
حیدرالجد / ترجمه: محمدمهدی رضایی

منزلگاه های راه کربال و نجف

مقدمه
پ��س از نهضت عاش��ورا، خبره��اي آن روز و آنچه در کرب��ال رخ داده بود، دهان به 
دهان گش��ت و سيل خروش��ان ش��يعيان آل محمد، از هر کوي و برزن، رو به کربال 
آوردند، در حالي که نام حسين7 را زمزمه مي کردند و جانشان در رثا و سوگواري 
آل محم��د: مترّن��م بود؛ خانداني که در دفاع از اس��الم و دور کردن آن از دس��ت 
تطاول امويان، که قصد بازگرداندن جاهليت را داش��تند، جان هاي مطّهر خويش  را فدا 

و خون هاي پاک خود را نثار کردند.
با بررسي کتاب هاي تاريخ و س��يره و مقاتل، در مي يابيم که نويسندگان اين کتاب ها، 
دربارة اّول کس��ي که قبر امام حس��ين7 را زيارت کرد، گاه يک س��خن مي گويند و 
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گاه ب��ا هم در اختالف اند؛ گروهي بر آن اند ک��ه جابربن عبداهلل انصاري و عطّية عوفي 
اّول کس��اني بودند که پس از شهادت حسين بن علي8 وارد کربال شدند و در روز 

اربعين، آن حضرت را زيارت کردند.
با توجه به مدارک تاريخي، مي توان گفت که از روز ش��هادت امام حس��ين7؛ يعني 
دهم محرم تا روز اربعين )بيس��تم صفر(، برخي از شيعيان و خانوادة امام7 قبر او 
را زيارت کرده اند. در بعضي منابع آمده است که امام سجاد7 روز سيزدهم محّرم 
براي دفن اجس��اد مطّهر وارد کربال ش��د و اين کافي است که آن حضرت را نخستين 

زائر به شمار آوريم.
به هر حال، به نظر نمي آيد که در آن روزگار، مسافرت به کربال کار آساني بوده، بلکه 
فکر اينگونه سفري، خطرهاي بسياري را به ذهن مي آورد و تهديداتي براي زائران در 
پي داشت. نخستين خطر، نيروهاي امنيتِي حکومت بني اميه بودند که در همه جا حضور 
داش��تند و زائران امام حسين7 را دستگير مي کردند و به مقّر حکومت مي فرستادند. 
در اين ميان کمتر کسي مي توانست خود را از دسترس نيروهاي امنيتي دور نگاه دارد 

و به لطايف الحيلي به زيارت قبر امام حسين7 توفيق يابد.
هدف اموي ها از اين کار روشن بود. آنان مي خواستند راه هاي زيارت امام حسين7 را 
س��د کنند تا کسي ايشان را در کربال زيارت نکند؛ چرا که اين زيارت، به مثابة هم پيماني 
زائران با امام حس��ين7 در مبارزه با ظالمان و حاکمان جور و س��تم بود و تهديدي 

بزرگ براي حکومت وقت محسوب مي گرديد. 
اما از س��وي ديگر، ائمة اهل بيت: به زيارت امام حس��ين7 اهميت بس��يار دادند و 
شيعيان را به اين کار بر مي  انگيختند و دوستداران خود را از جهت فکري و اعتقادي در اين 
زمينه، تجهيز مي کردند تا آنجا که در کتب دعا و زيارت، بخش��ي مستقل به عنوان »ثواب 
زيارت امام حسين7 با بيم و هراس« وجود دارد که خود نشان از اهميت و عظمت کار 

مي دهد.
ابن بکير گويد: به امام صادق7 عرض کردم: »وقتي به شهر ارجان1 مي روم، دلم براي 
زيارت قبر پدرتان بي تاب مي شود، اما چون به راه مي افتم، از بيم سلطان و گزارشگران 

و نيروهاي امنيتي حکومت، از ادامة راه باز مي مانم و بر مي گردم«.
امام7 فرمود: 

