودن باب اجتهاد هستند خودشان موظفند احکـام شـرعّیه را بادّلـۀ تفصـیلیه اسـتنباط کننـد و آن محتـاج بفکـر و 

دگی تعمّق زیاد است، وىل علماء ازهر از جهت وفـق دادن بـني علـوم اسـالمی و علـوم جدیـده و آشـنا بـودن بزنـ

امـروزی بـر آنهـا مقدمنـد چنني در ادبیات و تفسري و تاریخ و علوم  امروزه و اوضاع و احوال دنیا و اجتماع و هم

زیرا روحانیني و علمای مذهبی شیعه ویژه ایران هنوز در صدد جمع بني علوم اسالمی و علـوم جدیـده برنیامـده و 

  .برنامۀ آنها همان برنامۀ زمانهای سابق است

مصر همۀ دانشمندان دینی باید شهادتنامۀ ازهر را داشته باشند و ممکن نیست شخصـی بـدون دارا بـودن در      

آن شهادتنامه، عالم دینی شناخته شود و بکارهای مذهبی و روحانی برپدازد و تمـام شـئون دینـی از حقـوق ائمـۀ 

و چراغ و ادارۀ مساجد و متولیان  جماعت و مؤذنني و قاریان قرآن و مفتیان و قاضیان و تعمريات مساجد و فرش

نظر و ادارۀ وزارت اوقاف است و ازاینجهت متصدیان امور دینی با مردم سـروکاری  و خدّام از همه جهت تحت

  .ندارند
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مصــر بــرخالف ایــران و عــراق و ســورّیه هــم از حیــث لبــاس و هــم از حیــث عمــل آزادنــد و علمــای مــذهبی      

بندند کوچک و ریشها کوتاه و حتی بعضی هم میرتاشـند بسـینما هـم مريونـد و در  های آنها که روی فینه می عمامه

  .همۀ امور زندگانی و شئون اجتماعی جز منکرات مّسلمۀ شرعیّه شرکت میکنند

هزار جلد کتاب دارد و قریب پانزده  ۵۰دانشگاه ازهر کتابخانۀ خیلی مفصلی هم دارا میباشد که فعالً در حدود      

های خیلی اعلی و قدیمی و کتب خطی قدیمی قیمتی زیـاد اسـت و  خطی است و در میان آنها قرآن هزار جلد آن

  .های اسالمی میباشد از مهمرتین کتابخانه

دانشگاه فؤاد دارای چند دانشکده است که علوم متداولۀ زمان در آنها تدریس میشود و عدۀ زیادی دانشـجو      

بندیهای سیاسـی هـم دارنـد و  پوشند و دسته ازهر شیکرتین لباسها را می دارد وىل دانشجویان آن برخالف طالب

در بیشرت اعتصابها و اضرابهائی که اخرياً در مصر وقوع یافته آنان هم شرکت داشتند عالقۀ زیادی هم به تحصیل 

ریبـاً دارای نظر وزارت فرهنگ است درین سالها تق ندارند و جامعۀ فؤاد و کلیۀ مدارس ابتدائی و ثانوی که تحت

ملیون و نیم محصل است و البته در سالها تفاوت میکند و بودجۀ وزارت فرهنگ در حدود شش ملیون لـريۀ  یک

  .مصری است که در حدود نود ملیون تومان میشود که آن نیز در هر سال فرق میکند

ىل سـواد دارنـد وىل در مصـر سوادند برخالف اهاىل لبنان و بعد سوریه که اکثریـت اهـا تودۀ مصری غالباً بی     

یک مجمع و انجمن بزرگی وجود دارد کـه از دانشـمندان و مـؤلفني و نویسـندگان تشـکیل میشـود کـه آنـرا لُجنـه 

  .میگویند و مصر را دارالتألیف و دارالطباعه کشورهای اسالمی معرفی نموده است

  

  جامع قالون

الدین قالون از ممالیک بحریه و  تیم، ملک منصور سیفاالزهر برای دیدن جامع قالون رف پس از دیدن جامع     

هفتمـني پادشـاه دولـت ایّوبیـه بـوده، چـون ملـک صـالح غالمـان زیـاد الـدین ایّـوب  از غالمان ملک صالح نجم

خرید جای مخصوصی برای آنها تعیني نمود و آنها را ممالیک بحری نامید و قالون در سال ششصدو هفتاد و  می

لیاقت واىل مصـر شـد و خـدمتهائی بآنجـا و اسـالم نمـود و در چنـد جـا مسـیحیان را کـه در هشت بواسطۀ ابراز 

تعقیب جنگهای صلیبی مواضعی را تصرف کرده بودند شکست داد و شهر حمـص و بعـض جاهـای دیگـر را از 

  .آنها پس گرفت
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الثـانی ششصـد و  از ربیعقالون در قاهره مسجد و بیمارستان و مدرسه ساخت و بنای آنها چهـارده مـاه یعنـی      

االوىل ششصـد و هشـتاد و چهـار هجـری طـول کشـید و آرامگـاهی بـرای خـود و  هشتاد وسۀ هجـری تـا جمـادی

  .بارگاهی هم برای مقربۀ خود ساخت که خیلی باعظمت و شکوه است

مقابـل این مسجد داالن خیلی طویلی دارد و در طرف راست دو در است کـه بقبّـه و صـحن آن مريسـد و در      

  .دری است که بمدرسه منتهی میشود و در انتهای داالن دری است که به بیمارستان وصل است

این مسجد دارای محراب خیلی خوبی است و داخل قبّه هم قرب قالون و پسر او ملک ناصرمحمّد اسـت کـه      

یننــده میشــود، از بریهــائی کــه شــده از نهایــت ظرافــت موجــب شــگفتی ب ضــریح چــوبی خیلــی مجّللــی دارد و گچ

  .نمانده است بیمارستانی که ساخته چندان اثری باقی

  

  مدرسة ناصريه

الـدین  پس از دیدن جامع قالون بمدرسۀ ناصرّیه که متصل بدان میباشد رفتیم، این مدرسه را ملک عادل زین     

ار هجری واىل مصـر ک قالون بود و پس از خلع محّمدبن قالون در سال ششصدو نودو چهيکه از ممال«کتبعاد 

ابتدا نمود و درب بزرگی از مرمر کـه در یکـی از معابـد یهـودی عکـا بـود » شد و دو سال در آنجا حکومت کرد

برای آن آورد و در سال ششصدو نودو هشت که مجدّد محمّدبن قالون بمصر برگشت آنجا را خرید و قبّـۀ خیلـی 

ود را در آنجـا دفـن نمـود و در ایـن مدرسـه دروس و کتـب بزرگی در آنجا بنا کرد که مادر و پسر هیجده سـالۀ خـ

فقهی چهار مذهب اهل سنّت تدریس میشد و درآنزمان از بهرتین بناهای قاهره بـوده و امـروز نیـز آثـار بزرگـی و 

  .بریهائی که در اطراف منار شده پیداست های آن و گچ عظمت از تقاشیها و نوشته

  .مشرّف شدیم علیه الّسالم ناهار برای خواندن نماز بحرم رأس الحسني از آنجا بريون آمده و پس از صرف     

  

  عليه السالم العابدين مسجد زين

مسجد در نزدیک قربستان واقـع و  نالسّالم رفتیم، ای علیه بن الحسني العابدین علی آنگاه بمسجد حضرت زین    

 علیـه بن الحسـني ن سـر زیـدبن علـیخیلی کوچک است و بطوریکه علمای اهل سـنّت مصـر مینویسـند محـل دفـ
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فرسـتاده شـد و پـريوان بن عبدالملک قشونی برای دفع او  که خروج کرد از طرف هشام السّالم میباشد زیرا موقعی

ــارانش در آن جنــگ  ــا گذاشــتند و او و ی ــاً نقــض عهــد کــرده و او را تنه ــد غالب ــه بودن در ســال (او کــه اهــل کوف

بطوریکه مینویسـند بـیش از دو سـال بـدن او روی دار بـود تـا آنکـه  شهید شدند و) یکصدوبیست و یک هجری

هشام از دنیا رفت و بامر ولید جسد او را سوزانیدند و سر او را که بامر هشـام در شـهرها میگردانیـد چـون بمصـر 

  .بردند دوستان او آنرا در آنجا در محل فعلی دفن کردند

 بن الحسـني العابدین علی نّت بوده معتقد بوده که حضرت زینوعبدالوهاب شعرانی که یکی از علمای اهل س     

السّالم نیز در آنجا مدفونست وىل سایر علمای شیعه وسنت اتفاق دارند که آنحضرت در مدینه وفات یافـت  علیه

  .و در بقیع مدفون گردید

اپ شده بني این دو قـول الصبان که در حاشیۀ نوراالبصار چ تألیف محّمدبن علیّ ۱الراغبني ودر کتاب سعاف     

بنظر عرفانی جمع نموده و مینویسد ممکن است روح آن حضرت در آنجا بر یکنفر ظهور کرده باشـد و منظـورش 

آنست که برای ارواح بُعد زمان و مکان نیست و ممکن است درچندین جا برای اهل کشف و شهود ظاهر شـوند 

  .حاصل شده باشد لّلها و در آنجا هم ممکن است شهودی برای یکنفر سالک اىل

السّـالم در آنجـا مـدفون میباشـد  علیـه العابـدین مردم قاهره نیز طبق فتوای شعرانی معتقدنـد کـه حضـرت زین     

ازیرنو برای زیارت بدانجا مريوند و خیلی احرتام و خضـوع میکننـد و البتـه هرچنـد کـه دفـن آنحضـرت در آنجـا 

فیه که به آنحضرت پیدا نموده محرتم است لذا مـا نیـز بـرای زیـارت مشکل بنظر مريسد، وىل بواسطۀ اضافۀ تشری

  .مشرّف شدیم

، و خیابانی هم که بدانجا مـريود ۱۲۸۰انشأ هذه المقصورة سعادة محمّد قفطان پاشا : در تاریخ آن نوشته شده     

  .العابدین معروف است بشارع زین

  

  قبر امام شافعي

االول یکهزارو سیصدو شصت و پنج برای دیدن مقربۀ امام شـافعی  م ربیعصبح جمعه سوم اسفند مطابق بیست     

  :رفتیم، در باالی سر در این شعر نوشته بود

                                                 
  .قمری ۱۳۱۵چاپ مصر مطبعۀ محمودیه سال  ۱۸۵ص - ١
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 لــذ باالمــام الشــافعی االمجــد
  

 وانزل بساحة ذاالهمام االوحد 
  

  :و در داخل مقربه نیز در وسط یکی از دیوارها این حدیث نوشته است      

  .اند االرض علماً و اهل سنت این حدیث را بر شافعی حمل کردهعالم قریش تمأل طباق      

  :متصل بضریح باالی سر ستونی است از مرمر که این عبارات بر آن نوشته شده     

. الرحمن الرحیم و ان لیس لالنسان االّ ما سعی و اّن سعیه سوف یری ثـم یجزیـه الجـزاء اال و فـی للّها  بسم«     

محمّـدبن ادریـس بـن العبـاس بـن عثمـان بـن شـافع بـن السـائب بـن عبیـدبن  للّـهد ابی عبداهذا قرب االمام السیّ

عنه سنة خمسني و مأة  للّها وسلّم ولد رضی وآله علیه للّها صلّی عبدزیدبن هاشم بن المطلب بن عبدمناف جدّالنبی

دفـن فـی یومـه بعدالعصـر  و عاش اىل سنة اربع و مأتني و مات یوم الجمعة آخر یوم من رجب السـنة المـذکورة و

  .»عنه و ارضاه آمني لّلها رضی

 علیه السّالم بن حسن بن علی بن ابیطالب لّلهکه اهل سنّت مینویسند فاطمه دخرتعبدا مادر امام شافعی بطوری     

عاری مريسد و نزدیکرتین ائمۀ اهل سنت بشیعه میباشد و اش علیه السّالم بوده و از طرف مادر به امريالمؤمنني علی

  :از جمله. السّالم سروده مشهور است علیه که در مدح حضرت موال

 کفــی فــی فضــل مولینــا علــی

 ومات الشـافعی و لـیس یـدری
  

 للّـــهوقـــوع الشـــک فیـــه انـــه ا 

ـــــه ا ـــــه ام رب ـــــیّ رب ـــــهعل  للّ
  

  :و نیز از او است      

 لوکــان رفضــاً حــب آل محمــد
  

ــی رافــض  ــثقالن ان  فلیشــهد ال
  

  :چند شعر را از او میدانند و نیز بعضی هم این     

 قیــــل ىل قــــل لعلــــی مــــدحا

 قلــت ال اقــدم فــی مــدح امــرء

 والنبـــی المصـــطفی قـــال لنـــا

ــــهوضــــع ا ــــده للّ ــــری ی  بظه

ــــــه ــــــع اقدام ــــــیّ واض  و عل
  

ـــاراً موصـــده  ـــد ن ـــره یخم  ذک

 ضـــل ذواللـــب اىل ان عبـــده

 لیلــــة المعــــراج لمــــا صــــعده

 فـــاحس القلـــب ان قـــد بـــرده

ـــهفـــی محـــل وضـــع ا  یـــده للّ
  

السّـالم نزدیـک اسـت ازیـرنو پـريوان  عشرعلیهم ع احکام نیز فتواهای او بـا اخبـار مـأثوره از ائمـه اثنیدر فرو    
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  .مذهب او نزدیکرتین اهل سنت بشیعه میباشند

  .مقربۀ شافعی در مصر مورد توجه مردم میباشد و همۀ اهل سنت بزیارت اومريوند     

الدین ایّوبی بوده و تابوت چوبی روی آن که  هجری توسط صالحابتدای این بنا در سال پانصدو هفتاد و دو      

از چوب است و روی آن نقاشی شده و آیات قرآنی نوشـته شـده و بـا دو خـط کـوفی و نسـخ میباشـد و در سـال 

الدین و ملکه شمسه مادر او نیز در  بن صالح پانصدو هفتادو چهار هجری باتمام رسیده است و ملک عزیز عثمان

  .االسالم زکریا انصاری است میباشند و در بريون نیز قرب شیخ آنجا مدفون

 ۱۳۰۹مسجدی که متصل بدان اسـت محمّـدتوفیق پاشـا سـاخته و عبـاس پاشـا تکمیـل کـرد و تـاریخ آن سـال      

  .هجری است، دارای چهارپایه و هشت ستون میباشد که سقف روی آن بنا شده است

  

  قبور مماليك و خديوان

دیدن قبور ممالیک و خدیوان مصر که نزدیک مزار شافعی است رفتیم، بنای مقـابر سـالطني مصـر و از آنجا ب     

های آنها خیلی مجلل است، یکی از این اطاقها قرب مادر محمّد توفیق پاشا زوجۀ اسـماعیل پاشـا مسـماة  خانواده

ز سـنگهای مرمـر الـوان خیلـی به شفق نور میباشد که خیلی باشکوه است و با طال نقاشـی شـده و دیوارهـای آن ا

  .اعلی است

هـ و در جای دیگر قرب اسـماعیل  ۱۲۳۱در قسمتهای دیگر قرب احمد طوسون پاشا پسر محمّدعلی پاشا متوفی      

 ۱۲۷۰هـ و عباس پاشا اول  ۱۲۴۱هـ و طوسون علی پاشا متوفی در  ۱۲۳۸پاشا پسر محمّدعلی فاتح سودان متوفی 

هـ وزنهای خاندان خـدیوی  ۱۳۰۷هـ و احمد رفعت پاشا  ۱۲۶۷هـ و ابراهیم پاشا  ۱۲۷۷هـ و پسرش الهامی پاشا 

  .میباشد و در نهایت زیبائی است

متصل بآن محلی است که قرب شاهزادگان ممالیک بحری است که چون محمدعلی پاشا بر مصـر مسـلط شـد      

که محمدعلی پاشا امـر بقتـل آنهـا  که موقعی آنها را کشت و هرچند نفر یک صورت قرب دارند و قرب محمّدامني نیز

  داد فرار کرد و خود را با اسب از باالی قلعه بزیر انداخت و اسب کشته شد وىل او فرار کرد، در آنجا است
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  مسجدسلطان حسن

از آنجا برای دیدن مسجد سلطان حسن که در میدان محمّدعلی واقع است رفتیم ایـن مسـجد توسـط سـلطان      

واىل مصـر  ۷۴۸متولـد شـده و در  هــ  ۷۳۵لک ناصر محمّدبن قالون ساخته شده سلطان حسـن در حسن پسر م

در بیست و هشـت سـالگی کشـته شـد و ده  ۷۶۲مجدد منصوب گردید و در  ۷۵۵مخلوع شد و در  ۷۵۲شد و در 

  .پسر و شش دخرت از او ماند

ل مرتـب کـار میکردنـد و از محکمـرتین و بـوده و سـه سـا) م۱۳۵۶(هـ  ۷۵۷ابتدای بنای این مسجد در سال      

طـول زمـني مسـجد یکصـدو . مهمرتین مساجد قاهره است و طرز معماری آن در نهایـت زیبـائی و قشـنگی اسـت

پنجاه مرت و عرض آن شصت و هشت مرت و مجموع مساحت هفت هزار و نهصدو شش مرت مربع است و ارتفـاع 

مرت میباشد و این مسجد بواسطۀ ارتفاع دیوارهـا کوچـک  ۳۷آن در جلوی درب ورودی طرف خیابان در حدود 

  .بنظر مريسد و ارتفاع گنبد بزرگ آن پنجاه و پنج ذرع است

در وسط آن حوض بزرگ مسقفی است که برای وضو ساخته شـده و در ها باال رفت و  موقع ورود باید از پّله     

داشته که در هـر مدرسـه یکـی از مـذاهب را  هر گوشۀ صحن دری است که بیکی از مدارس مذاهب چهارگانه راه

تدریس میکردند، سه طرف آن ایوان دارد وىل ایوان طرف شرقی از همه مهمرت و دیوارهای آن از سـنگ مرمـر و 

بـا خـط کـوفی نوشـته شـده و از وسـط آن ) انّافتحنـا(سایر سنگهای قیمتی خیلی زیبا است و در آنجا آیات قرآن 

وده در آنجـا ن بنا شده و رحل خیلی بزرگ هم که مخصوص قـرآن سـلطان حسـن بـمحلی مرتفع برای قرائت قرآ

سـال پـس از مـرگ  ۲۳که بقبّه بزرگ مجللی منتهی میشـود کـه  بلی ایوان دو در استقِ موجود است، و در طرف

سلطان حسن ساخته شده و عرض و طول آن هرکدام بیست و یکمرت است و ارتفاع دیوار آن سـی مـرت و از آنجـا 

باالی قبّه بیست مرت است و سنگهای آن تا هشت مرتی از مرمر الوان خیلی قیمتی و زیبا است و بـاالی آن در  تا

هــ اسـت و دو مأذنـۀ بـزرگ هـم  ۷۶۴حدود سه مرت روی آن چوب است که با خط نسخ نوشته شده و تاریخ آن 

  .مرت میباشد ۸۱ر ۶۰دارد که ارتفاع منار بزرگرت 
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  مسجد رفاعي

از آن بمسجد رفاعی که روبروی مسجد سلطان حسن واقع است رفتیم این مسجد را میتـوانیم بگـوئیم از  پس     

بهرتین مساجد اسالمی جهان است و بطوری نظر نگارنده را جلب نموده بود که از تماشای آن دل نمیکندم، این 

بنـا شـده ) م ۱۱۲۲(هــ  ۵۱۶ال بطوریکه مقریزی ذکر کرده در محل مسجد ذخريه واقع شده که در حدود س۱مسجد

االنصاری است و بعداً قرون اخـريه مـدفن شـیخ علـی ابوشـباک کـه  یاست و قسمتی از آن که مشتمل بر قرب یحی

یکی از جانشینان سیداحمد رفاعی و از بزرگان متصوّفۀ آنجا بوده واقع شده زاویـۀ بیضـاء و بعـداً زاویـۀ رفـاعی 

ن او بوده این مسجد معظـم را در آنجـا تعمـري و درحقیقـت بنـا نمـود و معروف شده و چون خدیو مصر از مریدا

مادر اسـماعیل پاشـا بتوسـعه و تعمـري آن اقـدام نمـود وىل ) میالدی ۱۸۶۹در حدود (قمری  ۱۲۷۶ابتداء در سال 

وفـات یافـت و در سـال  ۱۸۸۵بواسطۀ مخارج هنگفتی که داشت موفق به تسریع در کار آن نشد تا آنکه در سـال 

شـروع بکـار ) م ۱۹۰۶(هــ  ۱۳۲۴عباس حلمی پاشا خدیو مصر امر به تکمیل ساختمان آن نمود و در سـال  ۱۹۰۵

هـ در حضور عبـاس حلمـی پاشـا نمـاز جمعـه در آن  ۱۳۳۰خاتمه یافت و در غرّۀ محرّم  ۱۳۲۹شد و در آخر سال 

هـذا المسـجد الشـریف  للّـهم بعنایة اقدت«خوانده شد و این عبارات در کتیبۀ قِبلی شرقی در تاریخ آن نوشته شده 

عنه حسب ماصدر امر وىلّ النعم الجنـاب العـاىل خـدیوی  للّها تعاىل السیداحمدالرفاعی رضی للّهمسجدالعارف با

مـن هجـرة مـن هـو  ۱۳۲۸دولتـه واعلـی کلمتـه و ذلـک فـی سـنة  للّهمصرالمعظم الحاج عباس حلمی الثانی اعزّا

در طرف غربی هم تـاریخ شـروع و اتمـام آن  » ی آله و صحبه اتم الصلوة والسالملالنبیاء والرسل ختام علیه و عل

  .مفصالً نوشته شده که مضمون آن همان است که ذکر کردیم

از درب بزرگ که باال مريویم سی و هفت پلّه دارد و از درب دیگر بیست و یک پله است، در وسـط مسـجد      

اند و با طرز زیبای جالـب  ع شده و این ضریح را از چوب ساختهکه مسقف است ضریح شیخ علی در اطاقی واق

  .های آهنی دارد و مردم برای زیارت بدانجا میآیند اند و شبکه توجهی تذهیب نموده

در طرف قبلۀ مسجد اطاق کوچکی است که سـقف آن خیلـی مرتفـع و دارای ضـریحی اسـت کـه گفتنـد قـرب      

  .د و پنج مرت استاالنصاری و ارتفاع سقف آن هفتا یحیی

                                                 
وشـته انـد ن و یادداشتهائی که دانشمند محـرتم آقـای محمـدتقی قمـی بنگارنـده داده بعضی قسمتهای این مسجد از روی اطالعات- ١

 .شده است
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خود مسجد هم بسیار زیبا و دلربا است و سقف آن با طرز جالب توجهی نقاشـی شـده و چهارپایـه از سـنگ      

مرمر که عرض و طول هرکدام دومرتونیم میباشد در وسط و سقف روی آنها بنا شده، چراغهای برق زیاد باشکال 

محراب بسیار زیبائی دارد و این مسجد در طرف قِبلی مقـربۀ  مختلف و چند جار بر زیبائی آن افزوده بود، منرب و

  .رفاعی واقع شده است

قمـری باتمـام رسـیده و از آنجـا وارد اطـاق بسـیار  ۱۳۲۲در طرف دیگر مقربه سالن وسیعی است که در سال      

ادرش در آنجـا زیبای نقاشی شده میشویم و از آنجا باطاق کوچکرتی مريسیم که قرب ملک فؤاد پادشـاه مصـر و مـ

اند و متصــل بــدان اطــاق زیبــای مجلــل  میباشــد و در زینــت و نقاشــی و رنــگ و روغــن آن زحمــت بســیار کشــیده

پهلوی در آنجا امانت گذارده شده وىل در زیر است و اثـری در روی زمـني از آن ۱دیگریست که جسد اعلیحضرت

  .یک نفر هم در آنجا قرائت قرآن میکند. دیده نمیشود

  

  اعيهسلسلة رف

مناسبت نیست مختصری راجع بسلسلۀ رفاعیه ذکر کنیم، این سلسله یکی از سالسل معروفیه است  در اینجا بی     

که به مناسبت اتصال بسیداحمد رفاعی بدین نام معروف گردیده و رشتۀ اجازه سیدهم بجنید و سـّری و معـروف 

 علیـه الّسـالم دین و سلسـلۀ نسـبش بـه حضـرت کاظمال العباس و ملقب بسراج پیوندد، جناب سید مکنّی به ابی می

بن یحیی بن ثابـت بـن حـازم بـن احمـدبن السـیدعلی بـن  الحسن علی مريسد باین ترتیب ابوالعباس احمدبن ابی

القاسـم محّمـدبن حسـن بـن حسـني بـن موسـی بـن  المکارم حسن معروف برفاعۀ مکّی بن سیدمهدی بن ابی ابی

بضـم (و چون یکی از اجداد او معروف بـه رفاعـه بـود  علیه السّالم فرالصادقابراهیم المرتضی بن موسی بن جع

ازیرنو رفاعی نامیده شد و مادر او دخرت شیخ منصور بطـائحی بـوده و در قریـۀ بطـائح کـه امّ عبیـده نیـز نـام ) راء

ائح یـا در بطـ ۵۷۸االوىل سـال  جمـادی ۲۲و وفـاتش در پنجشـنبه  ۵۱۲داشته ساکن بود تولدش در اواسـط سـنۀ 

شیخ ابوبکر واسطی مشـهور بصـوفی اند و در بقعۀ جدّ مادرش  گفته ۵۷۶واسط اتفاق افتاد و بعضی هم در سال 

  .پدر شیخ منصور مدفون گردید و خود سّید فرزندی نداشت و سلسلۀ او بتوسط برادرزادگانش منتشر گردید
                                                 

از مصر حرکت داده و ابتداء بمکه و مدینه بردند و طواف دادند و سپس از جـده  ۱۳۲۹جنازۀ اعلیحضرت پهلوی را در اوائل سال - ۱
با تجلیل تمام وارد طهران کـرده  ۱۳۲۹اردیبهشت  ۱۷د و صبح روز یکشنبه با هواپیما بایران آورده و از اهواز با راه آهن بطهران آوردن

 .الّسالم تهیه دیده بودند بخاک سرپدند علیه و تشییع مفصلی نموده در آرامگاهی که در جوار حضرت عبدالعظیم
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الفضل کامح خرقـه پوشـیده  علی از شیخ ابیو جانشني او بود و شیخ  جناب سید از مریدان شیخ علی فارسی     

بن غـالم ترکمـان بـود و او خلیفـۀ شـیخ علـی باربـاری و او از شـیخ تمیمـی  و شیخ ابوالفضل جانشني شیخ علـی

  .اعجمی و او از شیخ ابوبکر شبلی و او از جنید بغدادی کسب فیض نموده است

ی و نیازمندی و عبادت برای پريوان خود سرمشـق جناب سید دارای مقامات و مراتبی بود و در حاالت بندگ     

اند کلمات و اشعار او نیز عارفانه و دارای سوز و گـداز و اشـاره  بود و کرامات و خوارق عادات نیز از او نقل کرده

  .براز و نیاز عاشقانه بود از جمله این چند شعر باو منسوب است

ـــم ـــذکر ک ـــی ب ـــامّ قلب ـــی ه ـــن لیل  اذاج

 م واالســـیوفـــوقی ســـحاب یمطهـــرالهّ

ـــاب اســـريها ـــف ب  ســـلوا ام عمـــر و کی

ـــل راحـــة ـــی القت ـــول فف ـــال هـــو مقت  ف
  

 انــــوح کمــــا نــــاح الحمــــام المطــــوق 

ــــــی بخــــــار  ــــــدفقللّهــــــوتحت  وی تت

ـــق ـــو موث ـــه و ه ـــاری دون ـــک االس  تف

ــــــق ــــــه فیطل ــــــون علی ــــــو ممن  وال ه
  

  .او مأثور استو مواعظ و نصایح آنجناب بقلم خودش بنام حکم رفاعیه مشهور و تألیفات دیگری نیز از      

ابن خلکان مینویسد که پريوان سید احمد رفاعی دارای حاالت عجیبه و افعال غریبـه میباشـند ماننـد خـوردن      

  .مارهای زنده و رفنت در میان آتش تنور و خاموش شدن آن و هم چون سوار شدن بر شري و غري آنها

الـدین  السیاحه در ذکر قسـطنطنیه شـرح حـال نجیب نالعابدین شريوانی در کتاب بستا جناب حاجی مريزا زین     

افندی را نوشته و اشاره فرموده که از مشایخ سلسلۀ رفاعیه و از اکابر آنفرقه علیّه بوده و در سوز و گداز و شـوق و 

نیاز کمرت کسی با او برابری مینمود و از آنجنـاب شـرط ارادت و صـفات طالـب و آداب مریـد را سـؤال فرمـوده و 

الـدین مفصـال مرقـوم داشـته و ازجملـه در بـاب صـفات مریـد مینویسـد بیسـت اسـت و  نرا از قول نجیبجواب آ

توبـه نصـوح، زهـد، تجریـد، عقیـدت، تقـوی، صـرب، : هریک را مفصل شرح داده و آن بیست از ایـن قـرار اسـت

یم، و مجاهـده، شـجاعت، سـخاوت، فتـوت، صـدق، علـم، نیـاز، عیّـاری، ماللـت، عقـل، ادب، حسـن خلـق، تســل

  .تفویض

و شیخ علی ابوشباک نیز که در مسجد رفاعی مدفون است از مشایخ متأخرین این سلسله بوده و مـردم وثـوق      

جوینـد و ایـن  کنند و از روح او استمداد می مردم مصر قرب او را زیارت میو اکنون نیز عقیدتی کامل بدو داشتند 

م شهرت یافته است و چون مـورد توجـه و عالقـۀ سـالطني مصـر مسجد هم نظرباینکه مدفن او واقع شده بدین نا
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  .بوده خیلی مجلّل و از بهرتین مساجد قاهره میباشد

  

  جامع محمدعلي

پس از دیدن جامع رفاعی برای دیدن جامع محمّـدعلی کـه در بـاالی قلعـه در محـل مرتفعـی واقـع اسـت و      

، این مسجد نیز از بهرتین و زیباترین مساجد قـاهره میباشـد مشرف بر تمام شهر میباشد و منظرۀ زیبائی دارد رفتیم

مـیالدی شـروع بـه سـاختمان آن نمـوده و در سـال  ۱۸۳۰هجـری مطـابق  ۱۲۴۶و محمّدعلی پاشای کبري در سـال 

تزئینـات و نقاشـیهائی در آن نمـود و مینویسـد ماننـد  ۱۲۶۵باتمام رسید و عبـاس پاشـای اول نیـز در سـال  ۱۲۶۳

  .قسطنطنیه ساخته شده است مسجد نورعثمان

اند و اطراف آن ایوان دارد  صحن این مسجد تمام از سنگ مرمر سفید است که میگویند از اهرام جیزه آورده     

که جلوی آن بصحن بـاز اسـت و فقـط سـتونهائی دارد و دو طـرف آن هرکـدام دوازده سـتون و دو طـرف دیگـر 

  .هرکدام ده ستون دارد

اسـت کـه ضـریح هـم دارد، موقـع ۱مسجد میشویم در زاویۀ طرف راست قرب محمّدعلی پاشااز صحن که وارد      

ها  بینیم و بعدا چهار پایه که همه از سنگ مرمر است و ده قبّه روی این پایـه ورود هشت ستون سنگی در جلو می

یت زیبائی و عظمـت را ها نها بنا شده که قبّۀ وسطی بزرگرت از همه و پنجاه و دومرت ارتفاع آن است و این سقف

هـا و  دارند و دو مأذنۀ باریـک خیلـی بلنـد دارد کـه ارتفـاع آن از سـطح مسـجد هشـتاد و پـنج مـرت اسـت، چراغ

قتدیلهای زیادی هم در این مسجد میباشد از جمله جار خیلی بزرگی است کـه هفتـاد و دو چـراغ دارد و فیلیـپ 

  .محمّدعلی اهدا نموده بود بهپادشاه فرانسه 

مـذهّب اسـت و دیگـری  دو منرب دارد یکی محمّدعلی پاشا ساخته که خیلی بزرگ و از چوب ساخته شـده و     

مـیالدی سـاخته شـده و درآن  ۱۹۳۹هجـری مطـابق  ۱۳۵۸کوچکرت و از سنگ مرمر که بامر ملک فاروق در سال 

  .تعمري محراب بودند موقع که ما دیدن نمودیم مشغول

اند در این مسجد بکار برده شده اسـت و در زمـان ملـک  سُوَیف آورده ر و بنیز اُقُصْسنگهای مرمر الوان که ا     

که تعمري آن تمام شد اعلیحضرت ملک فاروق برای خواندن  ۱۳۵۸فؤاد شروع به تعمري آن شد و در پنجم محرم 

