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چکيده
ــوم هجرى به دست معتصم عباسى  ــهرهاى زيارتى عراق است كه در قرن س ــامرا از ش س
ساخته شد و پايتخت عباسيان قرار گرفت. ازآنجاكه مرقد امام دهم و يازدهم شيعيان8 
ــهر به دنيا آمده و از نظرها  ــده و امام دوازدهم(عج) نيز در همين ش ــهر واقع ش در اين ش
غايب شده است، سامرا از ديرباز، مقصد سفرهاى زيارتى شيعيان و محبان اهل بيت بوده 
است. افزون بر شيعيان، اهل سّنت نيز براى زيارت به اين شهر سفر مى كردند. همچنين 
برخى مسافران اروپايى ايران كه از راه زمين سفر مى كردند، از اين شهر گذشته و برخى 
ــوم مردم آن را نوشته اند.آنچه از اين شهر در  ــهر و آداب و رس ويژگى هاى معمارى اين ش
ــفرنامه ها آمده، دربردارنده مطالبى درباره مسير سامرا، توصيف شهر و فرهنگ ساكنان  س
ــكريين8 و سرداب و چاه غيبت،  آداب زيارت  ــّنت آن، حرم مطهر اماميين عس اهل س
ــهر است. برخى نيز به دشوارى ها و مشكالت اين  ــرح ديدار با مراجع و بزرگان اين ش و ش

سفر اشاره كرده اند.
ــافرانى كه مدتى در سامرا اقامت داشته يا از  ــت از مشاهدات مس اين مقاله، آينه اى اس
ــفرنامه هاى آنان آمده را به صورت موضوعى در اختيار  ــهر گذشته اند و آنچه در س اين ش

خوانندگان قرار مى دهد.

واژگان کليدی: سامرا، عراق، سفرنامه ، اماميين عسكريين8، پايتخت عباسيان.

سامراء 
على احمدىدر سفرنامه  ها
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مقدمه
«ُســّر َمن َرأى» يا همان «ســامراء» يكى از شــهرهاى بزرگ اســتان صالح الدين عراق است 
كــه در بخش شــرقى رود دجله، در فاصله 125 كيلومترى شــمال بغداد واقع شــده اســت. 
جمعيت آن ســيصدهزار نفر اســت كه بيشــتر آنان اهل ســنت هســتند. وجــود مرقد مطهر 
دو امــام معصوم شــيعه و تولد حضرت ولىّ  عصــر: در آن، گواه بر اهميت اين شــهر نزد 
شــيعيان اســت. معتصم باهللا، خليفه عباســى (خالفت از 218ق) دســتور ســاخت اين شــهر 
را داد و پس از اتمام كار، پايتخت عباســيان را از بغداد به ســامراء منتقل كرد. اين شــهر به 
نام ســازنده آن، «عســكر المعتصم» نيز ناميده مى  شــد. مرقد مطهر امامين على النقى و حسن 
عســكرى8 و سرداب منســوب به حضرت ولى عصر(عج) باعث شــد كه سامراء هم يكى 
از شــهرهاى زيارتى شــيعيان گردد و ميليون  ها زائر شــيعه به اين شــهر رفت  وآمد كنند؛ هر 
چنــد عموم اهل ســنت هم بــه اين مــكان عنايت ويــژه  اى دارنــد. در اين مقالــه برآنيم تا 
 مشــاهده  ها و گزارش هاى زائران و بزرگانى را بازگو كنيم كه خاطرات خود از اين شــهر و
 ديگر شــهرهاى زيارتى را در قالب سفرنامه نگاشــته اند و اكنون پس از سال ها، وضعيت آن 
روز شهر سامراء و مرقد مطهر امامين عسكريين8 را توصيف مى كند. روش ما در اين مقاله 
اين اســت كه خاطرات زائران ســامراء را به صورت موضوعى، تنظيم و خدمت خوانندگان 

تقديم كنيم.



شماره24,25، پاييزوزمستان 1394
٢٥٩

مسير سامراء
زائرانى كه قصد زيارت امامان مدفون در ســامراء را داشتند، ابتدا از كاظمين به بلد و از آنجا 
تا كنار شّط دجله مى  رفتند و بايد از شّط عبور كرده، به شهر سامراء مى  رسيدند كه در همواره 
با ســختى و مشّقت همراه بوده است. ميرزا عبدالحســين خان افشار رومى (سفر در 1299ق ـ 
1261ش) يكى از نظاميان دوره قاجار كه به ايل افشــار رومى وابســته بود، در ســفرنامه خود 

درباره اين مسير مى  نويسد: 
راه امروزى كًال سبزه و گل و بسيار باصفا بود. تا كنار شّط رسيديم. ده مختصر 
ولى آبادى كمى داشــت و چند كاروانســرا، محض زّوار ســاخته   اند. در اين جا 
پياده شده، مال  ها را در همان كاروانسرا گذاشتيم. جهت مرور زّوار از آب، چند 
قُّفه حاضر بود. قُّفه چيزى اســت كه گرد مثل ديگ مانند، بســيار بزرگ كه از 
چوب بافته  اند. اســباب  هاى خود را ميان قُّفه گذاشــته، خودمان هم سوار شديم. 
شيخ على برادر شيخ احمِد زيارتنامه  خوان كه به استقبال آمده بود، آن هم سوار 
شــده، با پارو قُّفه را از روى شّط مى  بردند، تا اين  كه به آن طرف رسيديم. نفرى 
ســه قمرى اجرت گرفتند. آن طرف آب، حّمال بود. اسباب  ها را كرايه داده، با 
شــيخ على بردند به شهر. بنده و حاجى ميرزا شــفيع و حاجى ميرزا احمد طيب 

پياده به شهر رفتيم. باران هم مى  آمد. كًال تر شديم.1 

به هر حال گذشــتن از اين رود و رسيدن به مراقد مطهر اهل  بيت: آن هم با وسيله  اى به 
نام قُّفه (نوعى قايق) ســخت و دشــوار بوده است؛ به ويژه كه زائران براى مدت حداقل دو يا 
سه روز در سامراء مى  ماندند و با خود وسايل استراحت هم برمى  داشتند. وقارالسلطنه (سفر در 
1317ق / 1279ش) همســر ناصرالدين شاه، چهار سال پس از فوت همسرش، همراه برادرش 
ميرزا محمدعلى خان تصميم گرفت به حج برود. او ابتدا به عتبات عاليات رفته است. وى نيز 