ابن بکير! آيا نمي خواهي که خداوند تو را در مس��أله اي مربوط به ما، 
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خائف و ترس��ان ببيند! نمي داني هر که به خاطر ما دچار ترس شود، 
خداوند او را در س��اية عرش خود ساکن گرداند و در روز قيامت، از 
هراس ه��اي آن روز در امانش دارد در حالي که همگان ترس��انند و 
او راحت و آس��وده و هرگاه دچار هراس ش��ود، فرشتگان بشارتش 

مي دهند و آرامش مي کنند؟2
اين روايت، مش��کالت و رنج هاي بزرگ مربوط به زيارت امام حس��ين7 را گوشزد 
مي کند. آن که در اربعين همراه جابربن عبداهلل انصاري بود، مي گويد: جابر وعده اي از 
آل محمد: نزديک قبر امام حس��ين7 نشسته بودند که از دور سياهي اي پيدا شد. 
جابر به من گفت: به طرف آن سياهي برو و بنگر که کيست. اگر از سپاهيان عمر سعد 

بود، ما را خبر کن تا در جايي پناه بگيريم و خود را مخفي کنيم.«3
وضعيت شيعه در طول قرن ها به همين صورت بود. در راه زيارت امام حسين7 از 
سوي حکومت هاي ظالم، مش��کالت و گرفتاري هاي فراوان مي ديدند و همواره در راه 

زائران، موانع گوناگون ايجاد مي گرديد.
با روي کار آمدن بني عباس، آن  ها نيز به س��خت گيري ها و بس��تن راه ها افزودند. هارون 
الرش��يد، درخت سدري را که سايبان زائران قبر امام حس��ين7 بود، از ريشه در آورد 
متوّکل زمين کربال را يکس��ر شخم زد و بر آن آب بست تا نشانه هاي قبر مطّهر را از بين 
ببرد. او به اين هم اکتفا نکرد و جاسوس ها و نيروهاي امنيتي بسياري گمارد تا زائران قبر 
امام حسين7 را در هر راه و مکاني يافتند، دستگير و از آن ها براي مجّوز، مبالغ هنگفت 
و کمرشکن دريافت کنند. با اين همه، محّبان کوي حسين7 هر چه اجناس قيمتي و متاع 
گرانبها به همراه داشتند مي دادند تا بتوانند قبر شريف را زيارت کنند و دعاها و صلوات هاي 
خود در کنار مزار امام حس��ين7 را ره توش��ة قيامت قرار دهند و با آن ها جان تازه اي 

بيابند.
در سال هاي اخير، با وجود سختي ها و ناماليمات، زائران ناگزير بوده اند خود را به تحمل 
مش��ّقات گوناگون عادت دهند تا بتوانند به قبر سيدالش��هدا برسند و آن را زيارت کنند. 
اين مش��کالت، گاه به موضع گيري ها و سياست هاي دولت هاي حاکم در عراق نسبت به 
قضية امام حسين7 مربوط مي شده و گاه به خطرهاي طبيعي بين راه، همچون مواجه 
شدن با حيوانات درنده، به خصوص براي کساني که از راه هاي دور براي زيارت نجف 
و کربال، راهي مي شدند و مي بايست در سرما و گرما و شب ها و روزها راهپيمايي کنند 
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تا به مقصد برسند. بنابراين، الزم بود. ميان دو شهر نجف و کربالي معال، منزلگاه ها و 
کاروانس��راهايي به وجود آيد تا مسافران در آن ها بار سفر بر زمين بگذارند و ساعتي 
استراحت کنند و براي ادامة راه آماده شوند. پس گروهي از اشخاص بلند همت و علماي 
س��خاوتمند و کريم به اين فکر افتادند که ميان نجف و کربال منزلگاه هايي بسازند و آن 
را وقف امام حس��ين7 کنند تا جايي باش��د براي استراحت زائران و در آنجا خدماتي 
نيز به آنها ارائه شود. اين منازل سه گانه عبارت بودند از خان مصال، خان حماد و خان 