                                                 
  .وفات یافت ۱۸۴۸قمری مطابق  ۱۲۶۵محمدعلی پاشا سر دودمان سالطني کنونی مصر در سال - ١
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  .نماز جمعه حاضر شده و آن مسجد را افتتاح نمود

  

  سراي جوهره

هجری  ۱۲۲۸آن محلی است معروف بسرای جوهره که محمدعلی پاشا در سال  در پشت مسجد طرف جنوبی     

سـویف  برای خود ساخته و خیلی زیبا است و دیوارهای اطاقها از سنگهای مرمـر الـوان خیلـی شـفاف کـه از بنی

اطاق دارد که هرکدام بشکل مخصوصی نقاشی شده و هیچکدام بیکدیگر شـباهت اند مزیّن شده و چندین  آورده

  .رند حمامی هم از سنگ مرمر دارد و این بنا نیز در محل مرتفعی واقع شده و مشرف بر تمام شهر میباشدندا

  

  جامع محمدبن قالون

مـیالدی  ۱۳۱۸هجـری مطـابق  ۷۱۸این جامع نیز در طرف شرقی مسـجد محّمـدعلی واقـع شـده و در سـال       

دید کرد و اوقافی برای آن معني نمود و دسـتور تج ۷۳۵توسط ملک ناصر محّمدبن قالون ساخته شده و در سال 

  .داد که فقه در آنجا تدریس شود

های مساجد ایران است، چهار ایوان دارد کـه ایـوان  این مسجد دو درب و دو مأذنه دارد که یکی مانند مأذنه     

  .و خیلی زیبا است ای است که ستونهائی از گرانیت سرخ دارد طرف قبله از همه بزرگرت و در جلوی محراب قبّه

  

  جامع ابن طولون

بعدازظهر برای دیدن جامع ابن طولون رفتیم، این مسجد پس از جامع عمروعاص قدیمرتین مسجد  ۳ساعت      

  .قاهره و توسط احمدبن طولون ساخته شده است

رده بـود از طرف بکباک کـه خلیفـۀ عباسـی او را واىل مصـر کـ) میالدی ۸۶۸(هجری  ۲۵۴ابن طولون ترکی      

خلیفـۀ عباسـی کـه نـام او  للّـها از طـرف معتمدعلی ۲۵۹ن را داشـت و در سـال ااسو حکومت فسطاط و اسیوط و

وفـات یافـت واىل حـدود شـام و  ۲۷۹رسید و در رجـب بخالفت  ۲۵۶احمد و پسر جعفر متوکل بود و در رجب 

فت و بطوریکه مینویسند ترکـۀ او پـس وفات یا ۲۷۰مأمور مالیات مصر شد و نهایت قدرت را پیدا کرد و در سال 
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  .از وفاتش ده ملیون دینار و چهارده هزار غالم و کنیز بوده است

مانده و مهمرت از همه است این جامع میباشد کـه  آثار خريیۀ زیادی در مصر از خود بیادگار گذارد که آنچه باقی     

عسکر بوده که ابوعون بـن یزیـد بـرای قشـون در آن زمان سومني جامع بوده یعنی پس از جامع عمروعاص جامع 

ساخته بـوده وىل چـون اکنـون اثـری از آن بـاقی نیسـت  ۱۳۲در سال  علیه السّالم العابدین در نزدیکی مسجد زین

  .طولون دومني مسجد است جامع ابن

 هجــری باتمــام رســیده و ۲۶۵بــوده و درســال ) مــیالدی ۸۷۷-۸۷۶(هجــری  ۲۶۳ابتــدای بنــای آن در ســال      

دومني خلیفۀ فاطمی در مسجد  للّههجری در زمان العزیزبا ۳۷۶صدوبیست هزار دینار خرج آن شده بود ودر سال 

 الدین ایّـوبی و پـس از زمـان صـالحهجری تعمري و تجدید شـد، و بعـداً هـم در  ۳۸۵حریقی واقع شد و در سال 

های مسجد  آن است که روی یکی از پایه که جالب توجه است اّیوبیه در زمان ملک بیربس تعمرياتی شده و چیزی

  بخط کوفی نوشته شده

که معلوم میشود در زمان فـاطمیني نوشـته شـده وىل خـادم مسـجد » لّلها وّىل علیّ للّها محمّدرسول للّها االّ الاله«     

بخـط طولون است که درصورت صحت معلوم میشود شیعه بوده و تاریخ اتمام بنـا هـم  گفت که از زمان خود ابن

  .هجری نوشته شده است ۲۶۵کوفی سال 

این مسجد بیست و سه در دارد که بعضی از آنها بصحن اول که متصل بمسجد است باز میشود وىل اکثر آنها      

بداخل مسجد باز میشود، یکصدو بیست و هشت پنجره بخارج و یکصدوشصت پایـه در اطـراف دارد و بـني هـر 

بـری شـده و هیچکـدام  قفی کـه زده شـده بطـوری مخـالف بـا دیگـران گچدو پایه که در طرف صحن است هر س

های آن یک مناره فعالً باقی است که قسمت پـائني آن مربـع و وسـط مـدوّر و  ندارند و از مناره تبیکدیگر شباه

  .باالی آن هشت گوشه است

تر اسـت و  رف قبله وسیعصحن مسجد خیلی وسیع و با روح و مربع و چهار طرف آن ایوان دارد وىل ایوان ط     

های دیگر دو ردیف پایه دارد و دیوار شرقی متصل بداراالمارۀ  مشتمل بر پنج ردیف پایه است درصورتیکه ایوان

  .طولون بوده که از آنجا وارد مسجد میشده ابن

 این جامع شش محراب دارد اول محراب اصلی، دوم در طرف چپ ان معروف به محراب سیدۀ نفیسه، سوم     

و چهارم در دو طرف درب ورودی، پنجم محراب افضلی که افضل وزیر مستنصر فاطمی ساخته و ششم محـراب 
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  .الچینی

  

  مقامات اهل بيت

  :از آنجا بزیارت قرب سکینه رفتیم این اشعار باالی ضریح نوشته شده     

ــــــدر ــــــریف ق ــــــام ش ــــــکینةقمق  ی بس

 فیــــــافوز مــــــن یــــــاتی اىل نحوحبهــــــا

 و جـدّها یه السّـالمعل اال انّها بنت الحسني

ـــــهعلیـــــه صـــــلوة ا ـــــت الصـــــبا للّ  ماهبّ
  

ـــــا من  ـــــق علیه ـــــس و رون ـــــوار ان  االن

 االنـــــام و یـــــرزق یعـــــیش ســـــعیدا فی

ــــــدّق ــــــني یص ــــــالحق المب ــــــی وب  نبّ

ــــــریّ بغضــــــن و اورق  و مــــــا الح قُم
  

  .به نبی عائد است زیرا اگر عائد بسکینه بود علیها گفته میشد للّها ضمري علیه صلوة     

ن نسبتاً مجلل و ده ستون در وسط دارد، در آنجـا معـروف اسـت کـه قـرب سـکینه در آنجـا اسـت وىل مسجد آ     

  .صحت و سقم آن معلوم نیست و اختالفات دراین باب را قبالً بیان نمودیم

از انجا بزیارت قرب رقیه رفتیم، دارای صحنی است، ضریح آن از چوب و روی آن پارچه کشـیده شـده و روی      

المـؤمنني علـی بـن ابیطالـب و دریکطـرف نوشـته جـّدده عبـدالخالق  مقام السـیدة رقیـة بنـت امري: ه استآن نوشت

در گوشۀ صحن دو اطاق متصل بیکدیگر است که در هـر کـدام قـربی اسـت و میگفتنـد مقـربۀ  ۱۳۵۵محمود سنة 

  .است لیه السّالمع بن جعفرالصادق و قرب علی رسول الّله صلّی اللّه علیه و آله و سلّمعاتکه عمّه 

علیهاالسّـالم  از زآنجا بمزار سیدۀ نفیسه رفتیم، نفیسه دخرت حسن االنوار بن یزید االبلج بـن الحسـن بـن علی     

هجری در مکه متولد شده و در مدینه زندگی مینموده و بزهد و عبادت معروف بود  ۱۴۵بوده، آن مخدّره در سال 

بوده و در آخر عمر بمصر آمد و در آنجا مورد توجه مردم  لیه السّالمع و زوجۀ اسحق مؤتمن فرزند حضرت صادق

درآنموقع از او خواهش کردند که افطـار کنـد دار بود از دنیا رفت،  هجری درحالیکه روزه ۲۰۸گردید و در رمضان 

م؟ پـس واعجبا سی سال است که از خدا میخواهم که در حال روزه از دنیا بروم و اکنون چگونه افطار کـن: گفت

شروع بخواندن سورۀ انعام کرد چون بآیۀ شریفه لهـم دارالسـالم عنـد ربهـم رسـید جـان بجانـان تسـلیم نمـود، و 

نویسند قرب خود را نیز بدست خود حفر کرده بود و هر روز در آنجا بیاد خدا و تالوت قـرآن مشـغول بـود و در  می

ت جنازۀ او را باحرتام زیاد برداشتند و بعـداً هـم بقعـه و که از دنیا رف آن قرب ششهزار ختم قرآن نموده بود، موقعی
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  .بارگاه برای او ساختند و اهل مصر را بدو اعتقاد تمامی است و معروف است که دعا نزد قرب او مستجاب است

که بزیارت مزار او مريویم ابتداء وارد مسجدی میشویم که دوازده ستون دارد و مسـجد خـوبی اسـت از  موقعی     

  :وارد داالنی شده و سپس به محل ضریح نفیسه مريسیم، این اشعار باالی ضریح نوشته شده آنجا

ـــت ـــهمقصـــورة اتقن  صـــنعتهاللّ

 تــــذیع همــــة منشــــیها مورختــــه
  

 والنـاس للّهیستوجب الشکر عندا 

 من بعـض اطیـب حسـان بعبـاس
  

  .هجری میباشد ۱۲۶۶وىل این مصرع اخري درست خوانده نشده و تاریخ که در زیر آن نوشته شده      

  

  جامع عمروعاص

ــت دور اســت و توســط        ــل بی ــات اه ــامع از مقام ــن ج ــیم، ای ــاص رفت ــامع عمروع ــدن ج ــرای دی ــا ب از آنج

بن هاشم فرماندۀ قشون اسالمی در جبهۀ مصر که آن مملکت را فتح نمود و شـهر فسـطاط  عاص بن وائل عمروبن

ساخته شـده و هشـتاد ) میالدی ۶۴۲-۶۴۱(ت و یک هجری مطابق را که محل پادگان او بود بنا نهاد در سال بیس

  .ذلک بطوریکه میگویند قدری بطرف مشرق منحرف است نفر از صحابه در تعیني قبلۀ آن کمک نمودند وىل مع

مرت میباشد وىل در ابتداء خیلی کوچـک و سـاختمان  ۵۰/۱۱۲مرت و عرض آن  ۵۰/۱۲۰در حدود ۱طول این جامع     

مرت عرض بوده و دارای صحنی یا مأذنه یـا محـراب و منـربی  ۲۳مرت طول و  ۴۰زمان عمرو در حدود آن در اوىل 

مسلمة بن مخلد که از طرف معاویه واىل مصر شد در سال پنجـاه و سـه هجـری بـر آن افـزود، سـپس نبوده و بعداً 

بن  اضـافاتی نمـود و قـرة عبدالعزیزبن مروان که از طـرف بـرادر خـود عبـدالملک واىل بـود در سـال هفتـاد و نـه

شریک که از طرف ولیدبن عبدالملک واىل شد در سال نود و سه مسجد را خراب کرد و مجدّد سـاخت و مأذنـه 

  .برای آن بنا نمود و باالی چهارستون نزدیک محراب را مذهّب کرد

ی مسجد میشـد و چنـد مرتبـه عباس و فاطمییّن و بعداز آنها، تعمرياتی برا بعداً نیز مرتب در زمان خلفای بنی     

بواسطۀ حریق و غريآن خرابیهائی شد که از طرف سالطني و والة تعمري میشد و در دورۀ اخري هم از طـرف دولـت 

مصر مراقبت کامل در حفظ آن و ترمیم خرابیها میشود وىل یکطرف صحن دیوار آن خـراب اسـت و آثـار قـدمت 

                                                 
به جامع عمروعاص و تاریخ آن کتابی مخصوص تألیف محموداحمد مدیر آثار باستانی از طرف وزارت معارف مصر طبـع و راجع - ١

 .نشر شده است
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اولیه خیلـی اهمیّـت داشـته و شـبی چنـدین هـزار چـراغ در آن  نیز از تمام مسجد هویداست درصورتیکه در قرون

  .روشن میشده

این مسجد بطوریکه خادم میگفت سیصد و شصت و شش ستون مطابق عدد ایام سال دارد وىل عدۀ ستونها      

ز ستون بیشرت نیست و ستون پهلوی منـرب را کـه دور آن نـردۀ آهـن گذاشـته شـده ا ۱۵۰فعالً خیلی کمرت و در حدود 

هجـری  ۱۲۱۲اند و منربی که در آنجا گذاشته شده از امريمرادبک محمّد واىل مصر میباشد که در سال  مدینه آورده

  .نماز جمعه خواندآن مسجد را تعمري نمود و آخرین جمعۀ رمضان آنسال در آنجا 

 للّـهفونسـت و عبدابن عمروعاص در آنجـا مد للّهدر گوشۀ ایوان مسجد ضریح کوچکی است که میگویند عبدا     

در جنگی که مروان با مصریان کرد مقتول و در خانۀ خود جنب مسجد مدفون گردید و بعداً قرة بـن شـریک آنـرا 

 للّـهنظر مورد تصدیق بعضی واقع نشده زیرا با نظریۀ اکثر مورخني راجع بوفات عبدا جزء مسجد قرار داد وىل این

اند و عدۀ کمی وفـات او  ه و جمعی در شام و گروهی در طائف گفتهتطبیق نمیکند زیرا بعضی وفات او را در مّک

  .را در مصر میدانند

  

  دير مارجرجيس

و شارع هم بهمـني نـام از آنجا برای دیدن دیر مارجرجیس که نزدیک جامع عمرو و در همان شارع میباشد       

  .است رفتیم

، قسمت زیر همان اسـت کـه از قـدیم بـوده و قسـمت این دیر قبل از اسالم ساخته شده و فعالً دو طبقه است     

علیه  فوقانی در قرن سیزدهم و چهاردهم میالدی ساخته شده و دیر مارجرجیس که یکی از بزرگان مـذهب مسـیح

هجـری توسـط ایـراآم  ۳۶۰فـاطمی در سـال  للّـها بوده همان قسمت تحتـانی اسـت کـه در زمـان المعزلدین السّالم

حریقی اتفاق افتاد که به کلیسا هم سرایت نمود و فقط دیر  ۵۶۴م تعمري شد و در سال ریق شصت و دوسریانی بِطْ

مـیالدی  ۱۱۷۴نرفت و شیخ ابوالفضل یوحنابن  کثیل اسقف آنرا در سال  مارجرجیس که قسمتی از آن بود از بني

  .هجری تعمري نمود ۵۷۰مطابق 

  ری لالروامدیر مارجرجیس االث: بر روی تابلوی دم در نوشته شده     

چون بعمارت فوقانی مريویم ابتداء نوزده پله میخورد آنگاه به محل نسبتاً وسیعی رسیده و مجـّدد بیسـت پلـه      
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  .باشد بطرف باال مريود آنگاه از دو طرف پله پیدا میکند که هفده پله می

بی نقاشی شده و در زیـر قبّـۀ است که با قیافۀ جذا علیه السّالم در زیر قبّه باالی سقف صورت حضرت مسیح     

کوچک که محل بطلرقه و کشیشها است مجسمۀ مارجرجیس است که آنرا زیارت میکننـد در بـاالی محـراب هـم 

ایسـت کـه تمثـال  تمثال حضرت مسیح و حواریني کشیده شده و بـني آنجـا و معبـدی کـه محـل بطارقـه اسـت پرده

اشـی شـده و در محـل دعـای کشـیش درجلـو رو مجسـمۀ که میخواهد پسر را ذبـح کنـد نق حضرت ابراهیم موقعی

  .که بدار زده شده، میباشد و در باال تمثال آنحضرت است موقعی علیه السّالم حضرت مسیح

انـد  در دیوارهای اطراف معبد بزرگ صورتهای بزرگان و بطارقه و سـالطینی کـه خـدمت بـه مسـیحیت کرده     

و در پردۀ  علیه السّالم گرفته و در باالی محل بطریق تمثال مسیحنها قرار آ ژرژ و کاترین و غري مانند کنستانتني و سن

  .شود که مریضی را شفا میدهد دیده می دیگری آن حضرت موقعی

خالصه این دیر بسیار زیبا و جالب توجه میباشد دولت مصر هم در حفظ آن مراقبت کامـل دارد و مسـیحیان      

  .ندنهایت تجلیل و احرتام از آن میکن

پس از دیدن آنجا از جلو جامع عمرو عبـور کـرده و نزدیـک آنجـا بـا ترامـوای نمـرۀ سـی بطـرف مهمانخانـه      

  .مراجعت نمودیم

این دو روزه که شرح آن مذکور شد مرتب مشغول دیدن ابنیۀ قدیمی تـاریخی مصـر بـودیم و بناهـای مهـم در      

اهای دیگر نیـز هسـت از قبیـل مدرسـۀ صـالحیه کـه از بناهـای درجۀ اول همانست که مذکور داشتیم وىل آثار و بن

سـنقر سـالری کـه از  الدین ایوب ایّوبی بوده و جامع ملک ظاهر بیربس بنـد قـداری و جـامع آق ملک صالح نجم

امراء محمّدبن قالون بوده و مسجد ابوسعید برقوق اول پادشاه چرکسی و غري آنها که بواسـطۀ نداشـنت فرصـت و 

  .بودن آنها در درجۀ دوم اهمیّت برای دیدن آنها نرفتیموقت کافی و 

  

  )متحف شمع(موزة موم 

بـرای کـار تـذکره و ویزاهـای آن بـا آقـای شـیدانی ۱االول مطـابق چهـارم اسـفند صبح شنبه بیست و یکم ربیـع     

ی خـط سـی با ترامـوا) موزۀ موم(بسفارت ایران رفتیم و ظهر مراجعت نموده بعدازظهر برای دیدن متحف شمع 

                                                 
 .تاریخ قمری که درین موارد ذکر میشود مطابق افق و تاریخ ممالک عربی است نه ایران- ١
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  .رفتیم

هائی کـه در آنجـا دیـده میشـود از مـوم سـاخته شـده دریـک  وجه تسمیه باین اسم این است که تمـام مجسـمه     

قسمت آن مجسمۀ محمّدعلی پاشا اسـت کـه در روی صـندىل نشسـته و یکنفـر از اسـکورت پهلـوی او ایسـتاده و 

بـوده و  (Dysive)الً فرانسوی و نام او کلنـل دیسـیو باشد که اص نزدیک او مجسمۀ ابراهیم پاشا و سلیمان پاشا می

  .بوده استاسالم آورده و در مصر مانده و جدّ اعالی ملکۀ نازىل مادر اعلیحضرت ملک فاروق 

دریـا  (Admiral Nesser)نسـر  اطاق دیگر اسطول و محل کشتیها در اسکندریه و اطاق دیگر مجسمۀ آدمـريال     

کـه بـرای افتتـاح  ز را افتتاح کرد و اسماعیل پاشا و ملکۀ اوژنی ملکۀ فرانسـه موقعیفرانسوی که کانال سوئ ساالر

کانال آمد و آدمريال برس انگلیسی که با ملکه آمد، در اطاق دیگر ملکۀ هلند در پرت سعید انتظار اوژنی میکشد 

کانـال و خـانم او و  مهنـدس (Delisbes)امرپاطور اطریش و دلییسبس  (Francoi Joseph)پشت سر فرانسواژوزف 

راء مصر و در زیر زمني قسمتی از آن منظرۀ صیادهای لوءلوء در بحـر احمـر و پشت سر بنارپاشا یونانی رئیس الوز

کـه تعبـري  در زنـدان موقعی علیه الّسـالم اطاق دیگر طرز عروسی در قرن هیجدهم و دیگر منظـرۀ حضـرت یوسـف

  :خواب ساقی و خباز میکند

کوچک است و شوهر او یوسف نجّار دیده میشود، و  علیه السّالم ر مریم بمصر موقعیکه عیسیاطاق دیگر فرا     

ونیم پیش و دیگری حمام رومانها در قرن سوم میالد، دیگری منظرۀ شـخص  در باالی آن منظرۀ کلیسا در دو قرن

  .ر او حاضر میشودالموت باالی س مست که بیهوش افتاده و باالخره این اعمال منجر بمرگ او شده و ملک

در اطاق دیگر مجسمه ملک فاروق ایستاده و جای دیگر ملک فؤاد نشسته و دیگری سعد زغلول پاشا رئیس      

های سـنگی دیگـر در اطـاق دیگـر قـرار  چنـني بعـض مجسـمه حزب وفد، مجسمۀ شیخ محمّدعبده از سنگ و هم

  .داشت

الی سر زن و بچۀ فقريی ایستاده و آنها بـرای طـبخ غـذا در قسمت دیگر مجسمۀ خلیفه دوم با لباس سفید با     

و از خلیفه بـد میگوینـد و شـکایت میکننـد کـه ) مانند آتش طبیعی قرمز استآتش هم بعینه (آتش روشن میکنند 

شناسند و او بعداً میگوید من مريوم باو اطالع دهم سپس مـريود بـرای آنهـا غـذا  بفکر آنها نیست وىل او را نمی

نسبت میدهند نه بخلیفـۀ دوم و  علیه السّالم ىل این نکته ناگفته نماند که شیعه نظري این حکایت را بعلیآورد و می

  .اهل سنت آنرا با مختصری تغیري بعمر نسبت میدهند
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کــه فرمانــدۀ صــلیبیان در جنگهــای صــلیبی بــود و در جــای دیگــر  (Rickard)درجــای دیگــر مجســمۀ ریشــارد      

الدین باالی سر او نشسته مشغول  هستند و در قسمت دیگر ریشارد مریض است و صالح سربازان او مشغول طبخ

وار بربم  معالجه است و میگوید تو را زودتر معالجه میکنم که زودتر مشغول جنگ شویم و سر ترا در جنگ مردانه

را درموقع تولد نشان  علیه السّالم نه آنکه حاال که مریض هستی از موقع استفاده نمایم جای دیگر حضرت موسی

  .بیند میدهد که او را در صندوق گذاشته میخواهند در نیل بیندازند و زن فرعون از دور می

موقعیکـه دو زن راجـع بیـک بچـه نـزاع داشـتند و حضـرت  علیه الّسـالم قسمت دیگر محل قضاوت سـلیمان     

دیگـری گفـت مـن از حـق خـود گذشـتم  فرمود که بچه را دو نیم کنند و تقسـیم نماینـد یکـی از آنهـا راضـی شـد

  .نیز نسبت میدهند علیه السّالم حضرت فرمود بچه از آن زنی است که از حق خود گذشته و ایرنا بعلی

را فریب داد و بعداً در جنـگ  (Antoine)ملکۀ فتان مصر که آنتوان (Clepatre)در جای دیگر مجسمۀ کلئوپاتر      

  .با سزار خود را کشت دیده میشود

امـون دامـاد و  اول کسی که آفتاب را در مصـر پرسـتید و زن اودر جلـوی کـاهن و تـوت و عنخ۱نائتوندیگر اُخْ     

  .و شکل و هیکل و معبد که در آنجا خورشید را عبادت میکردند جانشني اخنائتون

ت که طـرز محل دیگری طرز زندگانی مراکش را در هفتاد سال پیش نشان میدهد، قسمتهای دیگری هم داش     

بودند که بیننده در ابتداء بـا انسـان واقعـی هـیچ  ها را بطوری ساخته بعضی زندگانیها را نشان میداد و این مجسمه

  .فرق نمیگذاشت و تمام جزئیات شباهت تام داشت

شـد و شب یکشنبه در مهمانخانۀ کنتینانتال آقای سیدالعراقني طهرانی را که از محرتمني و متمـولني طهـران میبا     

  .چند سال است زمستان را مرتب به بمصر مسافرت میکنند مالقات کردیم

  

  القناطر الخيريه

ونیم با ترن به القناطرالخريیه که محل تقسیم و  ساعت ده) پنجم اسفند(االول  صبح یکشنبه بیست و دوم ربیع     

های  وقعیکه از تـرن پیـاده شـدیم ارابـهکیلومرت است م ۲۵تشعّب رود نیل است رفتیم و از قاهره تا آنجا در حدود 

دستی که روی خط آهن کوچک مريود آوردند و ما سوار شده تا مرکز تقسیم آب کـه قریـب یکهـزارو پانصـد مـرت 

                                                 
 .سال قبل از میالد میزیسته ۱۴۰۰در حدود - ١
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  .است رفتیم

کاریهـای مفصـل  این محل بسیار باصفا و خوش هوا است، پست و بلندیهای زیادی دارد که در تمام آنهـا گل     

هـای بسـیار زیبـا و دلربـائی  اند و اطراف هم از درختان مختلف احاطه شـده و منظره یل دادهشده و خیابانها تشک

ام و در آن روز چون یکشنبه و تعطیل مسیحیان بود جمع زیادی از آنان نیز  تشکیل میدهند که کمرت نظري آن را دیده

  .از کوچک و بزرگ زن و مرد از شهر بدانجا آمده مشغول تفرّج و تفریح بودند

رود نیل در اینجا بچند قسمت میشود که یک قسمت بـه الرشـید نزدیـک اسـکندریه مـريود و در آنجـا بـدریا      

مريیزد و قسمت دیگر بطرف دِمیاط نزدیک پرت سعید رفته و بدریا مريیـزد در آنجـا چنـدین پـل وجـود دارد کـه 

رکدام چهل و شش چشمه دارند و کوچکرت برای عبور کشتیها از هم جدا میشود و چهارتا از آنها خیلی بزرگ و ه

ها هم هرکـدام  های آن خیلی بزرگ و عرض هرکدام در حدود پنج مرت و پایه از همه شش چشمه دارد وىل چشمه

در حدود دو مرت است وپل دیگر نه چشمه و دیگری سی و چهار چشمه است و تمام اینها در نهایت اسـتحکام و 

  .ساخته شده استآمدن آب و تعیني مقدار الزم در جلوی پلها  الز برای بانیزیبائی ساخته شده است، و سدهائی 

برای نماز بمسجدی که در آنجا برای نماز و عبادت سیاحان ساخته بودنـد رفتـیم و پـس از نمـاز اول ظهر ما      

کـه شـما  یبريون آمده وخادم مسجد خیلی ادب و محبت و احرتام نمود و بعداً راهنمـای مـا بـا تبسـم گفـت موقع

برای نماز رفتید خادم پرسید اینها اهل کدام کشور میباشند گفتم ایرانی هستند، گفت پس بـرای چکـاری بمسـجد 

رفتند؟ گفتم برای نماز رفتند او خیلی تعجب کرد و گفت پس چرا علمای مـا بمـردم گفتـه و میگوینـد کـه ایرانیهـا 

روغ است بدلیل اینکه خـودت دیـدی کـه اینهـا بـرای نمـاز کافرند و نماز نمیخوانند؟ گفتم تمام اینها تهمت و د

! رفتند ما هم خیلی تعجب کردیم که چگونه دانایان مغرض آنها اینچنني القائات سوء بني عوام نموده و مینماینـد

هـا را بمـا فقـراء وارد  متهبعداً با خودم گفتیم که این امر اختصاص بآنها ندارد، بلکه مغرضني شیعه نیـز همـني ت

  .آورند می

پس از نماز برای صرف ناهار رفتیم و پس از صرف ناهار و برداشنت عکس، برای دیدن مـوزۀ آنجـا رفتـیم و      

های مصـر میباشـد دیـده میشـود مـثالً  هائی که مربوط بخط سـري رود نیـل و اسـکله ها و نمونه در آن موزه مجسمه

شـید و منـابع رود نیـل و سـري آن از حبشـه بسـودان و جسرها و خط سري نیل در اسوان و همینطور در دمیـاط و الر

ازسودان بمصر و تقسیماتی که میشود و همینطور سایر چیزهائی که مربوط به این قسمت است از هرکدام نمـایش 
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  .کوچک آن در آنجا گذاشته شده است

العراقني مالقـات ونیم بعدازظهر با اتومبیل مراجعت کردیم و شب طبق وعـدۀ سـابق بـا آقـای سـید ساعت سه     

صالحی برای مالقات خانم وآقای رهنما وزیر مختار ایران در فرانسه صبیۀ  نموده و از آنجا نگارنده و آقای ملک

حائری کـه از پـاریس بطهـران مريفتنـد و در هتـل ناسـیونال منـزل داشـتند رفتـیم و  مرحوم آقای حاج شیخ عبداللّه

  .ساعت نه مراجعت نمودیم

  

  موزة آثار عربي

رفتیم، یک » داراالثارالعربیه«االول و ششم اسفند برای دیدن موزۀ عرب  صبح روز دوشنبه بیست وسوم ربیع     

های زمان فاطمیني اسـت کـه از هـر دوره در جـای جداگانـه گذاشـته شـده و روی آن نوشـته و تعیـني  قسمت سکه

  .اند که مربوط بچه دوره است کرده

کاریها و حجاریهای قـرن سـوم هجـری و دورۀ طولـونی اسـت و یـک  وم و منبتبریهای قرن س اطاق دیگر گچ     

سنگابه از زمان فاطمیني که اطراف آن بخط کوفی نوشته شده و دیگری از زمان ممالیک بحری اسـت و قنـدیلی 

  .از زمان سلطان حسن در آنجا است

لـه حوضـی اسـت از سـنگهای الـوان ازجم. و آثـار مربـوط بـه آن دوره میباشـد اطاق دیگر از زمـان ممالیـک     

که شري آب را بـاز  داری است و اطراف آن منافذ کوچکی دارد و موقعی موزائیک که وسط آن قبّۀ کوچک مجسمه

ها و اطراف حوض آب جسنت کرد و وضع خیلی زیبـائی را نشـان میـداد و از ایـن قبیـل  کردند از اطراف مجسمه

کـه یکـی از آنهـا سـتون مرمـری در وسـط آن بـود، کـه یکـی از حوض دوتای دیگر هم در دو جای دیگر داشـت 

که شري را باز میکردند از باالی ستون و اطراف حوض از سوراخهای خیلی کوچک  های سقف بود، و موقعی پایه

  .یکی دیگر از آنها آب نداشتفواره جسنت میکرد وىل 

علیه  الحسـني یـه و نفیسـه و ضـریح اوىل رأسقسمت دیگر اشیاء چوبی از زمان فاطمیني بود، مـثالً محـراب رق     

اللّه و منربهـا از آن زمـان و درب مـزار سـیدۀ  از زمان فاطمیني و درب بزرگ از دمیاط و تابوت المعزلدین السّالم

نفیسه و ضریح شافعی از چوب صندل و آثار چوبی از فسطاط و خطوط کوفی روی چوب از زمان ابن طولـون و 

  .باقسام مختلف در آنجا بود) رحل(از چوب ساخته شده بود و هم چنني محل قرآن از چوب آمثال آنها که تماماً 
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بن سلطان سلیم  اطاق دیگر از اقسام اسلحه از زمان قدیم از جمله شمشري سلطان محمّدفاتح و سلطان سلیمان     

نوشته شده و شمشـري دیگـر از روی آن آیات قرآن و شمشري بشکل ذوالفقار دو تیغه که از زمان ممالیک میباشد و َ

ویک هجری و شمشريهای مختلف دیگر طال نشان کـه روی بعـض آنهـا آیـات  سلطان سلیمان تاریخ نهصدو سی

قرآن نوشته شده و خنجرها و سرپها و کاردها ازجمله خنجـر المـاس نشـان از محمّـدتیمور کاشـف واىل مدینـه در 

های طالکـوب و  ر و کاردی که دستۀ آنها یشم بود و طپانچـهزمان محمّدعلی پاشا که حجاز جزء مصر بود و خنج

های مختلف از معمـوىل و طالنشـان و غريآنهـا و ایـن اطـاق کـه  اقسام تفنگها از زمان پیدایش آن تاکنون برتتیب

  .توجه نمود جلب های مختلف است خیلی خوب محل اسلحه

و متصل بآن کاشیهای مختلـف از محـراب و  های متفاوت اطاق دیگر ظروف کاشی و چینی مختلف از دوره     

های آهنی و چـوبی منبـت  دیوارو درگاه، در قسمت محراب سنگی بزرگ با خط کوفی از زمان فاطمیني و پنجره

  .و کتابخانۀ بزرگ چوبی و امثال آن نیز قرار داشت

یک و از قـرن هفـتم و اطاق دیگر ظروف از شیشه بانواع مختلف و قندیلهای شیشۀ مختلف از زمانهای ممال     