هنگام ورود به سامراء مجبور شده از همين رود بگذرد:
ســوار شديم؛ اندك راهى كه آمديم، گنبد مطّهر منّور عسكريين مثل قبّه نورى 
پيدا شد ... تا مشغول دعا و گريه بودم كه جسر پيدا شده، لب جسر پياده كردند. 
از جسر پياده گذشتيم؛ اما اين جسر دخل به جسر مصيب و بغداد ندارد و خيلى 
جســر طوالنى است. با وجود اين طول، باز هم كم آمده و آب زياد است. آخر 
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اين از قُّفه  ها نگاه داشــته بودند. ما را ميان قُّفه نشــانيدند. چيزى كه در اين سفر 
نديــده بودم، همين قُّفه بود. اين قُّفه  ها را هــم ديدم. حقيقت، چيزهايى كه ]در[ 
عــرض عمر خود نديده بودم، در اين ســفر ديدم. چيزى كه من ديدم، مشــكل 
اســت هيچ  كدام از خانم  ها ديده باشند! اگر بخواهم تعريف كنم، ممكن نيست؛ 
مگر كســى بيايد و خودش ببيند. آن هم مشكل، من كه نديده بودم، ديگران را 

نمى  دانم. پناه بر خدا!2 

بعدها به علت سختى و مشقت فراوانى كه از سوى قُّفه  ها به زائران مى  رسيد، پلى ساختند 
و زائران از روى پل رد مى  شدند. سيد فخرالدين جزايرى (سفر در 1340ق / 1301ش)، يكى 
از عالمان شــهر تهران و مدرس مدارســى چون مروى تهران، هنگامى به زيارت سامراء رفته 

است كه پل احداث شده و خبرى از قّفه نبوده است. وى مى  نويسد:
بعد از چاى، به سراغ ماشين سامره رفتيم. درشكه گرفته، دم ماشين پياده شديم. 
فورى حاضر بود؛ ســوار شديم؛. راه افتاد. بعدازظهر وارد دم جسر شديم؛ روى 
جسر رفتيم؛ خود جسر حركت كرد؛ آن طرف پياده شديم؛ وارد شهر شديم.3 

گويا ميرزاى شــيرازى بزرگ، بانى اين پل بوده است. سيد حسن موسوى اصفهانى (سفر 
در 1315ق / 1277ش) مى  نويسد:

نزديــك ســامره رســيديم. به جســر دجلــه بغــداد. از قــرار مذكــور مرحوم 
 ميــرزا (شــيرازى) بانــى آن بــوده. از هر نفــرى دو قمرى گرفتند و گذاشــتند 

كه بگذرند.4 

البتــه بعدها پل را هم برچيدند و به جاى آن نّقاله درســت كردند تا زئــران با نّقاله به آن 
سوى رود بروند. ســيد احمد هدايتى (سفر در 1338ق / 1299ش) درباره عبور با نّقاله چنين 

مى  نويسد:
الحاصل، ماشــين ســاعت پنج از شب گذشــته، از بغداد رســيده، سوار شديم. 
طهرانى  هــا همگى در يك واگون رفتيم. بليط تا ســامره از قرار هر نفرى چهار 
روپيه و پنج آنه گرفته شــد. اين ماشــين كه سابقاً توســط آلمان  ها داير شده، از 
حيث تميزى و اســتحكام و ســرعت ســير، هيچ ربطى به ماشــين خط قره تو به 
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بغداد ندارد. پس از يك ســاعت خوابيديم. جمعه ماشــين به ايســتگاه ســامره 
رســيد. پياده شــديم و تا كنار شــط دجله كه تقريباً ربع فرسخ اســت، با َعَربانه 
رفته، نماز صبح را در كنار شــط خوانديم. براى عبور به آن طرف شــّط، سابقاً 
اين جا جسرى بوده است كه برچيده  اند. فعًال يك نقاله داير است، و آن عبارت 
اســت از سه طّراده نيم بيضى شــكل است، پهلوى يكديگر گذاشته و روى آنها 
را به وســيله تخته  كوبى مســطح كرده  اند. در يك طرف آنها به ســر هر طّراده، 
يك حلقه  اى اســت كه يك ســيم كلفت بافته آهنى از ميان آنها مى  گذرد. دو 
طرف اين ســيم در دو جانب شّط، به زمين بسته اســت. براى حركت دادن آن 
به خطر ســيرش كه عرض شــط اســت، دو نفر بر روى آن مى  ايستند و پشت به 
جانب مقصد، دســت ها را محكم به ســيم گرفته و با پاهــا نقاله مى  گيرند و اين 
اســباب در كنترات چند نفر اســت كه ماليات مهمى به دولت مى  دهند. ســوار 
شــديم و نقاله حركت كرد، اما نزديك بود به ســاحل ديگر برسيم كه يك نفر 
صاحب  منصب انگليسى فرياد كرد نقاله را برگردانند. اسباب برگشت معلوم شد؛ 
مى  خواســتند نظامى  هاى خود را با آن حركت بدهنــد و با احتياج آنها صاحب 
نقاله حق نداشــته اســت مســافر عبور بدهد. با نهايت اوقات  تلخى ســوار قايق 
 شــده، در ساحل يسار شط پياده شــده، از سربااليى ساحل صعود كرده، به شهر 

ورود نموديم.5

البتــه عــده اى ديگــر، بــراى رفت  وآمد بــه ســامراء از َكلَك (نوعــى قايق) اســتفاده 
 مى  كردنــد. ســيد على حســين قريــب (ســفر در 1289ق / 1251ش) درباره ســفر با َكلَك 

مى  نويسد:
روز جمعه، از ســامره از راه درياى دجله، به ســوارى َكلَك، روانه كاظمين8 
شــدم. َكلَك، چيزى است از قبيل كشــتى كه چوب  هاى كلفت را باالى صد تا 
خيك دميده شــده يا كم و زائد از صد، مى  بندند. بعد از آن بااليش چوب  هاى 
نــازك فــرش مى  كنند. باالى آن فرش خــواب پهن مى  نماينــد و بر روى آب 
مى  اندازند و بر آن مى  نشــينند. به زور جريــان آب دريا و اعانت ناخدا مى  رود. 
چون باد تند بود و كلك در باد تند، از رفتن به راه مقصود، معّطل مى  شــود. سه 

روز ميان راه تعّطل رو نمود.6 
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توصيف شهر سامراء
مســير برادران ِشرلى (توماس، آنتونى، روبرت) كه در سال 1598م (977ش) به دربار صفوى 
رســيدند و مورد استقبال شاه اســماعيل صفوى قرار گرفتند، زمينى بود و آنان از شهر سامراء 

