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پقدپه

یادب دهاعوزیالتذوازودیربازوباوهدفواثباتوزیالت،وچهوبهوشکلو

شخصذوووچهوبهوشکلونیابتذ،ودلاماکنوزیالتذوادیانومخترفو

بهوفروشومذولفتهواست.وگرچهواینوسنتوهمچنانودلوقالبو

یکسوووکالتوپستالووج دودالد،وولذواهمیتوخ دولاوکمووبیشو

ازودستودادهووودلوحدویکویادگالعوتنزلوکردهواست.واینو

برگهوهایذو ب دهواند؛و فناپذیرو بسیالو یادب دهاعوچاپذوووخطذو

وتاخ لدهویاول لهوشدهودلوفضاعوهاعو
ً
مجزا،وبدونوحفاظوووغالبا

دلبسته،وآمادۀوهروگ نهوتخریبوووآسیبوحشراتوووج ندگان.و

اینویادب دها،وبرخالفوکتابوهاعوچاپوسنگذوکهودلومیانودوو

دفۀوجردوحفاظتومذوشدند،وبهودلیلوشکنندهوووآسیبوپذیروب دنو

بهوسریتوازوبینومذولفتندووواکن نوبسیالونادلوووکمیابوهستند.و

گ اهذونامهوهاعو وو زیالتونامهوهاو معدودو میانو دلو

چاپذ،و زیالتذو گ اهذونامۀو کاملوترینو شایدو شناسایذوشده،و

ط مالوگ اهذوازومکهوتاومشهدالرضاواستوکهوت سطوالریشو

مالزلفوشناسایذوووطذومقالۀومفصرذومعرفذوشدهواست.1ووعو

دلواینومقالهوتالیخچۀومبس طذوازودیگروط مالهاعوزیالتذو

چاپذوالائهودادهواست.وبخشوزیالتوامامولضاعودلواینوط مال،و

شاملوتصاویروبالگاهوحضرتولضاع،وسینذوزهر،وچهلوچراغ،و

سقاخانه،ونقالهوخانه،وبیمالخانهووونیزوآشپزخانۀوحضرتواست.و

دلواینومقالهوبهوچندوگ اهذوتکوبرگوچاپذودیگر،وبهوخص صو

وو زفرهواع2و لجایذو محمدحسینو ت سطو یکذو کهو گ اهذو دوو

دیگرعوت سطوجابرویناصرع3ومعرفذوشده،واشالهوشدهواست.و

باواینوحالواکثرواینواسنادوچاپذ،وگ اهذوهاعوحجوهستندووو

التباطذوباوزیالتومرقدواماموهشتمعوندالند.ومالزلفوبهویکو

گ اهذوچاپذوزیالتوامامولضاعواشالهومذوکندوکهوحاوعواشعالو

متأخرو تالیخذو باو ولذو برلسذ،و م لدو سندو مشابهِو تصاویرو وو

)1372ق/و1331ش/و1955م(واست.ویکوچاووشذونامۀومفصلوکهو

بهوص لتودفترچهوبهوتالیخو1358ق/و1318ش/و1939مومنتشرو

شدهوت سطودوستویزیزمومجیدوغالمذوجریسه،ودلوقالبوکتابو

ووبهوشکلونسخهوبرگردان،ومعرفذوشدهواست.4واینونسخهوشایدو

بیشترینوشباهتوووقرابتولاوبهولحاظومتنذوباوتکوبرگوم لدو

برلسذوداشتهوباشد.واینونسخۀوچاپذودالاعوتص یرعوازوامامو

حسینعوووحضرتویرذواصغرعواست.ولس لوجعفریانونیزودلو

کتابونگارونگارهوبهوتصاویرونسخوخطذوازومراسموحجووواماکنو

زیالتذوشیعیانوپرداختهواست.5و

پعگفح  ثگ

تکوبرگوحاضرودالاعوابعادو34/1و×و44/2وس.مواستوووبهو

شی ۀوچاپوسنگذومنتشروشدهواست.ونیمذوازوفضاعوسندوبهو

تص یرووونیمذوبهوچاووشذونامهواختصاصودالد.وتصاویروبهو

لضاع،و امامو زندگذو ازو صحنهوهایذو شیعیان،و متبرکۀو بقاعو

بخشوهایذوازوحرموامامولضاعووومتنونیزواشعالعوباواوزانووو

سندو است.و شیعیانو هشتمو امامو منقبتو دلو مخترفو ق افذو
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تالیخوندالدوولذودلوزمانومرمت،ودلوزیروحاشیۀومرمتوشدۀوآنو