  .های مختلف خیلی زیبا دیده میشود اطاق دیگر شمائل و نقاشی

خط مذهّب خیلی اعال و خطوط مختلفه و نقاشـیها  در قسمت دیگر کتابهای خطی مذهّب و چند قرآن خوش     

  .ه میشودعباس صفوی و قالیهای مختلف کهنه ازجمله قاىل اصفهان از قرن نهم هجری دید از جمله شمائل شاه

ها از کاشی ازجمله یک کاشی که شکل خانۀ مکه و مواقع مقدسـۀ آن  دیگر کاشیهای مختلف و کتیبهدر اطاق       

محمّدالشـامی دمشـقی تحریـراً فـی  اللّـه تعاىل عمـل الفقرياىل«روی آن نقاشی شده و در زیر آن نوشـته شـده بـود 

عمل احمد الواقـع «ۀ مکه را داشت و نوشته شده بود و کاشی دیگر بطرز دیگری صورت خان»  ۱۱۳۹القعدة  ذی

  .چنني ظروف کاشی مختلف در آنجا دیده میشد و هم»  ۱۰۷۴فی سنة 

  

  اسكندريه

ساعت چهارونیم بعدازظهر با خط آهن بطرف اسکندریه حرکت کردیم این شهر توسط اسکندر کبري مقدونی      

در زمـان بطالسـه کـه در مصـر حکومـت و سـلطنت داشـتند پیش از میالد ساخته شـده و پـس از او  ۳۳۲در سال 

گزین آتن پایتخت یونان گردید و دانشمندان بزرگی  بنهایت اوج و عظمت رسید و در علم و صنعت و فلسفه جای
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دان معـروف وارسـطرخس مـنجم و هیـوی مشـهور و جـالینوس پزشـک نـامی و فلـوطني  مانند ارشمیدس فیزیـک

  .ر از آنجا ظهور کردندفیلسوف بزرگ و دانشمندان دیگ

اسکندریه در کنار دریـای مدیرتانـه واقـع و مهمـرتین بنـادر مصـر و دومـني شـهر آن میباشـد و در حـدود یـک      

درجـه و یـازده دقیقـه و انحـراف قبلـه از جنـوب  ۳۱دقیقه و عـرض  ۵۱درجه و  ۲۹جمعیّت دارد، طول آن ۱ملیون

ثانیـه  ۵۸دقیقـه و  ۳۷درجـه و  ۲۱، اختالف طـول آن بـا طهـران ثانیه میباشد ۵۷دقیقه و  ۴۷درجه و  ۴۴بمشرق 

  .دقیقه پس از طهران است ۲۷النهار آن تقریباً یکساعت و  است و نصف

هائی که ترن در آنجا توقـف نمـود ازاینقـرار  فاصلۀ بني اسکندریه و قاهره دویست و ده کیلومرت است و محطه     

  .است

بـه ون که خط آهن فلسطني نیز از آنجا عبـور میکنـد، دوم طنطـا کـه جـوهری معـروف ها بتقدیم باء بر ناول بَنْ     

هـوُر، ششـم البارود، پـنجم دَمِنْ طنطاوی صاحب تفسري جواهر القرآن اهل آنجا است، سوّم کفرالزیـات، چهـارم تپـه

ست و خط آهـن کَفرالدوار، هفتم سیدی جابر و هشتم اسکندریه، وىل محطۀ سیدی جابر نیز در خود اسکندریه ا

  .از طول اسکندریه عبور میکند و محطۀ سیدی جابر در اول اسکندریه و محطه دوم در داخل شهر است

بودند هتل اسالمی است رفتیم و شـب  ونیم بعدازظهر وارد شده و مستقیماً به هتل ریش که گفته ساعت هشت     

  .در آنجا اسرتاحت نمودیم

  

  ساالر الدوله

کـه در محلـۀ » الرمـل«ای مشريالسلطنه در تاکسی نشسته در قسمت شرقی شـهر موسـوم بـه صبح بهمراهی آق     

ی که نزدیک محطۀ سیدی جابر است به شارع قصّاص و از آنجا بکوچۀ معروف بـه وِّیـال خـوری رفتـه بـه لبولک

ب محمّدعلی شـاه منزل شاهزاده ابوالفتح مريزاساالرالدوله پسر مظفرالدین شاه که در زمان استبداد صغري و انقال

بقصد تسخري طهران و گرفنت سلطنت جنگهائی کرد و شکست خورد و تبعید شد و کارهای ایشان در تاریخ ایـران 

مذکور است رفتیم، ایشان مـا را نشـناخته حتـی آقـای مشريالسـلطنه را نیـز نشـناختند و ایشـان و خـود نگارنـده را 

                                                 
هزار نوشته وىل اکنون خیلی بیشرت است و در حلد سوم جغرافی مصر و ممالـک  ۲۴۰جمعیت آنرا  ۵۸قدس ص در قاموس کتاب م- ۱

 .جمعیت آنرا سه چهارم ملیون نوشته است ۷۰ص  ۱۹۴۷همجوار آن چاپ قاهره سال 
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گفتند این  خوشوقتی نموده و از جمله کلماتی که در مذاکرات معرفی نموده و شاهزاده از مالقات ما خیلی اظهار

بود که من از گرفتاریهای خود و دور شدن از ایران و مبتال شدن بسختی و تنگـی خیلـی خوشـوقتم زیـرا اگـر ایـن 

افتـادم و ایـن گرفتاریهـا سـبب توسـل و التجـای مـن بـدرگاه  قضایا پیش آمد نمیکرد من هیچوقت بیاد خـدا نمی

شد و فعالً هم خوشوقتم که در گوشۀ ساکت و آرامـی زنـدگی نمـوده و از کشـمکش زنـدگانی اجتمـاعی خداوند 

  .که آنچه از طرف خداوند برای من مقرر شده عني صالح است دورم و میدانم

سپس قـدری از خـدمات خـود کـه در زمـان سـابق بملـت ایـران مخصوصـاً قاجاریـه نمودنـد بیـان کـرده و از      

های کوچـک مـن  وی تمجید نمودند که با آنکه با قاجاریه مخالف بود حقـوقی را کـه بـرای بچـهاعلیحضرت پهل

تا آخر قطع نکرد وىل از احمدشاه خیلی ناراضی بودند و اظهار داشـتند موقعیکـه در پـاریس بـود  معني کرده بود

ر تغیّـر و تشـدّد بـريون مريزا هرچه او را نصیحت کردیم اثری نبخشید و بـاالخره مـن بطـو من و پدرش محمّدعلی

  .ونیم در آنجا نشستیم آمده و دیگر نزد او نرفتم و از اوضاع ایران سؤاالتی نمودند و ما قریب یکساعت

وضعیت زندگانی ایشان نسبتاً محقر و مطابق شأن ایشان نبود و از حیث معیشت در زحمت و عسـرت بودنـد      

مند بودند که هموطنان من که از  آن حدود مريوند مینمودند وىل گله و خیلی اظهار اشتیاق بمالقات ایرانیانی که از

آیند یادی از من ننموده و مالقات نمیکنند ازیرنو راضـی نمیشـدند کـه مـا حرکـت کنـیم وىل بواسـطۀ  اینحدود می

 که در حرکت از اسکندریه داشتیم از ایشان کسب اجازه کرده سپس خـداحافظی نمـوده بـريوم آمـدیم، و بـاعجله 

کـه عمـارت شـهرداری معـروف بـه متحـف » زهالمنتـ«اتومبیل قدری در شهر گردش کرده ازجمله به محلـی بنـام 

در آنجا بود رفتیم، بسیار باغ باصفا و دلگشائی بود، درهر گوشه گلکاریهای مفصل و  (Antoniadus)انتونیادوس 

هـای کاشـته شـده و  ای طبیعـی چمنه هائی از سنگ مرمر نصب شده بود و در اطـراف تپـه در وسط آنها مجسمه

  .گلکاریهای مختلف در وسط آنها دلربائی مینمود

از آنجا بريون آمده و بعض قسمتهای دیگر شهر را گردش کـردیم و بطـورکلی شـهر اسـکندریه هرچنـد خیلـی      

و اشـجار آن  تر و با صفاتر از آنجا است و داخـل شـهر و خیابانهـا نیـز سـبزتر کوچکرت از قاهره است وىل با روح

  .بیشرت از قاهره میباشد

سپس بشارع فرانسه به حجرۀ حاج محمّدتقی تربیزی که از تجـار فـرش میباشـند رفتـیم و پسـرهای ایشـان را      

متصدی کارهای تجـارتی بودنـد مالقات کردیم، چون خود ایشان بواسطۀ پريی نمیتوانست بحجره بیاید و پسرها 
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نمودند مخصوصاً پسر بزرگرت عبـدالغفار نـام کـه فارسـی هـم بخـوبی میدانسـت و هر دو پسر خیلی اظهار محبت 

نهایت محبت و مالطفت نمود وىل پسر کوچکرت اصالً فارسی نمیدانست، از آنجا برای دیدن آثار عامود سـواری 

  .رفتیم

  

  عامود سواري

ای اسـت کـه دارای  بـارت از تپـهآنجا محلی است که آثاری از دورۀ رومان و بیزانت در آنجا دیده میشود و ع     

است، از در کـه وارد شـدیم در جلـوی گـودال خیلـی بـزرگ و آثـاری از  ها و غارهائی ستون خیلی بزرگ و دخمه

هـای شکسـته سـفاىل مربـوط بـآن  ها که باال رفتـیم در اطـراف کوزه عمارت بود که گفتند محل حمام بوده، از پله

ها دفن مینمودند که وقتی زنـده شـد و تشـنه بـود آب حاضـر  االی سر مردهعصر بود که آنها را پر آب میکردند و ب

  .باشد

پایـۀ زیـر آن  طارتفـاع آن اسـت و فقـدر باالی تپه ستونی است که تمام آن یک سنگ و بیست و هفت مـرت      

د ستون مجزا است و قریب شش مرت است و زیر آن جـای قـربی اسـت، ایـن سـتون را رومانهـا از اسـوان از معابـ

اند، سه تمثال بصورت ابوالهول که در جیزه است و تمثالهای دیگـر کـه از زیـر خـاک بـريون  فدیمرت از خود آورده

  .اند آمده در آنجا نصب کرده

هائی بطرف پائني است که معبد بوده و در گوشۀ آن دخمۀ باریکی است کـه  در پشت ستون قدری که رفتیم پله     

پرستیدند قرارداشته وىل اکنون خـود  های آن مجسمۀ اپیس که گوساله بوده و آنرا میچند پله بلندتر است و در انت

  .مجسمۀ آن گوساله در موزه است که بعداً بیان خواهیم نمود

درقسمت دیگر آن معبد دخمۀ وسیع تاریکی است که روبطرف پـائني پلـه میخـورد و خیلـی طـوالنی اسـت و      

معبد بوده و در دیوارها محلهائی برای گذاشنت کتاب موجود است و بطوریکـه باید با چراغ رفت اینجا کتابخانۀ 

راهنما میگفت کتابخانۀ معروف اسکندریه که در زمان بطالسه دارای اهمیّت زیادی بوده در همانجا قـرار داشـته 

  .که بعداً در اوائل اسالم کتابها را سوزاندند و ازبني رفت
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  العباس جامع ابي

العباس که از مهمرتین مساجد آنجـا  آنجا بريون آمده و پس از صرف ناهار برای دیدن جامع ابی پس از دیدن     

  .است رفتیم

ابوالعباس مرسی از علمای بزرگ آنجا و از متصوّفه بوده و در قرن هفتم و هشتم هجری میزیسته و از بزرگان      

داللّه شـریف حسـنی سـاکن اسـکندریه بـوده و بن عب سلسلۀ شاذلیه است این سلسله منسوب بشیخ ابوالحسن علی

شاذل بدال مهمله و ذال معجمه هر دو نقل شده و نام شهری در مغـرب آفریقـا بـوده و شـیخ ابوالحسـن در سـال 

وفات یافته، شیخ ابوالعباس از شاگردان و جانشینان شیخ ابوالحسن و اهل مرسیه از شهرهای شرقی اندلس  ۶۵۴

ات یافته و مردم مصر عالقه و عقیدۀ کامـل بـاو دارنـد و بزیـارت قـرب او مريونـد و هجری وف ۷۰۹بوده و در سال 

حاجت میخواهند و حتی نظریات و عقاید عرفـانی او مـورد توجـه متصـوّفۀ اهـل سـنّت اسـت چنانکـه در کتـاب 

ر مصر مدفونني دالصبان که در مصر در شرح اهل کساء مقدس و اهل بیت  تألیف محمّدبن علی ۱راغبنيال سعافا

مینویسد که، قطبیت، خالفت باطنیۀ الهیه است و جمعی  علیه السّالم بن علی نوشته، در ذکر حاالت حضرت حسن

باشـد و چـون خالفـت صـوری از اهـل بیـت نبـود خداونـد ۲معتقدند قطب اولیاء در هر زمـان بایـد از اهـل بیـت

بن عطاءاللّـه از او نقـل کـرده آنـرا  ردش تاجخالفت باطنی را بآنها داد، وىل استاد ابوالعباس مرسی چنانکه شاگ

انـد  بـود و بعضـی گفته۳وسلّم امام حسن وآله علیه اللّه الزم نمیداند و نیز ذکر کند که اول اقطاب پس از پیغمرب صلّی

اول اقطاب پس از پبغمرب فاطمه و بعد ابوبکر بعد عمـر سـپس عثمـان آنگـاه علـی بعـد حسـن بـود و ابوالعبـاس 

  .و ابوالمواهب تونسی معتقد بدوّم بودمعتقد باوّل 

ــد و ســیدی       ــارتش میآین ــاس و دو پســرش احمــد و محمــد در آن مســجد واقــع شــده و مــردم بزی قــرب ابوالعب

مـیالدی سـاختمان آنـرا  ۱۹۲۸فؤاد در سـال  العباس میگویند و قبالً ساختمان آن خیلی مهـم نبـوده وىل ملـک ابی

  .بطوریکه امروز بهرتین مسجد اسکندریه استتعمري کرد و بطرز خیلی مجلل ساخت 

این مسجد بشکل کثرياالضالع شبیه بدایره است و متصل بدیوار در هر طـرف دو سـتون کـه جمـع آن هشـت      

ها قـرار گرفتـه و چنـد سـقف روی اینهـا زده  ستون است و هشت پایۀ مربع نیز در وسط و هشت ستون در بني پایه
                                                 

 .ور استمذک ۱۶۳قمری در مصر چاپ شده و این عبارت در ص  ۱۳۲۲این کتاب در حاشیه کتاب نوراالبصار در سال - ۱
 .عقیدۀ شیعه نیز همني است- ۲
 .علت آنکه امريالمؤمننب علی را نگفته این است که آن حضرت از خلفای صوری نیز بود- ۳
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آمیزی شـده و سـتونها نیـز از  ها با طرز زیبائی نقاشی و رنگ سطی است و تمام سقفشده و از همه بزرگرت قبّۀ و

  .است و ارتفاع سقف بیست و دومرت است مساحت این مسجد سه هزارمرتمربع میباشدمرمر  سنگ

که نگارنده وارد شدم و خود را معرفی کـردم کـه از مسـلمني ایـران میباشـم و بـرای سـیاحت و زیـارت  موقعی     

ام خدّام خیلی خوشوقت شده و اظهار محبت زیاد نمودند و دونفر مهندس آن مسجد را که اتفاقاً درآن موقع  هآمد

رسیدند معرفی کردند و نگارنده راجع به مسجد از ایشان سؤاالتی نمودم، این مسجد دارای محراب زیبـا و منـرب 

  .باشکوهی است و میکروفون نیز دارد

  

  متحف يوناني روماني

اعت سه و ربع بعدازظهر به متحف یونانی رومانی رفتیم و چون وقت زیادی نداشت و ساعت چهاربعـداز س     

دیدن نموده و فرصت وقت زیاد نداشتیم وىل تقریباً نمونۀ کوچکی از موزۀ  ظهر تعطیل میشد ناچار بعجله آنجا را

  .مصر در قاهره است

ــر گذ      ــه در ســالون ورودی دو مجســمه از مرم ــانوتیس خــدای زمــني و دیگــری از جمل ــته شــده یکــی حرم اش

های زیادی و در وسط گوسالۀ آپیس کـه از دخمـۀ  بوکرات یکی دیگر از خدایان، در اطاق دست چپ مجسمهحِرْ

وحش قـاهره  اند و شکل گاوهای کـوهی کـه شـرح آنـرا در ذکـر بـاغ عامود سواری که قبالً ذکر کردیم بريون آورده

  .گفتیم دارد

ها مانند مـوزۀ مصـر یکـی از آنهـا جسـد مومیـائی عـنخ خنسـون کـاهن آمـون  ق دیگر تابوتها و مجسمهدر اطا     

مربوط بقرن هشتم پیش از میالد که کفن در قسمت سر پوسیده و سر پیدا است و مومیائی شده وىل دماغ پس از 

و . وظ مانده و جسد پیدا نیسترفته و جسد دیگر در کفن پیچیده شده و کفن هم کامالً محف آنکه هوا خورده ازبني

  .چنني الشۀ ماهی و گربه و گنجشک که مومیائی و در پارچه پیچیده شده دیده میشود هم

در اطاق دیگر مجسمۀ سنگی مارکوس اورلیوس پادشاه و حکیم دانشمند روم و مجسمۀ آنتوان سـردار رومـی      

  .که عاشق کلئوپاترا ملکۀ مصر شده بود مشاهده میگردد

قسمتهای دیگر هم بود که بیشرت آنهـا در مـوزۀ قـاهره . های قدیم دیده میشد قسمت دیگر ظروف متعلق بدوره     

  .نیز وجود داشت ازیرنو بشرح آن نمیرپدازیم
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ها را دیـدیم و میـدانهای نوبـار پاشـا کـه از  از آنجا که بريون آمدیم مقداری در کنار دریا گردش کرده و اسکله     

و اسـماعیل پاشـا و محمّـدعلی پاشـا را ) سـعدزغلول پاشـا(در آنجا حکومت کرده و سعدی پاشا  ۱۸۹۹تا  ۱۸۹۲

چنني قسمتهای دیدنی اسکندریه را با اتومبیل و درشـکه یـا پیـاده گـردش کـرده و سـاعت شـش و نـیم  دیده و هم

  .بعدازظهر از آنجا با ترن حرکت نموده و ساعت یازده وارد قاهره شدیم

  

  احمد سري بابا

االول مطابق هشتم اسفند بنا به پیشنهاد آقـای سـیدالعراقني بـرای مالقـات آقـای  ربیع ۲۵صبح روز چهارشنبه      

بکتاشیه رفتیم و ایشان را در محلـی کـه معـروف بـه تکیـه و مقـابر بکتاشـیه اسـت  رئیس دراویش۱احمدسری بابا

اظهار خودشان و آنچه در رسالۀ  نی میباشند و طبقو مهربان و اصالً اهل آلبا له بسیار خلیق مالقات نمودیم، معظم

اند و بنابراین دراین موقع که ما ایشان را  میالدی متولد شده ۱۸۹۵هجری مطابق  ۱۳۱۳اند در سال  احمدیه نوشته

سـال نشـان  مالقات کردیم پنجاه و سه سال از سّن ایشان میگذشت وىل قیافه بیشرت از آن و اقالً در حدود شصت

هجری متولـد شـده و در مـاه رجـب سـال  ۱۲۶۵شیخ ایشان حاج محمّدلطفی بابا بوده که در ماه رمضان میداد و 

هجری وفات نموده و هنگام وفات خود جناب احمدسری بابا را وصی و خلیفـۀ خـود قـرار داده اسـت و  ۱۳۵۴

  .سلسلۀ ایشان بطوریکه اظهار میداشتند از سالسل تشیع است

ه مخصوص پذیرائی بود رفتیم در این اطاق عکسهای خاندان سلطنتی بمناسبت اینکـه موقع ورود، باطاقی ک     

  .بعضی از آنها در آنجا مدفونند نصب شده بود

الّلهی معرفـی  علیشاه پیشـوای فقـرای نعمـة ابتداء آقای سیدالعراقني نگارنده را به انتساب بجناب آقای صالح     

نموده و از عدۀ فقرای ایـن سلسـله سـؤال نمودنـد؟ نگارنـده در جـواب  نمودند و ایشان اظهار امتنان از مالقات

  .گفتم چون در این سلسله احصاء و ثبت معمول نبوده و تقید بعدد نیست عدۀ آنها بطور قطع معلوم نیست

سپس نگارنده از زمان و تاریخ پیدایش سلسلۀ بکتاشیه در مصر سؤال نمودم جواب دادند که مدتها است این      

سله در مصر وجود دارد و ابتدای ظهور آن موقعی بوده که موالنا قیغوسز سلطان مشهور بسیدعبداللّه المغاوری سل

هجـری بـود  ۸۱۸هجری بمصر آمد و مردم بخدمتش رغبت کردنـد و پـس از وفـات او کـه در سـال  ۷۶۱در سال 

                                                 
 .بکتاشیۀ آنجا به بزرگان خود بابا میگویند- ۱
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د خنکـار بکتـاش حـاج وىل نیشـابوری جا ماندند و سیدعبداللّه از خلفای موالنا سـیدمحمّ خلفای او نیز درهمني

هجـری وفـات یافتـه اسـت، پـس از آن بـرای تکمیـل  ۷۳۸هجـری متولـد شـده و در سـال  ۶۴۵بوده که در سال 

اند بنگارنـده  اطالعات حقري دراین باب، کتاب رسالۀ احمدیه را که خود ایشان در تـاریخ سلسـلۀ بکتاشـیه نوشـته

  .اهدا نمودند

ذکـری : س ذکر پرسیدم که آیا خفی است و یا جلی و اجتماعات چگونـه اسـت؟ فرمـودآنگاه از ذکر و مجال     

آوردن آن جـائز نیسـت و در  اند و ما دستور میدهیم ذکر خفی و قلبی اسـت کـه افشـاء و بزبـان که بما دستور داده

مجالس مخصوص ذکر هم شبهای دوشنبه و جمعـه اسـت باشد و  صرف حکمفرمامجالس ذکر هم باید سکوت 

  .که همۀ دراویش مجتمع میشوند و بیاد خدا اشتغال دارند

آنگاه از مجالس ذکر ما پرسیدند؟ نگارنده عرض کـردم در سلسـلۀ مـا نیـز همـني ترتیـب اسـت و ذکـر خفـی      

دستور میدهند و اجتماعات رسمی در شب دوشنبه و جمعه است وىل در بعضـی امکنـه و بعـض اوقـات شـبهای 

  .طهران هرشب فقرای ما اجتماع دارند دیگر نیز هست مثالً در

سپس پرسـیدند کـه سالسـل مهمـۀ دراویـش در ایـران کیاننـد؟ عـرض کـردم مهمـرت و معـروفرت از همـه سلسـلۀ      

اللّهیه است و بعد سلسلۀ ذهبیه از شیعه و در نواحی کردستان و خواف سلسلۀ قادریه و نقشـبندیه و غـري آنهـا  نعمة

  .نیز وجود دارند

مـا بهیچوجـه معمـول نـداریم و : رنده عرض کردم که آیا در مجالس ذکر شما سماع معمول است؟ فرمودنگا     

اللّهیـه نیـز سـماع  جائر نمیدانیم و باید در آن مجالس سکوت داشته باشیم نگارنده تذکر دادم کـه در سلسـلۀ نعمة

  .طهره  را الزم میدانندموارد، تقید به آداب شرع و حفظ ظواهر شریعت ممعمول نیست زیرا در تمام 

آنگاه اظهار کردند که درصورتیکه مائل باشید برای گردش بقسـمتهای مختلـف خانقـاه بـرویم و مـا هـم قبـول      

نموده ابتداء باطاقی که اثاثیۀ درویشی در آنجا زیاد بود و حکم موزۀ این قبیـل اشـیاء را داشـت رفتـیم و چنـدین 

ن قیبل موجود بود، یـک چیـز دیگـر نظـر مـرا جلـب کـرد و از نـام آن سـؤال کشکول و تربزین و اشیاء دیگر از ای

تاری بود علت را پرسیدم و گفتم قبالً فرمودیـد کـه سـماع نـداریم پـس  نمودم گفتند دف میباشد و روبروی آن سه

اینها برای سماع نیست بلکه ازجهت اینکه از قـدیم اسـت و عتیقـه محسـوب میشـود : اینها برای چیست؟ فرمود

ایم، نگارنده سکوت کردم چون این جواب قانع کننده نبود چه در آنجا باید آنچه مربوط به فقر و  دراینجا گذاشته
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آوری شود وىل آنچه برخالف وجهۀ فقری و اجتماع مذهبی اسـت هرچنـد از قـدیم باشـد  جنبۀ فقری باشد جمع

  .اطراف همانجا است رفتیمنباید در آنجا ضبط شود، از آنجا برای تماشای باغ و مقابر که در 

این ساختمان در خارج شهر در دامنۀ کوه واقع شده و خیلی مرتفع و نزدیک جامع محمّدعلی و قدری از آن      

موقع نیـز  بلندتر است و یکعده از دراویش این سلسـله مرتـب بکنـدن کـوه و وسـیع کـردن آنجـا مشـغولند و همـان

ز آن در زیر کوه واقع شده بود که کوه را شکافته بودند و در اطـراف مشغول سنگ کندن و بنائی بودند و قسمتی ا

هم گلکاریهای مفصل و درختهای زیادی است که منظرۀ خیلی باصفائی را تشکیل داده و ما پس از تماشای باغ 

خود  نامه له برای قرب خود ساخته و آماده کرده بودند رفتیم، بسیار خوب ساخته بودند و وصیت به محلی که معظم

را نیز روی تابلوئی نوشته درآنجا نصب کرده بودند از جمله وصیّت کرده بودند که این محل مخصوص خودشـان 

باشد و هیچکس بعد از ایشان حتی از خلفا و مشایخ ایشان در آنجا دفن نشوند و اثاثیه هم کـه در خانقـاه اسـت 

ند قسمت دیگر هـم نوشـته بودنـد و سـنگ قـرب مربوط به خود خانقاه است و بورّاث ایشان نمريسد و همچنني چ

  .خیلی خوبی هم تهیه دیده و نصب کرده بودند

سپس از آنجا بمقابر بکتاشیه رفتیم، این مقابر در زیر کوه واقع شده و مانند تونلی است که قریب صدمرت طـول     

ودش در آنجـا دفـن نمـوده و بوده و او را برحسب وصیّت خـ آنست و در زمان سیدعبدالّله مغاوری تکیه جاللیها

بعداً نیز مشایخ و خلفای آن سلسله برای تیمن و تربک در همانجا که جوار شیخ اسـت مـدفون گردیدنـد و اکنـون 

مقابر زیادی در آنجا است و اسامی بزرگان بکتاشیه که در آنجـا مدفوننـد در رسـالۀ احمدیـه مـذکور اسـت و قـرب 

  .اند هم در تونل کشیدهو ضریحی دارد و چراغ  برق ه واقع شده رشیخ مغاوری در انتهای مغا

صـالح نیـازی دده بابـا کـه فعـالً در تريانـا  نگارنده از ایشان پرسیدم که امروز مطاع بکتاشـیه شـمائید یـا شیخ     

  .پایتخت آلبانی هستند؟ جواب دادند که فعالً مطاع سلسله من هستم و شیخ صالح هم از طرف من مأذون میباشد

  

  احمديهرسالة 

نام داشت، این کتاب در تاریخ سلسـلۀ بکتاشـیه » االحمدیة الرسالة«کتابیکه ایشان به نگارنده اهداء فرمودند      

مريسد نوشـته  علیه السّالم و سلسلۀ نسب او که به حضرت کاظم مصر است و ابتداء شرح حال حاجی بکتاش وىلّ

بکـر صـدیق گرفتـه  ذکر خفی از سیدنا و موالنا ابی«: نویسندشده و بعداً نیز اساس ان طریقه ذکر شده ازجمله می
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مأخوذ است که پیغمرب  علیه السّالم بن ابطالب شده که موقعیکه در غار بود آنرا از پیغمرب گرفت و ذکر جلی از علی

  .»الّله تلقني نمود اال اله به او ذکر ال

ريو آن قرار میدهند مخالفت دارد زیرا عقیدۀ شیعه ویـژه وىل این بیان را با مبادی تشیع که ایشان نیز خود را پ     

منسـوب  علیـه السّـالم بن ابیطالب صوفیۀ تشیع آنست که همۀ مطالب و دستورات معنوی و روحی و طریقتی بعلـی

  .میباشد و سایر خلفاء در آن دخالتی ندارند

اسـت و ایـن تـاج اشـاره اسـت  که بتـاج حسـینی موسـوم) دوازده ترک(دوم پوشیدن تاج سفید دوازده خط      

علم، طاعت، استغفار، ذکـر خـدا، قناعـت، توکـل، : باینکه صاحب آن باید دارای دوازده خصلت باشد از اینقرار

اللّـه  اللّهیه تاج دوازده ترک را منتسب بحضرت شاه نعمة کرم، صرب و تسلیم، وىل سلسلۀ نعمةزهد، تقوی، تواضع، 

عشری بودن در آنزمان که مذهب سنّت در ایران شیوع داشت ایـن تـاج را  اثنی وىلّ میدانند که بواسطۀ تعصب در

برای فقراء دستور فرموده که عالمت مشخصۀ آنها باشد چنانکه گذاشنت شارب در بعض بـالد عالمـت مشخصـۀ 

  .شیعه از اهل سنّت بوده است

سنت رسول و اتصاف بـاخالق حمیـده  سوم بیعت گرفنت که از مرید بر توبه و استغفار و متابعت کتاب خدا و     

بیعت میگريید و آن نیز باید بطور محرمانه و در محل خلوتی که خاىل از اغیار است بوده باشد و برای هریک از 

  .اینها استدالالتی از کتاب خدا و سنّت رسول میشود

ر ایـن کتـاب جلـب توجـه تاریخ تولد و وفات دوازده پیشوای بزرگوار شیعه نیز ذکر شده اسـت، چیـزی کـه د     

  :اند میکند و مخالف عقیدۀ عمومی شیعه است آنست که چهارده معصوم را باین ترتیب ذکر نموده

  .بن ابیطالب که از فاطمۀ زهرا بود و چهل روزه بود که از دنیا رفت محّمدبن علی-۱     

  .کشته شدکه در هفت سالگی در کربال  علیه السّالم بن علی بن حسني عبداللّه-۲     

  .که دو ساله بود وکشته شد علیه السّالم بن حسني نیز عبداللّه-۳     

  .که در سه سالگی در کربال کشته شد علیه السّالم بن حسني قاسم-۴     

  .السّالم که در شش سالگی کشته شد العبّادعلیه بن زین حسني-۵     

  .ی کشته شدالسّالم که در سه سالگ العّبادعلیه بن زین قاسم-۶     

  .السّالم که در چهار سالگی کشته شد بن محّمدالباقرعلیه علی-۷     
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  .بن جعفرالصادق که در سه سالگی کشته شد عبداللّه-۸     

  .بن جعفرالصادق که در سه سالگی کشته شد یحیی-۹     

  .بن جعفرکه در سه سالگی کشته شد بن موسی صالح-۱۰     

  .فر که در هفت سالگی مقتول گردیدبن جع بن موسی طیب-۱۱     

  .در چهار سالگی مقتول شد علیه السّالم جعفربن محمّدالتقی-۱۲     

  .در یکسالگی مقتول شد علیه السّالم العسکری جعفربن حسن-۱۳     

  .العسکری که در سه سالگی او را کشتند بن الحسن قاسم-۱۴     

ت زیرا شیعه معتقدند که چهـارده نفـر پیشـوایان شـیعه اصـالً گنـاه وىل این بیان مخالف عقیدۀ عموم شیعه اس     

نکرده و از بدیها پاک و پاکیزه بودند نه آنکه فقط در کوچکی معصوم باشند چـه ایـن عصـمت در تمـام اطفـال 

  .هست زیرا برای آنها تکلیف معني نشده مخصوصاً اطفال خردسال که عبادت تمرینی نیز بر آنها نیست

عمـوم شـیعه  علیه السّـالم عسـکری نام بسیاری از اینها در تواریخ شیعه نیست مثالً راجع به امـام حسنبعالوه      

االمر فرزندی نبود و این ایرادات را در همان موقع نیز بایشان نمودم  معتقدند که آنحضرت را جز حضرت صاحب

ابتـداء از روی تقیـه از طـرف بزرگـان وىل ایشان گفتند آنچه بما رسیده این است، و ممکن است این قسمتها در 

  .آنها اظهار شده و بعداً بمرور قرون نزد پريوان عقیدۀ واقعی شده باشد

انـد بـا سـایر تـواریخ اخـتالف دارد وىل ایـن اخـتالف را  را هم که بعداً ذکـر نموده علیه السّالم فرزندان علی     