هم گذشتند. با توجه قدمت اين سفرنامه، توصيف آنان درباره سامراء را مى  آوريم:
پس از مدتى به جايى رسيدم كه ترك  ها آن را سامراء مى  خواندند، ولى يهوديان 
به ما خبر دادند كه آن جا سامره هست، و آن مكانى قديمى بود كه اكثر بناهايش 
از بين رفته بود. اما قلعه  هاى اطراف آن هنوز پابرجا بود. در وســط شهر قديمى، 
 ترك  هــا و عرب  ها، شــهرى كوچك بنا كــرده بودند كه با ديــوارى محصور 

شده بود. 7 

ســخن آنان از نظر تاريخى درســت اســت؛ زيرا ســامراى زمان خلفاى عباســى بســيار 
 آبــاد و پرجمعيت بوده اســت كه خرابــى در قرن  هاى اخير را بيشــتر جهانگــردان گزارش 

كرده  اند. 
سيف  الدوله كه يكى از رجال دربار قاجاريه و بنابر قولى، نوه فتحعلى شاه قاجار بوده، در 

سفرش به سال 1279ق ( 1241ش) سامراء را اين  گونه توصيف مى  كند:
آبادى خود ســامره قدرى دور از شــط، در زمين هموار ريگ بومى واقع اســت. به قدر 
هزار خانوار جمعيت دارد. همه عرب به خوشى آب و هوا معروف است. بيست سال قبل، از 
لنكاهور8 هند وجهى آورده، قلعه ساختند.9 بعدها ميرزا عبدالحسين خان افشار (1299ق) قلعه 

سامراء را اين  گونه توصيف مى  كند:
قلعــه صاحب (ســامراء) ســه دروازه دارد: يكى را جهت گمرك بســته  اند. دو 
دروازه باز بود. قلعه  اى دارد كه كًال از آجر كهنه ســاخته  اند. طرف اندرون قلعه 
سامره تخميناً پانصد خانوار مى  باشد.10 كًال طاق اســت؛ جهت منزل نمودن زّوار در تابســتان درســت نموده  اند. آبادى 

رحمت   اهللا بخارايى (ســفر در1303ق / 1264ش) كه پس از افشــار به سامراء رفته است، 
پس از توصيف شهر سامراى قديم مى  نويسد:
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الحال بســيار خراب و مغمور است. آثار عمارات كاشى كارى و غيره باقى است 
و شــهِر ديگر از سامره، يك فرسخ اين طرف بر سر راه افتاده، آن هم خراب و 
مدروس اســت، مســّمى به جاثيه. از واليات نصارا بوده و در بيرون اين واليت 
قطعاً درخت و زراعت نيســت و نهرى كه خلفاى بنى  عباســيه در زمان ســابق از 
دجله برآورده بودند، خراب و ويران شــده، آب نمى  برآيد. گويا اين واليت به 
محض ميمنت وجود مســعود اين حضرات عالى  تبار آباد اســت! ... طلبه علم در 
اين شــهر نيز بسيار است. درون شــهر، آبادى فى  الجمله از بازار و دكان و حمام 

دارد.11

علويه كرمانى (ســفر در 1309ق) كه همراه بســتگانش به اين سفر زيارتى رفته، بر نقش 
ميرزاى شيرازى در آبادانى سامراء تأكيد كرده و مى  نويسد:

در سامره هم همه چيز هست، ولى دّكان، بازار كمى دارد. از قرار ظاهر، سامره 
ابداً آبادى نداشــته. االن بيســت ســال اســت جناب ميرزا منزل كردند، آبادى 
شــده، شــهر حصارى پيدا كرده. خانه  ها ســاخته  اند، ولى همه مثل كاروانسرا، 
طورى زّوار نشــين. خربزه خوبى هــم دارد. در اين راه  ها خربــزه به اين خوبى 

نديديم.12 

توصيف حرم مطهر
هر كدام از زائران حرم قدس امامان ســامراء8 گوشه  اى از اين حرم بزرگ و باصفا را براى 

ما توصيف كرده   اند. سيف  الدوله (سفر در 1279ق / 1241ش) مى نويسد:
مدفن مطهر امامين الهمامين، بقعه و گنبد بســيار بزرگ، دو مناره و صحن وسيع 
دارد كــه همه آنها در عهد دولــت خاقان مرحوم فتحعلى شــاه قاجار، خوانين 
ُدنبلى خوى ســاخته  اند. متصل به همان صحن مقدس، بر روى ســرداب و محل 
غيبت حضرت صاحب عجل اهللا فرجه در عهد خاقان خلد آشتيان كه محمدعلى 
ميرزاى مرحوم، وزير بغداد را شكســت فاحش داده، ســامره را متصّرف شــد؛ 

مسجد و صحن ساخته است.13
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رحمــت  اهللا بخارايــى (ســفر در 1303ق / 1264ش) حــرم مطهــر را اين  گونه توصيف 
مى  كند:

صندوق حرم عسكريين از فوالد جوهردار است و در پنجره  هاى ضريح، شرفات 
قرار داده  اند و بر آنها با آب طال، اســماى حســناى نودگانه را نقش كرده  اند، و 
ضريح حكيمه  خاتون مثل ضريح حبيب بن مظاهر از خوله (نوعى چوب) اســت 
و ســه جانب حرم مطّهر صحن اســت و گنبد عســكريين از طالست، و سه  هزار 
خشت طال به فرموده حاكم ايران ناصرالدين شاه صرف نموده اند؛ بسيار بزرگ 
اســت و از پنج فرســخ راه مى  درخشد و گنبد ســرداب حضرت صاحب  الزمان 

كاشى كارى است.14

 مالّ ابراهيم كازرونى هنگامى به اين سفر معنوى رفته كه عده  اى به فرمان مظّفرالدين شاه 
مشغول تعمير و ساخت  وسازهاى جديد هستند:

و در اين ســال كه ســال 1315 (1277ش) است، به امر پادشاه اسالم مظّفرالدين 
شــاه و نظــارت حاجى عبدالهــادى اســترآبادى و معمارى و مهندســى حاجى 
صالــح كربالئى مشــغول بــه ســاختن بقعه منــّوره اماميــن هماميــن حضرت 
عســكريين8 هســتند. به قدر ســه، چهار شــبر از باالى كتيبه درســت كرده 
بودند. به واســطه چلّه زمســتان و ســردى هوا و باران مشــغول به كار نبودند و 
صحبت مى  داشــتند در اين  كه صحن حضرت عســكريين و حضرت حجت8 
هــر دو صحن را يك صحــن قرار دهنــد و بعضى خانه  هاى طــرف صحن نيز 
از جهت توســعه صحــن خريده بودنــد ... بدان كــه ضريح اماميــن و نرجس 
خاتــون يــك ضريح اســت و از فوالد اســت و ضريح حضــرت حليمه  خاتون 
 كــه يك طرف آن وصل به ضريح آن بزرگواران اســت از برنج اســت؛ بدين

