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واتيکـان و   و از سـفر رم  ، گزارشياول هضميم
 بخش سـوم، سـفر چـين    ،)۱۹۳ـ۱۰۹ص(ا ايتالي

از  ، گزارشــيش چهــارمو بخــ) ۳۱۱ــ ۱۹۷ص(
ــره   ــج و عم ــفر ح ــدين س ــ۳۱۵ص( چن ) ۳۵۱ـ

 حجــه ذيدر  را او ســفر خــود. نويســنده اســت
کرده  گزارش . ق۱۴۱۳ و ۱۴۱۲و شعبان  ۱۴۰۲

دوران  درنخسـت او  سـفر   کـه  اينو با توجه به 
ــا ايــران رخ دادهتحميلــي جنــگ  ــه ، عــراق ب ب

ديگـر کشـورهاي   در عربستان و بازتاب جنگ 
  .تجهان پرداخته اس

پـرداختن   ،هاي اين سفرنامه از ديگر ويژگي
ايـران و  معاصـر  اجتمـاعي   ـ   به مسـائل سياسـي  

ــان ــه ( جهــ ــراي نمونــ ــ۳۲۱ص: بــ و  )۳۲۲ـــ
و مسئوالن حـج   حاجيانشناسي رفتاري  آسيب

  )۳۲۶ص :براي نمونه( .است
ــميمه ــاب ض ــفرنامهدوم کت ــرادر   ، س ــج ب ح

 زاده( محمـد جـواد حجتـي کرمـاني     ،نويسنده
ــت.) ش۱۳۱۱ کــه او نيــز از پژوهشــگران    اس

در ايـن ضـميمه، شـرح    . شگاه استحوزه و دان
م ، ششـ ٭جمعه خونيندر  حاجيانکشتار  واقعه

ــه  ذي ــش  .) ش۱۳۶۶( .ق۱۴۰۷حج ــه بخ در س
 فاجعـه  پيامدهايو علل و  ها، نقل شده، ها ديده

جزئيـات  بيان دقيق  .آمده است) ۴۲۱ـ۳۵۵ص(
 ي وهمانند شمار تلفات زائران ايران رخداداين 

آمار کشـور   بر پايهغير ايراني و پليس سعودي 
از  ،ايـران  در آن بازتـاب  و) ۳۷۲ص( عربستان
  .است گزارش  هاي اين ويژگي

با مقدمه فريده حجتـي کرمـاني    اسفار اربعه
منتشر شده  .ش۱۳۸۰ير به سال در انتشارات کو

  .است

  منابع �

محمـد شـريف رازي، قـم،     :گنجينه دانشمندان

  .ش١٣٥٤، چاپخانه پيروز

  سيد حامد موسوي

���

 نوشـته ميـر حامـد    :... االنوار اسفار

ــدي از  ــابوري هن ــوي نيش ــين موس  حس

  بزرگ شيعه دانشوران 

 ضـل األسـفار  فنوار في ذکر ااسفار اال کتاب
 يسنده بـه زبـان عربـ   يحج و عتبات نو هسفرنام

 بـا  و يبـ يج قطع ، درياست که به صورت خط
 يونْهـ کْلَ هرشـ  هيناصر هکتابخان در ۳۰۸ هشمار
ــ ينگهــدار هنــد در قطــع  يريتصــو. شــود يم
 مرکـز  هکتابخانـ  درياد شده  نسخه ازز ين يرحل
 در کــه اســت موجــود قــم در حــج قــاتيتحق

ه شــد گيــري بهــره آن از حاضــر همقالــ نيتــدو
 ييشناسـا  يخطـ  هنسخ تنها در کتاب نام. است
ــ اســفاراالنوار ،شــده  االســفار افضــل ذکــر يف

 وقـائع  عـن  االنـوار  سفارابا عنوان  برخي .است

 و يــةالمک الرحلــةعنــوان بــا  يــا االســفار افضــل

 ةاالئمـ  ارةيـ ز و تيبال حج يف ةيالسفر السوانح
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  .اند اد کردهياز آن  ١السالم هميعل
ــم ــ  ري ــد حس ــ يحام ــن س ــدين ب ــ د محم ي قل

ــ۱۲۴۶( ــوراناز  .)ق۱۳۰۶ـ ــدار دانش ــد،  نام هن
 به مير حامداش ابوالظفر و  هيو کن ينامش مهد