ن در نامهای چهارده معصوم با عقیـدۀ شـیعه اساسـی و میتوانیم تاریخی بدانیم و اهمیّت ندهیم، لیکن اختالف آ

  .اند مردود میدانیم بکلی با عقیدۀ تشیع مخالفت دارد و ما آنچه را ایشان ذکر نموده

مطالب دیگر که در آن کتاب مذکور است تاریخ انتشار طریقۀ بکتاشـیه در مصـر و شـرح مـدفونني در مغـاره و      

  .روز عاشورا میباشد شرح حال محمّدلطفی بابا و اهمیّت

موقعیکه خواستیم از ایشان تودیع کنیم آقای سیدالعراقني از نگارنده سؤال کردند کـه درصـورتیکه مائـل باشـم      

برای فردا ناهار از ایشان و از سیدالبکری رئیس دراویش اهل سنّت دعوت کننـد، نگارنـده هـم موافقـت کـردم و 

روز خـواهش  ایشان عذر خواستند که مهمان دارند مجدد برای ناهار همـانایشان با احمدسرّی بابا مذاکره نموده 

کردند و ایشان قبول نموده سپس آقای سیدالعراقني بسیدالبکری هم تلفون نمودند که بـرای ناهـار بـه مهمانخانـۀ 
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  .کنتینانتال بیایند و ایشان نیز قبول کردند

  

  سلسلة بكتاشيه

این سلسله همانطور که گفتـیم بحـاجی . راجع بسلسلۀ بکتاشیه ذکر کنیم مناسبت نیست که مختصری اکنون بی     

منتهی میگردد و آنجناب  علیه السّالم الرضا بن موسی سیدمحمّدبکتاش مريسد که سلسلۀ نسب ایشان بحضرت علی

نزل گزیـد و اصالً از خراسان و نیشابور و بعداً در قریۀ سولیجه در اطراف اماسیه که از والیات آسیای صغري بود م

خان آنجا که از ترکان سلجوقی و از اجداد سالطني عثمـانی بـود بدیشـان گرویـد آنجنـاب در آنجـا نفـوذ معنـوی 

مند شدند و کلمـۀ بکتـاش بمعنـی بـزرگ و صـاحب و شـریک اسـت یعنـی او  زیادی پیدا کرد و مردم بدو عقیده

  .صاحب و شریک سلطان بوده است

پروا بود و اغلب اوقات هم حال جـذب بـر او غلبـه نمـوده و عقائـد  تشیّع بی حاجی بکتاش در اظهار عقائد     

پروا اظهار مینمود و پريوان او نیز مذهب تشیع را دارند، ازایرنو جناب احمد سرّی بابا نیز  کس بی خود را نزد همه

نوشته شده از اینجانـب  اهل بیتاند کاملرتین کتابی را که در تاریخ  در یکی از مراسالت خود که باینجانب نوشته

اند و لباس و تاج سفید دوازده ترک از خصائص ایشان است چنانکه لباس احمد سّری بابا تقریبـاً سـفید  خواسته

رنگ بود و از لباس نیلی رنگ تنفر دارنـد و آنـرا از مخرتعـات معاویـه داننـد و شـبهای جمعـه را خیلـی محـرتم 

وز عاشوراء نیز اهمیّت زیاد قائلند و عزاداری مفصـل در آن بجـای شمارند و در آن شب اجتماع کنند و نسبت بر

آورند و بهمني نظر نگارنده سه جلد کتاب که یکی از آنها تجلّی حقیقت در اسـرار کـربال و تـألیف خـود نگارنـده 

ان بود برای احمد سری بابا طبق درخواست خود ایشان ارسال و ایشان نیز در پاسخ نامۀ من اظهار تشـکر و امتنـ

  :بسیار نموده باین عبارت

و وصـلتنی کـذلک الکتـب الثالثـة تفضـلتم بعداالجالل والتکریم وصلنی کتـابکم الکـریم « ۱۳۶۵ذی ج  ۲۲     

المعانی الجلیلـة والـدرر الثمینـه و  اضوائها من باهدائها لمکتبة التکیة فازدانت بها المکتبة وازدهت بما بتألف فی

اشـرف المناسـبات االوهـی مناسـبة حلـول شـهر محـرم الحـرام حیـث سـنقرء  احسـن االوقـات و فیکان وصولها 

شفیعاً لکم و  علیه السّالم الحسني لیاىل الماتم و ندعوالّله ان یکون فی) تجلی حقیقت(کتابکم  انشاءالّله فصوالً من

  .»لنا و لجمیع االخوان والمحبني
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یافـت و در قریـۀ بکتـاش کـه بنـام خـود  مـیالدی وفـات ۱۳۳۷هجـری مطـابق  ۷۳۸حاجی بکتاش در سـال      

  .آنجناب معروف و دربني قونیه و قیصریه واقع شده مدفون گردید و لفظ بکتاشیه مادۀ تاریخ است

رشتۀ ارادت بکتاش بشیخ لقمان خراسانی و از او بشیخ عبدالقادر گیالنی مريسد و بطریق دیگر شیخ لقمـان      

پیوندد و پـس از او خواجـه  وسف همدانی و از او بشیخ احمد غزّاىل میاز خواجه احمداویسی و از او بخواجه ی

بکتاش مشایخ و جانشینان او در ترکیه و مصر و آلبانی سکوت داشته و پـريوان ایـن سلسـله در ترکیـه و شـامات و 

شـد و بیشـرت جا خانقاه دارند و هرکدام دارای موقوفاتی میبا عراق و مصر و جزایر مدیرتانه زیاد میباشند و در همه

  .آنها توسط خلفای عثمانی واقع شده است

خانقاه احمد سرّی بابا نیز همانطور که گفتیم خیلی مجلل و باصفا بود و بـیش از یکسـاعت در آنجـا توقـف      

  .کردیم

  

  سيد البكري

عراقني نزدیـک از آنجا با احمد سّری بابا و آقای سیدالعراقني در اتومبیل نشسـته و محلـی را کـه آقـای سـیدال     

قونسولخانۀ ایران ساختمان میکنند دیدن نموده و از آنجا به مهمانخانۀ کنتینانتال که بنا بود ناهار در آنجـا باشـیم 

رفتیم و ساعت یک بعدازظهر سیدالکربی رئیس صوفیۀ اهل سنّت آمدند و آقای سیدالعراقني آقـای مشريالسـلطنه 

  .ودند و تعارفات معموىل واقع شد سپس سر میز ناهار رفتیمو نگارنده و همراهان را بایشان معرفی نم

الکربی شخصــی اســت خــوش اخــالق و مهربــان در حــدود پنجــاه ســال دارد و  شــیخ مــراد معــروف بــه شــیخ     

تحصیالت خود را در انگلستان بپایان رسانیده و شخص مـدبّر سیاسـی بنظـر مريسـد و بیکنفـر سیاسـتمدار بیشـرت 

ر صوفی، چنانکه از مذاکرات که ذکر میکنم مفهوم میشود وىل بسیار خلیق و خوش محضر شباهت دارد تا بیکنف

  .است

من ریاست چهل و هفت طبقۀ صوفیه که در مصر : نگارنده از سمت و مقام ایشان سؤال کردم؟ جواب دادند     

ایـن طبقـات بـا : گفتند! میباشند دارم، پرسیدم چگونه ممکن است چهل و هفت طبقه یک رئیس داشته باشند؟

نظر و  یکدیگر متحدند و هرکدام شیخ و پیشوائی دارند که مخصوص همان طبقه است و مشـایخ آنهـا همـه تحـت

دستور من کار میکنند و در هر چند روز مجمعی از مشایخ طبقات بریاست من تشکیل میشود و مسائل مهمـی کـه 
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قاضاهائی مطابق قانون داریم اطالع میدهیم و فوری مورد لزوم است مذاکره و حّل میشود و آنچه از دولت نیز ت

  .شناسد انجام میدهد و نفوذ تامّی در حکومت مصر نیز داریم و حکومت، ما را برسمیّت می

ریاسـت مـذهبی : گفتم بنابراین شما ریاست اجتماعی و سیاسی نسبت بآنها دارید نه ریاست مـذهبی؟ گفـت     

  .من داده میشود وىل جواب ایشان قانع کننده نبودهم دارم و دستورات مذهبی نیز توسط 

حتــی در گفــتم وىل بزرگــان مــا در امــور سیاســی دخالــت نمیکننــد و وارد سیاســت اصــالً نبــوده و نیســتند و      

  .انتخابات نیز دخالت نمیکنند و تشکیالت ظاهری اداری ندارند فقط اجتماعات آنها مذهبی است

همان جوابی که بجناب احمد سّری بابا دادم بایشان نیز گفـتم سـپس ل نموده؟ و ایشان از عدۀ فقرای ما سؤا     

  اللّهیه در سلسلۀ شما هست یا نه؟ ایشان پرسیدند که تألیفاتی راجع بطریقۀ نعمة

  .گفتم تألیفات بفارسی خیلی زیاد است بعربی نیز تألیفاتی شده وىل فعالً نزد نگارنده موجود نیست     

وجهـه  اللّه کرم بسیدنا ابوبکر گفتم آیا بموالنـا علی: تۀ اجازه و سلسلۀ شما بکه منتهی میشود؟ گفتندپرسیدم رش     

مريسـد  رسول اللّه صلّی اللّه علیـه و آلـه و سـلّمنمريسد؟ گفت نه بلکه بسلمان و از سلمان بسیدنا ابوبکر و از او ب

رسـانیده و معتقدنـد  علیه السّالم بحضرت صادق وىل چون در سالسل صوفیه فقط یکدسته از نقشبندیه سلسله را

 علیه السّالم و برتتیب بعلی علیه السّالم که حضرت صادق را دو نسبت است یکی بپدر بزرگوار خود حضرت باقر

د و او از سـلمان و او از ابی بن محمّدبن ابی و دیگری بقاسم بکـر و او از پیغمـرب کسـب  بکـر و او از پـدرش محمـّ

  .ستاجازه نموده ا

. باشد که در مصر منشعب بچند شعبه شـده باشـدبنابراین گمان میکنم سلسلۀ ایشان نیز همان سلسلۀ نقشبندیه      

گفتم آیا ممکن است رشتۀ سلسلۀ خود را مضبوطاً برای نگارنده یادداشت کنید یا اگـر چـاپی آنـرا داریـد بدهیـد 

وىل چون ما عجله داشـتیم (و یک جلد بشما میدهم گفتند کتاب دراین باب و راجع باساس طریقۀ ما چاپ شده 

  ).و درآنموقع هم حاضر نبود موفق بگرفنت آن نشدیم

به پريوان دستور میدهید خفی است یا جلی؟ جواب دادند بعض طبقات جلی دستور میدهند گفتم اذکاریکه      

  .و بعضی هم خفی و در اجتماعات غالباً ذکر جلی است

موقع اجتماع دارید؟ جواب دادند من در این جزئیات وارد نیستم و تعیني شبهای اجتمـاع گفتم در هفته چه      

بعهدۀ خلفاء و مشایخ هر فرقه است و من در امور کلی طبقات دخالت میکنم وىل اجتماع شـب جمعـه در میـان 
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  .همۀ سالسل میباشد

نـدین فرقـه از طبقـات صـوفیه کـه که چگونه کسی کـه خـود را رئـیس چ! نگارنده از این جواب تعجب کردم     

  !.اساس آن بر خداشناسی و تصفیۀ روح است میداند از اجتماعات مذهبی پريوان خود اطالع نداشته باشد

مـا نظر شما هستند؟ گفتند نه و احمـد سـرّی بابـا جـواب دادنـد کـه سلسـلۀ  پرسیدم آیا فرقۀ بکتاشیه هم تحت     

اند و جداگانه هستند و بکنایه فهماندند که سالسل اهل  رکیه بمصر آمدهمربوط بایشان نیست چون بزرگان ما از ت

  .ایم و با ایشان ارتباط مذهبی نداریم نظر ایشان هستند وىل ما شیعه سنّت تحت

مذاکرات دیگری نیز شد و ایشان سؤاالتی از اوضاع ایران و مذهب در آنجا نمودند و از مجموع مذاکرات      

قط ازجهت رابط بودن بني دولت و سالسل باین سمت از طرف دولت و سالسل انتخاب درک کردم که ایشان ف

اند وىل جنبۀ مذهبی نیست و دارای مقام فقـری نیسـتند، چـون اوالً از مقـررات و آنچـه در سالسـل معمـول  شده

مکـن اسـت در تواند در همۀ سالسل سمت پیشوائی داشته باشد، البتـه م اطالع بودند و ثانیاً یکنفر نمی است بی

  .چند سلسله دارای مقامی باشد وىل آن نیز اگر فقط یکی از آنها را حق بداند ببقیّه توّجهی ندارد

  .بعدازظهر تودیع نمودیم و از آنجا بريون آمده خود را مهیای حرکت بطرف فلسطني کردیم ۳ساعت      
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  از مصر بفلسطين

  

  حركت از مصر

برای قدس گرفتیم و سـاعت  االول بود بایستگاه قاهره رفته بلیت راه آهن ربیع ۲۵ونیم همانروز که  ساعت پنج     

شش و سه ربع بعدازظهر از قاهره حرکـت کـردیم، سـاعت یـازده وارد القنطـره، گمـرک مـرزی مصـر کـه تـا قـاهره 

ثبـت ها را رسـیدگی و  دویست و چهل کیلومرت فاصله دارد شدیم و یکساعت و ربع در آنجا توقـف کـرده و تـذکره

  .کردند

سپس از آنجا حرکت کرده و شب در تـرن خوابیـدیم، صـبح سـاعت هشـت و بیسـت و پـنج دقیقـه در خـاک      

پس از مختصـر توقـف حرکـت کـرده و سـاعت هشـت و سـه ربـع بـه رَخوبـوت و  نَه رسیدیم،فلسطني در محطۀ یِبْ

مجزّی بود پیاده شـده و در تـرن دیگـری رسیده و چون آن ترن بحیفا مريفت و راه قدس  ساعت نه به محطۀ اَلّلِدْ

بـه بعـد در کوهسـتان و  انشسته و پس از سه ربع حرکت کردیم، بعداز پنج دقیقه به محطـۀ الرّملـه رسـیدیم از اینجـ

های زیبا و باصفای فلسـطني کـه تمـام آن از سـبزه و گـل مسـتور و آب از وسـط سـنگها جـاری و سـرازیر بـود  دّره

  .ی طبیعت محفوظ میشدیممیگذشتیم و از مناظر زیبا

از آنجا که گذشتیم ساعت ده به نِعانه رسیده و پس از آن وارد وادی الصّرار و پس از آن خرطوم و ساعت ده      

و پنجاه و پنج دقیقه به دیرالشیخ و در یازده و هشت دقیقه به رأس ابوعّمار و یازده و بیست و پنج دقیقه به بتّرب و 

  .االول بافق ممالک عربی وارد قدس شدیم شنبه بیست و ششم ربیع دقیقه روز پنجدر ساعت یازده و پنجاه 

  

  قدس

ــام آن در کتــب مــذهبی اســالم       ــدیم میباشــد، ن شــهر قــدس مرکــز حکومــت فلســطني و از شــهرهای خیلــی ق

ر آنـرا ذکر شده و امروز عربهـا باختصـا) به تشدید دال از باب تفعل یا بدون تشدید بر وزن مسجد(المقدس  بیت

القدّس یا شهر سالمتی را دارد و شالیم هـم خوانـده  القدس میگویند و اورشلیم که لغت عربی و همان معنی بیت

میشود و همان شهریست که سالها مرکز یهود و دولـت  (Jerusalem)شده که نام اوىل آنست و بزبان التني ژروزالم 
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علیه  در آنجا سـلطنت کردنـد و حضـرت عیسـی یه السّالمعل و سلطنت آنها در آنجا بوده و حضرت داود و سلیمان

نیز در آنجا مصلوب گردیده و اکنون محل آن، کلیسای مسیحیان است، ازیرنو این شهر قـدس نـزد یهـود و  السّالم

نصاری و مسلمني محرتم و یگانه شهری است کـه از جنبـۀ مـذهبی مـورد احـرتام هـر سـه دسـته اسـت و یهودیـان 

  .سحق است و حضرت ابراهیم او را در کوه این شهر خواست قربانی کندمعتقدند که ذبیح ا

ثانیه است و طول آن نسبت بگرینویچ  ۳۵دقیقه و  ۴۶عرض شماىل آن نسبت بخط استوا سی و یک درجه و      

ثانیـه اسـت و اخـتالف  ۱۸دقیقـه و  ۴۷درجه و  ۲۲دقیقه و انحراف قبله از جنوب بطرف مشرق  ۱۷درجه و  ۳۵

دقیقـه پـس از طهـران  ۵ثانیـه و ظهـر حقیقـی آن تقریبـاً یکسـاعت و  ۵۸دقیقه و  ۹درجه و  ۱۶ن با طهران طول آ

) کیلـومرت ۲۷(میـل ۱۸و ببحرالمیـت ) کیلـومرت ۴۸(میـل  ۳۲است و فاصلۀ آن نسبت بـدریای مدیرتانـه در حـدود 

  .است

آن توسـط حضـرت یعقـوب پیغمـرب بـوده  در بنای این شهر اختالف است، وىل اکثر معتقدند که ابتدای بنای     

است، کعبۀ یهود و زمني مقدس مسیحیان و حجّ آنها در آنجا است و مسجداقصی که در قرآن مجید نام برده شده 

آنـرا بپایـان  علیه الّسـالم السّالم در آنجا شروع شده و حضرت سـلیمان مسجدی است که توسط حضرت داودعلیه

  .ند که بعداً شرح میدهیمرسانید که آنرا هیکل هم مینامید

تأثر  وجا بود بعداً بر اثر مالمت یهود در اسالم نیز فضایل زیادی برای آنجا ذکر شده و قبلۀ مسلمني ابتداء آن     

که حضرت در نماز بود امر شد که قبلـه  وسلّم در سال دوم یا سوم از هجرت موقعی وآله علیه اللّه صلّی حضرت رسول

ــۀ المقــدس بطــ را از بیت رف مکــه تغیــري دهــد، ازایــرنو در زمــان عمــر پــس از آنکــه آن شــهر مفتــوح گردیــد قبل

  .را بامر خلیفۀ دوم برگردانده بطرف مکۀ معظمه نهادندمسجداقصی 

المقدس پس از سالها که در دست یهود بود مورد تاخت و تـاز کلـدانیان واقـع شـده و بعـداً نیـز بتصـرف  بیت     

از آنها تحت تصرف بیزانت و سالطني مسیحی روم درآمد، ازیرنو مسیحیان در آنجـا  پادشاهان رومان آمده و پس

نفوذ زیاد داشتند و در زمان خلیفۀ دوم بتصرف مسلمني آمد و در جنگ صلیبی مدتی از تصـرف مسـلمني خـارج 

آنجـا را  الدین ایّوبی در اواخر قرن ششم پس از آنکه قریب یکقـرن در تصـرف مسـیحیان بـود شده و بعداً صالح

 ۱۹۱۷الملـل اول در سـال  مـیالدی بتصـرف سـالطني عثمـانی درآمـد و در جنـگ بني ۱۵۱۷گرفت و در سـال  پس

  .بی انگلیسی از تصرف عثمانی خارج و بتصرف انگلیس درآمدتوسط ژنرال اُلُنْ
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جـدا میکنـد و این شهر کوهستانی و قرب قّله سلسله جباىل اسـت کـه بحرالمیـت و دریـای مدیرتانـه را از هـم      

بســیار خــوش منظــره و باصــفا اســت و خیابانهــا و عمارتهــای آن در همــان پســت و بلنــدیها واقــع شــده و قریــب 

هشتصــدمرت از ســطح دریــا ارتفــاع دارد ازیــرنو هــوای آنهــم ســرد و ییالقــی اســت و در طــرف جنــوب شــرقی آن 

اچه اتصال بدریا اصـالً نـدارد و بطوریکـه بحرالمیّت است که فاصلۀ بني فلسطني و ماوراء اردن میباشد و این دری

میگویند در حدود ده فرسخ طول آن وىل عرض آن خیلی زیـاد نیسـت و وجـه تسـمیه بـاین اسـم آنسـت کـه هـیچ 

حیوانی در آن وجود ندارد و بواسطۀ موادّی که در آن موجود است بـرای بسـیاری از امـراض مفیـد اسـت و ایـن 

  .شود و قسمت جدید آن دارای عمارتهای عاىل و امروزی استشهر بدو قسمت جدید و قدیم تقسیم می

جمعیت این شهر غالباً مسلم و اهل سّنت و جمع زیادی از اعراب نیز مسیحی میباشند عدۀ زیادی هم یهودی      

  .در آن ساکن میباشند

  

  سازمانهاي اجتماعي و سياسي يهود

شهر مخصوص آنها است و مسـیحیان و مسـلمني آنجـا را  یهودیان آنجا از پیش از اسالم مدعی هستند که این     

اند و امروز هم غالباً بني عرب آنجا که مرکب از مسیحی و مسلم میباشـند بـا یهـود اخـتالف اسـت و  غصب کرده

اعراب راضی نیستند که یهود در آنجا نفـوذی داشـته باشـند و امـروز اختالفـات زیـادی در آنجـا بـني اعـراب کـه 

مسیحی میباشند از یکطرف و یهود از طرف دیگر موجود است، وىل از یکطرف یهودیان تمام عبارت از مسلم و 

هائی دارنـد و سـازمان  و در تمام دنیا نیـز شـعبه دنیا نیز بفلسطني توجه دارند و تشکیالت سیاسی آنها کامل است

  :امروز در دنیا سه صورت دارد۱آنها بطوریکه مینویسند

ــود کــه از      ــد و مرکــز آن در  یکــی آژانــس یه ــاع میکن ــا بخصــوص فلســطني دف ــام دنی ــا در تم ــوق یهودیه حق

  .المقدس است که حکم یک وزارت خارجه را دارد و در تمام کشورها نمایندگانی دارد بیت

ها گانا که در فلسطني تسکیالت محرمانه دارد و درحقیقت یک ارتش ملی و نژادی تشکیل داده  دوم سازمان     

  .است

                                                 
ن سـازمانها بـا یکـدیگر وىل اخرياً که دولت اسرائیل تشکیل گردید ایـ ۱۳۲۵دوم مرداد  ۶۱۱۲رجوع شود بروزنامۀ اطالعات شماره - ۱

 .ائتالف کردند و تحت یک لواء مجتمع گردیدند
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که سازمان تروریسـتی مفصـلی اسـت کـه توسـط افـراد آن هـر کـاریرا » لئومی-سوای-ایرگون«تشکیالت سوم      

اند محـل و  بخواهند انجام میدهند و این سازمان بطور محرمانه و خیلی قوی و محکم است که تـاکنون نتوانسـته

  .رؤسا و افراد آنرا کشف کنند

که مدیر آن مسلم بود رفتیم و از ) لوگاندة فلسطني الجدیدة( که وارد قدس شدیم به مهمانخانۀ فلسطني موقعی     

ها را دادیـم کـه اقـدام  رفته راجع به تمدید توقف خود در فلسطني مذاکره نموده و تـذکره۱آنجا بکنسولگری ایران

  .کنند

  

  مسجداقصي

باعظمـت و از آنجا مراجعت نموده و پس از صـرف ناهـار بزیـارت مسجداقصـی رفتـیم، ایـن مسـجد خیلـی      

نوع معنویت و تأثري روحی خاصی در زیارت کننده دارد وىل متأسفانه خدّام آنجا ازبس درگرفنت پول اصرار و كی

ابرام دارند و هرکدام بنوعی مطالبه میکنند و از اول تشرّف بمسجد اسباب زحمت زائرین هستند حـال حضـور و 

  .توجه را هم سلب میکنند

ختمانهای آنجـا تمامـاً از سـنگ سـاخته شـده و ابتـدای بنـای آن توسـط حضـرت این مسجد ماننـد سـایر سـا     

آنـرا باتمـام رسـانید و  علیه الّسـالم السّالم بوده وىل آن حضرت پیش از اتمام بنا از دنیا رفـت و سـلیمان داودعلیه

خني اروپـائی بـود و بطوریکـه مـور علیه السّـالم تاریخ آن بطوریکـه مینویسـند در قـرن دهـم پـیش از مـیالد مسـیح

  .میگویند سلیمان قّلۀ کوه موریا را برای معبد خود انتخاب نمود و آنرا مسطح کرد و معبد را بنا نهاد

جا روی توجــه بــدانجا میآورنـد مســیحیان نیــز چــون حضــرت  و ایـن مســجد قبلــه و کعبــۀ یهـود بــود و از همــه     

میدادنـد، بلکـه رومیـان نیـز مـدتها ژوپیـرت را کـه آنجا را محـرتم شـمرده بـدان اهمیّـت خاصـی  علیه السّالم عیسی

  .االرباب میگفتند و در تارخ قلعه بعلبک ذکر کردیم در آنجا پرستش مینمودند رب

وسلّم منقول اسـت کـه  وآله علیه اللّه صلّی برای این مسجد در اسالم هم فضیلت زیاد رسیده و از حضرت رسول     

صدهزار رکعت و در مسجد مدینه با ده هـزار و در مسجداقصـی برابـر بـا یکرکعت نماز در مسجدالحرام برابر با 

                                                 
موقع هنوز دولت اسرائیل تشکیل نشده و فلسطني تحت حکومت انگلیس بود ازیرنو ایران هم کنسـولگری داشـت وىل پـس از  درآن- ۱

 .ایجاد حکومت اسرائیل دولت ایران کنسولگری خود را در آنجا بست



۲۱۸ 
 

  :هزار رکعت است ودر قرآن نیز راجع بمعراج میفرماید

المسجد الحرام اىل المسجد االقصی الذی  الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیال من الرحمن اللّه بسم     

العرب است و حضرت  جد اقصی باعتبار دوری آن از جزیرةکه بهرتین مزیت را مريساند و تعبري بمس بارکنا حوله

وسلّم در شب معراج ابتداء به مسجداقصی تشریف آورد و در آنجا دو رکعـت نمـاز بجـای  وآله علیه اللّه صلّی رسول

جاذبیت کامـل کـه داشـت آورد آنگاه بآسمان عروج نمود و سنگی که زیر پای حضرت بود بتیع حضرت بواسطۀ 

کرد و معلّق ماند و اکنون هم در وسط مسجد محلی است که سـنگ بزرگـی در وسـط آنسـت کـه  از زمني حرکت

اند تا زنان و کودکان از مشـاهدۀ آن تـرس و بـیم  همان حجر معلق باشد، وىل بعدها ستونی از سنگ زیر آن نهاده

روی ۱علیـه الّسـالم هیمنویسند این سنگ در قدیم هـم محـرتم و متـربک بـوده و میگفتنـد ابرا نکنند و بطوریکه می

همني سنگ میخواست فرزند خود را قربانی کند و حضرت داود و سلیمان نیز روی همني سنگ مراسم قربانی را 

زمني ارتفاع دارد وىل اکنون اطراف آن پایـه مرت است و دومرت از روی  ۱۷بجای میآورند و طول آن سنگ تقریباً 

  .دارد

کردند تغیرياتی در آن مسجد داده و بشکل مسـجد اسـالمی درآوردنـد، بنـای المقدس را فتح  مسلمني که بیت     

الصـخره را او سـاخت و بعـداً توسـط  بن مروان خلیفۀ اموی واقع شد و گنبد قبة اوّىل در اسالم توسط عبدالملک

بی و بعض الدین ایّو میالدی تعمري شده است و صالح ۱۹۱۳مأمون عباسی و بعداً در قرن یازدهم و بعداً در سال 

  .دیگر نیز تعمرياتی نمودند و اکنون گنبد آن از چوب با سرب پوشیده شده است

این مسجد در میدان وسیعی که درحدود پانصد مرت طول و چهارصد مـرت عـرض دارد واقـع شـده و مسـاحت      

وی صحن آن خیلی زیاد است که عمارات دیگر هم در اطـراف آن واقـع شـده اسـت و خـود مسـجد در وسـط، ر

هائی برای بـاالرفنت در  صفّۀ مربع مستطیلی بنا شده و در حدود سه مرت از سطح صحن مسجد ارتفاع دارد که پله

اطراف ساخته شده است و بنای داخلی آن هشت ضلعی است و پائني دیوارها در داخل از سـنگ مرمـر پوشـیده 

  .زیبا و باشکوه استکاری و تزیینات شده است و آرایش آن خیلی  شده و باالی آنها کاشی

مـیالدی در آن ذکـر شـده نزدیـک  ۱۱۶۴الدین اسـت و یـک منـرب زیبـائی کـه تـاریخ  محراب آن عمل صـالح     

واقع شـده و ) حجر معلّق(الدین از حلب آورده، در وسط مسجد همان سنگ متربک  محراب قرار دارد که صالح
                                                 

اللّه اسماعیل بوده و در مکـه  ند که ابراهیم میخواست فرزند خود اسحق را ذبح کند وىل مسلمني میگویند ذبیحیهود و نصاری معتقد- ۱
 .بوده است
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رمیان دیگری واقع شـده میباشـد و خـود صـخره اطراف آن طارمی مدوری و هشت ضلعی، متحدالمرکز که یکی د

اند و در اطـراف  ای از محجر آهنني پوشیده شده که صلیبیان آنرا در موقع تبدیل مسجد بکلیسا گذارده توسط پرده

اسـت و در قسـمت  علیـه الّسـالم وسـلّم و ابراهیم وآله علیه اللّه صّلی آن متصل بدیوار مسجد نیز مقام حضـرت رسول

بریهائی اسـت کـه شـخص راهنمـا گفـت اینهـا  ارمی وسط که جای حجر معلّق است عالمت و گچدیگر متصل بط

علیهاالسّالم و ابوبکر و عمر و عثمان  و فاطمه علیه السّالم وسلّم و علی وآله علیه الّله هریک برتتیب مقام پیغمرب صلّی

المقـدس  فاطمـه و علـی مسـافرت بـه بیت میباشـد، گفـتم علیه الّسـالم و حسني علیه السّالم و طلحه و زبري و حسن

که سقف آن  گفت روحانیت آنها در شب معراج در اینجا بروز داشت، و در زیر این محل غاری استاند؟  ننموده

هائی دارد و میگویند عبادتگاه داود و سلیمان بوده و اکنـون نیـز  همان حجر معلّق است و از یکطرف طارمی پله

  .در آنجا میباشد علیه السّالم السّالم و سلیمان وسلّم و داودعلیه وآله علیه اللّه لّیسه محراب بنام حضرت رسول ص

باب : ستونهای این مسجد همگی تقریباً خیلی بلند میباشد و هشت در دارد که هرکدام نامی دارد باین ترتیب     

، باب امّ خالد و باب الرحمـه و ، باب الهاشمی، باب الولید، باب ابراهیم۱النبی، باب محراب مریم، باب صهیون

بطوریکه میگویند قرب حضرت سلیمان در طرف مشرق مسجداقصی متصل بحصار اسـت، قبـور بسـیاری از انبیـاء 

المقدس و اطراف آن و سایر خاک فلسطني و شام میباشد، بیـت  دیگر نیز بطوریکه در اخبار مذکور است در بیت

  .العدل داود نیز در محوطۀ مسجد واقع است

  

  مسجد عمر

کـه در طـرف قبلـۀ آن در ۲پیغمرب نماز خوانده و پس از ادای زیارت بريون آمده و بـه مسـجد عمـرما در مقام      

اسـت و در ابتـداء کلیسـائی بـوده کـه توسـط ۳همان محوطه است رفتـیم، ایـن مسـجد نیـز خیلـی بـزرگ و مجلـل

مسجد نمودند، در قرن دوم هجری بر اثر زلزله منهـدم  بنام کلیسای مریم بنا شده و مسلمني آنرا تبدیل به٤ژوستینني

آنـرا ) میالدی ۱۱۸۷مطابق (هجری  ۵۸۳الدین ایّوبی در سال  و بعداً در اواخر آن قرن دوباره تعمري شد و صالح
                                                 

 ).۵۶۳قاموس کتاب مقدس ص (صهیون بمعنی کوه پر آفتاب و خشک است و گاه هم بر تمام اورشلیم اطالق میشود - ۱
اند درصورتیکه چنني نیست و مسجد عمـر  همان مسجد اوىل را مسجد عمر گفتهبعضی مسجد عمر را با مسجداقصی اشتباه کرده و - ۲

 .با مسجد اقصی فرق دارد هرچند در یک محوطه قرار گرفته است
 .هجری توسط تروریستهای یهود آسیب سختی دید ۱۳۲۶ها نوشتند مسجد عمر در اواخر دیماه  متأسفانه بطوریکه در روزنامه- ۳
٤ -Justinien  وفات یافت ۵۶۵بسلطنت رسید و در  ۵۲۷میالدی متولد و در سال  ۴۸۳در سال.  
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مرمــت نمــوده و بعــض قســمتهای آن هــم در اوائــل خلفــای عثمــانی تکمیــل و تــزیني شــده و اخــرياً نیــز توســط 