صورت مدفونند.15 

و مؤلف ناشناخته سفرنامه حج قاجارى كه در سال 1317ق (1279ش) توفيق يارش شده 
و پيش از اعمال حج به ســامراء رفته است، از آن همه شكوه و عظمت و در عين حال غربت 

دلگير شده و مى نويسد:
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بــا اين  كــه همچو ايوان و بارگاه و به اين شــكوه و جلــوه و بزرگى، حرمى در 
مشــاهد مقّدسه نيست، گويا اين دو حّجت بزرگوار خدا، غريب و تنها و بى يار 
و ناصر مانده  اند. الجرم از دعا و زيارت و انكســار و خاكســارى به قدر طاقت 

فروگذار نشد.16 

ايازخان قشــقايى كه از كيلومترها مانده به سامراء گنبد حرم مطهر را ديده، به وجد آمده 
و نوشته است:

گنبد حضرت امام على نقى و امام حســن العســكرى در پنج فرســخى پيدا بود. 
گنبد طال دارد خيلى بزرگ. حضرت اقدس همايونى، شاه شهيد ناصرالدين شاه 

قاجار ساخته. خيلى تماشا دارد.17 
محمدحسين منشى  زاده، (سفر در 1339ق / 1300ش) نيز حرم مطهر را اين  گونه توصيف 

مى  كند:
بقعه عســكريين از تمام بقاع بزرگ  تر و باروح  تر مى  باشــد. حــرم مطّهر پانزده 
ذرع طــول و ده ذرع عــرض دارد و قبــر هم از ســنگ مرمــر داراى دو ذرع و 
نيم طول و يك ذرع عرض اســت. در كتيبه ســوره «هل أتى» نوشــته شــده و 
صحن خيلى خوب و حوضى قشــنگ و عالى دارد ... رواق اطراف حرم ساده و 
خلوت بود و چون آمد و شد فقط از طرف قبله و از در مصلّى است، درب  هاى 
ديگــر را بســته بودند. بنابــر كتيبه  هاى موجــود تعمير رواق به اســم احمدخان 
نافعى از اهل بنادر هندوســتان اســت و طرف پشت ســر رو به مسجد عسكرى 
 مى  باشــد. تعمير گنبد رواق به ســعى حســن  خان و به امر ســلمان پاشــا نوشته

شده است.18

سرداب غيبت
ســرداب غيبت، يكى از مجموعه  هاى زيارتى سامراء است كه در صحن مطهر امامان مدفون 
در آن ديار واقع شــده و از ديرباز مورد توجه بزرگان و مؤمنان و شــيعيان بوده اســت. همه 
كسانى كه توفيق يارشان مى  شد و به اين سفر معنوى مى  رفتند، به اين سرداب مقدس نيز وارد 
مى  شدند و چند ركعت نماز مى  خواندند. سيد على حسين قريب (سفر در 1289ق / 1251ش) 
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در ســفرنامه اش به نام «منازل قمريه» به خوبى ســرداب آن روزگار و تاريخچه ســرداب را 
توصيف مى  كند:

مكان حضرات ائمه معصومين (عليهم الســالم) همون مقبره و ســرداب غار بود 
و پيشــتر ســرداب، داخل مكان بود. مِن بعد، مقبره را جدا و مكان ســرداب را 
جــدا قرار دادند و هــر يكى را از همديگر متفّرق نمودنــد. اصل مكان را، حرم 
عســكريين، و سرداب را حرم صاحب  الزمان (عليه  السالم) نامزد كردند. در حرم 
صاحب  الزمان، اوالً سّكوســت؛ بعــد از آن، اطاقى طويل و بعــد از آن، دريچه 
دوم، مســجد است و در پهلوى مســجد سرداب اســت. نوزده پله دارد؛ بعد از 
پله  ها اّوالً اطاقى كوچك به قدر حجره  اى به شــكل مســّدس يا مخّمس است؛ 
بعد از آن كوچه طورى اســت؛ بعد از آن اطاقى مســتطيل متوسط و در منتهاى 
اين اطاقى مســتطيل حجرة البيت، مدّور بسيار كوچك، به طور نصف دايره. در 
دست راست اين حجره، غارى است كه دهنش را از سنگ مرمر مربع مستطيل، 
خيلى تنگ درست كرده  اند. همين جا زيارت جناب صاحب  االمر (عليه السالم) 
مى  خوانند و در داخل اين غار، گل ســفت اســت. مردم به تكلّف داخل آن غار 

مى  شوند.19 

 ميرزا عبدالحسين خان افشار (1299ق / 1261ش) درباره اين فضاى معنوى مى  نويسد:
در صحن، مســجدى اســت. وارد همان مسجد شــديم كه دِر سرداب مبارك 
در ميان مســجد اســت. دعاى اذن خوانده، به ســردابى كه بيســت پلّه داشــت 
داخل شــديم. بــه اطاق كوچكى رســيده، از آنجا گذشــته به اطــاق بزرگ تر 
از او داخــل شــديم كــه دوازده قــدم طول و شــش قدم عــرض دارد. زيارت 
حضــرت صاحب االمــر عليه  الســالم را خوانديم ... در پهلوى همان ســرداب، 
 ســرداب ديگرى هســت، قدرى از اين ســرداب بزرگ تر كه به مســجد زنانه

 مشهور است.20 

مــال ابراهيــم كازرونى نيــز همين گونه ســرداب مقــدس را توصيــف مى  كنــد.21 بنابر 
مشــاهده محمدحسين منشــى  زاده، «در كتيبه تعمير و كاشى   كارى ســرداب در سال 1287ق 
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 نوشــته شــده كه از طرف ناصرالدين شــاه انجام شــده اســت.»22 نيز «ســرداب هــم بقعه  اى
 على  حّده دارد».23 

خادمــان حــرم كه گفتيم، همه ســنى بودنــد؛ دِم دِر ورودى ســرداب هم پول 
مى  گرفتنــد! آن هم نه يكى، چندين خادم آماده زورگيرى بودند! ســيد حســن 
موســوى اصفهانى هنگامى كه به زيارت ســرداب رفته، تنها يك نفر بودند كه 
او را هم با قدرى پول راضى كرده اســت! ... روز سه   شنبه يازدهم ربيع  الثانى در 
ســامره مشرف بوديم. صبح بعد از غســل مشّرف شديم به حرم محترم و سردابه 
مقدسه. دم سردابه الحمد هللا از بندى ها آزارى به ما وارد نيامد. همه نبودند. يك 

