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گقدگه

زیالتونامهوهاوووگ اهذونامهوهاعومص ْلواولاقذوهستندوکهوازو

دیروبازودلواماکنومتبرکهوووزیالتگاهوها،وبراعویادگالعویاو

بهوین انوگ اهذونامۀوزیالت،وفروختهومذوشدهواند.وپسوازو

ولودوصنعتوچاپوبهوایرانودلوسالو1233ق/و1818م،ودلو

کنالوچاپوکتاب،وتکوبرگوهایذوحاوعومضامینومذهبذووو

و
ً
زیالتونامهوهاومنتشرشدهواند.واینوزیالتونامهوهاوکهوغالبا

بهوشکلوت أمانوحاوعومتنوووتص یروهستند،وباولویکردو

شیعذ،وبرواساسومحلوچاپووومخاطبانوبروبخشذوازواماکنو

متبرکۀوشیعیان،وازوجمرهومکه،ومدینهو)کهومیانوهمۀومسرمانانو

مشترکند(،ونجفوووکربالوتاواماکنومتبرکۀوایران،وتمرکزودالند.و

براعومثالوزیالتونامهوهایذوکهودلوایرانومنتشرشدهواندوبیشترو

بهواماکنوزیالتذوشیعیانودلوایران،وازجمرهوحرموحضرتو

معص مهس،وحرموحضرتولضاعوووحتذوداستانوزندگذووو

شهادتوامامولضاعوپرداختهواند.

جنسواینواولاقوم جبوشدهوکهوبسیالوشکنندهووودلو

معرضوناب دعوباشند.وازوس یذ،وبسیالعوازواینوبرگهوهاو

بهوین انوگ اهذوانجامومناسکومذهبذودلوکفنومت فیانوقرالو

گرفتهووودفنوووناب دوشدهواستوووآنچهوباقذومانده،وبهوشکلو

تاشدهودلومیانوکتابوهاونگهدالعووشدهوکهوبهوخردوشدنو

برگهوهاوووازوبینولفتنوکلویاوبخشوهایذوازوآنهاوانجامیدهواست.و

تاوکن نودووزیالتونامۀوتکوبرگوچاپذومص لوازودولۀوقاجالو

شناسایذوشدهواست:ویکذوط مالوزیالتذومکهوتاومشهدو

)20×192سوم،وبذوتا،ومحلونگهدالع:وهاوایذ،ومجم یۀوخص صذ(1و

)34/1و لضاعو امامو حرمو زیالتو تکوبرگو یادب دو دیگرعو

×44/2سوم،و1323ق/و1274ش/و1905مو)؟(،ومحلونگهدالع:وتهران،و

مجم یۀوخص صذ(2.

ط مالوزیالتذومکهوتاومشهدوشاملو24وتص یرواست:و

)دووتص یروازومکه(و»حرمومکه«،و»ک هوحنا،وصفاووومروه«،و)سهو

تص یروازومدینه(و»بالگاهوحضرتولس لص«،و»بالگاهوبقیع«،و

»باغوفدک«،و)یکوتص یروازونجف(و»بالگاهوحضرتوامیرع«،و

)یکوتص یروازوک فه(و»مسجدوک فه«،و)پنجوتص یروازوکربال(و

حضرتو »بالگاهو »خیمهوگاه«،و ع«،و سیدالشهدا »بالگاهو

یباسع«،و»بالگاهوحر«،و»طفالنومسرم«،و)یکوتص یروازوبغداد(و

»بالگاهوکاظمین«،و)یکوتص یروازوسامرا(و»سردابوحضرتو

صاحبع«،و)یکوتص یروازوقم(و»بالگاهوحضرتومعص مهس«،و

بذوبذو »ک هو یبدالعظیم«،و »شاهزادهو لع(و ازو تص یرو )دوو

شهربان «،و)یکوتص یروازونیشاب ل(و»قدمگاهوامامولضاع«،و)پنجو

تص یروازومشهد(و»مسجدوگ هرشاد«،و»بالگاهوحضرتوامامو

لضاع«،و»سینذوزهروووچهلوچراغ«،و»شفاخانهووونقالهوخانه«و

وو»بیمالوووآشپزخانه«.