یبالتو»بتالیخوی موشنبهو10ولموزانو]لمضان[و1323«،ومطابقو

باو17وآبانو1274ووو8ون امبرو1905،وشناسایذوشدهواست.1و

تصاویگ

آنو دلو کهو ترسیموشده،و مجزاو تص یرو تصاویرو24و دلوبخشو

بهوترتیبوبهواماکنوووح ادثوزیروپرداختهوشدهواست:

گنبدوبالگاهوحضر]تولس ل؟[؛. 1

]حرم[وکاظمینویریهوالسالم؛. 2

]حرموحضرتوسو[ویدالشهدا؛. 3

]حرم[وحضرتواب الفضل؛. 4

]حرم[وحضرتوامیرالمؤمنین؛. 5

]حرم[وحضرتوصاحبواالمر؛. 6

]حرم[وبرادلوحضر]ت[و...؛. 7

...؛. 8

مسجدوگ هرشاه؛2و. 9

]معجزۀوامامولضاع[؛3و. 10

سقاخانه؛. 11

]کفشوکن[؛. 12

گنبدومن لوالسرطانو]یرذوبن[وم سذوالرضاع،و. 13

حرموضریحومطهروالسرطانو]یرذوبنوم سذوالو[ورضاع؛و. 14

...؛. 15

سنگوچهالپایه؛. 16

...؛. 17

سینذو]زهر[؛. 18

]سایت[؛. 19

نقالخانه؛. 20

]سقاخانه؟[؛. 21

]قدمگاه[؛. 22

]ضمانتوآه [؛4و. 23

]زهرودادنومأم نوبهوامامولضاع[.5. 24

پتن

اشعالومتنودلوششوست نودهومصریذوبهوشکلوچریپاوکتابتو

شدهواست.6و

هوشـــدونصیبـــمومرقـــدوشـــاهولضـــا
ّ
شـــکرلر

)1/7( لضــاو شــاهو مرقدو ازو بهشتو ــ عو ب یافتمو

یوالجــالل کریــمو خدا[ونــدو ت فیقــمو ]دادو

)2/7( طالو ــ انو ای خــاکو ــردمو ک چو[وشمو ]ت تیاعو

ــردوووزن ــذوازوم ــالانوجمرگ ــا[عوی ــذوج ــ دوخال ]ب

)3/7( م سذوالو[ورضاو یرذو سرطانو کعبۀو حریمو ]دلو

ــدوازوبهشــت ــادموآ[م ــجدوی ــ نوبمس ــادموچ ــاونه ]پ

)4/7( العالو جناتو قصرو برو شرفو دالدو اوو صحنو

ادب لوعو ازو لفتــمو چشــموگریان،و یکرگ یــان،و
ــدا7 گ ]و[و ــاهو شـ ...و کــفــشوکــنو ــانو ــی م ــاو ت

1.واینوسندوکهودلواثرومرمتوهاعوغیراص لذووونگهدالعونامناسبوبهوشدتوآسیبو
دیدهوب د،وبهولطفوآقاعون شادولکنذوووتیمومرمِتوکتابخانۀومرکومرمتوگردیدووو

اکن نودلویکومجم یۀوخص صذودلوتهرانونگهدالعومذوش د.
2.وگ هرشادوصحیحواست.

3.ودلوزمانذوکهوامامولضاعوولذویهدومأم نوب د،وخشکسالذوشدووومأم نوازوامامو
دلخ استوکردوکهوبراعوبالیدنوبالانودیاوکنند.وایشانوبهوهمراهویدۀوکثیرعوبهوصحراو
لفتندووودیاوکردندوووبالانوبالیدنوگرفت.وفردعوبهومأم نوگفتوکهوباواینوکالوایمانو
مردموبهواماموافزونوووبیعتوایشانوباوشماوسستومذوش د،وپسومنوامامولاودلومقابلو
چشمومردموخ الوووشرمسالومذوکنموکهوایتقادوبهوایشانوق تونگیرد.ووعودلوبرابرو
جمع،وامامولاوبهوسخرهومذوگیردوکهواینودیاعوشماونب دوکهوبایثوبالشوبالانوشد،و
برکهوبذوشکوتأثیرودیاعوافرادودیگرعوکهوباوشماوبهودشتوآمدندووودیاووونمازو
خ اندندوب دهواست؛وبراعواثباتومستجابوالدی هوب دنوخ دودیاوکنیدوکهوتصاویرو
شیروکهوبروپردهونقشوشدهواند،وزندهوش ندووومراوپالهوپالهوکنند.واماموبهونق شوپردهو
نابکالولاومذودلند.ودلومیانو آنودوونقشوشیروزندهوشدهووومردو اشالهومذوکندووو
کتابوهاعوچاپوسنگذواینوداستانودلوکتابوهایذوچ نوجامع المعجزات )1271ق/و
1855م(ووواخبارنامه )1267ق/و1850م(وآمدهواست.وبراعونسخهوبرگردانواخبارنامه نک.و

مالزلف،والریشووـوپگاهوخدیشو)1380(.واخبارنامه.وتهران:وچشمه.