ق پادشاه مصر تعمرياتی شده و سقف وسط آن مذهّب گردیـده و سـتونهای آن نیـز خیلـی اعلیحضرت ملک فارو

  .شفاف و صاف و قیمتی است فرشهای قیمتی اعلی نیز در آن پهن است

وسلّم معروف و محراب دیگر بنام محراب داود و  وآله علیه اللّه در آنجا محرابی است که بنام مقام پیغمرب صلّی     

زکریا و چند محراب دیگر هم هست و در مسجد کوچک متصل بـآن محرابـی اسـت کـه گفتنـد  محراب دیگر نیز

المقدس آمد در آنجا نماز خوانـد و گفتنـد آن محـراب همـان اسـت کـه در  محراب عمر است که موقعیکه به بیت

و هـا بـوده  همان زمان ساخته شده و باالی آن دو سـنگ حجـاری شـدۀ کوچـک اسـت کـه گفتنـد از زمـان رومن

الدین ایّوبی شاخته شده است و تعمـريات  اند و محراب بزرگ و مهم آن توسط صالح مسلمني در آنجا بکار برده

در مسجداقصی و تمام نقـاط حـرم ) میالدی ۱۹۴۵تا  ۱۹۲۲( ۱۳۶۴تا سال قمری  ۱۳۴۰و تغیريات زیادی از سال 

  .بعمل آمده است

  

  ديوار ندبه

کرتی که در گوشۀ مسجد است و بـاب صـهیون نامیـده میشـود بـريون رفتـیم، از آنجا بريون آمده از درب کوچ     

نامیده میشود و زمني متصل بآن ماننـد کوچـۀ بـاریکی اسـت و خیلـی  ۱دیواری که متصل باین در است دیوار ندبه

 سـاخته و علیه الّسـالم گودتر از خود مسجد میباشد و میگویند این دیوار همان دیواری است که حضـرت سـلیمان

  .هیچ تغیري نکرده است

وجه تسمیه باین اسم آنست که یهودیان همه روزه مخصوصاً روزهای شنبه از یکسـاعت بعـدازظهر تـا غـروب      

بدانجا میآیند و دعا میخوانند و گریه میکنند و در موقع دعـا سـر و تـن خـود را بچهـار طـرف حرکـت میدهنـد و 

خود مسجد از آنها گرفته شده و بعقیدۀ آنهاغصب گردیده و از  بدیوار تعظیم میکنند و بطوریکه مسموع شد چون

آینـد و دعـا  رفنت بمسـجد ممنوعنـد و تغیرياتـی هـم در خـود مسـجد واقـع شـده ازاینجهـت در پـای آن دیـوار می

میخوانند و گریه میکنند و از خدا میخواهند که مجدد آنها را نصرت دهد کـه مسـجد را از دسـت مسـلمني بگرينـد 

ضربت علیهم الذلة والمسکنة آنها را بدین امر نصـرت نخواهـد : ءاللّه همانطور که در قرآن مجید فرمودهوىل انشا

                                                 
١ -Le Mur De La Mentation 
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مگر آنکه ما کوتـاهی  ۱داد و مسجد را که اسالم وارث حقیقی آنست و حق مسلمني میباشد از آنها نخواهد گرفت

اهمیّت ندهیم و عمل نکنـیم یـا آنکـه چنني اتحاد و اتفاق  همو  در انجام وظائف کنیم و بدستورات شرع مقدس

النـاس  اللّه اشاره بـاین اسـت کـه آنهـا ایمـان آورنـد و حبـل من دولتی قوی و زورمند بدانها کمک کند که حبل من

  .اشاره بتوسل آنها بدیگران و کمک زورمندان نسبت بآنان است

ند و حال آنها در ما مؤثر واقـع میشـد حال بعضی از آنها درموقع دعا حال توجه و توسلی هم داشت وىل درعني     

  .هرکس بزبانی صفت حمد تو گوید، هرکه خدا را از روی حال و توجه بخواند مؤثر است: البته

  

  كليساي قيامت

در آنجا مصلوب گردیده و  علیه السّالم صبح روز جمعه بقصد دیدن کلیسای قیامت که میگویند حضرت مسیح     

یکنفـر اند و در تواریخ عرب کنیسـۀ قمامـه ذکـر شـده رفتـیم، بـني راه  ا معني کردهقربی هم برای آنحضرت در آنج

کشیش ما را بطرف کلیسا راهنمائی کرد و خیلی اظهار محبت نمود، در آنجا بیکنفر از مسیحیان دستور داد که ما 

  .جا را معرفی نماید را راهنمائی کند و همه

دی توسط کنستانتني پادشاه بیزانت شـده و بعـداً هـم سـالطني اروپـا ابتدای این ساختمان در قرن چهارم میال     

اضافاتی نمودند و هدایائی تقدیم کردند، ازجمله ریشـارد پادشـاه انگلـیس در زمـان جنگهـای صـلیبی تعمرياتـی 

یکهزاروده میالدی بامر در سال چهارصد هجری مطابق ۲نمود وىل در زمان الحاکم بامراللّه سومني خلیفۀ فاطمی

و این کلیسا را خراب کردند و آثار آنرا محو نمودند و دیرهائی را که ضمیمۀ آن بود ازبني بردند فقط اثـر سـنگی ا

و ایـن موضـوع تـأثري مهمـی در ۳در آنجا است بـاقی گذاشـتند علیه السّالم را که معروف است قرب حضرت عیسی

دن آنجا از دست مسلمني و جنگهای صـلیبی عالم مسیحیت نمود و یکی از عللی بود که مسیحیان را بر نجات دا

                                                 
متأسفانه سازمان ملل متحد تصمیم بتجزیـۀ فلسـطني و تشـکیل دو دولـت مسـتقل عـرب و یهـود گرفـت و بـرخالف عـدالت نسـبت - ۱

و خانۀ فلسطینیانرا غصب نموده بیهـود داد و اهـل فلسـطني را  بمسلمني رفتار کرد و فلسطني را با زور و کمک امریکا از مسلمني گرفت
المقدس هم بر اثر  اختالفات و کشمکشها بني مسلمني و نداشنت اتحاد و اتفاق از دست آنها خارج شـد کـه ایـن  بیخانمان نمود و بیت

ریفه بآن اشاره بحبل من الناس فرمـوده یکی از بزرگرتین مصائب قرن اخري برای اسالم و مسلمني است و اعجاز قرآن هم که در آیۀ ش
  .بخوبی واضح میشود زیرا اگر کمک آمریکا نبود این امر واقع نمیشد

 .ق که مقتول شد، بوده. هـ ۴۱۱تا  ۳۸۶هجری خالفت او از سنۀ  ۳۷۵ابوعلی منصور پسر العزیزباللّه متولد - ۲
 .۶۹کتاب الحاکم بامراللّه و اسرارالدعوة الفاطمیه صفحه - ۳
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وادار نمود و در میان مسلمني نیز تأثري بدی نمود زیرا این کلیسا از معابد مهم و یکی از امکنـۀ مقدسـۀ مسـیحیان 

  .و معبد بود بدان توجه داشتند علیه السّالم بوده و مسلمني نیز ازنظر آنکه محل مصلوبیت عیسی

م نیز دستور داده شده که حفظ احرتام معابد مذاهب مختلفه که بخداوند یکتا عقیده و در اخبار بزرگان اسال     

نیـز بـود ازیـرنو  علیه السّـالم دارند بشود و این کلیسا اضافه بر آنکه معبد بود محل مصلوب شدن حضرت عیسـی

  .عمل الحاکم بامرالّله تأثري بدی نمود

  .بنای آن تجدید شد واز آن ببعد همواره مورد توجه بودوىل پس از سی سال در زمان المستنصرباللّه      

ها که باال مريویم محلی است که سنگی در آنجا گذاشته شده و اطراف آن مزّین گردیـده  در داخل کلیسا از پله     

روی آن نشسته و وعظ فرموده و جای دیگر محلـی اسـت  علیه السّالم و گفتند این سنگی است که حضرت عیسی

  .اند را درآنجا مصلوب نمودهکه حضرت 

را کشتند در روز سوم زنـده  علیه السّالم سنگ دیگری نیز در کلیسا است که گفتند پس از آنکه حضرت عیسی     

  .شده و از آنجا بآسمان عروج کرد

علیهاالسّالم در باال، در دیوار جـا داده شـده و روی آن قـاب شیشـه اسـت و  یک مجسمه هم از حضرت مریم     

بنـدهای جواهرنشـان و سـایر اقسـام زینتهـای  واهرات گرانبهای زیادی مانند انگشرتهای الماس و برلیان و گردنج

تقویم شده ) با فلسطینی تقریباً مساوی است(زنان در آن مجسمه قرارداده شده که گفتند بسه ملیون لريۀ انگلیسی 

تقدیم نموده و چند جار طال از سقف آویزان  های دول مسیحی و هریک از جواهرات را یکی از سالطني و ملکه

چنني قتدیلهای دیگر از طال و طالی سفید و نقره در آنجا آویزان است که هرکدام هدیـۀ یکـی از پادشـاهان  و هم

  .میباشد و بیشرت آنها از پادشاهان یونان و امرپاطوران روسیه است

و قنادیـل را بـا روغـن زیتـون روشـن و ۱غ بـرق نـداردو نکتۀ قابل ذکر این است که این کلیسا بهیچوجـه چـرا     

آینـد بایـد بـرای  میسوزانند و میگویند با دُهن مقدس باید روشن شود و کسـانیکه بـرای دیـدن و زیـارت آنجـا می

هـا  دیدن بعض قسمتهای آن که تاریک است شمع روشن کنندو بـا خـود داشـته باشـند مگـر شـب کـه همـه چراغ

  .روشن است

های دیگری پایني رفته و باطاقی رسیدیم که یکطرف آن متصل به محل وعظ  آنجا که گذشتیم از پلهاز زیارت      

                                                 
 .ذلک نور اصلی از همان قنادیل و دهن مقدس بود وىل در سفر بعد که بدانجا مشرّف شدم چند چراغ برق هم داشت مع- ۱
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موقع مشـغول بنـائی و تعمـري  کشیشان بود و طرف دیگر به محلی مريسـد کـه گنبـد خیلـی بلنـدی دارد و در همـان

وسط آن محلـی اسـت  بودند، در وسط آن اطاق خیلی کوچکی است که درب و داالن باریک کوتاهی دارد و در

و یکنفر راهب خادم آنجا بود و ما در آنجا زیارت نموده و سپس بـريون  علیه السّالم که گفتند قرب حضرت عیسی

ای رفتـیم، در آنجـا سـنگی  هرعدد بود پـائني رفتـه بمغـا ۲۸هائی که  آمده وارد محوطۀ اوىل شدیم و از آنجا از پله

است و در گوشۀ آن چاهی اسـت کـه روی آن بسـته اسـت و  السّالم علیه است که گفتند مقام وعظ حضرت عیسی

گفتند اصل صلیب در آنجا اسـت و اینجـا مقـام انبیـاء نیـز هسـت، و مـا در آنجـا زیـارت نمـوده دو رکعـت نمـاز 

  .خواندیم، سپس باال آمدیم و به محلی که گفتند قرب حضرت آدم است رفتیم

وزه داشت و در آنجا صلیب کوچکی از چوب در قـاب گرفتـه شـده و از آنجا باطاق دیگری رفتیم که حکم م     

انـد، پرسـیدم از کجـا  را بـدار زده علیه الّسـالم کـه حضـرت عیسـیخیلی کهنه بود گفتند این از همان صلیبی است 

معلوم شده چون درآنموقع حواریون نفوذ و جرئتی نداشتند که این چیزها را نگاهداری کنند و دشمن هم اهمّیـت 

بـه  علیه السّـالم کنسـتانتني از طـرف خداونـد فهمیـد، گفـتم شـاید جانشـني حضـرت مسـیح: ان نمیـداد؟ گفتنـدبد

  .بلی چنني است: کنستانتني فرموده گفتند

از جمله اشیائی که در آن موزه بود تاجی بود از طال از ازمنۀ قدیمه و اشـیاء دیگـر قیمتـی نیـز در آنجـا یافـت     

  .و مریم دیده میشد علیه السّالم یز در این کلیسا از مسیحمیشد، تمثالهای زیادی ن

هائی است که بطرف باال مريود پرسیدم بکجا مريود؟ گفتند محل  قسمت دیگر در طرف دست چپ کلیسا پله     

  .اند راهبان است که در آنجا میخوابند و خواستیم بآنجا هم برویم گفتند فعالً بعضی از آنها خوابیده

ته ناگفته نماند که این کلیسا نزد مسیحیان مهمرتین کلیساها میباشد و مقام مقدسی محسـوب میشـود و این نک     

اللحم را زیارت کنند و البته با این شرحی کـه ذکـر شـد بعـداً  در واقع حج مسیحیان باین است که آن کلیسا و بیت

می کـه بقـدس بـرود بایسـتی آنجـا را مینویسم نزد مسلمني هم مقدس است و هر مسـلاللحم  هم برای زیارت بیت

  .زیارت کند چون مقامات انبیاء است و البته بواسطۀ این اضافۀ تشریفیه محل توجه حضرت احدیت نیز هست

  .سپس بريون آمده و در مطعمی که نزدیک مهمانخانه بود ناهار خوردیم     
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  تعصب اسالمي

عبور کردیم مسلمني آنجا از شیعه و سـنی نهایـت تعصـب را این نکته ناگفته نماند که در این چند مملکت که      

داشتند و در شعائر مذهبی مراقبت مینمودند، چنانکه در دمشـق شـیعه در انجـام مقدسـات مـذهبی و حتـی نمـاز 

جمعه که فعالً شیعۀ ایران و عراق عرب بدان کمرت اهمیّت میدهند مراقبت کامل داشتند و آقـای سیدمحسـن امـني 

چنني در بعلبک که بیشرت اهاىل آنجا  نام ایشان را بردیم در تمام امور مذهبی نظارت کامل داشتند، همهم که قبالً 

جد حاضـر میشـدند و نگارنـده کـه بـرای نمـاز بـه مسـجد رفتـه بـودم سـشیعه بودند اول ظهر همه برای نماز در م

 زنهـای مسـلمني بطـورکلّی آمـد نمودنـد، همچنـني موقعیکه فهمیدند ایرانی و شـیعه هسـتم خیلـی محبـت و خوش

حجاب دارند وىل با حجاب ایرانی فرق دارد و به حجاب صدراسالم بیشرت شبیه است، باین ترتیب که مقنعه بـر 

بندنـد نهایـت آنکـه در  و روی آنهم برقعی از پارچۀ مشکی جلـو صـورت میاندازنـد و از پشـت سـر میسر دارند 

اسـت وىل زن مسـلمان بـا سـر برهنـه بـريون نمیآیـد همچنـني در  بعضی از آنها بواسطۀ نازکی پارچه صورت پیدا

  .جا معمول است نمازها اول وقت به مسجد حاضر شدن در همه

در فلسطني هم مسلمني همینطور تعصب داشتند از جمله دراین روز که جمعه بـود پـس از صـرف ناهـار بـرای      

جوابی بیست سـاله و تحصـیل کـرده بـود بطـور تعجـب خواندن نماز به مهمانخانه آمدیم پسر مدیر مهمانخانه که 

نگارنده جواب دادم که چون ما مسافریم بر ما واجب نیست و ! پرسید مگر شما برای نماز جمعه بمسجد نرفتید؟

دیر شده ازیرنو نرفتیم وىل در موطن خودمان اینطور نیست و مرتب حاضر میشویم و این خود درحقیقت دروغـی 

ا خجلت کشیدم بگوین در بني شیعه در ایران نماز جمعه معمول نیست، زیرا نمـاز جمعـه از آمیز بود، زیر مصلحت

مهمرتین شعائر اسالمی است و در صدر اسالم اهمیّت زیاد بآن داده میشد وىل متأسفانه اکثر علمای شیعه قائـل 

  .ا بر آن ترجیح میدهندبوجوب آن در زمان غیبت نیستند و حتی کسانی هم که وجوب تخیريی قائلند نماز ظهر ر

هـم مريویـد؟ گفـتم بلـی ناگـاه رنگـش ۱موقعی هم که مذاکرۀ رفنت یافا شـد ایـن جـوان پرسـید بـه تـلّ حبیـب     

جا چیزی بخرید زیرا معاملۀ با یهود برای مسلمني حرام اسـت، گفـتم نـه، بلکـه  برافروخته شده و گفت مبادا در آن

داریم و علت مذاکرۀ او این بود که مدتی بود ممالک عربی تصمیم منظور ما گردش و تفرج است و قصد خرید ن

بطرف مصر یـا لبنـان مريفتنـد مـورد گرفته بودند با یهودیان فلسطني معامله نکنند ازیرنو کسانی هم که از فلسطني 

                                                 
 .تل حبیب امروز بنام تل اویو که همان تل حبیب بتلفظ التني و اروپائی است مشهور شده است- ۱
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نفـوذ  بازرسی کامل قرار میگرفتند که مبادا جنس فلسطینی همراه داشته باشند و این تصمیم بطـوری در روح آنهـا

یافته بود که آن جوان به محض آنکه شنید میخواهیم به تلّ حبیب بـرویم فـوری رنگـش برافروختـه شـد، و قضـیۀ 

 راباند از احساسات مذهبی اع اختالفات عرب فلسطني با یهودیان که سالهاست وجود دارد و بهیچوجه نتوانسته

  .مسطور استها و تواریخ سالهای اخري  جلوگريی کنند معروف و در روزنامه

وىل متأسفانه ما ایرانیان که خود را شیعه و اصل اسالم میدانیم اصـالً تعصـب مـذهبی در مـا وجـود نـدارد و      

مقّیــد بــآداب و مقدســات دیانــت نیســتیم، مــثالً روزه خــوردن در مــاه مبــارک رمضــان در شــهرهای مــا معمــول و 

ربده بطوریکه شنیدم هیچکس در محالت اسـالمی درصورتیکه در ممالک نام! جلوگريی جدّی هم از آن نمیشود

وسوق اسالم جرئت تظاهر بروزه خوردن ندارد و فوری مسلمني او را از اطراف تنبیه میکنند و خود شرطه هـم بـا 

  .آنها کمک میکند

ه آور ایـن اسـت کـ ای، نـه عمـالً و نـه لسـاناً نشـان نمیـدهیم تأسـف اصالً عالقهدر سایر احکام مذهبی نیز ما      

نگاران بطـور  بطوریکه آقای حمید رهنما مدیر داخلی روزنامۀ ایران میگفتند چند ماه قبل که با جمعی از روزنامه

نگاران  رسمی مسافرتی باروپا کرده بودند در یکی از مهمانیهای رسمی، وزیر اطالعات فرانسه روبهیئـت روزنامـه

ست و جزء ملل اسالمی محسـوب نمیشـود بلکـه همـواره ایران نه آنکه مملکت اسالمی نی: ایرانی کرده گفته بود

آور است که خودمان  آور و گریه و این کالم برای ما ایرانیان خیلی شرم! میکوشد بر ضد دستورات اسالم رفتار کند

ایم سپس برای جربان آن توهني، که نموده بود گفته بود سه ملت هسـتند کـه همـواره در زیـر  را اینطور معرفی کرده

وادث استقامت داشته و کمر خم نکرده و باالخره تجدید حیات کردند یکی چني و دیگری ایران و دیگـری بار ح

  .فرانسه

  

  خليل الرحمن

اتومبیل سوار شده و بشهر کوچکی که در سـی و  علیه السّالم بعدازظهر برای زیارت قرب حضرت خلیل الرحمن     

دریـن  علیـه الّسـالم ف است رفتیم و حضـرت ابـراهیم خلیلشش کیلومرتی قدس واقع و بنام خلیل الرحمن معرو

گوینـد و کنعـان کـه در تـواریخ مسـکن  الخلیـل نیـز می شهر سکونت داشته و نام اصلی آن حربون بـوده کـه حربون
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و شـامل ناحیـۀ وسـیعی بـود کـه قسـمت مهمـی از ۱آنحضرت و فرزندان او ذکر شده اختصاص بان محل نداشت

علی سـوریه، و لبنـان جـزء آن محسـوب میشـد و در آنزمـان دارای شـهرهای بـزرگ و فلسطني و جزئی از خاک ف

  .معمول بوده و شهر حربون از بزرگرتین آنها محسوب و از قدیمرتین  شهرهای دنیا میباشد

که اب االنبیاء نامیده میشود درین شهر مدفون است تولّد آن جناب در شهر  علیه السّالم حضرت ابراهیم خلیل     

سال قبل از میالد بوده و این شـهر کـه مولـد آنحضـرت اسـت از بـزرگرتین شـهرها و  ۱۹۹۶در حدود ۲رکلدانیاناو

  .سالگی از دنیا رفت ۱۷۵در  علیه السّالم ترین بالد دولت آشور بوده است حضرت ابراهیم متمدن

پله میخورد تا بدرب مزار حرم حضرت در محل مرتفعی در دامنۀ کوه در وسط آبادی واقع و از کوچه چندین      

مريسد، وارد صحن که شدیم در طرف دست چپ درب حرم است، در ورود بحرم در طرف دست راست اطـاقی 

و بـاالی  علیـه السّـالم است که جلوی آن پنجره دارد و در اطاق ضریحی است که میگویند مدفن حضرت ابراهیم

زیارت نمودیم و در طرف دست چپ روبـروی آن اطـاق آنجا و در» واتخذاللّه ابراهیم خلیال« :در نوشته شده

است وارد مسجد  علیه السّالم و مادر اسحق علیه السّالم دیگری است که در آنجا قرب ساره زوجۀ حضرت ابراهیم

پسر حضـرت ابـراهیم کـه در صـد سـالگی  علیه السّالم در داخل طرف روبرو دست راست ضریح حضرت اسحق

واقع است و دست چپ مدفن رفقه زوجۀ آن حضـرت اسـت و ۳و هشتاد سال عمر کردابراهیم متولد گردید و صد 

کوچکی است که زیر آن میگویند چاهی است که بداخل قبور  در طرف راست ورودی عمارت متصل بدیوار، قبّه

  .کنند و مقامات اجساد انبیاء مريسد و درب آنرا اصالً باز نمی

سـال داشـت و لعیـا  ۱۴۷کـه  علیـه الّسـالم که قرب حضـرت یعقوب در طرف دیگر محوطۀ مسجد اطاقی است     

که صد و ده سال داشت در اطاق جداگانه واقع شده و  علیه السّالم زوجۀ او در آنجا است و قرب حضرت یوسف

هم هرچند در مصـر وفـات یافـت وىل  علیه السّالم زلیخا در مصر مدفون گردیده است، و حضرت یوسف: گفتند

پس از تحقیـق و تفّحـص زیـادی کـه از محـل جسـد  علیه السّالم واریخ مذکور است حضرت موسیبطوریکه در ت

گـاه نمـود و ) اسـرائیل معروفـه بـه عجـوزۀ بنی(آنحضرت نمـود بـاالخره پـري زنـی  از آن اطـالع داشـت و او را آ

  .حضرت تابوت او را بفلسطني حمل نموده و در جوار آباء اکرام دفن نمود

                                                 
 .۷۴۰رجوع شود به قاموس کتاب مقدس ص - ۱
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در وسـط آنسـت  علیه السّـالم و ضـریح حضـرت اسـحق علیه السّالم صل بحرم حضرت ابراهیممسجدی که مت     

  .نسبتاً بزرگ و وسیع است و چهار پایۀ بزرگ نیز در وسط آن قرار گرفته و سقف روی آنها بنا شده است

  

  اللحم بيت

ت اهـاىل آن مسـیحی و تمام زیارت حرکت کرده و روبشهر آمدیم، قرائـی کـه در عـرض راه واقـع اسـپس از ا     

عمارت کلیسا در همۀ قراء دیده میشد و چندین دیر نیز در عرض راه بود که غالب آنها را سالطني روسـیه سـاخته 

  .بودند از جمله دیرالشعار بود که چندین نفر راهب و تارک دنیا در آنجا منزل داشتند

ا شهر ده کیلومرت فاصله است و آن نیز در دامنۀ کوه و اللّحم ت الّلحم، و از بیت دربني راه شهر راهی بطرف بیت     

های سبز مشجر باشجار باصفا آنرا احاطه نموده است و آبهای آن نیـز خیلـی گواراسـت،  بسیار با صفا است و تپه

و در کتب مقدسه اهمّیـت زیـادی بـآن داده شـده ۱ابتدای بنای آن تقریباً در حدود ده هزار سال قبل از میالد بوده

السّـالم  مادر یوسف پیغمرب در آنجا مدفون گردیده و اکنون در یک میلی شـماىل آنجـا واقـع اسـت، داودعلیه زیرا

که آن شـهر را نـزد مسـیحیان است  علیه السّالم پیغمرب نیز در آنجا متولّد شده و مهمرتین قضیۀ تولّد حضرت مسیح

وند و محل توّلـد آنحضـرت را کـه در داخـل معبـد جا برای زیارت بدانجا مري از اماکن مقدسه قرارداده و از همه

  .است زیارت میکنند

الّلحم پیاده شدیم اجتماع زیادی در جلوی معبد بود، علت را پرسیدم؟ گفتند سـه  که برای زیارت بیت موقعی     

ه بـا اند و جنازۀ آنها را برمیدارند ابتداء محصـالت و بعـداً محصـلني بـا پرچمهـا و یکعـد جوان در آب غرق شده

دسته گلها از معبد بريون آمده و سرود و دعا میخواندند، سپس جمـع زیـادی از راهبـني در دو صـف بـريون آمـده 

بهمني ترتیب دعا میخواندند و پشت سر هم جمعیّت زیادی بريون آمدند و برای تشییع جنازه رفتند، پس از آنکـه 

  .اللّحم رفتیم جمعیت رفتند و خلوت شد ما بداخل کلیسای بیت

برای عبادت ساخته شد و چـون عبادتگـاه  علیه السّالم این محل همان است که ابتداء بدستور حضرت موسی     

بوده مسیحیان نیز اهمیّـت زیـاد بـآن داده و اکنـون در تصـرف  علیه السّالم علیهاالسالم و محل تولد عیسی مریم

مرکب از مسیحی و مسلم میباشـند بـا یکـدیگر بـر آنها است و یهود از ورود ممنوعند و بطورکلّی اعراب آنجا که 
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ضد یهـود اتحـاد دارنـد ازیـرنو آنهـا را بهیچوجـه اجـازۀ دخـول بمعابـد خـود نمیدهنـد، کنسـتانتني رومـی نیـز در 

الّلحم ساختمانهائی نموده و تکمیل کـرد و درب بزرگـی بـرای آن سـاخت و در زمـان جنگهـای صـلیبی نیـز  بیت

  .تعمرياتی شد

درب آنجـا را كوچـك كـرد و اكنـون نيـز بهمـان ترتيـب دین ایوبی که آنجا را از مسیحیان پس گرفت ال صالح     

در دو طـرف بنـا هـر باقی است و جای درگاه اوىل پيداست، وارد معبد كه شـديم سـالن بـزرگ وسـيعی بـود كـه 

ر بـود و در طرفی بیست ستون در ردیف هم بود و سه سقف روی آن قرار داشت کـه سـقف وسـط از همـه بلنـدت

قبالً موزائیک از همان زمان بـوده وىل دیوارها ی آن آثاری از نقاشیهای زمان کنستانتني باقی است و کف آن هم 

اند کـه ازبـني نـرود و کـف  اکنون ازبني رفته و فقط یک گوشۀ آن نمونۀ مختصری دارد که روی آنرا درب گذاشـته

  .اند سالن را هم قدری باال آورده

هائی پـائني رفتـیم و در زیـرزمني  ی سالن محراب اسـت و از آنجـا باطـاق دیگـری وارد شـده و از پلـهدر انتها     

است و خیلی مزین شـده آنجـا  علیه السّالم محلی بود که مانند طاقچه بود و گفتند آنجا محل تولد حضرت عیسی

حـل عبادتگـاه مـریم بـوده و در را زیارت میکنند و جای دیگر در مقابل آن بود که گفتند محل گهوارۀ عیسی و م

القدس حامله شد وىل خیلی  گوشۀ آن محلی است که گفتند جای درختی است که مریم در زیر آن درخت از روح

چون درخت در خود معبد قرار نداشته هرچند که ممکن است قبالً درخارج معبـد بـوده و بعـداً . آید بعید بنظر می

 گمان نمريود باین نزدیکی هم بـوده، لـیکن فعـالً آنجـا را محـل درخـت اند وىل برای احرتام ضمیمه معبد نموده

های مسیحی برای زیـارت  معرفی نموده و زیارت میکنند و اختصاص بدستۀ معینی از مسیحیان ندارد و همه فرقه

کهـا مريوند وىل معبدها و محرابهائی که در باال ساخته شده هرکدام مخصوص یکدسته است مثالً ارامنـه و کاتولی

دارند فقط یـک محـراب در بـاال هسـت کـه آن نیـز عمـومی و پروتستالها هرکدام جای مخصوصی برای عبادت 

های خیلی زیبـا از مـریم و عیسـی و  است که در آن محل مجسمه علیه السّالم است و آن برای روز عید تولّد مسیح

  .خضر که سوار اسب است و الیاس نصب شده است

و گـردش مختصـری در خیابـان آن آبـادی کـه شـهر کوچـک زیبـائی اسـت سـاعت پـنج پس از زیـارت معبـد      

بـود وىل عقیـدۀ  علیـه الّسـالم بعدازظهر بطرف شهر رفتیم، بني راه قرب راحیل مادر یوسف و مـزار حضـرت الیاس

ن نیـز الّسالم زنده است و هرچنـد کـه ممکـن اسـت بـرای آ اکثر مسلمني بر این است که الیاس نیز مانند خضرعلیه
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  .تعبرياتی نمود وىل ظاهر عقیدۀ مسلمني حیات او است

  

  اعتصاب

االول یازدهم اسفند در تمام فلسـطني بمناسـبت قضـایای مصـر و وقـوع قتـل در آنجـا بنـام  ربیع ۲۸روز شنبه      

و هـا و دکـاکني بسـته  مصر و اعرتاض بر عملیات انگلیس اضراب و اعتصاب بود و تمام مغازه همدردی با مردم

وسائط نقلیه کار را تعطیل کرده بودند و بهیچوجه اتومبیل تاکسی و اتوبوس در شهر کار نمیکرد ازیرنو ما که قـبالً 

تصمیم داشتیم بعدازظهر حرکت کنیم مجبور به توقف شدیم وىل این اعتصـاب خیلـی آرام بـود و نمایشـهائی کـه 

جتماعاتی در خیابانهـا بهیچوجـه نبـود وىل دکـاکني برخالف نظم باشد و ایجاد هرج و مرج کند داده نمیشد، و ا

خان اعتمـادی  بطورکلی حتی مطعمها و خواربار فروشها بسته بود و ما برای ناهار طبق خواهش آقای امريحسـني

منـزل داشـتند رفتـیم و ۲بود و چندی برای گردش و معالجـه در قـدس در مهمانخانـۀ رزمـاری۱که از خوانني قاجار

پذیرائی شایانی نمودند و آقای سمیعی کارمند بانک کشاورزی طهران نیـز کـه بـا خانمشـان نهایت محبت کرده و 

  .برای معالجه آمده بودند در آنجا بودند

  

  السالم قبر حضرت داودعليه

قبل  ۱۰۳۳آنحضرت در سال . السّالم رفتیم صبح آنروز ساعت هشت برای زیارت قرب حضرت داود پیغمربعلیه     

و در اوائل جوانی بسختی و مشقت و چوپانی گذرانده وىل بـاالخره بسـلطنت ۳اللّحم متولد شده تاز میالد در بی

اقـدام ٥برای عبادت یهـوه٤اسرائیل نائل گردید و شهر اورشلیم را پایتخت خود قرار داد و به بنای هیکل عاىل بنی

داود مـدت چهـل . قصی نامیـده شـدمسجداو سلیمان آنرا انجام داد و در اسالم نمود وىل موفق باتمام آن نشده 
                                                 

 .استاندار خراسان بودند ۱۳۲۵برادر جناب آقای نصرالدولۀ اعتمادی که از اواخر تري - ۱
٢ -Rose marie   
 .۳۶۸قاموس کتاب مقدس ص - ۳
 .مراد از هیکل محلی است که برای عبادت خداوند ساخته میشود- ٤
م ذات احدیت است و داللت بر سـرمدیت ذات میکنـد چنانکـه الـوهیم نـام خداونـد اسـت و صـفت و یهوه در اصطالح توراة اس- ٥