یادب دوتکوبرگوزیالتوحرموامامولضاعونیزوشاملو24و

حضرتو »بالگاهو مدینه(و ازو تص یرو )یکو است:و تص یرو

لس لص«،و)یکوتص یروازوبغداد(و»بالگاهوکاظمین«،و)دووتص یرو

ازوکربال(و»بالگاهوسیدالشهداع«،و»بالگاهوحضرتویباسع«،و

)یکوتص یروازونجف(و»بالگاهوحضرتوامیرع«،و)یکوتص یروازو

سامرا(و»سردابوحضرتوصاحبع«،و)هفدهوتص یروازومشهدووو

داستانوهاعومرتبطوباوامامولضاع(و»مسجدوگ هرشاد«،و»بالگاهو

حضرتوامامولضاع«،و»سینذوزهروووچهلوچراغ«،و»شفاخانهو
وونقالهوخانه«ووو»بیمالوووآشپزخانه«.3

هوتص یرو
ُ
ازو24وتص یروط مالوزیالتذومکهوتاومشهد،ون

مکانوهاعوزیالتذودلوایرانووومابقذواماکنومتبرکۀوخالجوازو

ایرانووودلویادب دوتکوبرگوزیالتوحرموامامولضاع،وهفتو

اعایاتکذرر

استادیالودانشگاهوهنر
a.boozari@art.ac.ir

چام ارابرک صرایا اگنسیا
اچارراوصت راگدای

براعواطالیاتوتکمیرذونک.ومالزلف،والریشو)1392(.و»ازومکهوتاومشهد:و 1.ا

ط مالوتص یرعوازوسفروزیالتذوشیعهودلودولانوقاجال«.وترجمۀولکساناو

زنهالع.ونامه بهارستان.ودولۀوجدید،وش2:و22–و55.

براعواطالیاتوتکمیرذونک.وب یلع،ویرذو)1394(.و»یادب دوچاپوسنگذو 2.و

زیالتوحرموامامولضاع«.وگزارش میراث،وش72-73:و86و-و89.

برگهوفرس دهوشدهوووم ض یاتوبرخذوازوتصاویروقابلوتشخیصونیست. 3.و
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تص یرومکانوهاعوزیالتذوخالجوازوایرانوووهفدهوتص یرو

اماکنوزیالتذوووداستانوهاعومرتبطوباوزندگذوووشهادتو

امامولضاعولاونشانومذودهد.وهمچنینوبیشترینوتصاویرودلو

ط مالوزیالتذومکهوتاومشهدوبهوزیالتگاهوهاعومرتبطوباوامامو

حسینعوووامامولضاعو)پنجوتص یر(ووودلویادب دوتکوبرگوبهو

دالد.ودلوط مالوزیالتذ،و )هفدهوتص یر(وتعرقو امامولضاعو

تصاویرودلومرکزووومتنودلوحاشیۀوط مالوآمدهووودلوتکوبرگۀو

زیالتذ،وبخشوباالعوبرگهوبهوتصاویروووبخشوپایینوبهومتنو

اختصاصودالد.

همچنینوکتابذوباوناموچاووشی نامه )1358ق/و1318ش/و

1939م،ومحلونگهدالع:وقم،ومسجدوایظم(،وشناسایذوشدهوکهومتنو

بسیالعوازواینوتکوبرگوهاعوچاپذودلوآنوآمدهواست.واینو

کتابچهوشاملودووتص یر،ویکذولفتنواماموحسینعوووحضرتو

یرذواصغرعوبهوکالزالوکربالووودیگرعو»شبیهوقبهوووبالگاهو
حضرتوسیدالشهدا«ودلوصفحۀوپشتوجردواست.1

اثرعوکهودلواینجاومعرفذومذوش د،وتکوبرگوتازهویابو

وسالمذواستوکهوبرخالفودوونم نۀومذک ل،ودالاعو
ً
نسبتا

تالیخووومحلونشرووومحلوفروشواست.وهمچنینوتمرکزو

اینوتکوبرگوبروزیالتواماموحسینعواستوووحاوعواشعالعو

دلومدحوحضرتواب الفضلواستوکهودلوط مالوووتکوبرگو

زیالتوحرموامامولضاعووونسخۀوچاووشی نامهونیامدهواست.