نخيله.
ما اين کاروانسراها را ديده و باقي مانده هاي آن ها را مشاهده کرده ايم. بعضي از آن ها 
به کلي از بين رفته و بعضي ديگر، خوشبختانه دست ترميم و بازسازي به خود ديده، 

هر چند که توجه چنداني به آن ها نمي شود.
در اين نوش��تار اوراق تاريخ اين منزلگاه ها را م��رور مي کنيم و مطالب ويژة هر کدام 
را به بررس��ي مي گذاري��م؛ چرا که اين اماکن، پناه گاه زائران امام حس��ين7 بوده و 

شايستة توجه و احترام اند:

اصطالح »خان«
»خان« به معناي دکان يا منزلگاه مسافران است. در »المنجد« آمده است: 

خان واژه اي اس��ت غي��ر عربي که وارد زبان عرب ش��ده و جمع آن 
خانات است.4 

ابن منظور معتقد است: 
از واژة خان، دکان يا دکان دار اراده مي شود و اين کلمه فارسي بوده 

و عربي شده است.5

با اين حال، در گذش��ته، اين واژه در زبان عرب بس��يار به کار رفته و افرادي مانند 
طبري آن را در نوشته هاي خود آورده اند. 

ش��ايد پيش از طبري نيز اين واژه کاربردهايي داش��ته اس��ت؛ چرا که طبري بدون 
آوردن معنا و تفس��ير واژة »خان« آن را به کار برده و اين نش��ان مي دهد که معناي آن 

روشن و بديهي بوده است.
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گستردگي کاروانسراها 
از آنجا که در گذش��ته، کاروانسراها نقش مسافرخانه هاي امروزي را داشته اند، در 
ش��هرهاي مختلف، به خصوص شهرهاي اس��المي، از اين مکان ها فراوان بوده و براي 
پناه دادن به مس��افران و مهيّا کردن وسيلة آرامش و راحتي براي آنان، مورد توجه قرار 

گرفته است. گفتني است کاروانسراها بيشتر در راه  هاي منتهي به شهرها بوده است.
دربارة منزلگاه هاي راه کربال نجف دو نظريه وجود دارد: 

1. گروهي بر اين باورند که بناي کاروانس��راهاي متعدد در راه کربال و نجف طبق 
نياز مس��افران بوده، بدون در نظر گرفتن اين مطلب که آيا مسافران به قصد زيارت آن 

را طي مي کنند و به اين کاروان سراها وارد مي شوند يا به قصد ديگر.
بنابراين نظريه، در اين مس��ير هر مسافري مي توانسته از منزلگاه هاي آن استفاده کند 

و هيچ منعي براي او وجود نداشته است.
2. گ��روه ديگر معتقدند برخي از کاروانس��راها وقفي ب��وده و بانيان آن ها به هدف 
زائران عتبات مقدس س��اخته اند. در مجلة »األهالي« بحثي دربارة »خان النص« نشر يافته 

که نويسنده در بخشي از آن مي نويسد: 
»در بررسي و پژوهش هاي خود به اين نتيجه رسيدم که در راه ميان 
تهران و نجف، 99 کاروانس��را وجود داشته و سه منزلگاه نيز در راه 

نجف کربال است.«

نگارنده در س��فري به خراسان، براي زيارت امام رضا7، منزلي مانند کاروانسراي 
»الن��ص« دي��دم و دربارة آن پرس و جو کردم، گفتند: مخص��وص زائران امام رضا7 

است.