عالقۀ او را بجمیع موجودات مريساند که در اصطالح قرآن رحمن گفته میشود و یهوه را باعتبـاری میتـوان بـا صـفت رحیمیـت تطبیـق 
بخوانند که دارای همۀ نیکوئیها است و ممکن است او را نظـري لفـظ نمود ادونای نیز نام خدا است برای اینکه بندگان او را باین نام 

 .اللّه بدانیم



۲۳۰ 
 

  .سال سلطنت نمود و در هفتاد و یک سالگی از دنیا رفت

مزار آنحضرت دارای مسجدی است نسبتاً محقر و اطاقی متصل بدان که ضریح آنحضرت در آن اطاق واقـع      

ني پـس از است و اکنون در دست مسلمني میباشـد و یهودیـان از رفـنت بـدانجا ممنوعنـد و روزهـای جمعـه مسـلم

خواندن نماز جمعه در مسجد عمر مجتمعاً برای زیارت بدانجا میآینـد و زیـارت میکننـد و اهمیّـت زیـاد بـدانجا 

السّالم از انبیای بزرگ بوده و بنای اوىل مسجداقصی توسط  میدهند و البته همینطور است زیرا حضرت داودعلیه

رای ناهـار بمنـزل آقـای اعتمـادی در رزمـاری رفتـیم و ظهر همانطور که قبالً نوشتم بـ. آنحضرت واقع شده است

  .عصر مراجعت نمودیم

  

  بيمارستان فلسطين

المقدس است، امروز در کشـورهای خاورمیانـه  قسمت دیگری که دراینجا الزم است ذکر شود بیمارستان بیت     

ادی دارد زیـرا از طرفـی مهمرت از بیمارستانهای فلسـطني بـرای پرسـتاری و معالجـۀ بیمـاران نیسـت و اهمیّـت زیـ

بیمارستان هدسا که در چهارکیلومرتی قدس ساخته شـده و در تـل حبیـب نیـز شـعبه دارد بـا بهـرتین وضـع امـروز 

ساخته شده و بتمام وسائل و لوازم پرستاری و اسرتاحت مجهّز گردیده و بهیچوجه نواقصی ندارد و ثانیـاً قسـمت 

کمـک ريخواهان فرستاده میشود و در سال مبالغ هنگفتـی از آنجـا جمعی از خمهم مخارج آن از آمریکا از طرف 

میکنند و ازیرنو در مضیقه نیستند و هرچه الزم داشته باشند تهیـه میکننـد و تمـام لـوازم طبابـت و وسـائل عـالج 

ا بیماران با بهرتین طرز و آخرین سیستم در آنجا موجـود و از ایـن حیـث بـا بهـرتین بیمارسـتانهای اروپـا و امریکـ

رقابت میکند، ثالثاً پزشکان آنجا غالباً از پرفسورها و پزشکان عاىل مقام یهودی آلمـانی و آمریکـائی میباشـند کـه 

بلندی در عالم طب دارند و از بهرتین پزشکان جهان میباشند و در معاینه و اند و نظریات  بدانجا مهاجرت نموده

رض را بطـور قطـع تشـخیص دهنـد بهیچوجـه وارد معالجـه معالجۀ بیماران دقّت زیادی دارنـد و قبـل از آنکـه مـ

عکسـهای زیـادی از جـوارح و نمیشوند و ممکن است یکنفر مریض روزهای زیادی پیش چنـدین پزشـک بـرود 

بمـرض بـرده شـود، مـثالً پزشـک قلـب پـس از  اعضای او بردارند و متخصصني دقت کامـل کننـد تـا بـاالخره پی

است دستور دهد که به پزشک امـراض دمـاغی و اعصـاب مراجعـه شـود و معاینات خود و دقتهای الزمه ممکن 

چنني ممکن است برتتیب بطور تسلسل بچندین پزشک که هرکدام در امراض یک قسمت از اعضاء تخصـص  هم
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تا آنکه منشأ مرض را بفهمد آنگاه شروع بمعالجـه نماینـد و البتـه ایـن دقـت بـرای پزشـک دارند مراجعه نماید، 

برای مریض موجب صرف وقت و مخارج زیـاد اسـت وىل خـود براعتمـاد و اطمینـان او نسـبت خوبست هرچند 

جا  بعملیات طبیـب میافزایـد ازایـرنو بیمارسـتانهای فلسـطني در همـۀ کشـورهای خاورمیانـه مـورد توجّـه و از همـه

  .بیمارانی در آنجا وجود دارد که برای معالجه بدانجا میآیند

  

  يافا

االول دوازدهم اسفند ساعت هشت از قدس بطرف یافا حرکت کردیم، فاصلۀ بني قدس  بیعر ۲۹صبح یکشنبه      

و یافا شصت و شش کیلومرت است و شهر کوچکی که بني اینـدو واقـع اسـت رملـه نامیـده میشـود سـاعت نـه و ده 

  .زیبائی استدقیقه وارد یافا شدیم، این شهر در کنار دریای مدیرتانه واقع و هوای آن گرمرت از قدس و شهر 

یافا از شهرهای قدیم دنیـا اسـت و بعضـی معتقدنـد کـه قبـل از طوفـان بنـا شـده و معنـی آن زیبـائی اسـت و      

بطوریکه مینویسند یونس از ایـن شـهر در کشـتی نشسـت و پطـرس کـه یکـی از حـواریني مسـیح بـود در ایـن شـهر 

  .معجزاتی نمود ازایرنو مورد توجه مسیحیان میباشد

ورود به هتل رامسیس که صاحب آن مسلم بود و مدیر هتل فلسطني معرفی کرده بود رفتـیم، هتـل مـنظم موقع      

نظیف و آبرومندی است، پس از توقف مختصر و رفع خستگی بـرای گـردش بـداخل شـهر رفتـه و تـاظهر گـردش 

  .کردیم، پس از صرف ناهار و خواندن نماز برای دیدن تل حبیب رفتیم

بعربـی تـل حبیـب و بزبانهـای التـني شهری است که یهودیان ساخته و ساکن آن میباشند و آنرا تلّ حبیب نام      

تالویو میگویند و هرچند نام جداگانه دارد وىل جزء شهر یافا و متصل بدان میباشد و هیچ فاصله بني آنها نیسـت 

گـری تـل حبیـب کـه تمـام آن بلکه در واقع دو محله است که یکی یافا و ساکنني آن اعراب مسلم و مسیحی و دی

  .یهودی میباشد

وىل بني این دو محل فرق زیاد است تـل حبیـب خیلـی آبـادتر و زیبـاتر از یافـا میباشـد و میگوینـد نظیفـرتین      

توان گفت، زیـرا تمـام مـردم آن یهـودی و  شهرهای مشرق است و درواقع آنرا ثروتمندترین شهرهای مشرق نیز می

یان از تمام جهان در آنجا مجتمعند و یهودی ایرانی نیز خیلی زیاد است چنانکه در قدس و یهودثروتمند میباشند 

نیز یهود ایرانی هست مثالً حاج هارون یکنفـر یهـودی ایرانـی اسـت کـه مغـازۀ سـلمانی خیلـی مفصـلی دارد کـه 
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ــر کــارگر زن و مــرد دارد و در بیت ــدین نف ــا چن ــرای راهنمــائی م آمــد و راه  المقــدس ســاکن اســت، و روز اول ب

مسجداقصی را بما نشان داد وىل خودش نیامد و گفت چون من یهودی هستم مـرا مـانع میشـوند، تـل حبیـب در 

رانی این شهر  واقع اصالً کوچه ندارد و در فواصل خیلی مختصر، خیابانها یکدیگر را قطع میکنند، وضع اتوبوس

میباشند و کـارت مخصوصـی از شـرکت اتوبوسـرانی  آبونهخیلی مرتب و بیشرت اهاىل آنجا سوار شدن اتوبوس را 

شهر میگريند و هر دفعه که سوار میشوند راننده کارت آنها را یک سوراخ میکند تـا موقعیکـه کـارت بـآخر رسـید 

  .بشرکت مراجعه کرده و آنرا تجدید میکند

ند و دانشمندان خیلی زیاد و در تل حبیب هم یهودی ایرانی زیاد و بسیاری از یهودیان آلمان نیز در آنجا هست     

پزشکان حاذق معروف نیز در میان آنها وجود دارد و یک علت آنکه بیمارستان فلسطني در تمام مشـرق معـروف 

کردیم ما تا نزدیک غروب در تل حبیـب  قبالً مفصل ذکر هو بیماران از اطراف بدانجا میآیند همني است چنانک

  .گردش میکردیم و شب بهتل مراجعت نمودیم

  

  حيفا

 ۱۱االول ساعت هشت و نیم صبح بطـرف حیفـا حرکـت کـردیم و نزدیـک سـاعت  ربیع ۳۰صبح روز دوشنبه       

دیم و چون عجله در حرکت داشتیم به مهمانخانه نرفتیم و اثاثیه خود را در گاراژ گذاشته بـا اتومبیـل ش وارد حیفا

  .برای گردش در شهر حرکت کردیم

انگیز است در کنار دریا و در دامنۀ کـوه واقـع و عمـارات و  و دارای مناظر مفرح و بهجتاین شهر بسیار زیبا      

خیابانهای آن رو بکوه مريود و خیابانهای آن تمام رو به بلندی بطـرف کـوه اسـت و از قسـمت دیگـر هـم نشـیب 

زی بـا کـوه اسـت دارد تا بطرف دریا برسد و خود شهر در محل مسطح هموار نیست و هیچ دو خیابان آن که مـوا

در یک سطح واقع نشده و خیابان نزدیکرت بسطح دریا خیلی گودتر از خیابان طرف کوه است و عمارتهـای شـهر 

  .تا نزدیک قلّۀ کوه مريسد و در آنجا تمام شهر و مناظر آن پیدا است

مِـل کَرْ بـه هارل از جمله ما از منزل شوقی رئیس بهائیان جستجو نمـوده گفتنـد در دامنـۀ کـوه قسـمت معـروف     

باغ مفصلی دارند و در حیفا بشـیخ العجـم معـروف ) کرمل نام آن کوه و هارل نام باغ یهودیان در آنجا میباشد(

آمیز است زیرا عدۀ قلیلی که شاید نیم در ده هزار بیشرت در ایران  توهنيمیباشند وىل این نسبت برای ایرانیان خیلی 
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اند  اند و مصداق اولیائهم الطاغوت واقـع شـده اباطیلی شده و بکسی گرویده نباشند کوکورانه معتقد بموهومات و

  .العرب بنامیم و این مانند این است که مسیلمه را شیخ

بینیم ازاینجهت در جستجوی آنجا بودیم، در  وىل ما چون برای سیاحت رفته بودیم میل داشتیم که ایشان را به     

دریا است در دو طرف خیابان دو باغ خیلـی باصـفا اسـت کـه مربـوط بـه قسمت مرتفع شهر که مشرف بر شهر و 

بهائیان میباشد و هر دو زیارتگاه آنها است، باغ باال قرب خواهر عباس افندی و چند نفر دیگر است و باغ طـرف 

  .پایني در واقع کعبۀ آنها و قرب مريزاعلیمحمد و عباس افندی در آنجا است

بان ما را بطرف عمارت راهنمائی کرد تمام سـاکنني آنجـا ایرانـی و اهـل یـزد بودنـد، وارد باغ که شدیم باغ      

گفتیم قصد مالقات آقای شـوقی را داریـم گفـت ایشـان آمد گفت و از مقصد ما پرسید؟  یکنفر بريون آمد و خوش

د و اگر قصـد مالقـات المبارک هستن پذیرند و فعالً هم در شهر در بیت گرفتاری و کار زیاد دارند و کمرت کسريا می

کشـد تـا نوبـت برسـد و گرفتاریهـا هـم مـانع اسـت، و اگـر  دارید باید قبالً وقت بگريیـد چـون چنـد روز طـول می

کـه اگـر ایشـان مـدعی نماینـدگی ! مقصودتان زیارت است همني باغ محل زیارت است، من خیلی تعجب کردم

ت میدهند و اگر هـم بخواهنـد وقـت بدهنـد مـدتی خدا هستند و کارشان را هدایت خلق میدانند چگونه کمرت وق

درصورتیکه بزرگان دین همیشه برای پذیرفنت زائرین و وافدین مهیا بوده و وقت تعیـني نمیکردنـد، ! طول میکشد

  .لذا من نزد خود منصرف شده و بایشان گفتم ما چون وقت زیادی نداریم نمیتوانیم بمانیم

را راهنمائی کند، باغبان برای راهنمائی آمده و در این باغ گردشهائی کردیم سپس به باغبان دستور داد که ما      

های متنوع گوناگون دارد، قـدری کـه رفتـیم  باغ بسیار باصفائی است، چندین باغبان و گلکاریهای مفصل و میوه

طـاقی را در راهروی کوچکی که متصل بعمارتی بود کفشها را درآورد از آنجا قدری پابرهنـه رفـت و درب یـک ا

گفت اینجا مقام اعلی است کفشـها را درآوریـد باز کرد و با نهایت ادب و خضوع ایستاد، گفتیم اینجا کجاست؟ 

از مقام اعلی پرسیدیم؟ گفت قرب حضرت باب است داخل شدیم فرشهای بسیار اعلی و چراغهای متنوع داشت 

ز کـرد گفـت اینجـا مـدفن حضـرت عبـدالبهاء و خیلی مجلل بود، از آنجا بريون آمده و درب اطـاق دیگـری را بـا

است، آنجا نیز خیلی مجلل بود پس از گردش در باغ بريون آمدیم و چـون عجلـه در حرکـت داشـتیم از مالقـات 

  .شوقی صرفنظر نموده و بگردش در شهر پرداختیم

  



۲۳٤ 
 

  بابيه و ازليه و بهائيه

ذهب ذکر کنیم، راجع بمذهب باب و بهـاء از مناسبت نیست مختصری راجع بتاریخ پیدایش این م دراینجا بی     

چنني حـاالت مؤسـس آنـدو مـذهب مفصـالً مـذکور گردیـده و  طرف موافق و مخالف کتب زیاد نوشته شده و هم

ازاینجهت الزم نمیدانم که در این موضوع دارد شوم وىل برای آنکه خوانندگان آگاهی مختصـری داشـته باشـند 

الکاف تألیف حاج  از کتاب نقطةبرای طالبان تحقیق خاىل از فائده نیست  بعض مطالب حسّاس را که دانسنت آن

مريزا جانی کاشانی که از فدائیان باب بوده و مقدمۀ آن بقلم پروفسور ادوارد انگلیسی است و بعض کتـب دیگـر 

  .کنم نقل می

سـوم ( ۱۲۳۵ل محـرم مؤسس فرقۀ بابیه مريزاعلیمحمد شريازی شاگرد حاجی سیدکاظم رشتی بـوده کـه در او     

اتفــاق افتــاد، طــوىل نکشــید کــه مــريزا  ۱۲۵۹متولــد شــده و پــس از فــوت ســیّد کــه در ســال ) مــیالدی ۱۸۱۹اکتــرب 

دعوی با بیت قائم نمود و خود را واسطۀ بني امام ) میالدی ۱۸۴۴(هجری  ۱۲۶۰الثانیه سال  علیمحمد در جمادی

علیمحمـد هفـت (را بـاب و ذکـر و ذات حـروف سـبعه غائب و شیعیان معرفی کرد و در نوشتجات خویش خود 

بعـداً حـاج ۱میخواند و آن نیز روی ترتیب بود یعنی در سال اول خـود را بـاب و در دوم ذکـر نامیـد) حرف است

محمّدعلی بارفروش ملقب بقدوس که از پريوان مرحوم سیدکاظم بود دعوی قائمیت نمود و مريزاعلیمحمد خود 

ن باب نسبت بحاج محمّدعلی ارادت کاملی داشتند و حتی معجزات و کراماتی هم بـاو و پريوا۲را باب او دانست

بعد از آنکه والدۀ ایشان بخانـۀ شـوهرش آقـا صـالح آمـد سـه ۳نویسند نسبت میدهند و از قضایای عجیبه آنکه می

ازنـدران پس از قتل حاجی محمّـدعلی در م! ماهه حامله بود و دخرت هم بود و در شش ماهگی وضع حمل نمود

مريزاعلیمحمد دعوی قائمیت نمود و خود را مهدی و نقطه نامید و بعداً گفت که مؤسس شریعت جدیدی اسـت 

و مظهر خداوند و مهبط روح پروردگار است وىل پريوان او از این درجه هم گذشته او را خـدا گفتنـد و از بعـض 

عنداللّه  هذا کتاب من: ٤ایت  صبح ازل مینویسدنوشتجات خود او نیز اینطور فهمیده میشود چنانکه در نّص بروص

  .الّله یعودون تا آخر اللّه مبدئون قل کل اىل اللّه المهیمن القیوم قل کل من المهیمن القیوم اىل
                                                 

دعوی ذکریت را مقدم بـر بابیـت ) ۵۱چاپ اول ص (الکاف چاپ لندن وىل در کشف الحیل جلد دوم  نقطة ۱۸۱رجوع به صفحۀ - ۱
 .نوشته و بار فروش نام سابق شهر بابل مازندران بوده است

 .الکاف نقطة ۲۰۸و  ۲۰۲ص - ۲
 .الکاف نقطة ۱۹۹ص - ۳
 .الکاف ص له مقدمة نقطة- ٤



۲۳٥ 
 

مريزا علیمحمد در نوشتجات خود خویش را خاتم ظهورات نمیداند بلکه معتقد است که ظهور بعـد از او کـه      

تعبري میکند بمراتب اعظم و اشرف از ظهور او است، او معتقـد اسـت کـه هـر ظهـوری » لّهمن یظهره ال«از آن به 

قیامت ظهور قبل است زیرا قیامت هرچیزی موقعی است که بمقام کمـال برسـد و هـر ظهـوری کمـال ظهـور قبـل 

 ور محمّـدیسلّم قیامت ظهور عیسوی و ظهور باب قیامـت ظهـ و آله و علیه اللّه صلّی محمّدیظهور است ازیرنو 

مـن الّله قیامت ظهور باب خواهد بود وىل نه آنکه باب مبشّر ظهـور  سلّم و ظهور من یظهره و آله و علیه اللّه صلّی

اللّه باشد چنانکه بهائیان گویند، بلکه خود ظهور مستقل اسـت چنانکـه در بـاب هفـتم کتـاب بیـان تصـریح  یظهره

 ۲۰۰۱یا  ۱۵۱۱اللّه را مطابق عدد غیاث یا مستغاث میداند که  ظهرهی نموده است و فاصلۀ بني ظهور خود و ظهور من

ه را مشـروحاً  یظهره سال باشد چنانکه در باب هفدهم از واحد دوم بیان، فارسی ذکر شده اسـت و صـفات من اللـّ

ه امـر اللّ یظهره ذکر نموده وىل در بعض موارد هم نفی توقیت  نموده و جانشني و پريوان خود را بقبول دعوت من

نموده و حتی دستور داده که هرکس دعوی کند در صدد آزار او برنیائید چون محتمل است دعوی او صدق باشد 

  .بلکه در صدد تحقیق صحت قول او برآئید

مريزا علیمحمد چون مورد اذیت و آزار مسلمني واقع گردید مجبور به توبه شد وىل بـاز هـم دسـت از ادعـای      

الکتـاب نامیـده در حـبس  ر صدمات و حبس و شـکنجه گردیـد و کتـاب بیـان را کـه آنـرا امّخود برنداشت و گرفتا

  .در تربیز مقتول گردید ۱۲۶۶شعبان  ۲۷نوشت تا آنکه در 

تصریح ) ۱۲۶۵(پريوان مريزاعلی محمّد پس از قتل او طبق وصیت و نصّ خودش که یکسال قبل از قتل خود      

صبح ازل پريوی نمودند و مريزا یحیی فرزند مريزا عباس ملقب بمـريزا بـزرگ نموده بود از مريزا یحیی معروف ب

 که باب ظهور کرد چهـارده سـاله بـود، و وجـه تسـمیۀ او بصـبح ازل ایـن بـود کـه وی در سـال پـنجم نوری موقعی

راجع بـه حقیقـت سـؤال میکنـد  علیه السّالم ظهورباب ظهور نمود و در حدیث معروف کمیل که از حضرت موىل

و حـاجی مـريزا جـانی در » نور یشـرق صـبح االزل فیلـوح علـی هیاکـل التوحیـد آثـاره«ر مرتبۀ پنجم میفرماید د

محمّد همان صبح ازل است زیـرا  اللّه نیز پس از مريزاعلی یظهره تصریح میکند که مراد از من ۲۴۴الکاف ص  نقطة

  .دو نقطه در یکزمان نشاید

بــود عمــوم بابیــه او را بــدین ســمت شــناخته و ۱ه شــدن بــاب نــوزده ســالهمــريزا یحیــی بــا آنکــه در زمــان کشــت     

                                                 
 .الکاف ص لح مقدمه نقطة- ۱



۲۳٦ 
 

 ۱۲۳۲یا ذیحجـۀ  ۱۲۳۳که در تاریخ دوم محرم ۱االطاعه دانستند و حتی برادر بزرگرتش مريزا حسینعلی نیز واجب

صــبح ازل از طهــران ببغــداد گریخــت و پــس از چهارمــاه مــريزا  ۱۲۶۸متولــد شــده از او اطاعــت نمــود و در ســال 

در آنجـا بودنـد و مـريزا  ۱۲۷۹جا روی بـدانجا نهادنـد تـا سـال  علی نیز ببغـداد آمـد و بتـدریج بابیـه از همـهحسین

الّلهـی  یظهره درایـن مـدت چنـدین نفـر در میـان آنهـا دعـوی منحسینعلی در تمام این مدت مطیع برادر بود وىل 

شـدند در آنجـا مـريزا حسـینعلی علنـاً  تبعیـد) ۱۲۸۵-۱۲۸۰(نمودند لیکن پیشـرفت ننمودنـد تـا آنکـه بشـهر آدرنـه 

اللهی نموده، و برادر و همۀ بابیه را باطاعت خود دعوت نمود و خود را بهاءاللّه نامیـد و بـزودی  یظهره من دعوی

بیشرت بابیه بدو گرویدند و عدّۀ کمی باطاعت مريزا یحیی باقی ماندند و دراینجـا بابیـه بـدو دسـته ازلیـه و بهائیـه 

دولت عثمانی آنها را از آدرنه تبعید و مريزاحسینعلی و پريوان او را به عکا و مـريزا  ۱۲۸۵در سال متفرق شدند و 

بردنـد و مـريزا حسـینعلی دلیـل  یحیی و اتباع او را بجزیرۀ قربس فرستاد وىل بهائیان بتدریج بزرگان ازىل را ازبني

  :۲حقانیت خود را چهار چیز قرارداد

زیرا دعوت دلیل حقانیـت نیسـت لمه و تشریع شریعت وىل تمام اینها ضعیف است دعوت، استقامت، نفوذ ک     

و مـدعیان باطـل زیادنـد، اســتقامت هـم در بزرگـان آنهــا نبـود زیـرا بــاب رسـماً توبـه کــرد و منکـر دعـوی شــد و 

 حـال بظـاهر هـیچ مريزاحسینعلی هم چون میدانسـت علمـاء توبـۀ او را قبـول نمیکننـد اظهـاری نکـرد وىل درعني

ادعائی نکرد و حتی خود را یکنفـر مسـلمان مظلـوم معرفـی نمـود و اوراق و کتـب خـود را از غـري پـريوان پنهـان 

میداشت، و نفوذ کلمه هم بهیچوجه وجود ندارد زیرا دیانت موسی و دیانت اسالم در مدت خیلی کمی بمراتـب 

ۀ پـريوان بـاب و بهـاء انگشـت شـمار از حیث عدۀ پريوان مقدّم و اکنون که صد سال بیشرت میگـذرد بـاز هـم عـد

میباشند، امّا تشریع شریعت هم تنها بگفنت کتاب ماننـد بیـان و ایقـان و اقـدس و ذکـر احکـامی کـه بهیچوجـه بـا 

طبیعت و مقتضیات محیط وفق نمیدهد و پست موهن است و اصالً قابـل مقایسـه بـا شـرائع حقـه نیسـت وجـود 

و سجاح و مزدک نیز ظهور کرد بلکه این ادلّه در آنها بیشرت ظهور یافت و چنني تشریعی از مسیلمه  یابد و این نمی

  .این بحث مفصلی است که خارج از حدود اختصار است

اللّه و بـدیع  بدرود زندگی گفت و از او چهار پسـر عبـاس و محّمـدعلی و ضـیاء ۱۳۰۹مريزا حسینعلی در سال      

نامیـد و عبـاس را کـه بعـداً عبـاس افنـدی گفتنـد غصـن اعظـم و ) ها شـاخه(باقی مانـد کـه آنهـا را بنـام اغصـان 
                                                 

 .۱۰۷جلد دوم کشف الحیل چاپ اول ص - ۱
  .۹۴فلسفه نیکو چاپ اول ص - ۲



۲۳۷ 
 

محمّدعلی را غصن اکرب نامید و پس از مرگ مريزاحسینعلی بني ایندو اختالفاتی ایجـاد شـد وىل عبـاس افنـدی 

  .چون در وصیت پدر مقدّم بود بهائیان بدو گرویدند و کلمۀ افندی تقریباً بمعنی آقا است

که پدرش ببغداد تبعیـد شـد او نیـز بـا اقـارب بـدانجا  ۱۲۶۸متولد و در  ۱۲۶۰االوىل  عباس افندی در جمادی     

رفت و در آنجا مشغول تحصیل شد و بعداً در همۀ کارها کمک پدر مینمود تا آنکه پس از پدر جانشـني او گردیـد 

ئی نشـر دادنـد و و بعبدالبهاء معروف و مخالفتهای او و برادرش شروع گردید و هرکدام دربـارۀ دیگـری خالفهـا

قمـری  ۱۳۴۰پريوان بهاء دو دسته شدند، وىل اغلب آنها پريو عباس افندی گردیدند تاآنکه عباس افندی در سـال 

داده بود که هیچکـدام واقـع نشـد ازیـرنو جمـع های صریح و خربهائی از آینده  درگذشت و چون به پريوان وعده

  .زیادی از او رنجیده شدند

از  ۱۳۱۴ی او شوقی افندی پسر مريزا هادی شريازی جانشني او گردید، شـوقی در رمضـان پس از او نوۀ دخرت     

پس از عبـاس افنـدی  ضیائیه خانم دخرت عباس افندی متولّد گردید و با آنکه مريزا حسینعلی تصریح کرده بود که

و او را از جانشـینی مريزامحمّدعلی غضن اکرب جانشني او باشد وىل عبـاس افنـدی بـرادر خـود را مرتـد خوانـده 

خود محروم نمود و شوقی را جانشني خود کرد و اکنون ایشان در حیفا سکونت دارند و منازل و عمارات زیادی 

در اختیار ایشان میباشد، و نگارنده همانطور که ذکر کردم بعض باغات و محلـی را کـه مـدفن عبـدالبهاء اسـت و 

اند مشاهده نمودم وىل موفق بمالقات شوقی افندی نشدم،  ا آوردهمیگویند جسد مريزاعلیمحمد را هم قبالً بدانج

قرب مريزا حسینعلی هم گفتند در عکا است و چون در مسري جاده نبود و چنـد کیلـومرت فاصـله داشـت و شـوفر هـم 

  .مائل برفنت نبود آنجا را هم ندیدیم

وافقني و مخـالفني نوشـته شـده و آقـای البته شرح حال بزرگان این مذهب و تاریخ آن بطور تفصیل در کتب م     

ای در کتـاب ایقـاظ و  الحیل و آقای نیکو در فلسفۀ نیکو و آقـا مـريزا صـالح مراغـه عبدالحسني آیتی هم در کشف

اند و درمیان کتب خود  اند کتبی تألیف نموده و درین باب داد سخن داده جمع دیگر از مبلّغني آنها که بعداً برگشته

  .الکاف بهرتین کتاب میباشد و نگارنده دراینجا فقط بتاریخ مختصر اکتفا نمودم نقطةنیز کتاب بابیه و بهائیّه 

هم چنني احکام و عقاید اینفرقه مفصالً در کتب دیگر ذکر شده و درینجا گمان میکنم بحث دریـن بـاب نیـز      

  .مورد لزوم نباشد

  



۲۳۸ 
 

  از فلسطين بسوي عراق

  

  بيروت و اعتصاب

بريوت حرکت کردیم ساعت سه وارد مرز فلسطني شده و پس از نیمساعت توقف برای ثبت طرف ب بعدازظهر     

تذکره و رسیدگی به اثاثیه حرکت کردیم و سه ربع نیز در ناقوره مرز گمرکی لبنان توقـف نمـوده و از آنجـا بطـرف 

و همانخانۀ نسبتاً خـوب که م ۱بريوت رهسپار شدیم و ساعت شش و ربع وارد بريوت شدیم و به مهمانخانه ساووآ

الربج نزدیک بورمته واقع است رفتیم و بطوریکه معلوم شد در آنروز در مصر اعتصـاب شـدید و سـختی  در ساحة

بر مخالفت انگلیسها و برای یادآوری کشتگان چند روز قبل واقع شده و در بريوت در آنروز تا ساعت شش تمـام 

کهفتــه قبــل تصــمیم بــر اعتصــاب داشــتند وىل روزنامــۀ فلســطني در هــا را بســته بودنــد و در مصــر نیــز از ی مغازه

المقدس بعداً نوشته بود که دولت از اعتصاب منع کرده، لکن بعداً معلوم شد که مردم ترتیب اثر بمنـع دولـت  بیت

نداده و اعتصاب خیلی شدیدی در تمام ممالک مصر شده، بطوریکه هـیچ مطعـم و خواربارفروشـی بـاز نبـوده و 

نقلیه بکلی از حرکت ایستاده بودند و تظاهرات زیادی در خیابانهـا شـده و در اسـکندریه وقـایع خـونینی وسائط 

پیش آمده که منجر بقتل هفده نفر و مجروح شدن سیصد نفر شده، و رئیس الوزرای مصر با طیاره برای رسیدگی 

ن وقـایع در تمـام ممالـک عربـی تـأثري در قاهره نیز انقالباتی بـوده و ایـ. باوضاع باسکندریه مسافرت نموده بود

  .بدی بخشید

  .صبح برای رسیدگی بکارهای خود و دیدن آقا سیدحسني هندی و آقایان مکتبی بريون رفتیم     

  

  بطرف دمشق

                                                 
ريفتـیم و م ها غالباً درنظر داشتیم که خوراک با خودمان باشد برای اینکه غالباً روزها برای گـردش درین سفر در انتخاب مهمانخانه- ۱

مقیـد باینکـه هتـل  ها هم زودتر از موقع صبحانه هتل صبحانه صرف نموده و بريون مريفتیم ازیرنو ناهار بمهمانخانه نمريسیدیم و صبح
بسیار مجلل که غالباً ناهار و شام با خودشان بود نبودیم و باضافه چون سفر اول بود وارد در امور هتلها نبـودیم وىل در اسـفار بعـدی 

ای اینکه زحمت رفنت برای خوراک بجای دیگر نداشته باشیم غالباً بهتلهائی مريفتـیم کـه شـام و ناهـار بـا خودشـان بـود وىل مقیـد بر
قید بودیم که خوراک گوشت آنها را نخوریم چـون االمکان مدیر هتل و کارمندان مسلم باشند البته در ممالک اروپائی م بودیم که حتی

 .حرام استذبیحه غريمسلم بر مسلم 
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الثـانی بـافق ممالـک عربـی و سـلخ  شـنبه غـرّۀ ربیع پس از انجام کارهـا سـاعت سـه و نـیم بعـدازظهر روز سه     

بطرف دمشق حرکت کردیم، در جبال لبنان برف خیلی زیادی بود و در همان موقع نیـز بـاران  االول در ایران ربیع

شصت و پنج کیلومرت که آمـدیم بمـرز سـورّیه رسـیدیم و از آنجـا تـا دمشـق چهـل و . میآمد و هوا مه زیادی داشت

بالً نیز در آنجا منـزل الکبري که ق چهار کیلومرت است ساعت شش بعدازظهر وارد دمشق شده و بفندق قصراالندلس

  .کرده بودیم رفتیم

صبح روز بعد بشرکت نرن که شرکت اتومبیل رانی برای بغداد است برای تهیۀ بلیت اتومبیل به بغـداد، رفتـیم      

و برای روز جمعه بلیت گرفتیم و هر نفری یکصد و چهل و شش لـريۀ سـوری کـه مطـابق بـا شـانزده دینـار و نـیم 

  .ایران است دادیم۱ست و سی تومانعراقی و تقریباً دوی

اتومبیلهای این شرکت در هفته دو روز برای بغداد حرکـت و در سـاعت معـني بـدون تـاخري حرکـت میکنـد و      