گدصفیااثص

اینوبرگهودلوابعادو32/2و×و51سومودلوکاغذعوبهوابعادو35و×و

54سومودلومطبعۀویرمیۀوتبریز،وبهوخطوکاتبوآقاواالهرعو

التبریزع،وبهوسعذوآقاومشهدعواسماییلوولدومرح مومشهدعو

دلوسالو1346ق/و1306ش/و1928مو مطبعهوچذ،و اسدآقاو

منتشروشدهواست.ومحلوفروشواینوبرگهو»مظفریه،ودکانو

حاجذوسیّدولضاوکاغذچذوووبازالوحاجذوسیّدوحسینو]...و

حا[جوآقاوکتابفروش«وواست.وبرگهوباوسهولنگوسبزآبذ،وبنفشو

وونالنجذولنگوآمیزعوشدهواست.واینوبرگهودلوحالوحاضرو

دلویکومجم یۀوشخصذودلوتهرانونگهدالعومذوش د.

اینوبرگهوشاملوپانزدهوتص یروبدینوشرحواست:و)یکو

تص یروازونجف(و»بالگاهوحضرتوامیر«،و)یکوتص یروازوک فه(و

حضرتو »بالگاهو کربال(و ازو تص یرو )پنجو ک فه«،و »مسجدو

یباس«،و»بالگاهوجنابوسیدالشهدا«،و»بیمالخانه«،و»بالگاهو

حر«،و»بالگاهوطفالنومسرم«،و»بالگاهوی ن«،و)یکوتص یروازو

ازوسامرا(و )دووتص یرو »بالگاهوکاظمینویریهوالسالم«،و بغداد(و

»شبیهوبالگاهویسکریّین«،و»سردابۀوحضرتوصاحب«،و)یکو

تص یروازولع(و»بالگاهوشاهویبدالعظیم«،و)یکوتص یروازوقم(و

»بالگاهوحضرتومعص مه«،و)یکوتص یروازونیشاب ل(و»قدمگاهو

حضرتولضا«ووو)یکوتص یروازومشهد(و»بالگاهوحضرتو

لضاویریهوالسالم«و)نک.وجدول(.

باوت جهوبهوتعددوتصاویرودلوبخشوزیالتوکربالوووشعرو

منحصربهوفردعودلومدحوحضرتویباسع،وکهوتاوکن نودلو

جاعودیگرودیدهونشدهواست،ومذوت انواینوبرگهولاوزیالتونامۀو

کربالودانست.ومتنوزیالتونامهوشاملوزیالتووالثو)دلو
بخشومیانذ(ووواشعالو)دلوبخشوپایین،وهشتوست ن(وزیرواست:2

چ نکــهومــاویــزموکربــالوکردیــم
کــردیــم3 خــداو ازو نــصــرتو طربو

بســموهللا مــّدو و
ْ
شــ ق ازو اولو

کردیم4 یصاو خــ دو دســتو کفو دلو

برکندیــم دیــالو وو شــهرو زو دلو

ــم ــردی ک کــربــالو ــزالو ــر ــگ ب لوو

تبــال وو خ یــشو ییــالو وداعو دلو
ــم5 ــردی ــالوک ــرب ــ موک ــر ــظ یـــادوم

زبــان ولدو یاحســینو همگــذو
ــتوکــربــالوکــردیــم6 ــ عودش لووس

لاه بجانــبو لوو نهادیــمو پــسو
ــم7 ــردی ــزلوبــشــ قــهــاوک ــن طــذوم

حضــرت8وشــاهویبدالعظیــمووومعص مــه

ــاوزیــــالتوجـــداجـــداوکــردیــم م

اینونسخهوباومقدمۀومجیدوغالمذوجریسهونسخهوبرگردانوشدهواست:وغالمذو 1.ا

جریسه،ومجیدو)1392(.وچاووشی نامه.وقم:ویطف.