4.واینوداستانوکهودلومنابعومعتبروبهوآنواشالهونشده،وازواینوقرالواستوکهولوزعو
آه یذوازودستوصیادعومذوگریزدوووبهونزدوامامولضاعوپناهومذوبرد.واماموبراعوخریدو
آه وقیمتذوپیشنهادومذودهدوکهوصیادونمذوپذیرد.وپسوآه وبهوزبانوآدمذوزادوسخنو
مذوگ یدوووفرصتذوبراعوشیرودادنوبهوفرزندانشومذوطربد.واماموآه ولاوضمانتو
مذوکندوووآه ونیزوپسوازوشیرودادنوبهوفرزندانوبازمذوگردد.وصیادوکهوتازهوامامولاو
شناختهوازوکالوخ دوپشیمانواستوووآه ولاوآزادومذوکند.واینوداستانوووتص یروآنو

دلوکتابوهاعوچاپوسنگذوشناسایذونشدهواست.
5.وبناوبهولوایاتودلوتالیخوسذوصفرو203ق/و818مومأم نوباوتعالفوانگ لویاوانالعو
کهوباودستوزهرآگینوخادمشومسم موشدهوب د،وامامولضاعولاوبهوشهادتومذولساند.و
اینوداستانوووتص یرشودلوکتابوهاعومخترفوچاپوسنگذوازوجمرهوطوفان البکاءو
قابلوشناسایذواست.وبراعواطالیاتوبیشتروبنگریدوبه:وب یلع،ویرذو)1390(.وچهل 
طوفان.وتهران:ومرکزواسناد،وکتابخانهوووم زۀومجرسوش لاعواسالمذ:و449-444.
6.وتکوبرگوحاضرونسخۀواساسووونسخۀوچاووشی نامۀ سفر به مشهد مقدس و 
کربالی معلی و عتبات عالیاتو)غالمذوجریسه،و1392(وبهوین انونسخهوبدلودلونظرو
گرفتهوشدهواست.وافتادگذوهاوبرواساسونسخهوبدلوتکمیلوشده،وشمالۀوصفحهووو
بیتونسخهوبدلودلوپرانتزوبراعوابیاتویکسانوآمدهوووبهواختالفاتوابیاتونیزودلو

پان یسواشالهوشدهواست.
7.ویکرگ یان،ودیدهوگریان،وتاومیانوکفشکن/وپاونهادم،واشکوجالعوشدومراوازودیدهوهاو)5/7(.
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حضرتســت آنو ســقاخانۀو کــهو اولو دلو بــرو
1)6/7( و بیما]ل[هاستو شربتو میانشو دلو ک ثرو آبو