و جمعـه اسـت کـه چهـل دقیقـه بعـدازظهر حرکـت میکنـد و شنبه  ساعت معني هم وارد بغداد میشود و آن روز سه

و موتور آن جداگانه و بعد از آن محلی است برای باگـاژ و بعـداً  اتوبوسهای مخصوصی دارد که دارای ده چرخ

هم اطاق مسافرین که صندلیهای راحتی خوبی دارد و موقع خواب هم میتوان تکیه و اسرتاحت نمود و در انتهای 

آن هم محلی که دارای درب جداگانه از داخل سالن میباشد برای آب و جائی هم بـرای مسـرتاح دارد و وسـائل 

  .احت مسافر در آن فراهم شده و خیلی خوب استاسرت

آنگاه برای مالقات آقای حاج باقر . پس از تهیۀ بلیت به قنسولگری ایران رفته و کارهای الزم را انجام دادیم     

  .همدانی رفتیم عصر نیز با واگن خط مهاجرین بدامنۀ کوه رفته و گردش نمودیم

علیها مشرف شدیم و شب جمعـه شـنیدیم کـه چنـد نفـر  اللّه زینب سالمروز پنجشنبه هم بزیارت حرم حضرت      

آقایان حسینعلی مصـداقی و ابوالحسـن  ایرانی بهتل اریاس پاالس وارد شده اند بقصد مالقات آنها رفتیم، اتفاقاً 

ان مصداقی بودند که شرکت حمل و نقل خیلی مهمی در ایران دارند و هر دو از رفقای خیلی صمیمی و از بـرادر

دینی با محبت هستند و از مالقات ایشان خیلی خوشوقت شـدیم همـانطور کـه آنهـا نیـز از مالقـات مـا محفـوظ 

شدند، چون اتفاقـاً همـان روز کـه از حلـب حرکـت کـرده بودنـد آقـای ابوالحسـن مصـداقی خیلـی اظهـار عالقـه 

زیاد آقایـان شـب را بـرای شـام  بمالقات ما کرده بود و این حسن تصادف خیلی مؤثر واقع شده و بواسطۀ اصرار
                                                 

ریال ایرانی قیمت داشت و در بعض اوقات پول  ۱۴۵تا  ۱۴۰این تناسب در مواقع مختلف تغیري میکند و درآنموقع هر دینار عراقی  - ١
 .ریال هم خرید و فروش شد ۲۵۰ی تا ایران تنزل نموده و دینار عراقی ترقی میکرد و حتی گاهی یکدینار عراق
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  .نزد آنان ماندیم و ساعت نه و نیم بهتل مراجعت نمودیم

صبح ساعت هشت و نیم آقایان مصداقی برای مالقات ما آمدند و تا ساعت ده با هم بودیم در آن ساعت ما      

خـورده سـاعت دوازده  باتفاق آقایـان مصـداقی ناهـار ۵/۱۱اثاثیه را بشرکت نرن برده و مراجعت کردیم و ساعت 

برای حرکت بشرکت رفتیم و پس از بازرسیهای مأمورین گمرگ چهل دقیقه بعدازظهر از دمشـق حرکـت نمـوده و 

سـاعت نـیم بـه نصـف بعدازظهر به ابوالشامات که در شصت و دو کیلومرتی دمشق واقع است رسیدیم،  ۲ساعت 

مطابق سـاعت عـراق وارد آبـادی مـرز عـراق و بیست و پنج دقیقه پس از نصف شب مطابق ساعت سوریه ۱شب

دویست و شصت و چهار میل انگلیسی و تا بغداد دویست ) دمشق(موسوم به رتبه شدیم و فاصله از آنجا تا شام 

زار مشـغول سـري  یـزرع شـن و شصت میل میباشد، پس از سه ربع توقف از آنجا حرکت کرده و مجدّد در بیابان لم

بساعت بغداد وارد الرمادی که یکصد و بیست کیلومرت تا بغداد فاصله دارد و  شدیم، ساعت شش و سه ربع صبح

شهر کوچک باصفائی است شدیم و در مهمانخانۀ آنجا موسوم به فنـدق سـمري صـبحانه صـرف شـد و یکسـاعت 

  .توقف نمودیم

  

  عراق عرب

 ۴بــافق ممالــک عربــی و الثــانی  ربیع ۵از آنجــا حرکــت کــرده و ســاعت ده و نــیم بســاعت بغــداد روز شــنبه      

الثانی بافق ایران و هیجدهم اسفند وارد گمرک بغداد شدیم و بآقای فرهنگ بسفارتخانه تلفـن کـرده ایشـان  ربیع

الصـیف واقـع اسـت  نیز فوری آمده و اثاثیۀ خود را بمنزل ایشان که در بغـداد کهنـه نزدیـک جسـر مـأمون در باب

ندن نماز بريون آمده و ساعت دو و نیم بعدازظهر بطرف کربال حرکت بردیم و در آنجا ناهار خورده و پس از خوا

چنـني در مسـیّب کـه سـی و شـش  کردیم و در محمودیه که تقریباً بیست و سه کیلومرت تـا بغـداد فاصـله دارد و هم

کیلومرت تـا کـربال فاصـله دارد قـدری توقـف کـردیم و سـاعت پـنج و نـیم بعـدازظهر وارد کـربال شـده بمنـزل آقـا 

دکاظم قفطون که از فقراء اسـت و قـبالً نـام او را بـردیم وارد شـده و بـرای اول غـروب بحـرم مطهـر حضـرت سی

                                                 
وتر از ساعت رسمی سوریه و لبنان وىل اختالف افـق بغـداد و دمشـق کمـرت و در حـدود سـه ربـع دقیقه جل ۵۵ساعت رسمی عراق - ۱

 .است
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که از معروفني مشـهد ۱مشرّف شدیم و پس از خواندن نماز، آقای مريسیدحسن مريعمادی علیه السّالم سیدالشهداء

  .مدراویش نیک میباشند مالقات نموده و چندی با ایشان بودیو از فقراء و 

مشرّف شده و بعداً با آقای مريعمادی بمنزل آقا سـیدکاظم رفتـیم  علیه السّالم الفضل سپس بحرم حضرت ابی     

و آقا مريزا ابراهیم ایمانی هم آمدند و تا ساعت نه بودند و آقا سیدکاظم در آن شب و روز خیلی پذیرائی مفصـل 

  .نموده و خیلی خوش گذشت

و  علیـه السّـالم بح آقایان مريعمادی و آقا مالمحمّد کفشـدار حضـرت عبدالعظیمسحر بحرم مشرّف شده و ص     

آقای غمني که هر دو از فقراء هستند آمدند و مدتی نشسته بودیم و دو ساعت و نیم بعدازظهر برای زیارت بـريون 

مشـرّف شـده و  المعلیه الّسـ الفضـل آمده و آقا سیّدصالح متولّی بُهره را مالقات نمودیم، سپس بحرم حضرت ابی

نمـاز ظهـر و عصـر را خوانـده و در منـزل آقـا سـیّدکاظم ناهـار  علیه السّالم اول ظهر در حرم حضرت سیدالشهداء

خوردیم و سه ساعت بعدازظهر بنجف اشرف حرکت کردیم و سـاعت پـنج و نـیم وارد نجـف شـده و بمنـزل آقـا 

  .مشرّف شدیمشیخ علی شمسۀ رفتیم و برای نماز مغرب و عشاء بحرم مطهر 

سحر نیز برای نماز مشرّف شده و ساعت نه بقنسولخانه رفته و از آقای خاموش مالقات کردیم و ایشان با مـا      

بريون آمدند و تا موقع حرکت همراه بودند، بعـداً آقـای مشريالسـلطنه کارهـائی کـه داشـتند انجـام داده و پـس از 

و بعـدازظهر از نجـف حرکـت کـرده و سـاعت سـه و نــیم صـرف ناهـار و خوانـدن نمـاز در حـرم مطهـر ســاعت د

السّـالم و  بعدازظهر وارد کربال شده سه ربع ساعت برای زیـارت و تشـرّف بحـرم مطهـر حضـرت سیدالشهداءعلیه

توقف نموده و بعداً حرکت کردیم و ساعت شش و نیم بعدازظهر وارد بغداد  علیه السّالم الفضل حرم حضرت ابی

و وسائل اسرتاحت شب همراه نداشتیم و همۀ اثاثیه را در منـزل آقـای فرهنـگ گذاشـته شدیم و چون رختخواب 

الجمیل کـه  های آن دارای وسـائل خـواب نیسـتند بـرویم و در بغـداد بـه فُنـدق که فُندقبودیم نتوانستیم بکاظمني 

  .مهمانخانۀ آبرومند خوبی است و در خیابان جسر مود واقع است رفتیم

الثانی در عراق و بیست و یکم اسفند ساعت هفت بريون آمده بکاظمني مشرّف شده  شتم ربیعشنبه ه صبح سه     

  .و پس از زیارت حرم مطهّر و مالقات آقای حاج سید حسن فرشچی ببغداد مراجعت نمودیم

                                                 
ایشـان در . در مشهدمقدس بدرود زندگی نمودند ۱۳۳۰ام مرداد  قمری مطابق سی ۱۳۷۰ذیقعده سال  ۱۸متأسفانه در روز جهارشنبه - ۱

جا تا ایـران همسـفر بـودیم و بسـیار خـوش سـفر و  مشرف شده و در همهکه یکسال قبل از فوتشان بود با نگارنده بمکه  ۱۲۶۹ذیحجه 
 .علیه اله خوش اخالق و مهربان بودند رحمة
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  متحف عراقي

د حجـری قـدیم و ساعت ده بموزۀ عراقی که در کنار جسر عتیق واقع است رفتیم، در یکی از اطاقها آثار عهـ     

اشیاء سنگی دیده میشد و از جمله ظروف از چهارهزارو پانصد تا سه هزار و پانصد سال پیش از میالد که از تپـۀ 

مرت دارای نقاشیهای مختلـف  ۲۵/۱کورا نزدیک فاضلیه پیدا شده و نیز ظرفی بود بشکل گیالس خیلی بلند بقدر 

پیش از میالد بوده و وجه تسمیه باین اسم آنست که در ابتـداء از دورۀ حلف که در حدود سه هزار و پانصد سال 

دیـده العني میباشد اکتشاف شده است، چند مجسمۀ کوچک نیز از خدایان آن دوره  از تلّ حلف که نزدیک رأس

  .میشد

تا اند از پنجهزار  اطاق دیگر متصل بآن ظروف سنگی و سفاىل از اولني قبائلی که در عراق عرب متوطن شده     

چهارهزار و پانصد سال پیش از میالد که ادوار حسونه میگویند و یک اسـکلت بچـه نیـز مربـوط بهمـان دوره در 

بـود و از جملـه ادوات و   آنجا بود که استخوانهای او سالم وىل بواسطۀ ازبني رفنت گوشت بدن از هـم جـدا شـده

مجسمۀ کوچک از دو جنني شش ماهه،  آالت زینت مربوط بهمان دوره و مجسمۀ گلی کوچک از یک خدا و دو

م کـه قربـانی خـدایان را در آنهـا میگذاشـتند و از معبـد .از جمله نیز ظروف بزرگی بود مربوط بسه هـزار سـال ق

چنني آالت و ادوات دیگـری کـه از تـّل عقـري اکتشـاف شـده و نمونـۀ  کوچکی نزدیک معبد عقري پیدا شده و هم

  .ساختمان آن دیده میشدنیز از معبد عقري و ) ماکت(کوچکی 

م و اسـکلت زنـی بـود بـا .و نیز تابوت زنـی بـود از زمـان پادشـاهان سـومری در دو هـزار و هفتصـد سـال ق     

زینتهای او، و ظروفی که برای خـوراک او در مسـافرت بعـالم بـاال و ملکـوت تهیـه دیـده و همـه را بـا او در قـرب 

ب تهیه دیده بودند و ادوات زینـت و چیزهـای دیگـر از طـال در گذاشته بودند، و نیز ظروف سفاىل که برای شرا

م و هرکـدام بنـام یکـی از .آنجا بود، سنگهائی نیز بود که بلغت و خط سـومری نوشـته شـده از سـه هـزار سـال ق

کوچک مختلف نیز دیده میشد که از قبور آنها پیدا شده و بیشرت آنها مربوط بـه دو هـزار های  مجسمه خدایان بود،

  .م بود.تصد سال قو هش

مختصری هم از آثار قرون اسالمی در آن اطاق دیده میشد از جمله ظروف سفاىل از عصـور مختلـف از قـرن      

سوم تا نهم هجری و از جمله صندوق کاشی کـوچکی بـود کـه شکسـته و نصـف کمـرت آن بـاقی مانـده و روی آن 
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  .ه بودبن یوسف ثقفی  پیدا شد نقاشی شده و از واسط از قصر حجاج

در قسمت دیگر صورت گاوی بود از طال و زیور آالت زیادی که از قبور پادشاهان پـیش پیـدا شـده و اقسـام      

  .مختلف زیادی داشت

در اطاق دیگر ظروف مسی مختلف از عهود اولیه و ظروف سفاىل از دورۀ بابلیـان و از جملـه ظـرف سـفاىل      

ن دیده میشـد کـه در تـلّ اسـمر در معبـد افـاعی پیـدا شـده و مربـوط خیلی بزرگ بود که شکل مار و افعی روی آ

  .پرستیدند و آنها را از خدایان میگفتند بدوره و اقوامی است که مار و افعی را می

ای شکل سفیدی که روی آن خطوطی از زمان آشـوریان نوشـته شـده و  در اطاق دیگر ظروف سفاىل اسطوانه     

انـد و از مهمـرتین مـدارک تـاریخ محسـوب میشـوند و نیـز  را از آنهـا کشـف کرده بسیاری از وقایع مهمۀ تـاریخی

های خیلـی کوچـک از انسـان و حیـوان از  مجسمۀ کوچکی از شري که روی آن خطوطی نوشته شده بود و مجسـمه

ین بطـال خود مسی مز اند و کاله کلده و آشور که شکل خدایان آن اقوام بوده که در منازل گذاشته یا با خود داشته

بنـد  از قرن هشـتم قبـل از مـیالد و یـک گردن۱که از نینوا پیدا شده و دو مجسمۀ خدای آب آشوریان موسوم به اِئا

در  ۲خیلی بزرگ قیمتی از یک راهبه از دو هزار سال قبل از میالد مسیح و یـک سـر از مـس کـه از معبـد ایشـتار

   .نینوا پیدا شده است

متصـل . یده میشد وىل کلیات آن و قسمتهای مهم همان است که مـذکور داشـتیمقسمتهای مختلف دیگر نیز د     

بموزه، کتابخانۀ ملی است که در حدود سی و پنج هزار جلـد کتـاب دارد و دارای کتـب خطـی قدیمـه و قرآنهـای 

  .خیلی نفیس است که بعضی آنها را دیدیم

ر مود واقع و خیلـی نظیـف اسـت رفتـیم و از آنجـا العاصمه که در کنار جس از آنجا برای صرف ناهار به مطعم     

بمنزل آقای فرهنگ رفته و عصر در خیابان رشید آقای محمّدتقی معزی اصطهباناتی را که از بستگان آقای امـام 

جمعۀ اصطهباناتی و لیسانسیۀ فلسفه و دبـري دبريسـتان ایرانـی بغـداد میباشـند مالقـات نمـودیم و از مذاکراتشـان 

وانی است خوش قریحه و با ذوق و فاضل و تا ساعت هشت با مـا بودنـد سـپس بـرای روز بعـد معلوم بود که ج

                                                 
ابتداء دو موجود بود یکی نر موسوم به اپسـو دیگـری مـاده موسـوم بـه : عدۀ خدایان کلده و آشور زیاد بوده مهمرتین آنها این است- ۱

خـدای آسـمان  (Anou)از این دو تا، سه خدا بوجـود آمـد بنـام آنـو  (Kishar)و کیشر  (Anshar)تیامت، از آنها دو خدا موجود شد آنشر 
  .اند خدای اقیانوس نخستني و آنرا تثلیث اعلی گفته (Ea)خدای هوا و زمني اِئا  (Anlil)آنلیل 

  .خدای آفتاب و ایشتار خدای زهره شْسني خدای ماه و دو فرزند او شَمَّ: ایشتار نام یکی از خدایان تثلیث دوم است باین ترتیب- ۲
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  .خواهش کردند که از مدرسۀ ایرانی دیدنی نموده و برای ناهار با ایشان باشیم

صبح زود بکاظمني مشرّف شده و از آنجا بسفارت ایران رفته و از آقای محسن رئـیس وزیـر مختـار مالقـات      

برادر مرحوم امام جمعۀ طهران و آقای دکرت ابوالقاسم رستگار االسالم  هایت محبت نمودند، آقای ظهرينموده و ن

و آقای مريزاعلی اصغرخان تمدن مدیر چاپخانۀ فردوسی طهران نیز در آنجا بودند و عزم مصر داشتند و سؤاالتی 

  .نمودند و قریب یکساعت در آنجا بودیم

  

  مدرسة شرافت ايراني

مساعت بظهر از آنجا بريون آمده و بمدرسۀ شرافت ایرانی که در بغداد است رفته و از آقایان صادق نشئت نی     

سرپرست و سیدعبدالحسني خلخاىل مدیر مدرسه مالقات نموده و راجع باوضـاع مدرسـه سـؤاالتی نمـودم، ایـن 

هشتاد و پنج نفـر و متوسـطه مدرسه دارای شش کالس ابتدائی و سه کالس متوسطه است و ابتدائی آن یکصد و 

  .در حدود چهل نفر شاگرد دارد

مدرسۀ شرافت در بغداد، اخوت در کاظمني، حسـینی در کـربال، : عدۀ مدارس ایران در عراق عرب پنج است     

  .علوی در نجف و پهلوی در بصره که اطفال ایرانیان در آنجا تحصیل میکنند

ایرانی و عراقی هر دو تدریس میشـود یعنـی عـالوه بـر برنامـۀ معمـول  در مدارس اینجا از کالس پنجم برنامۀ     

ایران ادبیات عرب، تاریخ و جغرافیای عرب و عراق و زبان انگلیسی تـدریس میکننـد و در آخـر سـال تحصـیلی 

 نامه میگريند و عدۀ شاگردان ایرانی در عالوه بر امتحان داخلی در فرهنگ عراق نیز امتحان میدهند و دو گواهی

  .عراق نهصد و پنجاه نفر است

از آقای نشئت پرسیدم چرا دورۀ دوم دبريستان تأسیس نمیکنید؟ گفت چون در خود بغداد عدۀ داوطلب زیاد      

نیســت و مجبــوریم از ســایر مــدارس کــه در عــراق داریــم شــاگرد بپــذیریم و ایــن امــر محتــاج بــه مخــارج زیــاد و 

گردان نمیتوانند متحمل مخارج تحصیل خود شوند و در بودجۀ ما هم روزی کردن مدرسه است زیرا همۀ شا شبانه

  .محلی برای این موضوع نیست

در آنجا آقای سید حسني حائری قزوینی که از علمای با ذوق و متجدّد و خوش قریحه میباشند نشسـته بودنـد      

ه مصـطلح حکمـاء اسـت آمـد از جملـه راجـع بـه تشـکیل مدینـۀ فاضـله کـ و پس از معرفی مذاکرات علمـی پیش
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مذاکراتی شد و ایشان تألیفات خود را ذکر نمودنـد و قریـب سـه ربـع سـاعت مـذاکرات علمـی و مـذهبی طـول  

  .کشید و رویهمرفته از آشنائی با ایشان خوشوقت شدیم و ایشان نیز اظهار محبت نمودند

یشـان تقـدیر نمـودیم، ایـن کتابخانـه در آنگاه بکتابخانۀ مدرسه رفته و از مدیر آن اظهار تشکر و از زحمـات ا     

  .تأسیس شده و اکنون مطابق دفرت نهصد و پنج جلد کتاب دارد ۱۳۱۷سال 

العاصمه رفته و بعداً با ایشان تودیع نموده بمهمانخانه رفتیم و  آنگاه با آقای معزی برای صرف ناهار به مطعم     

رفتیم و ساعت پنج بعدازظهر از آنجا بريون آمـده بطـرف  در مهمانخانه نماز خوانده از آنجا بمنزل آقای فرهنگ

کـه خیلـی آبرومنـد و  (Air Condition)) ارکندیشـن(ایستگاه راه آهن رفتیم و بلیت درجـۀ دو واگـن تعـدیل هـوا 

  .گذشتیمهای زیر در شب  مجلل است گرفتیم و ساعت شش و نیم بعدازظهر حرکت کرده و از محطه

  

  بسوي بصره

، حرّرجب، محمودیـه، اسـکندریه، مسـیّب، سـّده، حّلـه، هاشـمّیه، دیوانیّـه، حمـزه، بطحـه، سـماوه و الدر محطة     

  .نصریه

العِنْشيّه بعد الطاوی، سـاعت هشـت و نـيم القیط، ساعت هفت و سی و پنج دقیقه  ساعت هفت صبح بمحطة     

میـل اسـت  ۳۵۸از بغـداد تـا آنجـا وارد معقل که ایسـتگاه طـرف بصـره و الطّوبه و ساعت نه و سی و پنج دقيقه 

شدیم و از آنجا با اتومبیل بطرف عشار رفته و اثاثیۀ خود را در مهمانخانه گذاشـته بـرای گـردش بطـرف بصـره و 

  .عشار رفتیم

ثانیـه و انحـراف  ۵۴دقیقـه و  ۳۱درجـه و  ۳۰ثانیـه و عـرض آن  ۴درجه و پنجاه دقیقه و  ۴۷طول شهر بصره      

دقیقـه و  ۳۹ثانیه است و اختالف طول آن با طهران سه درجه و  ۴۶دقیقه و  ۶درجه و  ۴۰ قبله از جنوب بمغرب

  .دقیقه پس از طهران است ۱۴تقریباً آن  ثانیه و ظهر حقیقی ۲

شهر بصره از مهمرتین شهرهای تاریخی اسالمی محسوب و جنگ معـروف جمـل کـه در زمـان امريالمـؤمنني      

کـه رؤسـای آنهـا  علیه السّالم دیک همني شهر واقع شده و این شهر مرکز مخالفني علیبوده در نز علیه السّالم علی

المؤمنني عایشه و طلحه و زبري بودند بوده، و زبري در بني جنـگ پشـیمان شـده خـارج شـد و در همـان نزدیکـی  ام

اتومبیـل فاصـله  توسط آسیابانی کشته شد و در نزدیک بصره فعالً آبادئی است که قریب ربع ساعت تـا بصـره بـا
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سريین معبّر معروف در آنجا است و سابقاً جزء شهر بوده و اکنون در خارج  دارد که قرب زبري و حسن بصری و ابن

  .شهر واقع شده است

السّالم در وسط شهر بـوده و حضـرت  دربني راه هم مسجدیست بنام مسجد علی که در زمان حضرت امريعلیه     

یانات تاریخی فرموده و از جمله صدماتريا که بعـدها بـرای بصـره واقـع شـد قـبالً بیـان های غرّا و ب در آنجا خطبه

  .البالغه مذکور است فرموده و شرح آن مفصل در نهج

سپس قدری در عشار گردش کردیم و این دو شهر بیکدیگر متصل بلکـه یـک شـهر محسـوب و قسـمت عشـار     

  .جدیدتر است

  

  1صابئي ياها  صبي

بت نیست دراینجا متذکر شوم در بصره و خرمشهر و آبادان جمعی هستند بنام صبّی که حکم متصـوفۀ سامن بی     

یهود را دارند و بیشرت آنها شغل زرگری دارنـد و نگارنـده در ایـن سـفر چنـد نفـری از آنهـا را مالقـات نمـوده و 

بآبادان و خرمشهر نمـودم بـا  ام و در سفری هم که در فروردین یکهزارو سیصدو بیست خورشیدی مذاکراتی کرده

بزرگ آنها در خرمشهر مالقات و مذاکراتی نمودم لذا مناسب دیدم که دراینجا شرحی از عقائـد آنهـا را اجمـاالً 

  .بنویسم

کلمۀ صبّی بطوریکه بزرگان خودشان و بسیاری از دانشمندان میگویند مخفف صابئی است که از صبأ بهمزه      

ل کردن است و چون این دسته بعقیدۀ صاحبان ملل و نحـل از دیانـت یهـود و نصـاری مشتق میباشد که بمعنی می

  .عدول کرده و برپستیدن فرشتگان پرداختند ازایرنو بدین نام نامیده شدند

ای  ایندسته را در سابق حرنانی و حرّانی هم میگفتند که منسوب بحرّان است و حرّان شـهری اسـت در جزیـره     

نامۀ دهخدا در ذکر کلمۀ حرّانیان از ابن ندیم نقل شـده در زمـان مـأمون  یندسته بطوریکه در لغتاز توابع شام و ا

نیز وجود داشته و موقعی که مأمون برای جنگ روم از آنجا عبور کرد جماعتی از حّرانیان نیز در میان مردم از او 

رسید که از اهل کتابند یا نه؟ گفتنـد نـه گفـت پیشواز نموده و آنها قباهای بلند و موی دراز داشتند از مذهب آنها پ

ای از ناچـاری اسـالم  پس شما مشرکید تا مراجعت من اگر از شرک برنگشـتید شـما را خـواهم کشـت بعـداً عـده

                                                 
 .بتقدیم باء بر همزه- ۱
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آورده و جمعی هم بدیانت مسیح گرویدند جمعی از آنها طبق اظهار فقیهی از حـرّان کـه بآنهـا پیشـنهاد کـرد شـما 

 هستیم که نام ما در قرآن ذکر شده تا از قتل نجات یابید همان نام را بخود گرفتند، بعداً بمأمون بگوئید ما صابئني

. میدانند که در هند ظهور کرد و برخـی میگوینـد کـه هـرمس بـوده اسـت۱ذکر میکند که آنها پیغمرب خود را بوذاسب

ر هنـد و در چـني هسـتند و در د۲های سـمینان مانـده ای از نصـاری و باقی سپس میگویند که صابئیان حقیقـی فرقـه

بن عبـدالرحمن از اصـحاب حضـرت سـجاد و  البیان از سّدی که یکی از مفسرین قرآن است بنام اسـماعیل مجمع

نقل کرده که صابئون یک دسته از اهل کتاب هستند که زبور را میخوانند و خلیل گفته دین آنها  علیه السّالم باقرین

طرف جنوب است و گمـان میکننـد بـر دیـن نـوح هسـتند و در تفسـري جـواهر  شبیه بدین نصاری است و قبلۀ آنها

و ها  هـا جـای سـتاره تألیف طنطاوی مصری مینویسد صـابئني پرسـتندگان مالئکـه و کواکـب و بتهـا هسـتند کـه بت

  .مانند اجسام برای مالئکه میباشند و مالئکه شفعاء نزد خدایندها  ستاره

صحاح میگوید صابئون یکدسـته از ها گمان کنند پريو دیانت نوح میباشند و در  و در قاموس ذکر شده که این     

بن ادریس میباشند ازیرنو صابی نامیده شـدند و بعضـی  اند این دسته پريو صاب اهل کتاب میباشند و بعضی گفته

ودشان معتقدنـد کـه اند که ایندسته ستاره پرست میباشند و خ اند و گروهی ذکر کرده بن شیث گفته آنها را تابع صاب

اند وىل  اند ازیرنو بدین نـام نامیـده شـده چون از قیود مادیّت و تعلق بدنیا دوری نموده و بحقیقت متوجه گردیده

کنونی کلمۀ صبّی در اصل صابی بوده و این کلمه از زبان کلدانی گرفته شده و عربی نیسـت و ۳بعقیدۀ دانشمندان

و بلغت سریانی نزدیک میباشد بمعنای شست و شو دهنده ٤بان آرامی استاین کلمه در لغت کلدانی که از ریشۀ ز

میباشد چنانکه عمالً محقق شده که ایندسته همواره در کنار نهرها و آب جاری جای دارنـد و در شسـت و شـوی 

 با آب خیلی جدیت و مراقبت دارند و ازیرنو ایندسته را بعض عربها مغتسله هـم میگوینـد کـه همـان ترجمـۀ کلمـۀ

  .صابی کلدانی است و ایندسته در ابتداء از میان کلده پیدا شده و در حدود متصرفات آنان زندگی میکردند

                                                 
 .بوذاسب معرب بودا است- ۱
 .با سني و میم و نون- ۲
رجوع شود بمقدمۀ ترجمه کتاب آثارالباقیه ابوریحان بريونی بقلم اکرب دانا سرشت مشهور بصريفی چاپ طهران شرکت طبع کتـاب - ۳

۱۳۲۱. 
اند لغـات مرتقیـه دوقسـمند  ا لغات را در مرحلۀ نخستني دو قسمت نموده و مرتقیه و غري مرتقیه گفتهدانشمندان لغات و پیدایش آنه- ٤

متصرفه و غريمتصرفه، لغات متصرفه عبارتند از لغات آریائی و سامی، لغات آریائی دوقسمند شماىل و جنوبی و لغات سامی عبارتنـد 
آرامی منشعب شده اسـت و هرکـدام از آریـائی و سـامی و غـري آنهـا هـم دارای  از عربی و عربی و آرامی، و لغت کلدانی و سریانی از

 .لغات مختلفۀ زیادی هستند و بطورکلی تمام لغات کنونی دنیا را شامل میشوند
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وا دان الذین آمنوا و الذین ها: بهرحال در قرآن مجید هم نام آنها ذکر شده چنانکه در سورۀ بقره میفرماید     

حاً فلهم اجرهم عنـدربهم والخـوف علـیهم والنصاری والصابئني من آمن باللّه والیوم االخر و عمل صال

  .و در سورۀ مائده نیز نزدیک بهمني آیه مذکور است والهم یحزنون

نگارنده در یکی از سفرهای خود در اهواز از شیخ عبداله معتوق کـه پیشـوای تمـام ایـن طایفـه میباشـد و در      

آالیش و از تجمـالت صـوری  ده و بـیحدود هشتاد سال داشت مالقات نمودم و وضعیت مادّی ایشان خیلی سا

  .موقع ورود نهایت محبت و مهربانی با ما نمودبهره بود،  بکلی بی

نگارنده از مسلک این طایفه و تاریخ پیدایش آنها سؤال نمودم؟ شرح مفصلی در جواب گفته و اظهار کردند      

باشد، خالصۀ اظهارات ایشان این  ط میکه این عقیده مطابق روایاتی است که در کتب ما رسیده و اکنون نیز ضب

  :است

عمر دورۀ بشر از پیـدایش آدم تـا زمـان انقـراض نسـل او چهارصـد و مطابق روایاتی که در مذهب ما رسیده      

هشتاد هزار سال است که بادوار مختلف تقسیم شده در هر دوره یکی از شرائع حقه حکمفرما بوده، و در اول از 

کتاب و شریعت او جاری بود تا دویست و پانزده هزار سال، سپس طاعونی ظاهر شد و تمام آدم ابوالبشر شروع و 

د باقی ماندند و نسل آنهـا بعـداً متزایـد افراد بشر بر اثر این بال ازبني رفتند و فقط دو نفر زن و مرد بنام رام و رُوْ

 بَیْمه افراد سوختند و دو نفر بنـام شُـرْشد و دورۀ آنها صدو پنجاه هزار سال طول کشید، پس از آن آتشی آمد و ه

بیل ماندند و دورۀ آنها صدهزار سال طول کشید و بعداً طوفان شد و همـۀ عـالم را آب فـرا گرفـت و مـردم و شَرَهْ

ــوح ســه پســر ســام و حــام  ــد و از ن ــاقی ماندن ــوح و زن او ب ــا زمــان غــرق شــدند و ن ــد شــدند و ت و یافــث متول

  .ال طول کشیدشش هزار س) موسی(۱ملْرشِاُوْ

ها که اوالد سام و تابع شریعت آدم و بعـداً شـریعت نـوح بودنـد  بعداً بني موسی که از اوالد سام نبود و صبّی     

جنگ شد و چون موسی از طرف خداوند مأمور بود لذا به صبّیان امر شد که جنگ نکنند و فرار کننـد و خداونـد 

کا نام داشت با قدرت کاملۀ خود بني دو کـوه از دَوان مَلْیس آنها اَرْخانه بودند و رئهزار  آنها را که دارای شصت

انظار مخفی کرد وىل برادر اردوان ملکا فرخ ملکا امـر خـدا را اطاعـت نکـرد و بـا موسـی مخالفـت کـرد ازیـرنو 

  .فرعون شد و ازبني رفت

                                                 
 .این کلمه در لغت عربی بمعنی نهر یا مرياث سالمتی است وىل اصطالح باال همان است که شیخ عبداللّه اظهار میداشتند- ۱
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دعوت نمـود و بسیصـد نفـر تعمیـد  تا آنکه یحیی که نام اصلی او یوحانا بود ظهور کرد و مردم را بدین صبّی     