لسموالخطوبرگهودلوبازن یسذولیایتوشدهواست. 2.و

غالمذوجریسه،و1392:و9،وبیتو1. 3.و

4.وچاووشی نامه:واولوازوش قوبسموهللا/و...و)همان:و9،وبیتو2(.

5.وهمان:و9،وبیتو3ووو4.

6.ودلوچاووشی نامه نیامدهواست.

براعواینوبیتوووپنجوبیتوبعدونک.وهمان:و9،وبیتو10-5. 7.و

وهنگاموکتابتوبهواشتباهوافزودهوشده.
ً
8.و»حضرت«وزائدوبرووزنواستووواحتماال
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پاییز - زمستان 13۹7 
]انتشار: پاییز 1399[

ــم ــت نوکردی ــهوبیس ــزلوب ــهومن چ نک

ــاوکــردیــم ــرب ــابووواق ــب ــادواح یـ

بکرمانشــاه لوانو آنجــاو ازو شــبو

ــم ــردی ک اداو ــرهو ــذکـ تـ ــتو ــم ــی ق

ســبزع1 قرعــۀو ]و[و قصــرو لهو دلو

کــردیــم بیحیاو دزدو ازو ــ فو خـ

گشــتیم بخانقیــنو لوانــهو پــسو

کردیم ــاو وف ازو مکثو شبذو ــکو ی

تذکرهوچــذ بــهو صاحبقــرانو پنــجو
ــم2 ــردی ک اداو لاو بــیــ جــهو قـــرضو

لوان لبــاطو قــزل،و وو وانو شــهرو
ــداوکــردیــم3 ــداج ــکوج ــروی ــذوه ط

صاحــب تــاو آمدیــمو الغــرضو
ــم4 ــردیـ ــالتوابـــتـــداوکـ ــ ــزی ــ ب

نقــذ یرــّذو یســکرع،و حســنو

ــم ــردی ــالتوبــشــ قــهــاوک ــ مــاوزیـ

خات نــرا حریمــهو هــمو وو نرجــسو

کردیم وفــاو ازو طــ فو بیکو ــکو ی

گــرمولفتــنوشــدیموتــاوســرداب

ــم کــردی ــاو ــن ث لاو صــاحــبواالمــرو

بعــدولخصــتوازوآنمــکانوشــریف

کردیم کاظمین5و خردو ــ عو س لوو

جــ اد وو تقــّذو وو کاظــمو م ســذو
ــم6 ــردی ک ــاو دیـ قبرۀو لاو دوو ــرو ه

آنــگاه کاظمیــنو حرمــگاهو ازو

ــم ــردی ک ــالو ــرب ک ــراعو ــح ــص ب لوو

فــرات شــطو کنــالو مصیّــبو دلو

کــردیــم ــاو ــهوه ــری گ وو بنشستیمو

کرببــال تشــنهوگانو لــبو ازو

کردیم شــکــ هوهــاو آبو آنو ازو ــاو م

جاراماشتاوهاتسکئیم7

میآئــذ؟ کجــاو ازو فــراتو آبو اعو

ــراومــیــآئــذ؟ نــاصــافوچــرائــذوووچـ

ــین ــکوحس ــبوخش ــاندعوبر ــ دولاونرس خ

میآئذ؟ بــکــربــالو لوو ــهو چ زو ــرو ــگ دی

***
لا مســرمو شــهیدو طفــلو دوو هــرو
ــم8 ــردی ــالتوجــداجــداوک ــ ــاوزی م

وســالم
ّ
چــ نولســیدیمومــاوبتــل

ــم ــردی ــاوک ــن ــرتوب ــ خـــانـــۀوآخـ

گشــتیم کربــالو شــهرو داخــلو

ــم ــردی ــاوک ــاوفـ ــالوبـ ــصـ ــادوانـ ــ ی

چشــموخــ دولاوزوبــالگاهوحســین
کردیم9 پرضیاو خ لشیدو همچ و

یرذواکبــر مرقــدو ســرو بــرو
کردیم10 دیــدهوهــاو زو ــالعو ج و

ْ
ــک اش