در  .ق۱۲۴۶ بـه سـال   يو ٢.است مشهورحسين 
ات را از يـ ادبهمان جا و  زاده شدهند  يلکنهو

پـس از   فراگرفـت و  عبـاس  د محمـد يسـ  يمفت
 و کالم نـزد پـدرش   دانش مقدمات وآموختن 

د ي، فقـه و اصـول را از سـ   يد محمد قليس يمفت
ــ يحســ ــدار عل ــن دل حکمــت و و ، ينقــو ين ب

ــول ــ معق ــيرا از س ــ  يد مرتض ــن س ــد يب د محم
   ٣.تخآمو

حامـد   ريم نياکان از الدين شرف ديس موالنا
 رانيـ ورش دوم مغوالن بـه ا ي رويداد در حسين

 خراسان از .ق۶۵۴سال به  خان هالکو به دست
 اقامـت  نتـور کَ هقصـب  در و رفـت  هندوسـتان  به

 يشابورين سادات از ينسل ،بيترت نيبد و کرد
ن و يسراج حس يو نادربرا ٤.د آمدپدي هند در

 ن و ذاکـر يحس ن و فرزندانش ناصرياعجاز حس
  ين و دارايـــددانشـــوران  ز همـــهيـــن نيحســـ

  ن خانـدان کـه نسـبش   يـ ا ٥.اند آثار فراوان بوده
ــه ملقــب محــروق، محمــد ديســ امــامزاده بــه   ب

 7کـاظم  يموسـ  بـن  حمزة نوادگان از يمهد
                                                                       

  .٣٨١، ص٤؛ اعيان الشيعه، ج٦٠، ص٢الذريعه، ج .١

  .۴۶۶مرآة الکتب، ص. ٢

  .۳۴۷، ص۱۳الشيعه، ج  طبقات اعالم. ٣

  .»مقدمه«، ۲۱-۲۰عبقات االنوار، ص. ٤

  .۱۳۴-۱۳۲مير حامد حسين، ص. ٥

 اي کتابخانـه . ق، از آغاز سـده سـيزدهم   ٦رسد يم
دها بـه  بزرگ را در لکنهو بنيان گذاشـتند کـه بعـ   

 ۰۰۰/۳۰بـيش از   اکنـون  شـد و  مشـهور » ناصريه«
  ٧.عنوان کتاب خطي و چاپي نفيس در خود دارد

ــم ار در يبســ ييهــا نگاشــتهن يحســ ر حامــدي
 دارد کـه ... و ي، ادبـ ي، کالميموضوعات فقه

ستقصاء االفقـه ( الغراءالشريعة  ،)رديه( فحاما(، 
 شـوارق النصـوص   و) يشعر فارس( شمع و دمع

ن يتـر  او را از بـزرگ  ٨.انـد  آن جمله از )کالم(
ــان و ــوران  متکلم ــدانش ــاز ســد يش  هعه در آغ

شتر بـه  يب ي اواند و نامدار دانسته ٩.ق چهاردهم
امامـة   عبقـات االنـوار فـي   ش کتاب نگار سبب 

را کـه   عبقات االنـوار  يو. استالطهار االئمة ا
عه در ين کتـاب شـ  يتـر  بزرگ الغديرش از يتا پ

ــاع از امامــت و وال ــدف ــوده و ١٠تي نويســنده  ب
در  ،١١ز فراوان از آن بهـره بـرده اسـت   ين الغدير

 ضـد بـر  نوشـت کـه    اثناعشريهتحفة رد کتاب 
 يز دهلـــويعبـــدالعز يمولــو  هعه و نوشـــتيشــ 

 ،عبقــاتتشــار پــس از ان ١٢.اســت .)ق۱۲۳۹.م(
                                                                       

  .۱۴۳، ص۱۱، جدائرة المعارف تشيع. ٦

، ۲؛ صــحيفة المکتبــه، ش۱۵۱-۱۵۰، ص۱نفحــات االزهــار، ج. ٧

، گـزارش سـفر   »عرض موجز عن الجمهورية الهنديه«، ۱۷ص

  .ق۱۳۸۰عالمه اميني به هند در سال 

ــيعه، ج . ٨ ــالم الش ــات اع ــب،  ۳۴۹-۳۴۸، ص۱۳طبق ــرآة الکت ؛ م

  .۲۴۰، ص۱۴؛ الذريعه، ج۴۶۹ص

  .۳۴۷، ص۱۳طبقات اعالم الشيعه، ج. ٩

  .۳۴۸، ص۱۳طبقات اعالم الشيعه، ج. ١٠

  .۱۵۷، ص۱الغدير، ج. ١١

  .۷عبقات االنوار، ص. ١٢
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 رزا محمديو مراجع بزرگ همچون م دانشوران
رزا يـ ، حـاج م )بـزرگ  يرزايـ م( يرازيحسن ش