بردند و پنجاه سال صبّی نبـود سـپس خداونـد امـر کـرد کـه  داد وىل یهود با او مخالفت کرده و تمام آنها را از بني

النهـرین آمدنـد و در آنجـا سـکونت  هائیکه در بني دو کوه از اوالد اردوان ملکا بودند به بني شصت خانه از صبّی

های امـروز همـه از اوالد آن  پريوی اوامر یحیی تعمید دهنـده اشـتغال ورزیدنـد و صـبّیگزیدند و بعبادت خدا و 

  .عده میباشند

ها باید از من پريوی نموده و کتب و امانـات بزرگـان  راجع بسمت خود ایشان پرسیدم؟ گفتند فعالً تمام صبّی     

  .ف من تعیني میشونداین سلسله بمن رسیده و کسانیکه مأمور تربیت و تبلیغ میباشند از طر

طرز ورود باین دسته را پرسیدم؟ گفتند در اول وهله باید در آب جـاری غسـل کـرد و سـپس دسـتورات دینـی      

  .داده میشود

وچون صاحب دفرت ازدواج بودند از طرز ازدواج در آن طائفـه پرسـیدم، گفتنـد بایـد یکنفـر روحـانی کـه آنـرا      

یگر که شاگرد و تلمیذ او میباشـد انجـام مراسـم نماینـد و بایـد سـه نفـر حاضـر باشـند، مینامند با یکنفر دراء زَوْگَنْ

پوشند و عبادت و نماز میکننـد آنگـاه زنـرا میآورنـد و  ابتداء آن سه نفر در آب جاری مريوند بعد لباس سفید می

؟ و پس از آنکه قبـول کـرد لباس سفید و عبا میپوشانند، تلمیذ از او سؤال میکند که آیا راضی بازدواج است یا نه

او را بآب جاری و کتاب خودشان و نان بزبان سریانی که زبان خود آنها است قسم میدهد که بشوهر خیانت نکند 

و پس از آنکه سوگند یاد کرد در پشت سـر تلمیـذ در آب جـاری مـريود پـس از آنکـه بـريون آمـد تلمیـذ دعاهـائی 

بندنـد و  ای از نـی می  دستور نسبت بمرد مجری میگردد، آنگاه خانهمیخواند و او را بمنزل میفرستد، سپس همني

دورش را از ابریشم میسازند، سپس یکی از آن سه نفر مـريود و مجـدداً زن را سـوگند میدهـد و انگشـرت سـرخ در 

دست راست و سبز در دست چپ او میکند و برمیگردد قضیه را خرب میدهد، سپس یکنفر وکیل با لباس سفید از 

د وکالت میگريد آنگاه خود گنزوراء ابتداء مرد و سپس زن را نصیحت میکند و بعـداً عقـد ازدواج را بـني آنهـا مر

  .اعالم میکند

مطالب دیگر نیز درنظر داشتم که مذاکره نمایم وىل چون جلسه بطول انجامیده بود و وقت اقتضاء نداشت از      

  .نظر نمودم سایر سؤاالت صرف

نیز شیخ معتوق نامی است که قرب هشتاد سال دارد و نگارنـده دریـن سـفر بـا ایشـان مالقـات  و در خرمشهر     
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بن  نمودم و با چند نفر دیگر از آنها سؤاالت و مذاکراتی نموده و همانطور که ذکر شد اینهـا خـود را پـريو یحیـی

متصوفۀ یهود نامید وىل عقائـد و  میدانند و روش آنها بروش تصوف شبیه است و میتوان آنها را علیه السّالم زکریا

  .آداب مذهبی آنان با دیانت موسی فرق دارد

راجع بطرز ورود بطریقۀ ایشان از شیخ معتوق پرسیدم؟ گفـت طالـب بایـد در آب جـاری تعمیـد داده شـود و      

ند و روی سپس از طرف بزرگ و راهنما دستوراتی بطالب داده میشود از جمله دستوری است که نباید بر زبان را

صفحۀ کاغذ نوشته میشود و طالب باید آنرا در قلب خود عملی نماید و مشغول باشد و بدیگری نگوید، و اینطور 

  .درک کردم که این همان ذکر قلبی است که عرفای اسالم معمول دارند

وینـد و درجـۀ از مراتب بزرگانشان پرسیدم؟ گفت دو مرتبه برای بزرگان هسـت در اول درجـه او را سـید میگ     

  .دوم را عالم نامند

روز نخوابـد  کسی که مقرر باشد بیکی از این دو مقام برسد باید متحمل ریاضتهائی شود از جمله هفت شبانه     

و حیوانی نخورد و همـواره نـزد عـالم مشـغول خوانـدن و یـادگرفنت احکـام الهـی و تکمیـل نفـس خـود باشـد و 

  .بجزئیات آداب مذهبی عمل کند

کتاب الهی آنهـا بطوریکـه مـدعی میباشـند همـان کتـاب آدم اسـت و میگوینـد خداونـد بوسـیلۀ نوشـنت روی      

پیغمـرب  علیـه السّـالم راهنمای آنهـا در همـه حـال یحییصفحات و ایجاد خطوط بر صفحه با یحیی تکلم نمود و 

  .است

یمم جائز نیست و غسل هـم بایـد طهارت بعقیدۀ آنها فقط توسط آب است و آن یا وضو است یا غسل وىل ت     

  .در آب جاری باشد نه راکد و معتقدند که برای تصحیح غسل هرجا آب جاری نباشد قابل زندگی نیست

نماز آنها ظهر و عصر و شب است صبح هم بخوانند بهرت است و نماز عبارت از بندگی و نیازمنـدی و توجـه      

  .ی استسجده ندارد و قبلۀ آنها ستارۀ جدّاند وىل  کردن بحق است طبق دستوراتی که داده

  .روزه مثل اسالم از اول ماه مبارک وىل تا ده روز است و زنها هنگام حیض هفت روز متواىل معافند     

عمومـاً خـوب و اسـت وىل رفـنت مکـه و زیـارت قبـور پیغمـربان  علیـه السّـالم حج زیارت قرب حضرت یحیـی     

  .اند گاه حق بودهپسندیده است چون همه مقربان در

میگویند احرتام یک دین  لکم دینکم وىل دینتمام ادیان رسمی حقۀ امروز را محرتم میشمارند لکن مطابق     
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مالزمه با گرویدن بآن ندارد بلکه متدیّنني درصورتیکه باحکام دیانت خود عمل کنند و بدانها پشت پا نزنند قابل 

  .تمجید میباشند

ماه یکدفعه هرکس باندازۀ وسع خود از پنجریال باال بشیخ میدهـد و ایـن وجـه  ۴ر هر برای خمس و زکوة د     

  .مخصوص خود شیخ است

تجمل و لباس فاخر پوشیدن در میان آنها معمول نیست و کم کردن موی صورت حرام است، وظـائف عـالم و      

  .سید از دیگران زیادتر و باید همیشه لباس سفید بپوشد و پابرهنه باشد

حد تکلیف برای هفت سالگی و موقع ازدواج پانزده سالگی است و تکلیف دخـرت مـوقعی اسـت کـه دارای      

  .فهم و شعور شود و بتواند عمل باحکام نماید

نماز جماعت و نماز آیات و عید و میّت در میان آنها نیـز معمـول اسـت وىل نـه مطـابق دسـتور اسـالم بلکـه      

  .ترتیبات دیگری دارد

ریاضات و سحر و جادو و سعودت یا نحوست بعض ساعات یا ایام صحیح است، استعمال مسکرات و قمار      

و لواط و زنا حرام است، دزدی نیـز حـرام و کیفـر آن حـبس اسـت، خـوردن گوشـت گوسـفند و پرنـدگان روا وىل 

  .گوسفند باید توسط سیّد و عالم کشته شود و خصیه و ذکر گوسفند حرام است

نت تا چهار زن جائز است و هرگاه زن بمريد ممکن است عوض آنرا بگريد وىل طالق سابقاً در میـان آنهـا گرف     

  .معمول نبوده لیکن بطوریکه گفتند اخرياً معمول شده است

  .ارث زن بفرزند و درصورت نداشنت باقرباء و درصورت مردن فرزند بشوهر مريسد     

یباً هر چهار ماه یکدفعه از اول سـال خورشـیدی شـروع میشـود و اولـني عیـد درهر ساىل سه عید دارند که تقر     

همان روز اول سال است که عید کبري گویند و پنجروز میباشد و تا چهارده روز ترک کار میکننـد و پـس از سـه مـاه 

  .هیجده روز عید دیگری است که عید صغري گویند، یک عید هم در نیمۀ آذر دارند

رّد و از عالم فوق طبیعت است و پس از مرگ بـر اثـر خـوبی یـا بـدی اعمـال آزاد یـا مقیـد و روح انسان مج     

  .راحت یا معذب است و آنچه در دنیا بجای آرد پس از مرگ در او اثر دارد

موقع مردن باید محتضر را پیش از مرگ که هنوز نیمه جانی دارد غسل داد و پس از شسنت صـرب کـرد اگـر  در     

  .نماز خواند و کفن و دفن نموده او را روی به جُدّی بخوابانند مُرد فوراً
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این مختصری بود از احکام مذهب آنان که در مالقات با رئیس آنهـا در خرمشـهر سـؤال نمـودم و بعضـی از      

آنها گوئیا بواسطۀ نزدیک بودن با مسلمني از آنها اخذ شده است، وضعیت منزل و زندگانی شیخ نیز خیلـی سـاده 

  .آالیش بود مختصر و بی و
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  بسوي ايران

  

  حركت از بصره

پس از گردش در بصـره و عشـار سـاعت سـه و نـیم بعـدازظهر از روی آب بطـرف خرمشـهر حرکـت کـردیم و      

الثـانی  ساعت شش بعدازظهر بساعت ایران که مطابق شش و نیم بساعت عراق اسـت روز چهارشـنبه هشـتم ربیع

ق مطابق بیست و دوم اسفند وارد خرمشهر شدیم و بمنـزل آقاسیدهاشـم اصـفهانی کـه بافق ایران و نهم بافق عرا

سال دارد وارد  ۹۰پدرش آقا سیدمهدی از فقرای خیلی با محبت در اصفهان و قدیمرتین فقراء است و در حدود 

  .شدیم

خص نیکـی اسـت آقا سیدهاشم در حدود شصت سال دارد و در خرمشهر بتجارت و دّالىل اشتغال دارد و ش     

  .وىل درویش نیست و نهایت محبت نسبت بما نمودند پذیرائی گرم و مفصل کردند

اللّهی میباشـند رفتـیم و  صبح برای مالقات آقای متني فرماندار خرمشهر که از مردان نیـک و از فقـرای نعمـت     

بـرویم، سـپس از آنجـا نهایت محبت و مالطفت نمودند و خواهش کردند که شب برای صرف شام بمنزل ایشـان 

بريون آمده قدری در شهر و باغستانهای آنجا که غالباً نخلستان است گردش نمـوده و ظهـر بمنـزل آقـای هاشـمی 

  .مراجعت کردیم

  

  آبادان

بعدازظهر بقصد گردش بآبادان رفتیم، آبادان محل تصفیۀ نفت جنوب است و شرکت نفت انگلـیس و ایـران      

ــــاد ــــروردین ســــال  در آنجــــا ســــاختمانهای زی ــــده در ف ــــی مفصــــلی دارد، نگارن نمــــوده و تأسیســــات خیل

یکهزاروسیصدوبیست آنجا را مفصالً گردش کرده و کارخانجات را دیـده بـودم ازیـرنو در ایـن سـفر کـه عجلـه در 

  .حرکت هم داشتیم از دیدن کارخانجات آنجا صرفنظر کردیم
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  شركت نفت جنوب

ختصار تاریخ این شرکت را که امروز یکی از مهمرتین نفتهـای دنیـا را در مناسبت نیست که بطور ا درینجا بی     

  .دست دارد ذکر کنیم

االرضـی  مهمرتین معادن ایران معادن نفت است که در قسمتهای شماىل و جنوبی زیاد اسـت و از آثـار معرفة     

هنـوز اسـتخراج نشـده و در  استنباط شده که در قسمتهای شماىل نیز مخازن گرانبهائی از نفت موجود اسـت وىل

تۀ آن از معادن نفـت شبرداری از آن میباشند و ر قسمت جنوب هم نفتهای زیادی است که سالهاست مشغول بهره

  .پیوندد موصل شروع و بخلیج فارس می

امتیاز نفت جنوب در سال یکهزار و هشتصد و هشتاد و نه میالدی مطـابق یکهـزار و سیصـد و شـش هجـری      

ساله ببانک شاهی داده شد وىل چون بانک در موقع معني باستخراج نرپداخت امتیاز آن لغو شد و قمری شصت 

ملیونر اسـرتالیائی موسـوم بـه بیکنفر و  خان امتیاز استخراج آنرا گرفت چندی بعد یکنفر ایرانی موسوم به کتابچی

داد و او امتیازنامه را رسمی ) الدیمی ۱۹۰۱(االول سال یکهزاروسیصدونوزده قمری  در ربیع۱ویلیام ناکس دارسی

نموده و بیکی از شرکتهای انگلیسی که بعدها در لندن بشرکت نفت انگلیس و ایران تبدیل شد انتقال داد و ایـن 

شرکت دارای امتیاز استخراج نفت تمام ایران بجز ایالتهای شماىل بود و مدت امتیاز شصت ساله بود و بموجب 

رکت مکلف بود پس از تأسیس رسمی آن مبلغ بیست هزار لريۀ انگلیسی نقد و بیست قراردادی که منعقد شد و ش

هزار لريه نیز سهم بدولت ایران بدهد و همه ساله نیز شانزده درصـد از منـافع خـالص را بـدولت ایـران بـرپدازد و 

بـا چنـد نفـر از  دارسی پس از این قرارداد مشغول کار و حفّاری شده و ثـروت خـود را در آنـراه خـرج کـرد بعـداً

صرافان انگلیسی شرکت نمود و مبالغ هنگفتی از سرمایۀ آنها را خرج نمود بطوریکه آنها نیز مأیوس شده و پـس 

پس از چندی که مشغول حفّاری بودنـد در عمـق  ۱۹۰۸از چندی از دادن پول باو خودداری نمودند وىل در سال 

شرکت محدود نفت انگلیس و ایران بـا سـرمایۀ دو  ۱۹۰۹ل مرتی زمني نفت ظاهر شد و فوران کرد و در آوری ۳۶۰

  .ملیون لريۀ انگلیسی تأسیس شد

در سال یکهزارونهصدوسی وسه مـیالدی مطـابق یکهزاروسیصـدویازده خورشـیدی دولـت ایـران بنـام اینکـه      

                                                 
میالدی متولد شد و از تبعۀ انگلستان بود در هفده سالگی به تبعیت پدر و همراهـی تمـام خـانواده باسـرتالیا  ۱۸۴۸ی در سال دارس- ۱

 .مهاجرت کرد
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ضـوع بـه شرکت اجحافاتی نسبت بحقوق ایران نموده امتیاز آنـرا لغـو نمـود و پـس از یـک سلسـله مناقشـات مو

مجمع اتفاق ملل رجوع شد و باالخره قرارشد که طرفني اختالفات را در طهران دوستانه حل کننـد و درنتیجـه در 

شرائط آن تجدیدنظر شده و از حوزۀ امتیازی شرکت مقدار زیادی کاسته شد و در والیات جنوبی و جنوب غربی 

دوسی و هشت میالدی آنچه بـرای اسـتخراج و حق استخراج داده شد مشروط بآنکه در پایان سال یکهزارونهص

که معني میکند از صدهزار میل مربـع کـه  امتیاز آن الزم دارد معني نموده و از بقیۀ اراضی چشم بپوشد، و مقداری

ربع حوزۀ امتیاز دارسی است تجاوز نکند و شرکت در برابر هر تن نفت با فروع آن که در ایران بفروشد یا خارج 

کـه ) صـدی بیسـت(طـال حـق امتیـاز بـدولت ایـران بدهـد، و خمـس منـافع  خـالص شـرکت  کند چهار شلینگ

بصاحبان سهام عادی تقسیم میشود بدولت ایران برپدازد، و مبلغی کـه از ایـن بابـت در هـر سـال بـدولت مريسـد 

ی تقسیم کند نباید کمرت از هفتصد و پنجاه هزار لريه باشد و از ذخريۀ عمومی نیز اگر خواست بصاحبان سهام عاد

خمس آنرا باید بدولت بدهد و در انقضای امتیاز یا براثر فسخ، خمس ذخريۀ شرکت متعلق بدولت ایران خواهـد 

ایران خواهد بود، و در ده سال آخـر حـق فـروش یـا خـارج بدولت بود و اموال شرکت نیز درموقع انقضاء متعلق 

اتها در پانزده سال اول برای هر تنی تا شـش ملیـون تـن کردن آنها را ندارد و درمقابل معاف بودن شرکت از مالی

سه ربع شلینگ که نه پنس است و زیادتر از آن هر تنی نیم شلینگ برپدازد و در پانزده سال دوم در کمرت از شـش 

ملیون تن هر تنی یک شلینگ و در زیادتر از آن نه پنس برپدازد وىل مبلغی که از این بابت داده میشود در پانزده 

ال اول نباید کمرت از دویست و بیست و پنجهزار لريه و در پانزده سال دوم کمرت از سیصد هزار لريه باشد، پس از س

  .سی سال طرفني ترتیب تازه خواهند داد و در مقابل مدت امتیاز بشصت سال تمدید گردید

واهد از حق خـود دفـاع کنـد بایـد وىل این قرارداد هم بنظر مريسد که غريعادالنه باشد و اگر دولت ایران بخ     

  .۱این قرارداد را تغیري دهد

و مسـجد سـلیمان و آغـا جـاری اسـت کـه پـس از ۲مهمرتین مراکز استخراج نفـت ایـن شـرکت میـدان نفتـون     

شده قسمتی از آن در آبادان تصفیه میشود و قسمت مهمی تصفیه نشده بانگلستان و اسرتالیا استخراج لوله کشیده 

                                                 
بعداً دولت ایران بر شرکت نفت اعرتاضاتی نموده و مذاکراتی برای تغیري مواد بنفـع ایـران بـني طـرفني بعمـل آمـد و بعـداً تغیـريات - ۱

باره بنفع ایران انجام یافت که شرح آن کتابهـای  شد و نفت بخود ایران برگشت و شرکت ملی شد و خدمات زیادی دراینزیادی داده 
  .جداگانه میخواهد

 .اخرياً اکتشافات زیادی در داخله برای نفت شده و حدود عملیات شرکت نفت و استخراج و درآمد آن خیلی توسعه یافته است- ۲
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ن برای تصفیه حمـل میشـود و بطوریکـه میگوینـد پاالیشـگاه آبـادان کارخانـۀ نسـبتاً کـوچکی اسـت و و هندوستا

  .قسمت مهم آن در خارج تصفیه میشود

میدان هفت کل نیز که در نه فرسخی مسجد سلیمان واقع شـده یکـی دیگـر از مراکـز اسـتخراج نفـت جنـوب      

خراج آن شده است و پس از قرار اخري در میدان نفت شاه میباشد که در یکهزاروسیصدونه خورشیدی شروع باست

سـو نزدیـک کرمانشـاه تهیـه  نزدیک مرز ایران و عراق نیز شروع باستخراج شـده و پاالیشـگاهی در کنـار رود قره

  .اند دیده

  

  ارتباط مقطوع است

تند سیم نداریم و ارتباط در خرمشهر بودیم خواستیم تلگرافاتی بخراسان و طهران بکنیم متأسفانه گفموقعیکه      

با طهران قطع شده و حتی آقای فرماندار هم بـا تلگرافخانـه مـذاکره نمودنـد همـني جـواب را دادنـد لـذا ایشـان 

  .تلفونی با اهواز گفتگو کردند که از آنجا تلگراف شود وىل از آنجا هم همني جواب را دادند

تلفـون راه آهـن کـه کـاریر اسـت و  دنـد کـه توسـط کابـلسپس بآقای سازگار رئیس راه آهن اهـواز تلفـون نمو     

دائر شـده و بعـداً تحویـل کارمنـدان  مستقیماً از اهواز با طهران سخن میگوید و در زمان جنگ توسط امریکائیها

دولت ایران داده شده بـود تلفـونی بـا طهـران سـخن گـوئیم معلـوم شـد آن تلفـون نیـز مرتـب نیسـت و درآنموقـع 

  .کارنمیکرد

ترتیـب اسـت کـه در یکـی از مراکـز و اسـتانهای مهـم  که وضعیت ایران اینطور بی۱ین امر موجب تأسف شدا     

انـد  آنجا وضعیت تلگراف و تلفون باین ترتیب باشد و حتـی مـا نتـوانیم از آنچـه دیگـران بـرای مـا مرتـب نموده

  !استفاده کنیم و آنرا حفظ نمائیم

راه آهن از اهواز برای ما تهیه کنند آقای سازگار جواب دادند که اتفاقاً راه فرماندار تلفن کردند که بلیت آقای      

آهن هم بواسطۀ بارندگی زیاد از دیروز بني اندیمشک و اهواز قسمتی را آب برده و راه آهن از اندیمشک حرکت 

  .اه آهن حرکت کنندمیکند لذا از اهواز نمیتوانند با راه آهن بروند مگر آنکه باندیمشک بروند و از آنجا با ر

                                                 
اشکاالت و نابسامانیها اخرياً مرتفع شده و وضع تلفن ایران خیلی مرتب گردیـده و شـهرهای ایـران غالبـاً توسـط وىل بحمداللّه این - ۱

 .ماکروویو با همدیگر ارتباط دارند و درین قسمت نیز مانند سایر امور پیشرفتهای بسیاری نصیب ایران گردیده است
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الثانی اتومبیل تهیـه نمـوده از خرمشـهر بـاهواز حرکـت  لذا ما ظهر روز شنبه بیست و پنجم اسفند یازدهم ربیع     

کردیم موقعیکه وارد اهواز شدیم مستقیماً بادارۀ راه آهن رفته و با آقای سازگار مالقات نموده و تحقیقاتی کردیم 

بواسطۀ بارندگی دربني اهواز و اندیمشـک خـراب شـده و آب بـرده اسـت و فعـالً معلوم شد که جادۀ اتومبیل نیز 

دراینجـا ! بهیچوجه بني اهواز و طهران ارتباط نیست، تلگراف و تلفون مقطوع، راه آهن و اتومبیـل خـراب اسـت

دیـد و آور ایران موجـب تـأثّر گر فرق بني ایران و چن کشوری را که گردش کرده بودم ملتفت شده و وضعیت اسف

آن شب مجبوراً در اهواز توقف کرده و جمعی از آقایان رفقا که در اهواز بودند مانند آقای بـرزین رئـیس پیشـه و 

  .هرن و آقای درویش شهردار و آقای لقمانی و چند نفر دیگر برای مالقات آمدند

معلـوم شـد همـان سـاعت از  ای که مـا وارد شـده بـودیم دیـدیم روز بعد چند نفر از دوستان را در مهمانخانه     

آب بـرده و مسـافرین از دو طـرف طهران وارد شـده و گفتنـد قریـب یـک کیلـومرت راه بـني اندیمشـک و اهـواز را 

از اعراب هست که بعضـی روی آن از آب ۱اتومبیل تا لب آب کرایه کرده و در لب آب پیاده شده و یکی دو کلک

ت میکنند و چون خیلی کند حرکت میکند و از طرفی مسافرین میگذرند و با اتومبیلهائی که درآنطرف هست حرک

از دو طرف خیلی زیادند بیشرت مجبورند که پارا برهنه نموده و از روی آب و گل بزحمـت زیـاد عبـور کننـد و پاهـا 

هم تا کمر بگل فرمريود و همۀ مسافرین از نمایندۀ مجلس و وزیر تا اشخاص طبقـۀ پـائني بیکـی از ایـن دو قسـم 

بگذرند و راه دیگری نیست، ما نیز تصمیم گرفتیم که حرکت کنیم چون جمع زیادی در همان روز پیش از ما  باید

بهمان ترتیب حرکت کرده و ما هم پس از صرف ناهار اتومبیل تهیه دیـده حرکـت کـردیم و در لـب آب بـا همـان 

د بـآنطرف حمـل کـردیم، سـپس از وضع از آب گذشته و اثاثیۀ خود را توسط عربهائی که در آنجا حمـاىل میکننـ

  .آنجا اتومبیل دیگری سوار شده و ساعت پنج بعدازظهر وارد اندیمشک شدیم

این شهر خیلـی کثیـف اسـت و مهمانخانـۀ صـحیحی نـدارد فقـط چنـد جـای خیلـی کثیـف دارد کـه وسـائل      

ا نبود و ما چنـد جـای دیگـر هـم اسرتاحت اصالً در آنها نیست و اتفاقاً همانها نیز پر از مسافر بود و بهیچوجه ج

درایـن بـني یکنفـر آمـده و پـس از ادای ! درنظر گرفتیم وىل خوب نبود در خیابان متحري بودیم که شب چه بکنـیم

اسالم اظهار محبت و مهربانی کرده بچند نفر حمال دستور داد که اثاثیۀ ما را بمنـزل او بربنـد مـا هـم از ناچـاری 

سیدیم؟ معلوم شد آقای محمود راسخی است که از آقایان دوستان میباشد و بارها در قبول کرده و از نام ایشان پر
                                                 

بندنـد و روی آن از  پـر بـاد نمـوده و آنهـا را بـا چـوب و ریسـمان می کلک بفتح اول و دوم عبارت از مشک و پوستهائی است کـه- ۱
 .گذرند نشینند و از آب می چوب مسطح شده که روی آن می
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طهران در هشت نه سال قبل مالقات نموده و چندی بود کـه در آنجـا توقـف داشـت مـا شـب را در منـزل ایشـان 

  .بخوشی گذرانیده و صبح روز بعد بلیت خط آهن گرفته نیمساعت بظهر حرکت کردیم

سـنگر معلـوم شـد یـک واگـن بـاری در جلـو از خـط خـارج شـده و  سـتگاههای موسـوم بـه چمدر یکی از ای     

شـنبه چهـاردهم  میخواهند او را وارد خط کنند لذا خط آهن قریب سه ساعت در آنجا توقف کرده و صبح روز سه

بسالمتی ) دو ساعت دیرتر از موعد مقرر(ساعت ده  ۱۳۲۴مطابق بیست و هشتم اسفندماه سال  ۱۳۶۵الثانی  ربیع

  .و مسافرت خارج پایان پذیرفتشدیم وارد طهران 

خداوند را شاکرم که توفیق زیارات را بما عنایت فرمود و این سفر را بخوبی و خوشـی و بـا موفقیـت انجـام      

  .اللّه علی محمّدو آله الطاهرین وصلی. دادیم

  سلطان حسني تابندۀ گنابادی

  

  



۲٥۹ 
 

  پايان

فیابی   و آستانه بوسـی حضـرت والیـت رقمری که توفیق و سعادت ش ۱۳۷۱شمسی و  ۱۳۳۱در تابستان سال      

العزیـز در داراالرشـاد بیـدخت عنایـت شـد  سـرّه قدّس) صالحعلیشاه(پناهی مرحوم آقای حاج شیخ محمّدحسن 

تابنـده  بامر ملجأ السالکني و مالذالعارفني سیّاح دیار معارف و سبّاح بحار لطائف جناب آقای حاج سلطانحسني

ارواحنافداه باستنساخ و تنظیم یادداشتهای مسافرت بممالـک عربـی اسـالمی ایشـان کـه در سـال ) رضا علیشاه(

شمسی فرموده بودند مفتخر و مباهی گردید و یک نسخه جهت خود آنحضرت و یک  ۱۳۲۵قمری مطابق  ۱۳۶۵

ه بچـاپ رسـیده و همگـان از آن نسخه برای خود استنساخ نمود و همواره بخـاطر میگذشـت و آرزو میداشـت کـ

مند گردند وىل گرفتاریهای خود آن بزرگوار مخصوصاً فاجعۀ عظمی و داهیۀ کربی رحلت حضـرت  و بهره دمستفی

علیه و کسالتها و بسرتی شدن متعدد ایـن ضـعیف در بیمارسـتانهای داخـل و خـارج و  اللّه آقای صالحعلیشاه رحمة

مرقـده و حـدائق  السعادة تألیف مرحوم آقای سلطانعلیشاه شهید نورّاللّه بیان اشتغال بچاپ کتب از قبیل تفسري منري

علیه و چـاپ  اللّه السیاحۀ مرحوم آقای شريوانی طاب ثراه و رسالۀ صالحیه مرحوم آقـای نورعلیشـاه ثـانی رضـوان

یادداشـتها فـداه توفیـق چـاپ ایـن  سوم رسالۀ شریفۀ پند صالح و تألیفات دیگر حضرت آقای رضاعلیشـاه روحی

شمسی از طرف حضرت مؤلف معظم مـأمور و مفتخـر بچـاپ آن  ۱۳۵۲قمری و  ۱۳۹۳دست نداد تا دراین سال 

راد زیدعزه و شرفه و توفیقـه کـه یـک نسـخه بـرای  گردید و بکمک و مساعدت جناب آقای دکرت حسن شفیعیان

الّلـه آزاد  ی سـید قدرتچاپ استنسـاخ فرمـود و بـذل سـعی و مجاهـدت بـرادر روحـانی و دوسـت صـمیمی آقـا

تمام اوقات خود را صرف مساعدت و معاضدت با این بندۀ ضعیف نموده و تمام الّله لما یحب و یرضی که  وفقه

زحمات مقابله و تصحیح و مراجعه بچاپخانه را انجام داده امید است زحمات و خدمات ایشان مورد قبول حـق 

ر دنیـا و آخـرت بایشـان عطـا شـود، و همکـاری بـرادر بزرگـوار و موجب مزید عنایت اولیاء حق واقع گردد و اج

وفاضل عالیمقدار جناب آقای حاج سیدعلی زاهد زاهدانی دامت توفیقاته با تأییـدات الهـی و توجهـات بـاطنی 

مؤلف معظم با ضعف قوا و ناتوانی و قلّت بینائی بانجام این مأموریت موفق و مؤید گردید وىل با نهایت سعی و 

ه در تصحیح و مقابلۀ آن بعمل  آمد باز از اغالط لفظی و چاپی خاىل نیست و آنطوریکـه منظـور نظـر کوششی ک

اسـت ایـن ذلک با خجلت و انفعـال از کـرم عمـیم آن منبـع افضـال امیـدوار  انوران بزرگواربود انجام نگردید مع

بارگاه بحسن قبول مبـاهی و  خدمت ناقابل را که موجب نهایت شرمساریست از این خاکروبۀ آندرگاه و ننگ آن



۲٦۰ 
 

مفتخر فرماید که العذر عند کرام الناس مقبول و از کسانیکه بمطالعۀ این یادداشتها موفق و از لطایف عالیۀ عرفانی 

و نکات مهمۀ تاریخی و مطالب جغرافیائی و شرح حاالت بزرگان آن نواحی استفاده مینمایند تقاضا دارد بنظـر 

ایص چاپی آن نگرند و بدعا و شفاعت این بندۀ رو سیاه را یاد نمایند کـه گنهکـار عفو و اغماض بر نواقص و نق

ربنا فـاعف و شرمسار و گرفتار نفس غدّار و امیدوار بفضل و کرم کردگار و عفو و بخشش حضرت غفار میباشم 

  .عنا و اغفرلنا و ارحمنا انت مولینا یا ارحم الراحمني

 افعــال بــدم ز خلــق پنهــان مــیکن

 رحم کــن و فــردا بــا مــنامــروز تــ
  

 دشوار جهان بر دلم آسـان مـیکن 

 آنچه از کـرم تـو میسـزد آن مـیکن
  

ضمناً از جناب آقای رضا حیدری زیدعزه و توفیقه مدیر محرتم چاپخانه که مردی بسیار بزرگوار و شریف و        

یـت جـدیت را جامع جمیع صفات حمیـده و خصـال پسـندیده و در چـاپ ایـن مجموعـه نهایـت مسـاعدت و غا

مبذول داشتند متشکر و سپاسگزار و خري و سعادت و ترقی و موفقیت ایشـان را از حضـرت احـدیت درخواسـت 

چنني از عموم کارکنان و کارمندان چاپخانه که غایت سعی را در تسریع و تصحیح چاپ نمودند تشکر و  دارم و هم

  .امتنان دارم و سعادت آنان را از خالق جهان مسئلت مینمایم

  .اللهم وفقنا لطاعتک و جنّبنا عن معصیتک بحق محمد و آله صلواتک و برکاتک علیهم اجمعني     

  الّله جذبی سید هبة. اللهی سلطانعلیشاهی خاکپای فقراء نعمة

  ۱۳۵۳فروردین  ۱۳۹۴االول  ربیع