لا قاســمو وو حبیــبو وو شــهداو

ــ اوکــردیــم ــاوزیــــالتوبــصــدونـ م

ســرزنانویــاوحســینوحســینوگ یان

کــردیــم کــ چــهوهــاو وو ــازالو ــب ب لوو

یبــاس حضــرتو بپابــ سو پــسو

کردیم بپاو فــغــانو صــدو غمشو وزو

حســین بخیمــهوگاهو آنو ازو بعــدو

ــم ــردی ــالوکـــربـــالوک ــم ــی ــادوب ــ ی

لا قاســمو ن یــروسو حجرــۀو
ــم11 کــردی نالهوهاو بدیدیمو ــ نو چ

دهذواستوازودهستانوخالصه،وبخشومرکزعوشهرستانوقصروشیرین. 1.ا

دلوچاووشی نامهووچنینواست:وپنجقرانوپ لوتذکرهوودادیم/و...و)همان:و9،وبیتو11(. 2.و

براعواینوبیتوووپنجوبیتوبعدونک.وهمان:و9،وبیتو17-12. 3.و

وزنوناقصواست. 4.و

5.وکذا؛وقافیهوندالد.

6.وظ:وتقّذوج اد.وبراعواینوبیتوووسهوبیتوبعدونک.وهمان:و10،وبیتو4-1.

دلوچاووشی نامه اینودووبیتودلوابتداعواینوبخش،وپیشوازوابیاتودیگر،و 7.ا

آمدهواستو)همان:و10،وبیتو5ووو6(:

گذلتاعوآبوفـراتوخـاکویالـموبسـرت نمیشدو بکربالو ایکاشو

ازبهـروحسـینوچـراونسـ زدوجگـرتسـ زدوجگـروحسـینوبـراعوتـ وهنـ ز

براعواینوبیتووودووبیتوبعدونک.وهمان:و10،وبیتو11-9. 8.و

همان:و10،وبیتو12.ودلوط مالوشیعذواینگ نهوآمدهواست:وچشموخ دولاوزوخاکو 9.و

قبروحسین/و...و)مالزلف،و1392:و34(.

10.وبراعواینوبیتوووچهالوبیتوبعدونک.وهمان:و10،وبیتو17-13.

11.واینوبیتودلوچاووشی نامه نیست.ودلوط مالوزیالتذواینگ نهوآمدهواست:و

قاسـم حجرـۀو بدیدیـمو کردیــمچـ نو نالهوهــاو وو بنشســتیمو

)مالزلف،و1392:و34(
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پاییز - زمستان 13۹7 
]انتشار: پاییز 1399[

نجــف بســ عو کربــالو ازو وانگــهو
ــم1 ــردی ــزلوبــشــ قــهــاوک ــن ــّذوم طـ

مــ ال قبّــۀو بدیدیــمو چــ نو
کــردیــم2 ــاو له دلو زو غمهاو جمرهو

نــ ح وو آدمو وو مرتضــذو حضــرتو
کردیم3 ثناو وو مدحتو لاو ســهو هــرو

ک فــه مســجدو مقامــاتو دلو
ــم4 ــردی ــداوک ــتوخـ ــای جــابــجــاوط

مســرموووهانــذووودیگــر5ومختــال
ــم6 ــردی ــالتوجــداجــداوک ــ ــاوزی م

شــهداء بروضــۀو دیگــرو بــالو
ــاوکـــردیـــم7 ــت ــب ــی ــص ــالـــۀووام نـ

دلوبغــلوآنوضریــحوشــشوگ شــه

ــم ــردی ــاوک ــه ــری بــگــرفــتــیــموووگ

یزیــز والدیــنو بهــرو ازو اولو

ــتوازوخـــداوکــردیــم طــرــبولحــم

هــروکــهودلوحــقومــاوبدیهــاوکــرد

ــعــ ضودلوحــقــشودیـــاوکــردیــم ب

اتانحالابص شتن

مــاوســالموازولوضــۀوشــیرخداوآولدهوایــم
آولدهوایــم8 کربالو ازو غبالو وو گردو پرو لوعو