 ينادرن مازنـ يعابـد ال  زينخ يشو ، ين نوريحس
بـر  هـايي   نامـه  سـتايش کردند و  قدردانياز آن 

در  سـرانجام  نيحسـ  مير حامـد  ١.کتاب نوشتند
در لکنهــو درگذشــت و در  .ق۱۳۰۶صــفر  ۱۸
سـپرده  خاك به » غفران مآب«خودش  يهنيحس
   ٢.شد

با بـرادرش اعجـاز    .ق۱۲۸۲ به سالسنده ينو
ن فرزنــد ياش کرامــت حســ ن، بــرادرزادهيحســ

گر به حج يد گروهيو ) ۳۲۵ص(ن يسراج حس
 ۳۸۰سفر خود را در حـدود   رخدادهايرفته و 

ــت  ــته اس ــفحه نگاش ــه  يو. ص ــاک  آندر  گوي
، در بوده عبقات االنوارش نگار در حال  روزها

يــافتن و  يبــرا يچ فرصــتيز از هــيــن ســفر نيــا
از خـود  يـ ها و مطالب مـورد ن  کتاب گردآوري

ــب  يا مــدهده و بخــش عيچشــم نپوشــ از مطال
ــه شــرح ايــســفرنامه را ن وجوهــا  ن جســتيــز ب

 يهـا  رد و بدل شدن نامه. اختصاص داده است
ــراوان  ــاف ان، يســنده و دوســتان و آشــناين نومي

ــر  ــر ص ــار نظ ــاره يح وياظه ــ درب ــراد  يبرخ اف
ــهور ــ مش ــرح د ي ــناخته، ش ــا ناش ــا يدارهاي ش ب

 يو مســئوالن شــهرها و کشــورها   دانشــوران
او از وضـع  سـودمند   ايهـ  گزارش وگوناگون 

                                                                       

  .۱۴۲مير حامد حسين، ص. ١

ــيعه، ج . ٢ ــان الش ــيع،   ۳۸۱، ص۴اعي ــارف تش ــرة المع  ،١١ج؛ دائ

  .»عبقات االنوار«، ۱۴۴ص

هنــد، حجــاز،  يهــا يهــا و کتابفروشــ کتابخانــه
مهم ساخته  ين سفرنامه اثريران، از ايعراق و ا

  . است
ســـنده ينشـــده و نو يبنـــد ســـفرنامه فصـــل

ز يخ هــر روز متمــايش را بــا تــاريهــا ادداشــتي
بخـش  چهـار   را به اين اثرتوان  يم .کرده است
 قســمتو عتبــات  ،ر حجــاز، حجــازيهنــد، مســ

ــرد ــنده . ک ــنويس ــت  از  يدر بعض ــا فرص روزه
حات يتصر ياز برخ که چناناما  ،نوشتن نداشته

 در دورانا مـتن سـفرنامه ر  همه  ست،ا دايپ يو
  )۹۱ص. (سفر نگاشته است

موجود کتاب باشد،  متنن نسخه تنها ياگر ا
ده يــکــه ســه خــط متفــاوت در آن دجــا  آن از
نويسـنده  ن احتمال وجـود دارد کـه   يشود، ا يم
ار کاتبان يخود را در اخت نيآغاز يها ادداشتي

بـر   نيز شـايد . ر کننديقرار داده تا کتاب را تحر
ن امـال  کاتبا ررا ب يخود، متن يها ادداشتي پايه

 يادداشـت ي بر پايـه  .اند ها ثبت کرده و آننموده 
ش از مـتن  ين و پيآغاز يها کوتاه که در برگ
 ريـ ن نسـخه را م يـ خـورد، ا  يسفرنامه به چشم م

  .اند ير کردهحرت يرزا عليشاه و م  فضل
بـه علـت    ؛ امـا اسـت  يمتن سـفرنامه عربـ  

در هنـــد و  يســـيرواج دو زبـــان اردو و انگل
از  گوناگون واژگاننده، نگار زبان بودن  يفارس
؛ انـد  افتـه يگر در مـتن سـفرنامه راه   يد يها زبان