هــروکــهوزان2وویــکوجــامون شــدودلدواووز]ا[یــلوشــ د

)7/7( شفاستو لاو اوو جهانو طبیبانو ]و[و حکیمانو ازو

طال3 نخلو چ نو نزدیکو ازو دیدمو چهرچراغذو

)8/7( دیدهوهاو ازو زمینو برو اشکولیزان،و س زان،و لیکو

بــالوزن بــدولشو پروانــهو ماننــدو دوســتانو

مسا صبحو زالعوکــنــان،و برسرزنان،و زنو ]و[و مردو

ســینیئذودیــدموکــهوبــرودیــ الوآنجــاونصــبوهســت

)9/7( واحسرتاو لا،و شاهو ــدو دادن انگ لو دلو زهرو

مجیــد قــرآنو لــ حو دالالحفاظــشو آنو انــدلو

)10/7( ازوطالو پهر عوهموسرل حوهرویکو دلو چیدهو

حقنــد یک گ یــانو دلو خ شوصــداو مقریــانو

گردستهوها ــرو س ــرو ب لاو خــداو یکــرو میکنندو

ــح ــکوضری ــهونزدی ــموب ــرم؛ولفت ــادمودلوح ــاونه پ

)11/7( صفاو جانراو ]و[و دلو دادمو ]و[و ب سیدمو لاو قفلو

دلوزیالت]نامــه[وخ انــدنوســعذوکــردموهــروطــرف

کربال شهیدو بــهــرو ــرو س پــشــتو دلو ســیّــمــاو

همسایگان دگرو ]و[و ق مانو ]و[و حقدالانو حقو

دیا4و ــردمو ک زنو ]و[و مــردو ازو لاو جمرهو والــدیــنو

ــم ــرولیخت ــروس ــاکوب ــردم،وخ ــهوک ــتم،ونال دولوگش

دغا مــأمــ نو ظرمو ]از[و ــاه،و ش غریبذوهاعو ازو

دگــر ســالو دوســتانو نصیــبو کــنو بالالهــاو

)14/7( لضاو شاهو مشهدو همو کربال،و همو نجف،و همو

  

لض انســت بــاغو ســ عو دلــتو آلزوعو گــرو

خراسانست5و دلو فـــردوسو جنتو ــهو ک بیاو

خصــ صومشــهدوســرطانومشــرقو]و[ومغــرب

ــت6و ــانواس ــب ــری ــهوغ ــاموش ــق ــام،وم ــق ــم ــهوآن ک

ــد ــهولون ــهومک ــانوب ــراوحاجی ــهوچ ــم7ووک تعجب

)16/7( استو ایمانو لکنو مهو سنگذو زائــرو ش ندو

]اگــروچــهوخانــۀوســنگذوشــدهوزیالتـ[ـــگاه

)17/7( یمرانستو یرذو ــ د)؟([و وج زو ]شرافتشو

گفــت ت انــمو ایــن...و ضریــحو

یزدانست شیرو بچهو یکذو ــرخــ الهو شــی ــهو ک

ــد ــهومذوگ ین ــانوک ــراودلوجه ــسواســتوم ــنوب همی

ایشانست ــانو ــت آس ازو سگذو کمترینو ــهو ک

  

تــر بدیــدۀو بــروو دلآیــذو لواقو دلو چــهو

حجر ــمو هـ ــرو بـ بـــــــرخ...و لخو بـــمـــالو

کــهونســبتوحجــروکعبــه...وازوســنگواســت

است فرسنگو ــزالو ه ــصــ لت[و ]ب تــاو یشقو زو

  

ازویــربوشــاهوغریبــذولووبــهوکنعــانوآمــده

ــده آم بمهمانو شــاهــذو چنینو لاو بیتذو ــلو اه

ی ســفذوازومصــروخ بــانولووبکنعــانوآمــده8

آمده مرجانو ]و[و لعلو ــتو والی بحرو ازو لعو
ُ
د

ســنگوبــروتعظیــمواووازوکــ هوغرطــانوآمــده

ــده ــانوآم ــراس ــروســالموحــضــرتو]شـــاه[وخ ب

ضامــنوآهــ وشــدو]و[وصیــادولاومغمــ نونکــرد

الرضا9و م سذو یرذو ــنو دی امــامو هفتمو قبرۀو

  

طــ س شاهنشــهو دوســتانو شــیعۀو اعو

ــم ــی ــذوآی م ــاو ــج ک ازو ــهو کـ ــاو ــم ش ــدو ــیـ دانـ

]و[وخــروش بافغــانو بربــلوشــ لدیدهو چــ نو

ــم ــی ــذوآی م الــغــربــاو غـــریـــبو ــ فو ــ ط ازو

 لتماس رعا

1.ودلوچاووشی نامهوانتهاعواینوبیتوووبیتوپسینو»است«ونیامدهواست.
2.وچاووشی نامه:وزو.

3.وچاووشی نامه:ونخلوبهشت.
4. دلوزیالتونامهوخ اندنوبازوآولدموبیاد/وحقوووحقدالانوووق موووخ یشوهمو

همسایهوهاو)12/7(.

5. بیاوکهوجنتوفردوسودلوخراسانست/وکهوآنومقام،ومقاموشهوخراسانستو)15/7(.
6.وش ندوزائروسرطانومشرقووومغرب/وکهوشیرخ اله،ویکذوبچهوشیرویزدانستو)1/8(.

7.وچاووشی نامه:وبحیرتم.
8.وی سفذوازومصروخ بانودلوخراسانوآمده/وسنگوبروتعظیمواووازوک هوغرطانوآمدهو)2/8(.

9.وقبرۀوهفتموامامودینویرذوم سذوالرضا/وازویربوشاهوغریبذوازوخراسانوآمدهو)3/8(.
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دورۀ دوم، سال نهم

 شامرۀ پنجم و ششم
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