بســکهولخومالیدهوایــموبــرومرقــدوشــاهونجــف
ب عومشکوووینبرووویطروووگالبوآولدهوایم9

ــم ــهیدانودیدهوای ــاهوش ــرتوش ــگاهوحض قتر
ــم10 آولدهوای جنتوسراو آنو ازو گریانذو چشمو

طــ فویبــاسویرــذولاوکردهوایــموازوجــانووودل
آولدهوایــم11 خیمهوگاهو ازو لاو مکهو طــ افو ماو

ــم ــلوبگرفتهوای ــمودلوبغ ــذوکاظ ــدوم س مرق
آولدهوایــم12 چشمهاو بــراعو دلگاهشو خاکو

هـموتقـّذوووهـمونقـذوبـاویسـکرعوط فیدهوایم
ــم13 آولدهوای بجاو ماو لاو بندگذو لسمو ]و[و لاهو

ــراومــاوزیــالتوکردهوایــم مهــدعوصاحبوزمان
ــم14 آولدهوایـ گناهو وو جــرمو ازو آزادعو نامۀو

دلوبیابــانومــاوبســذوجــ لوووجفاهــاودیدهوایــم
آولدهوایــم15 کربالو شهیدو ازو تسبیحو وو مهرو

وقــتولفتــنوبــ دوبــاوماوحالتوشــ قوووشــعف
وقتوبرگشتنودلذوازوغموکبابوآولدهوایــم16

بــردهوب دیــمومــاوبســذوجــرموووگنــهودلوکربــال
آولدهوایــم14 ثــ ابو بالو ی ضو دلو هو

ّ
شکرلر

***
شــکروخــداوکهوتیــرودیاوبروهدفولســید
لوعوســیا]ه[ومــاوبضریحونجفولســید17

هــرومطربــذوکــهودلودلومــاوب دویــکوبیک
ل کشفولسید18 بالگاهوشهو برویرضو

***
بالالهــاوکــنونصیــبوشــیعیانوهروســالها
همونجفوهموکربالوهمومشهدوشاهولضا19

غالمذوجریسه،و1392:و11،وبیتو2؛ومالزلف،و1392:و34. 1.ا

غالمذوجریسه،و1392:و11،وبیتو3. 2.و

اینوبیتودلوچاووشی نامه نیست.ودلوط مالوچنینوآمدهواست:و...و/وهروسهولاو 3.و

قبرۀودیاوکردیمو)مالزلف،و1392:و35(.

غالمذوجریسه،و1392:و11،وبیتو4.ودلوط مالووچنینوآمدهواست:و 4.و

ک فـه مسـجدو زوایـاعو ســنتوووفــرضوخــ دواداوکردیــمدلو

)مالزلف،و1392:و35(

کذا. 5.و

دلو دیگرعو بیتو بیت،و اینو ازو بعدو 5.و بیتو 11،و 1392:و جریسه،و غالمذو 6.و

چاووشی نامه آمدهواست:

صفـدل حیـدلو زو لخصـتو ازونجــفولووبــهوکربــالوکردیــمبعـدو
)همان:و11،وبیتو6(

براعواینوبیتوووسهوبیتوبعدونک.وهمان:و11،وبیتو10-7. 7.و

8.وهمان:و15،وبیتو17؛ومالزلف،و1392:و36.

کذا؛وقافیهومعی ب.ونیزونک.وغالمذوجریسه،و1392:و15،وبیتو18.ودلوط مالو 9.و

زیالتذ:و...و/وب عوینبروازویرذومرتضذوآولدهوایمو)مالزلف،و1392:و36(.