ــون ــت« :همچ کــالس «، )۹۶ص(» ت ــکن ک س «
ــاليوز«، )۹۹ص( ) ۷۱ص(» داك«، )۱۸۸ص(» ب
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 هسنده سفرنامينو آن کهبا  )۹۹ص( .»اوباش«و 
هـا را   ن و مسـافت يتـدو  مريقخ يخود را با تار

ن کــرده يــيشــده تع يســپر يروزهــاشــماره  بــا
خ ياز صــفحات در کنــار تــار ياسـت، در برخــ 

 يو بـرا ) ۶۷، ۶۵ص( يالديمـ خ ياز تـار  مريق
 )۶۷، ۴۵ص( يسـ يانگل» ليـ م«مسافت از واحد 

  .استبهره برده نيز 
و  يخي، تـار يفرهنگـ  هـاي  آگاهي آن کهبا 

، خورد يفراوان در سفرنامه به چشم م ياجتماع
ــتن آ ــاه نم ــامالً گ ــ ک ــت و يشخص ــار اس  اخب

توان در آن  يمرا ار يت بسياهم يا بيت ياهم کم
 ييهـا  چند بار خـواب نويسنده  ،مثال يبرا .ديد

و ) ۱۸۶ــ ۱۸۵ص(کـرده   گـزارش  ده، يرا که د
. اسـت سـخن گفتـه   احتالم خود از ز يچند بار ن

ن يــان توجــه اياز نکــات شــا) ۹۴ ،۹۱، ۶۶ص(
ي هـا  سفرنامه آن است که بـر خـالف سـفرنامه   

سـت  ينخبري راهزنان در آن  ياز تعد معمول،
شـــترداران و  يتنهـــا از بـــدخلق نويســـنده  و

بارها  ،آنان با مسافران يمهر يداران و ب درشکه
  .) ..و۲۲۰، ۵۴، ۲۵ـ۲۴ص . (شکوه کرده است

و همراهـانش  نويسـنده   :بخش نخسـت  �
، ۲ص( يبـه بمبئـ   لکنهـو از  ياالول يجماد ۲۲

ن بخش از سـفر را  يمطالب ا يو. اند رفته) ۱۰۰
 يهـا بخشـ   آن. صفحه ثبت کرده است ۱۵۸در 

ــا درشــکه، ياز مســ ــا قســمتير را ب ــا ق ق و يرا ب
 ۴۱مـوده و پـس از   يگر را بـا قطـار پ  يدمسافتي 

مطالـب   ،ن بخشيدر ا. اند دهيرس يروز به بمبئ

و کيفيـت   ؛ از جملـه خـورد  يفراوان به چشم م
راه،  ي، مسـافت و چگـونگ  نقليـه ل يوسـا  يهکرا

ســنده بــه يدارها، مراجعــات نويــبرخوردهــا و د
، )۱۳۱، ۱۱۴ص(هــا  هــا و چاپخانـه  يکتابفروشـ 

هـا از   تيادت شخصين و عياعجاز حس يماريب
شــهر  ايــن ،مثــال يبــرا کــه ايــنو ) ۱۵۱ص(او 

ز و فراوان يشهر آب تمآن پست ندارد و  هادار
ــدر ا يو. دارد ــش همچنــــ يــ ــه ين بخــ ن بــ
 يزدهلين، حـاکم کمشـ  ياش با هملتـ  ينگار   نامه

ــارات و   ــارم و افتخ ــاحب مک اشــاره و او را ص
ــرد ــي يف ــد ب ــدر م مانن ــال خــود ي ) ۵ص(ان امث
 يکـه بـرا   گـاه  نآن يهمچن .کرده است يمعرف
رفته، کته حاکم کلبه دفتر » مختارنامه«ق يتصد
يافتــه  آشــنا بــه قواعــد يريار و مــديهوشــاو را 
  )۷ص. (است
 در را بخـش  نيـ ا نـده نگار  :بخش دوم �

يك ها پس از  آن .است داده سامان صفحه ۳۱

شـعبان بـا    ۲۷روز ، يکشتتهيه  يبرا يماه معطل
ه يـ روپ ۱۰۰ يـه و بـا کرا ) بخـار ( يدخـان  يکشت
بــه قصــد جــده حرکــت کــرده  ،تــنهــر  يبــرا