نفرى بود، به او جزئى داديم.24 

چاه سرداب غيبت
در حــال حاضــر، هيچ  گونه چاهى درون ســرداب غيبت وجود ندارد، ولــى حداقل تا زمان 
قاجاريه، اين چاه وجود داشــته است كه به «چاه سرداب غيبت» مشهور بوده است. سيد ميرزا 
رفيع   الدين غروى، معروف به «نظام العلماى تبريزى» كه يكى از رجال قاجارى تبريز بود، در 
سفرش به ســال 1288ق به سامراء، از اين چاه ياد مى  كند: «و چاهى كه محل غيبت حضرت 
است، زيارت شــد.»25 نيز ميرزا عبدالحسين  خان افشــار (1299ق / 1261ش) درباره اين چاه 

مى  نويسد:
در صدر همان ســرداب، جايى هست كه ســه ذرع طول و دو ذرع عرض دارد. 
در طرف قبله آن جا چاهى است كه مى  گويند حضرت صاحب  االمر عليه  السالم 
اختيار غيبت از آن جا نموده است. در لب چاه دو نفر مجاور نشسته  اند و چراغى 
احترام امام عليه  السالم داخل نشدم.26 روشــن كرده  اند. بر بنده تكليف داخل شــدن نمودند و اصرار كردند، به جهت 

نيز علويه كرمانى از چاهى مى  گويد كه در سرداب بوده است: «از آن جا رفتم در سرداب 
حضرت صاحب؛ ... زيارت كرديم، آمديم منزل.»27 بديهى است كه غيبت امام از چاه، اعتقاد 
شده است.28 شيعه نيست و سخنى است كه عوام شيعه گاهى مى  زده  اند و متأسفانه بهانه عده  اى از مخالفان 
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چاهى در صحن 
سيد على حسين قريب پس از توصيف سرداب، از چاه ديگرى نام مى  برد كه در گوشه صحن 

واقع شده و مورد توجه زائران بوده است:
قريــب در صحــن حرم جنــاب صاحب االمــر عليه   الســالم چاهى اســت غير 
مســّقف. در وســط آن چاه، هرگاه نگاه مى  كنند، دائره  اى سفيد مثل ماه كامل

پيداست.29 

مســافرى ناشناخته نيز كه از تهران به زيارت عتبات عاليات رفته است، (سفر در 1298ق) 
در ســفرنامه  اى كه به كوشــش جناب آقاى سيد خليل طاووســى، تصحيح و منتشر شده، از 
وجود اين چاه و افســانه مربوط به آن مى  گويد كه به نوعى تأييد ســخنان ســيد على حسين 

قريب است.30 

زيارت اهل سنت
يكــى از اميران ترك عثمانى كه از طرف دولت عثمانى مأمور سركشــى به حوزه امپراتورى 
عثمانى بوده اســت، سفر خود را در سال 1553م. از استانبول آغاز مى  كند. وى به سامراء هم 
رفته اســت؛ هرچند آن جا را توصيف نمى  كند و تنها مى  نويســد: «امامان على هادى و حسن 
عســكرى را زيارت كردم.»31 كه نشان دهنده اهميت دادن او به زيارت قبور بزرگان و اولياى 

خدا دارد.
خواجه عبدالكريم بن خواجه عاقبت محمود كشميرى، عالم سنى مذهب هندى (سفر در 
1154ق / 1120ش) در سفر معنوى خود به مكه، به اين ديار هم سفر كرده و آن را اين  گونه 

توصيف مى  كند:
از بغداد حركت نموده، از راه ينگجه متوجه بلده سّرَمن   رأى كه به سامره مشهور 
است شده، به زيارت جناب امام على نقى و امام حسن عسكرى رضى اهللا عنهما 
مشــرف و ســعادت  اندوز گرديده و حضرات ائمه در خانه خود كه عالى و ارفع 
ســاخته اند، مدفونند ... و جائى كه بر طبق عقيده اهل تشــيع حضرت امام مهدى 
صاحــب الزمان رضــى اهللا عنه در آن غيبت كبــرى فرموده اند، در كنج ته خانه 

واقع است.32 
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همچنين رحمت  اهللا بخارايى از عالمان شهر بخارا در سال 1303ق (1264ش) قصد زيارت 
مكه كرده و از سامراء هم گذشته است. او به زيارت معتقد و مقيد بوده است؛ برخالف برخى 
تندروهاى وهابى كه به اســم اهل ســنت، فتوا به تخريب مزار و بارگاه بزرگان دين مى  دهند. 
اين عالم بزرگ بخارا كه از آن ديار قصد حج كرده و پيش از حج، به عتبات عاليات نيز رفته، 

درباره سفر چند روزه اش به سامراء مى  نويسد:
َمن رأى گوينــد، برآمديم. اوالً  روز جمعه به عزم زيارت ســامره كه آن را ُســرَّ
بر كنار دجله بر ســر راه، مزار ابراهيم ولد مالك اشــتر اســت. رســيده، زيارت 
كــرده شــد ... روز مذكور به زيارت جنــاب امامين همامين عســكريين، يعنى 
حضــرت امام على نقى و حضرت امام حســن عســكرى و قبــر نرجس   خاتون 
مــادر حضــرت صاحب   االمر والزمــان كه اين ســه قبــر در درون يك ضريح 
اســت، مشــرف شــديم. و در پاى اين ضريح، قبر مبارك جناب حليمه  خاتون 
دختــر امــام محمدتقى واقع اســت. همــه را زيارت نمــوده شــد. از آن جا به 
زيــارت قبّه و ســرداب حضــرت صاحب االمــر والزمان كــه در جنوبى حرم، 
 متصل به ديوار صحن عســكريين اســت رفتــه، زيارت كــرده ... دعا و زيارت

 نموده شد.33 

اذان
از گزارش هاى برخى برمى  آيد كه اذان در حرم مطهر عسكريين به شكل اذان اهل سنت بوده 

است. نويسنده ناشناس سفرنامه عتبات عاليات (سفر در 1298ق) مى  نويسد:
بارى، وضو گرفته، حرم مشــرف شدم؛ نماز ظهر و عصر نمودم و زيارت كردم. 
بعــد در صحن قــدرى گرديدم. صحن خيلى خرابى دارد و گلدســته شــاه كه 
ســاخته، يكى از آن نيمه  تمام است كه تمام نشده. تا مغرب در صحن بودم. اذان 