10.ادلوچاووشی نامه اینوبیتوچنینوآمدهواست:و...و/وچشموگریانذوازوآنوماتموسراو

آولدهوایمو)غالمذوجریسه،و1392:و16،وبیتو1(ووودلوط مالوبهواینوشکل:و...و/وچشمو

پرخ نذوازوآنوجنتوسراوآولدهوایمو)مالزلف،و1392:و36(.

11.وکذا؛وقافیهومعی ب.وغالمذوجریسه،و1392:و16،وبیتو2؛ومالزلف،و1392:و36.

12.وغالمذوجریسه،و1392:و16،وبیتو3.ودلوط مالوچنینوآمدهواست:و...و/وخاکو

دلگاهشوبراعوت تیاوآولدهوایمو)مالزلف،و1392:و36(.

13.وبراعواینوبیتوووبیتوبعدونک.وغالمذوجریسه،و1392:و16،وبیتو4ووو5.

14.وکذا؛وقافیهومعی ب.

15.وهمان:و16،وبیتو6.ودلوط مالواینوسهوبیتوآمدهواست،وباوتفاوتودلوبیتوآخر:و

دلوبیابانوازویربوج لوووجفاهاودیدهوایمو/و...و)مالزلف،و1392:و36(.

16.وکذا؛وقافیهومعی ب.وبراعواینوبیتوووبیتوبعدونک.وغالمذوجریسه،و1392:و

16،وبیتو7ووو8.

17.ومالزلف،و1392:و36.واینودووبیتودلوچاووشی نامهونیست.

َشف«وخ اندهواست.
َ
و»ک

ً
18.وکذا؛وظاهرا

19.ومالزلف،و1392:و36.ودلوچاووشی نامه دلوبخشو»سفرنامۀومشهدومقدس«:و

بالالهاوکنونصیبودوستانوسالودگرو/و...و)غالمذوجریسه،و1392:و7،وبیتو14(.
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پاییز - زمستان 13۹7 
]انتشار: پاییز 1399[

قریدهامراگریبتاحضصراعباس1

ــدل ــریفوزادۀوحی ــافوش ــقوزواوص ــ واعونط بگ

کهوازومدحشوشدهویاجز،ونهوت وبلوازوت وباالتر

زوخ لشــیدوجمالــشوگــ ،وازوآنقــدولســایشوگــ 

ان ل ش دو منو قربو کهو گ و کمالشو وو آدابو زو

بــروزوجنــگودادشوخامــسوآلویبــاومنصــب

لشکر ســپــهوســااللعو سقایذ،و وو یــرــمــدالعو

بــدادوآنشــاهویثــربوهیفــدهومنصــبوزولطــفوحــق

اژدلدل ــ لو پ آنو بنذوهاشم«لقبو ــاهو »م ــآنو ب

ــت ــ وانداخ ــانویم ــ دولاوبدام ــدوووخ ــکینهوآم س

اصفر منو لخسالو شدهو یّم 2و تشنگذو ازو بگفتو

ــت ــدلوآنوحال ــدواوولاوان ــنیدوآنوکالمووودی چــ وبش

نــاموآول یباسو ژیــانو شیرو چ نو برجستو جاو زو

آلم آبو تــ و بهــرو ازو الحــالو میــرومو بگفتــاو

محضر ایــنو دلو شیریرنراو آبو نیالمو تاو نیایمو

بیامــدوپیــشوســرطانوغریبــانوگفــتوایمــ ال

محشر صفو ــدلو ان فتادو اکن نو منو یرمدالعو

ســکنیهوالعطشوگ یــانووواصغــروازویطــشودلوغــش

بر وو بحرو ــشــاهو ای دشمنمو جــهــادو اینو ــدهو ب

ــا ــگوام ــدالع3واینوجن ــانون ــاهومظر م ــاوش بگفت

پیغمبر آلو ــراعو بـ آبــذو ــنو ک تحصیلو بــروو

فکنــدوآنــدمویرمــدالولشــیدوشــاهومظر مــان

بدوششومشکوووزدوب سهوبدستوووپاعوآنسرول

لوانوشدوجانبومیدانوچ نوشیروخشمگینوغّران
صف فولشکروخ نخ لولاوبدلیدوهمچ نوحیدلوصفدل4