پنجم رمضـان بـه بنـدر عـدن      ،)۱۵۹، ۱۵۷ص(
. انــد دهيبــه جــده رســبعــد  روز ۱۰و ) ۱۶۵ص(
 انـد   نـه داشـته  يقصد مد آغازدر آنان ) ۱۸۳ص(
 ير در پـ يبودن مس ناامناما به علت  ؛)۱۸۱ص(

و پس از مشورت بـا  ) ۱۸۴ص( يريوقوع درگ
بـوده  در جـده   ير عثمـان يسـف  کسي کـه گويـا  

ــ۱۸۸ص( ــرف ) ۱۸۹ـ ــتهمنص ــه   ،گش ــزم مک ع
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گرامـي  ار ير او را بسـ يسـف ) ۱۹۱ص. (انـد  کرده
و  يز به دو زبان ترکـ ين يا نامه سفارشداشته و 

ي ف مکـه نوشـته و بـه و   ي، خطاب به شريعرب
  )۱۹۰ص. (استسپرده 

سـته  يتـذکر داده کـه شا   اين جـا نده در نگار 
اعمـال حـج تمتـع،    انجام  ش ازياست شخص پ

تـا بـا واجبـات حـج آشـنا       بگزارد مفرده هعمر
و مشاعر،  ها مکانرو شدن با  نگام روبهشود و ه

ن يخصوص کـه مطـوف  ه ، بنگردددچار مشکل 
د يـ ندارنـد و نبا  حاجيـان چندان به امور  ياعتنا

در وي  )۱۹۴ــ ۱۹۳ص. (هـا اعتمـاد کـرد    به آن
بـه   ياز مسجدجا  آن ه و دريبير مکه از حديمس

 تازه سـاخته آن را ا ياد کرده که گوي يينام شم
 ۲۲بـدون توقـف راه سـپرده و     هـا  آن. انـد   بوده

  )۱۹۲ص. (اند يدهرمضان به مکه رس
 يهــاي آگــاهي بخــش، نيــا مهــم مطالــب از

ــت ــه اس ــنده  ک ــارهنويس ــ درب ــو ديس ــن يعل  ب
 قصـد  بـه  کـه نويسـنده   .کند يم ارائه دروسيع
 به و رفته اش خانه بهن شخص در عدن يا دنيد
 مشاهير« از رااو  غازدر آ ،ش توفيق نيافتهداريد

 يهنگـام  سـپس  ودانسـته  سـرزمين   آن ي»عرفا
بـه   خـواهي  عـذر  يرا بـرا  يکس يد علويکه س

 کـه شـنيده  ، از همان فرسـتاده  فرستادهسراغش 
ــن ع ــب ــه دروسي ــروپ ۱۲۰۰ ماهان  حکــام«ه از ي
 اطاعـت  بـه  را مردم تاکند  يافت ميدر »يفرنگ

 ــ ۱۷۳ ص( .زديـ نگيبرن مخالفت به و بخواندفرا
ــ )۱۷۴ ــف يهمچن ــدت توق ــده در نگار ن در م ن

آمــده  يدار ويـ بــه د جنـگ نــواب تهور ،جـده 
  )۱۸۴ص. (است
ــوم � ــش س  از صــفحه ۹۰ ســندهينو: بخ

و در  داده اختصـاص  بخـش  نيـ ا به را سفرنامه
ن، قبـور و  يق از وضع حرميدقهايي  گزارش آن

هــا و  ، کتابخانــهيخيتــارـ   يمــذهب يهــا مکــان
در  يحضور و. ها ارائه کرده است يکتابفروش

از  ،مسـجدالحرام در  سـنت  اهـل  نماز جماعت
 )۲۰۷ص. (ن بخش اسـت يان توجه اينکات شا

شـــتر وقـــت خـــود را در يدر مکـــه بنويســنده  
ــ ــا  هکتابخان ــده و تنهــا در روزه  يحــرم گذران

ــتعط ــل اي ــت ي ــت داده اس ــت را از دس . ن فرص
 ار از جملـه يبسـ  يها کتاب يو) ۲۰۸ـ۲۰۷ص(
السراج المنير، شـرح  ، )۱۹۷ص( جالة الراکبع

را در ) ۱۹۸ص( الغـافلين  تنبيه و ر الجامع الصغي
ــا ــه دي ــن کتابخان ــراوان را  ي ــب ف در ده و مطال

يادداشت نمـوده  ها  موضوعات گوناگون از آن
 يخطــ يهــا شـتر نســخه يبنــابودي او بــه . اسـت 