در راه میان تهران و نجف، 99 کاروانسرا 
وجود داشته و سه منزلگاه نیز در راه نجف 

کربال است.
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طبق نقلي سلس��لة منزلگاه هاي زيارتي، از بصره آغاز مي  شود، از ديوانيه مي گذرد 
تا اين که به نجف و آنگاه کربال و از آنجا به اس��کندريه و س��پس به بغداد مي رس��د و 
س��رانجام راه هايي در س��رزمين ايران را پوش��ش مي دهد. آنچه اين سخن را مُهر تأييد 
مي زن��د، فراواني زائران ايراني اس��ت که به قصد زيارت عتب��ات مقدس عراق، راهي 

مي شده اند و در اين راه، به منزلگاه و مکان استراحت نياز داشته اند تا به کربال برسند.

راه نجف به کربال
تنها مس��يري که تاريخ بر رفت و آمدهاي فراوان آن گواه اس��ت و آن را از ديگر 
مس��يرهاي تردد متمايز نش��ان مي دهد، راه نجف به کربالس��ت؛ راهي پراز مسافران و 
زائران مشتاق که ميان حرم مطهر علي  بن ابي طالب7 و فرزند شهيدش امام حسين7، 

شکوه و عظمت يک سفر بي نظير زيارتي را به عالي ترين شکل به نمايش مي گذارد.
پيمودن اين مس��ير، به دو صورت انجام مي گرفته است؛ به وسيلة چهار پايان )پيش 
از روي کار آم��دن وس��ايل نقلية جديد( و پياده. اين ش��کل پيمايش، به خصوص در 
روزهايي چون اربعين امام حس��ين7، شکوهي خاص را ايجاد مي کرده و هر بيننده اي 
را تحت تأثير قرار مي داده اس��ت. افزون بر اين که پيمودن اين مس��ير به صورت پياده، 

فضيلت و ثوابي ويژه و بسيار دارد.
حسين بن ثوير بن ابي فاخته نقل مي کند: امام صادق7 به من فرمود:

هرکس به قصد زيارت قبر حس��ين بن علي7 از خانه اش بيرون آيد؛ 
اگر پياده باش��د خداوند به هر گام او، حسنه اي مي نويسد و گناهي را 
مي آمرزد تا آنگاه که به حرم رسيد، خداوند از رستگارانش به شمار 
آورد. چ��ون اعمال زي��ارت را به پايان برد، خداون��د او را در زمرة 
فائزان مي نويس��د و آنگاه که قصد بازگش��ت کرد، فرشته اي نزد وي 
آمده، گويد: پيامبر خدا9 س��الم مي رساند و مي فرمايد: کار خود را 

از سر بگير که گناهان گذشته ات آمرزيده شد.6

بنابراين حديث است که علماي بزرگوار شيعه، همواره مردم را به پياده پيمودن راه 
ميان نجف و کربال برانگيخته اند و بدين کار تشويق کرده اند.
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گويند: آيت اهلل سيد محمد مهدي بحرالعلوم )م1312ق.( با برخي از ادبا و علما، از 
نجف به کربال، پياده راه افتاد تا اين که در يکي از منزل هاي بين راه، براي اس��تراحت 
توقف کردند. پس از ساعتي چون خواستند ادامة مسير دهند، آيت اهلل به خاطر ضعف 

جسمي و ناتواني، قادر به حرکت نشد. 
پس در وصف حال خود، اين دو بيت را سرود:

ه��ر س�رزمين وطن شده است ب�راي م�ن از ف��رط ن��اتوان�ي  
زيارتگهي براي من شده است و اشک جاري من در هر سو  

همچنين مرحوم حاجي نوري صاحب »مس��تدرک الوس��ائل« با گفتار و رفتار خود 
ديگران را به پياده رفتن براي زيارت قبر امام حسين7 تشويق و ترغيب مي کرد.