گفتند، ولى أشهد أّن اميرالمؤمنين را نگفتند و تقيه مى  كنند.34

البته اين تقيه شــامل روضه خوانى نمى  شده و در همين سفرنامه آمده است: «حاجى ميرزا 
لطف  اهللا روضه خواند، گوش كردم».
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برپايى نماز جماعت
ايازخان قشــقايى (سفر در 1340ق / 1301ش) از برپايى نماز جماعت در صحن مطهر امامان 
ياد مى  كند، اما مشخص نكرده به امامت چه كسى برگزار مى  شده است. اما نويسنده ناشناس 
ســفرنامه عتبات عاليات (ســفر در 1298ق) از مال فتحعلى كه نايب  ميرزاست، نام مى  برد كه 

پيش  نماز بوده است.35

آداب زيارت
زائران مراقد مقدس ســعى مى  كنند هنگامى كه در جوار آن بزرگان هستند، بيشترين بهره را 
ببرند. البته برخى ســرگرم بازار و مسائل جانبى سفر مى  شوند و هدف اصلى سفر را فراموش 
مى  كنند. در آن زمان و با آن راه  هاى پرخطر، هنگامى كه زائرى به آن ســرزمين  هاى مقّدس 
مى  رسيد، سعى مى  كرد بارها به زيارت مشاهد مشرفه برود تا پس از بازگشت، حسرت نخورد. 

مالّ ابراهيم كازرونى (سفر در 1315ق / 1277ش) مى  نويسد:
چند روزى كه در آن جا بودم، شــبانه  روزى چهار مرتبه به زيارت حضرت امام 
على النّقى و امام حسن عسكرى و حضرت نرجس  خاتون مادر حضرت صاحب 
و حكيمه  خاتون عّمه حضرت و در ســردابه به زيارت حضرت حجت عجل اهللا 

تعالى فرجه مشّرف مى  شدم.36 

ايازخان قشــقايى (ســفر در 1340ق / 1301ش) نيز درباره كيفيــت و چگونگى زيارت 
زائران مى  نويسد:

بعــد حمام رفته، به غســل نيــت اذن دخول حرم رفتيم. حمــام هم خيلى خوب 
بود؛ غســل نموده، بيــرون آمده، رفتيم داخل حرم. چه هنگامــه  اى بود از زّوار. 
زيارت  نامه حضرت امام على نقى خوانده و بعد زيارت  نامه حضرت امام حســن 
العســكرى خوانده، بعد زيارت  نامه حضرت علّيّه حليمه  خاتون همشيره امام على 
نقــى را خوانده و بعد زيارت  نامه حضــرت علّيّه نرجس  خاتون كه مادر حضرت 
صاحب الزمان عجل اهللا فرجه مى  باشد خوانده، بعد چهار دو ركعت نماز، به اسم 

هر يك هديه نموده و به منزل آمده.37
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روشن كردن شمع
از گذشــته هاى دور مرســوم بود كه هنگام زيارت، به نيت بزرگى كه در آن جا دفن شــده، 
شمعى روشن مى  كردند. ايازخان قشقايى مى  نويسد: «پنج دانه شمع گرفته، از براى سه امام و 

دو بى  بى علياشأن روشن كرده و به منزل آمده».38

خادمان
خادمان حرم مطهر عسكريين8 به علت واقع شدن در يك منطقه سنى  نشين، همه اهل سنت 
بوده  اند و گاهى زائران را اذيت مى  كرده  اند. تقريبا در همه ســفرنامه  ها از برخورد بد خادمان 
يا مردم ســامراء شــكايت شــده اســت. بداخالقى و گرفتن پول، از مواردى است كه زائران 
ســامراء به آن اشــاره كرده  اند. خواجه عبدالكريم بن خواجه عاقبت محمود كشميرى (سفر 
در 1154ق / 1120ش) عالم سنى  مذهب هندى درباره زورگيرى خادمان مى  نويسد: «خدام و 
مجاورين اين عتبه علّيه، بســيار سمج و بى  طوراند و از مردم زوار نذورات را به تهديد و زجر 

مى  گيرند.»39 نيز سيد حسن موسوى اصفهانى مى  نويسد:
عصر، بعد از صرف چاى مشــرف شــديم به حرم محترم. خدمه كه در حقيقت 
ظلمه  انــد، دِر رواق و حــرم را گرفتــه بودند، و پول به ســختى هــر چه تمام  تر 

مى  گرفتند و گذاشتند كه داخل شويم.40 

نيز مؤلف ناشــناخته ســفرنامه حج قاجارى كه در 1317ق (1279ش) به ســفر سامراء رفته، 
 از فقــدان ميرزاى شــيرازى گله  مند اســت و حضور ايشــان را مانــع رفتار بد خادمــان مى  داند

و مى نويسد:
ولى ســامره را بالنّسبه به سفر سابق كه مرحوم مبرور مالى حجة  االسالم شيرازى 
قّدس ســره حيات داشــتند، مثل خانه بى  چراغ و يا طفل بى  پدرى ديدم كه يكى 
از مؤيدات اين كلمه، سوء كردار و رفتار خدمه آستانه مقدسه، بلكه كليه اهالى 
ســامره بود به زّوار كه هر چه بنويسم از سيئات اعمال خدمه مزبوره، جز ازدياد 
ماللت و كســالت خاطر نتيجه  اى ندارد. همين قدر اســت كه از ورود و خروج 

سامره، اين اوقات شخص يك برزخى طى مى  كند.41 
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وقارالســلطنه، همسر ناصرالدين شــاه از برخورد بد خادمان حرم و روحيه باج گيرى آنان 
چنين مى  نويسد:

احواالت خّدام اين آســتانه مبارك تماشا دارد. اّول كه وارد شديم، هر چه خّدام 
بود، جمع شــده بودند و هر درى يك چراغ گذاشــته بودند و نمى  گذاشتند آدم 
داخل بشــود تا هر درى مبلغى پول مى  گرفتند. هر چه برادرم پول مى  داد، باز هم 
داد و بيداد مى  كردند و مى  گفتند اين زن شاه بوده، بايد به همه ماها شال و انگشتر 
الماس بدهد! بارى مرحله بزرگى طى كرده، داخل حرم شديم ... مثل اين  كه اين 

برخورد منحصر در حرم نبوده و در سرداب مقدس هم پول زيادى مى  گرفتند.42
محمدحسين منشى   زاده هم درباره خادمان آن روضه منوره مى  نويسد:

ســاعت هشت وارد سامره شــديم. خّدام آن جا بودند و زّوار را براى منزل دادن 
و چادرهايى كه نصب شده بود، راهنمايى و بازارگرمى مى  كردند ... عسكريين 
غريــب هســتند و زّوار ندارند، امّا خّدام زيــادى دارد كه همه ســنّى و به زّوار 

زحمت مى  دهند.43

ديدار با بزرگان و مراجع
وجود حوزه علميه شــيعه در ســامراء، به  ويژه در زمان حضور ميرزاى شيرازى صاحب فتواى 
تنباكو، اين فرصت را به زائران مى  داد كه به ديدار بزرگان شــيعه ســاكن در ســامراء بروند. 
گزارش  هاى مؤلفان ســفرنامه نشــان دهنده نقش مهم و كليدى مراجع بزرگوار شيعه، به   ويژه 
ميرزاى شــيرازى در سامراء است و اگر همان روند ادامه مى  يافت و عده اى از بزرگان حوزه 
و شيعيان در آن جا زندگى مى  كردند، شايد شاهد تخريب حرم مطهر امامين عسكريين8 در 
ســال 1385ش نبوديم. زائرى ناشناس كه خاطرات خود را به شكل سفرنامه نگاشته و به سال 

1298ق / 1260ش به عتبات عاليات رفته، مى نويسد: 
(پــس از زيــارت حــرم مطهر عســكريين8) از آن جا بــه خانه ميــرزا رفتيم. 
جمعيــت زيادى آمــده بودند. عيــدى و ميرزا خيلــى دير بيرون آمــد؛ ديديم 
 بيرون آمد و چندان شكســته نيســت. ميرزا را مالقــات نموديم، ولى به صحبت

نرسيد.44 
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ميرزا عبدالحســين  خان افشار (1299ق / 1261ش) از كسانى اســت كه به ديدار ميرزاى 
شيرازى رفته و از فرصت استفاده كرده و سؤاالت فقهى خود را از ايشان پرسيده است:

چهارشــنبه چهارم شهر جمادى االولى: صبح از خواب برخاسته، نماز را نموده، 
حاجى ميرزا شــفيع و حاجى ميرزا رفيع  خان منزل بنده آمدند. مشــغول صحبت 
شديم. دو ساعت از آفتاب گذشته با هم خدمت جناب حاجى ميرزا محمدحسن 
مجتهد شــيرازى رفتيم. از در وارد شــده، باال رفتيم. در باالخانه بيرونى نشستيم. 
عــرض كرده، اذن گرفتند. وارد شــده ســالم نموده، مصافحه كرده، نشســتيم. 
مشغول صحبت كردن شديم. چون تقليد بنده به جناب ميرزاست، در عرض راه 
شانزده فقره مســئله اتفاق افتاده بود؛ هر يك را سؤال كرده، جواب گرفتم. بعد 

از آن برخاسته مشّرف شديم.45 
نيز علويه كرمانى كه با برادر و عده  اى از اقوام خويش به اين ســفر معنوى رفته، به ديدار 

ميرزاى شيرازى مى  رود:
امروز كه روز جمعه بيســت  ونهم است، صبحى مشّرف شدم به حرم مطهر، و از 
آن جا رفتم خانه جناب ميرزا. تا ظهر نشستم. خدمت ايشان نرسيدم. آمدم منزل، 
نهار خوردم. باز عصرى رفتم خدمت ايشــان. چون ناخونشــان را گرفته بودند، 
بريده بودند، به واسطه خون آمدن، نماز ظهر (و) عصرشان دور شده بود. تعارفى 
با من كردند، برخاســتند براى نماز. تا نماز كردند، ديروقت شد. فرمودند ما كه 
درســت خدمت شما نرسيديم؛ فردا تشــريف بياوريد اين جا. بنده عرض كردم: 
فردا صبح مرّخص مى  شــويم. چون زمستان در پيش اســت، زّوار روانه هستند، 
بايست همراه باشيم. فرمودند: امشب بمانيد. آمدم به حرم مشّرف شدم، برگشتم. 
نماز مغرب و عشــاء را اقتدا كردم. قدرى صحبت كردم. مگر مردم مى  گذارند 
آســوده باشند. گويا قرارشان اين اســت: از صبح تا سه ساعت به غروب مانده، 
بيرون مى  نشــينند. بعد مى  آيند اندرون. آن وقت زن  ها مى  آيند، تا ســه ساعت از 
شــب رفته كار آنها را رواج مى  دهند. امشــب كه من بودم، سى نفر زن عرب و 
عجم مجاور آمدند. بيشــتر اينها هم چيز مى  خواســتند. بعد شام آوردند، چلو و 
خورش به و خربزه. فرمودند من غذاى ظهر را دير مى  خورم. شب  ها شش هفت 
از شــب رفته شام مى  خورم، شــما بخوريد. من شــام خوردم همراه علويه. خبر 
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شوم. دو دانه اشرافى و قدرى تربت التفات فرمودند.46 كردند كه ده بيســت نفر مرد آمدند. من برخاســتم خداحافظى كردم، مرّخص 
محمدحســين منشى  زاده كه ســفرش به تأخير افتاده و به خواست خود چند روز ديگر در 

سامراء مانده است، مرتب به زيارت مى  رود و بنابر گفته خود:
شــب دوشنبه به منزل شيخ آقابزرگ تهرانى كه روضه  خوانى بود رفتم. آقا شيخ 
ذبيح  اهللا نجفى در معرفت الهى صحبت مى  كرد. مجتهد ســامره آقا ســيد محمد 
تهرانى كه از طرف آقا ميرزا محمدتقى آمده بود، اّطالع داد كه ساعت حركت 

ريل تغيير كرده است.47 

آقاى ســيد فخرالدين جزايرى نيز در سفرش به سامراء، سراغ خانه آقا شيخ آقا بزرگ را 
گرفته و به درب منزل شــيخ رفته، اما شــيخ در منزل نبوده اســت.48 همچنين آقاى سيد احمد 
هدايتى (ســفر در 1338ق / 1299ش) كه به همراه سيد احمد طالقانى به عتبات عاليات رفته، 

درباره ديدار خود با بزرگان سامراء مى  نويسد:
طرف عصر مجدداً به زيارت و قدرى گردش مشــغول شــديم و منزل آقايان آقا 
ميرزا محمد و شــيخ آقابزرگ تهرانى به واســطه سابقه و آشنايى و دوستى آقاى 
آقا سيد احمد رفتيم. امروز اين دو نفر تنها علماى شيعه در سامره هستند و در واقع 
رياست روحانى با آنهاست و خيلى مراقبت دارند كه خدمه انتظامات و تنظيف و 