ل اشـاره  يحرم بر اثـر سـ   هس و مهم کتابخانينف
د يــموجــود را جد يهــا کتــابعمــده  و کــرده

دامـه، بـه   نـده در ا نگار ) ۲۱۰ص. (دانسته است
 يهاد رزا محمديدوستش م يبا همراه يداريد

 ،ابوطالب گورستان، رون مکهيدر ب ياز مسجد
منـاف و عبـدالمطلب    عبـد  قبرهايپرداخته که 

 ،يو هبه گفت) ۲۰۴ـ۲۰۳ص. (دندر آن قرار دار
رزا يمتخلص به م يعل رزا جعفرين دو قبر را ميا

از  ،يـاد شـده   يهـاد  رزا محمـد يـ پدر م، حيفص
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ا يــاح يهنــد يعلــ د ناصــريمرحــوم ســ يهسـرما 
 يو. ســاخته اســت يز ويــکــرده و مســجد را ن

ن دو يکه اجا  آن مکه ازمردم  افزوده است که
هـا   بـه قبـر آن   ييدانند، اعتنا يرا مسلمان نمتن 
  )۲۰۴ص. (ندرندا
ال ير ۲۴که  يشوال با شتر ۲۹ روز ندهنگار 
نه شـده و  يعازم مد يکاروان همراهه کرد، يکرا

. در مکـه مانـده اسـت    يمـار يب بـر اثـر   برادرش
حـرم   هنه بارها به کتابخانيدر مد يو) ۲۱۳ص(
 راجـا   آن و) ۲۴۹ـ۲۴۸، ۲۳۲ص(رفته  9امبريپ

ــه ــر مراتــب ب ــاتريز و بهت ــ از ب  و مکــه هکتابخان
ــاب يدارا ــا کتـ ــکم يهـ ــنگگرا اب،يـ  و نسـ

 زيــن را کتابخانـه  انيــمتول. افتــه اسـت يسـودمند  
 شمرده دهيندپس اخالق يدارا و برخورد خوش

 ،مسـجدالحرام  هکتابخانـ  انيـ متول بر خالف که
 .انـد  کرده يم رفتار مالطفت با وبوده ن نظر تنگ

خادمـان حـرم    ياز بـدرفتار اما  )۲۴۲ـ۲۴۱ص(
آنان  يپرخون داشته و دو نمونه از آزارها يدل

کنــار قبــر بــار کــه يــك  :ان کــرده اســتيــرا ب
 يکـ ي ،بودهدر حال گريستن  3حضرت زهرا

ــان خاداز  ــه م ــار ب ــانع گراجب ــهم ــده  يو ي ش
ح يکه به ضر يبار دوم در حال) ۲۳۲ص(.است

پــول   ياز و يبــوده، خــادم نزديــك شــان يا
بـا   يکه در آن لحظه پولجا  آن خواهد و از يم

. کنـد  يرون مـ يـ خود نداشـته، او را از روضـه ب  
  )۲۳۹ص(

ع يـ ق از وضـع بق يـ دق گزارشـي  نيهمچن يو

ل، عبداهللا ي، عباس، عق:قبور ائمه .داده است
م پسـر رسـول خـدا، حـارث،     يبن جعفر، ابـراه 

قبـه و بارگـاه    يه را دارايمه، عاتکـه و صـف  يحل
قروش پنج  و گفته است که با پرداخت شمرده
ن يـ ا درِ يباال .است شدهها  به زيارت آنموفق 

 هبـه ائمـ   شـده و  بارگاه تنها اسم عبـاس نوشـته  
اشـاره  » تيـ اهـل الب «چهارگانه فقـط بـا عنـوان    

ــرد ــد هک ــ۲۳۴ص( .ان ــاهدر بار) ۲۳۵ـ ــه  يگ ک
قبـر عبـاس    ،آرامگاه عباس و امامان قرار داشته

بـزرگ بـوده و    يحيضـر  يمستقل داراگونه  به
 قبـه قـرار داشـته   يـك  ر يـ ز :ر چهار امـام قبو

ــانهياز تزئ )۲۳۶ص( .اســـت ــات و نشـ ــا نـ  يهـ
) ۲۳۷ص(نبـوده   ين بارگاه خبـر يدر ا عمارت

ــنده و  ــين نويس ــوع وهم ــث خض ــع را باع و  ض
ارت يــشــتر انســان هنگــام زيخشــوع و توجــه ب