ــرا ــانوآبووومشکش ــمندشولاومی ــدموس ــدوآن بران

تر بچشمو پشتشو برو افکندو آبو زو پرو نم دعو

زوســ زوتشــنگذومذوخ اســتوقــدلعوآبوآشــامد

پیغمبر سبطو خشکو لبهاعو ازو ــدو آم بــیــادشو

نخــ لدوآنوآبوبیــرونوآمــدوازودلیــاولــبویطشــان

خیبر حــالبو همچ نو آنق مو برو حمرهو نم دهو

1.ااینوبخشودلوچاووشی نامه ووط مالوزیالتذونیامدهواست.

2.ودلواصلوتشدیدودالد.

3.واصل:وندادع.

کذا؛ووزنومخدوشواست. 5.اظ:وپرسذ.4.و

حکیــموبــنوطفیلوآنــدموبهوپشــتونخرهوشــدوپنهان

سرول آنو بــازوعو برو شمشیرو بزدو وو کردو کمینو

نیندیشــیدوازوقطــعویمینــشوازووفــاوآنشــه

کافر آنفرقۀو باو جنگو نم دعو چپو بدستو

هروآنکسولاوکهوبروفرقشوزدعوازوخشــموشمشــیرع

تر خیالو مثلو شدعو مرکبو وو لاکبو آنو دونیمو

دلوآنــدموظالمذودســتوچپــشولاوقطعوکــردوازوکین

نهوخ فذوازوخداوکردووونهوشرموازولوعوپیغمبر

بیامــدوتیــرعوازودشــمنوبمشــکوآبوآنشــهولیخت

ازواینوس داوزوچشموشیعهوخ نوجالیستوتاومحشر

ازوایــنوســ زودلــموکانــدلوچنیــنواحــ الومرع نــذ

حیدل؟« ــزادۀو ای شدو چهو بازویتو »زولو بگفتاو

بگفــتوانــدلوج ابــشوحضــرتویبــاسوایمرع ن

چهوگ یمودلوج ابتوچ نوندالمودستودلوپیکر؟

دلوآن قتــذوکــهودســتذوداشــتموکــردعوفــرالوازومن

چ ودیدعوضربوبازویموچهوپرسم5واعوسگوابتر

بگفتــاودســتوتــ وک وشــدوجــدا،ودســتموبجاوباشــد

سر برو شاهراو کینو لهو ازو یم دعو ضربو بزدو

فتــادوازوصــدلوزیــنوانــدلوزمیــنوســقاعومظر مان

شهپر ماجراو زینو لاو جبریلو س ختذو هماناو

ــا ــقویکت ــه[ولاهوخال ــهو]ب زوجــانوبگذشــتومردان

]...[ خ دو زوالو شافعو ازو ش دو محشرو دلو کهو

ــذولواقوصحــنواینشــهولا ازوآنســتوآنکــهومذوبین

بهتر بــ دو جنتو ازو هو
ّ
بالر ــد،و زن جنتو ازو دمو

شــ عوچــ نودلوحــرموداخل،وگناهانتوشــ دوباطل

داول خالقو لطفو زو ــازل،و ن بت و لحمتو ش دو

دوومطرــبولاونخ اهــدوگــیّداذاوــصوازوآنشــهوجــز

ک ثر ازو سیرابشو کندو آنگهو وو گــردد،و شفیعشو
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پاییز - زمستان 13۹7 
]انتشار: پاییز 1399[

 مشهد نیشابور ري قم سامرا بغداد کربال کوفه نجف مدینه مکه سند
 5 1 2 1 1 1 5 1 1 3 2 طومار زیارتی از مکه تا مدینه

 17 - - - 1 1 2 - 1 1 - عبرگ زیارتی امام رضاتک
 1 1 1 1 2 1 6 1 1 - - برگ زیارتی کربالتک

جدول.اتعدادوم ض یاتومخترفودلوتصاویروسهوتکوبرگوتص یرعوچاپذ 