روشنايى حرم مطهر تخلف نكنند. خداوند آنها را مؤيد و موفق بدارد.49 

به نظر مى  رسد خانه شــيخ آقابزرگ تهرانى در سامراء، مأمن زائران ايرانى به  ويژه زائران 
تهرانى بوده اســت. به هر حال حضور ميرزا در آن ديار بســيار مؤثر بوده اســت و ايشان منشأ 
اوقافى در آن جا بوده كه ســاليان ســال مورد اســتفاده طالب و زائران بوده است. سيد حسن 

موسوى اصفهانى درباره خدمات اجتماعى ميرزاى شيرازى در آن ديار مى  نويسد:
بعــد از مراجعت از حرم، به آخوند كرمانى رســيدم. قدرى مرا گردش داد، برد 
به مدرســه  اى كه جناب ميرزا ساخته بودند و خانه  هاى ايشان را نشان داد. گفت: 
ايشان بيست سى دست خانه و دكان  هاى بسيار و دو حمام در اين جا دارند و اين 

مدرسه را نيز ايشان ساخته  اند، با جسرى كه روى شط است، واهللا العالم.50 
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مشكالت سفر 
الف) زورگيرى و راهزنى

در گذشــته هاى دور با توجه به طوالنى بودن مســير و ناامن بودن راه  ها، مشــكالتى براى 
زائران مسافر به وجود مى  آمد كه يكى از آنها، راهزنى و دزدى بوده است. در خاطرات سيد 

حسن موسوى اصفهانى آمده است:
روز شنبه هشتم ربيع  الثانى يك و نيم به غروب مانده، به همراهى مكارى يزدى و 
حاجى  هاى اصفهانى از ارض مقدســه كاظمين عليهم  السالم بيرون آمديم. باالى 
باغ هــا زير درختى، ملعونــى جلو مال ها را گرفت و مى  خواســت بارها را پايين 
آورد و چيزهاى گمركى اگر كســى داشته باشد، بيرون آورد. خواهى نخواهى 

دوهزار و يك قمرى حقير دادم كه از شّر او ايمن شويم.51
وى از تذكره  چى  ها هم گاليه مى  كند:

پيــش از ظهر بعد از مراجعــت از حرم، گرفتار تذكره  چى  هاى ملعون شــديم. به 
ناحق ســه  هزار به ســختى از حقير گرفتند. خدا آنها را به همه لعنت  هاى خود لعنت 
 كند كه چنان عاجز شــده  ام از دادن اين وجه  هــاى بى   حاصل كه به تقرير و تحرير

نمى  آيد.52

ب) ترس از دزد 
دزدان و راهزنــان چنان مشــكالتى براى زائــران ايجاد مى  كردند كه حتى شــايعه آمدن 
دزد، كافى بود تا بســاط شــادمانى و آرامش زائران را به هم بريزد. ســيد احمد هدايتى كه 
 قصد داشــته از ســامراء بــه كاظمين برگردد، اما وقتى به ايســتگاه مى رســد، ماشــينى نبوده 

كه برگردد:
زّوار هم زياد شده بود. هر دسته در يك گوشه و كنارى بساط خود را انداختند 
كــه بخوابند. غفلتاً چند نفر عرب فرياد زدند كه اين جا نخوابيد، حرامى [= دزد] 
شــما را اذيت خواهد كرد. مردم به وحشــت افتادند؛ نزديك هم جمع شــدند؛ 
پيش رئيس استاســيون رفتيم. گفت ترس نكنيد، اما مواظب خود باشيد. بالجمله 

وحشت دستبرد حرامى، خواب را تا صبح بر مردم حرام كرد.53 



فصلنامه فرهنگ زيارت
٢٧٦

ج) سختى  هاى عبور از آب
در بخش مســير رســيدن به سامراء اشاره شــد كه زائران براى رسيدن به ســامراء بايد از 
رودخانه عبور مى  كردند كه با مشــكالتى همراه بود؛ زيرا وســيله رايــج، قّفه بود كه آن هم 
چندان مطمئن نبود و در هواى نامناســب، مى  توانست مشكالتى براى زائران ايجاد كند. ميرزا 

عبدالحسين خان افشار به بخشى از اين مشكالت، اشاره مى  كند:
جمعه ششــم شهر جمادى االولى، با هزاران افســوس مرّخص شديم. پياده رفته 
تــا در دروازه، هنــوز در دروازه را باز نكرده بودند. بعد از بــاز كردن دروازه، 
اّول شــخصى كه بيرون رفت از دروازه، بنده بودم تا كنار دجله رسيديم. كسى 
نبــود تا اين كه از زّوارها كم كم آمدند. مرد و زن زياد جمع شــدند. باد ســرد 
مى  آمــد. چنــد قُّفه به كنار آب بود، لكن از مالّح  ها كســى حاضــر نبود. از آن 
بارانى كه  آمد، آب دجله خيلى زياد شــده است. البته سه ذرع باال آمده است، 
آناً فآناً زياد مى  شود. بعد از نيم ساعت مالّح  ها آمدند. اّول مالّح  ها گفتند از اين 
آب نمى  شــود گذشت. باد، قُّفه را برمى   گرداند. ديدم خيال اينها در زياد گرفتن 
اجرت است. آخر، نفرى يك صاحب قران قرار دادند. در قُّفه  ها نشستيم، به آن 
آب بى  رحــم زديم. توكل به خدا نموديم. آب چنــان كف كرده بود كه گويا 
صداى الحذر الحذر مى  آمد. قُّفه يعنى اسباب غرق شدن، هرگز آدم عاقل بر قُّفه 
ســوار نمى  شــود و خود را به آن مهلكه نمى  اندازد. بنده در ميان قُّفه به رو افتاده 
بودم. عبا را به سر كشيده نام مبارك صاحب االمر عليه  السالم را ورد زبان خود 
نمــوده، خود را در آن درياى خون  آشــام طعمه ماهيان مى  ديدم. با هزار ترس و 
واهمه تا به كنار رســيديم. طناب قُّفه را بيــرون انداختند تا طناب قُّفه را بگيرند؛ 
(اما) آب زور كرده، قُّفه را برد. به قدر يك ميدان پايين رفتيم. ســه نفر پاروزن 
داشــتيم. قُّفه را به كنار دادند (و) با هزار معركه طناب را بيرون انداختند. طناب 
را گرفته، قُّفه را كشــيدند به كنار. اول كســى كه از قُّفه بيرون رفت، بنده بودم. 

محض اين  كه به كنار رسيديم، شكر پروردگار عالم را به جا آوردم.54 
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