  )۲۳۸ص( .دانسته است
، عيــداده، در بق گــزارش  نــدهنگار  کــه چنــان

يـارت رفتـه   بـه ز  يکـه و  يدست کـم در روز 
، 9حــرم حضــرت رســول بــر خــالف، اســت

و خوانـدن   سـتن ياز زائران در حال گر ياريبس
ــان  يز ــوده و خادمـ ــه بـ ــزاحم ارتنامـ ــا آنمـ  هـ

ز بـا  يـ چنـد ن  يسـنده و تنـ  يخود نو. اند شده نمي
اند  ارت جامعه خواندهيسته و زيبلند گر يصدا

ها نشده  آنمزاحم  يانتظارشان کس بر خالفو 
  )۲۳۶ص. (است

و خانـه   7وي مسجد قبا، خانه حضرت علي
ــادق  ــام ص ــارت  7ام ــز زي ــوده را ني ــر  نم و قب
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اي  را داراي قبــه 7اســماعيل بــن جعفــر صــادق
اي  خانـه شـرقي آن  سمت  که در شمردهبزرگ 

) ۲۶۱ص. (قـرار دارد  7منسوب به امام صـادق 
شــده درون ضــريح   متبــركتقســيم جاروهــاي 

در ميـان مـردم حاضـر در حـرم نيـز از       9پيامبر
) ۲۴۵ص. (نده استنگار برانگيز  توجه هاي ديده

به سـادات کـه   فدك خبر بازگرداندن  دربارهاو 
در هند شـنيده بـوده، از يکـي از سـادات مدينـه      

در  چنانهمفدك و پاسخ شنيده که سؤال کرده 
  ) ۲۴۷ص. (دست حکومت است

مکه حرکت  يبه سو قعده ذي ۲۰در مؤلف 
کرده و پس از محرم شدن در مسـجد شـجره،   

از  اهـل سـنت   از يکه گروهـ  شدهزده  شگفت
بدون احـرام از  نيز  ينه احرام بسته و گروهيمد

د در رابـغ محـرم   يتـا شـا  انـد   عبور کردهشجره 
ان کـرده کـه   يـ گونـه ب  نيـ را اعلـت   يو. شوند

ان، کـاروان  يـ شترداران هنگام محرم شدن حاج
دهند  يکنند و به راهشان ادامه م يرا متوقف نم

جا مانـدن از  هراس از نيز  حاجياناز  ياريو بس
ــرام   ــاروان، از اح ــجره در ک ــجد ش ــم  مس چش

مسجد شجره را بـدون   که گاه نآاو . پوشند مي
ــنامناســب ا ده، از وضــعيــســقف د قــات ين مي
 متأسف شده اسـت  اهل سنت عه ويشمشترك .

  )۲۶۳ـ۲۶۱ص(
ده يبـه مکـه رسـ    حجـه  ذيسوم در سنده ينو

ماه آغاز  نييافته که در تعي آگاهي و) ۲۷۴ص(
اهـل   ن اختالف،يا يدر پ. اختالف وجود دارد

 ،اعالم کرده حجه ذيروز هفتم را هشتم  سنت
ــه ــرون  از مک ــدهبي ــ  ش ــد و ش ــان نيعيان ــه ي ز ک

ر يه صبر کنند، نـاگز ياند تا روز ترو تهتوانس ينم
همان روز پس از نمـاز مغـرب و عشـاء احـرام     

مراحل  يو) ۲۷۶ـ۲۷۵ص. (اند به منا رفته ،بسته
 گـزارش   خالصـه گونـه   بـه حج خـود را   يبعد

ــرده  ــ۲۷۷ص(ک ــو در پا) ۲۷۸ـ ــع  ي ــه وض ان ب
  آن اشـاره  هآلـود  سـخت  يمنا و هـوا اسفناك 

حکومـت   هآن کـ بـا   بـه گفتـه او،  . است نموده
نظافـت منـا    دربـاره  ١شريف عبداهللا بـن محمـد  

، يکثـرت قربـان   ،کرده يفراوان متأکيد  غ ويتبل
 يت مکــان و بــويت و محــدوديــازدحــام جمع

وانــات ذبــح شــده يح يهــا الشــه کننــده مشــمئز
 اي گونه به ،اند د آوردهيپد ناپذير تحمل يوضع
ان پس از بازگشـت  يو چند تن از حاج يکه و

  ) ۲۷۹ص. (اند شدهمار يبه مکه ب

سـنده و همراهـانش   ينو :بخش چهـارم  �
کـرده  تـرك  مکه را به قصد جده  حجه ذي ۲۵

سـفر   يبـرا و   و پس از دو روز وارد جده شـده 
از هـا   آن) ۲۸۱ص. (انـد  گشـته به عتبات آمـاده  

، بندر )۲۹۹ص(به مسقط ) ۲۸۸ص(ا يدرطريق 
ــهر  ــا  آن و از) ۳۱۳ص(بوشــ ــره جــ ــه بصــ بــ

  ، ســـــــامرا)۳۲۵ص(ن ي، کـــــــاظم)۳۲۱ص(
و ) ۳۳۵ص(و ســپس کــربال ) ۲۳۸ ـــ ۳۲۷ ص(

يـك  سنده در هـر  ينو. اند رفته) ۳۵۵ص(نجف 

شـتر بـه   ياقامـت کـرده و ب  چندي ن شهرها ياز ا
                                                                       

  .۶۳۱، ۶۲۸تاريخ مکه، ص. ١
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. و خريد کتاب پرداختـه اسـت  دانشوران  ديدار با
ــفرنامه را ..) .و ۳۵۸، ۳۵۶، ۳۱۴، ۲۹۱ص( وي ســ

بـر ايـن   تا بازگشت از نجف بـه کـربال نگاشـته و    
شـش   ،فر حج او از هند تا مکه و مدينـه س اساس،

مـاه بـه    ۱۴ماه و با احتساب سـفر عتبـات، حـدود    
  .ه استانجاميد طول

با خانواده و را او ارتباط خود  ،در طول سفر
 يهـا  يافـت نامـه  ارسـال و در از طريـق  دوستان 

از  يکيو در ..) .و ۱۳۰ص(فراوان حفظ کرده 
 ن، پسـر دو يد حسـ يکه سـ دريافته ها  ن نامهيهم

ه درگذشتگرش ياش، همچون دو فرزند د ساله
. اســتو از ايـن خبــر ســخت انـدوهگين شــده   

ــ۳۲۹ص( ــ يو) ۳۳۰ـ ــ يهمچن ــتن برخ از  ين م
را کــه از  ،يعربــ گــاهو  يفارســ گــاه، هــا نامــه

ا بــرادرش يــبــه او  مشــهور يهــا تيشخصــ
. هــا آورده اســت پاســخ آن همــراهده، يرســ يمـ 
تر بيش ها ن نامهيا يمحتوا) ۳۵۷، ۱۱۸، ۱۰۹ص(

 سـنده و ينو يسالمت برا ي، آرزويپرس احوال
و پرســـش از  يبـــرادر دانشـــمند و بـــه ويـــژه

 .شـان اسـت  يسـفر و محـل اسـکان ا    يچگـونگ 
مطـنطن، پـر    يها با عبارات پاسخ آننيز  ها و نامه

  .اند طمطراق و مسجع نوشته شده
 سينـو  دست صورت به تاکنون هسفرنامن يا
ــاق ــده يب ــر و مان ــده منتش ــت نش ــگز  .اس  يارش

ــودمند ــ در آن از ســ ــاتيم همجلــ ــج قــ   ١حــ
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بيــروت، دار  ،.)ق١٣٨٩.م( تهرانــي آقــا بــزرگ
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طبقـات اعـالم    ؛مکتبة االمام اميـر المـؤمنين  

، بـه  .)ق١٣٨٩.م(آقـا بـزرگ تهرانـي     :شيعهال

، بيـروت، دار احيـاء التـراث    طباطبايي کوشش

 حامـد  سـيد  :االنـوار  عبقات ؛ق١٤٣٠ العربي،

 كوشــش بــه، .)ق١٣٠٦.م( اللكهنــوي حســين

 :الغدير؛ ق١٤٠٤ محقق، قم، بروجردي، موالنا

ــي ــب  ،.)ق١٣٩٠.م( االمينـ ــران، دار الكتـ تهـ

علـي بـن    :مرآة الکتـب ؛ ش١٣٦٦ ،االسـالميه 

قـم،  ، الحـائري،  .)ق١٣٣٠.م(موسي التبريـزي  

 :حامـد حسـين   مير ؛ق١٤١٤، مکتبة النجفي

محمــد رضــا حکيمــي، فرهنــگ اســالمي،     
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 ؛زيـارت  و حـج  امـور  در فقيـه  ولـي  نمايندگي
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