درس��ال 1319ق. شيخ، چهارپاياني براي حمل بار و وس��ايل سفر کرايه مي کند و 
خ��ود وهمراهانش پياده، درکنار آن چهارپاها، مس��افت نجف ت��ا کربال را مي پيمايند 
اما از آنجاکه ايش��ان در هنگام پيري و ضعف قواي بدني بوده، نمي  تواند طي دو روز، 
اين مس��ير را طي کند؛ از اين رو، سه ش��ب را در کاروانسراهاي: »خان مصلي«، »خان 
النصف« و »خان نخيله« به سر مي برد و در روز چهارم به کربال مي رسد. بنابراين، پياده 
روي در اين سفر زيارتي، از سنت هاي پسنديده و مورد عمل برگزيدگان امت به شمار 

مي آيد.
ش��ايد بتوان گفت: به طور معمول، س��فر از نجف به کربال، س��ه ش��بانه روز زمان 
مي برد؛ خواه اين مسافت با پاي پياده طي شود، خواه با درشکه هايي که حيوانات آن ها 

را مي کشند و خواه سوار بر چهار پايان.7
همچنان که رسم و عادت اين بوده، هر گاه شخصيت معروفي از نجف وارد کربال 
مي ش��ده، مردم به استقبالش مي رفتند و پيش آهنگ مستقبلين، بزرگان و علما بوده اند و 
يکي از کاروانسراهاي سه گانه، مرکز اين استقبال قرار مي گرفته است و نيز هرگاه پيکر 
يکي از علما را از نجف به کربال مي آوردند، در يکي از خان ها مردم به پيش��واز جنازه 
رفته و آن را تا کربال تش��ييع مي کردند. در اين مس��ير زيارتي، حوادث خونبار متعددي 
اتفاق افتاده اس��ت. در ماه صفر سال 1397ق. حکومت وقت، به داليل واهي اعالم کرد 
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که راه نجف به کربال بس��ته اس��ت و کس��ي حق ندارد از آن عبور کند. هدف اصلي 
حکومت، البته جلوگيری از بروز احساسات حماسي و جلوه گر شدن انگيزهاي قيام امام 
حس��ين7 در رفتار و گفتار مردمان بود. اما اين امر نتوانس��ت عزم مؤمنان را در زيارت 
قبر سيدالشهدا سست کند. پس با سالح محبت امام حسين7 از نجف بيرون آمدند و با 

شعارهاي بلند و نشان گر محبت ابدي به آن حضرت، آغاز به راهپيمايي کردند:
با دست و پاي بريده مي آييم گر ببرند دست و پاهامان  
ه�رگز ف�راموش�ت ن�مي کنيم به خدا سوگند اي حسين  

و اين مس��ير را پيمودند و ش��ب اول در »خان مصلي« بيتوته کردند و صبح گاهان به 
راه افتادند و منزلگاه دومش��ان »خان النصف« بود. در اين کاروانس��را بود که دانس��تند 
حکومت نخواهد گذاش��ت آن ها به س��المت اين مس��ير را بپيمايند و خود را به کربال 
برس��انند. در »خان نخيله« ناگاه با قواي مسلح حکومت روبه رو شدند، نيروهايي چنان 
آماده به جنگ که گويي در برابر خود دشمناني همچون خود مهيّاي مبارزه  مي بينند، نه 
مردماني عادي که در بينشان پير و جوان و کودک و زن وجود دارد! در گيري نابرابر 

به طور معمول، سـفر از نجف به کربال، سـه شبانه 
روز زمـان مي برد؛ خواه این مسـافت با پـاي پیاده طي 
شود، خواه با درشکه هایي که حیوانات آن ها را مي کشند 

و خواه سوار بر چهار پایان.
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آغاز ش��د و زائران آزاده و بي دفاع، پيروزي هاي محدودي به دس��ت آوردند و برخي 
توانستند با فرار از ميان باغ ها و بستان ها، خود را به کربال برسانند. اما گروهي به دست 
حکومتيان دس��تگير ش��دند و تعدادي از آن ها؛ همچون: س��يد وهاب طالقاني، محمد 
بالغي، جاسم ايرواني، نجاح مشهدي، غازي خوير، عباس عجينه به شهادت رسيدند.

از رهگ��ذر همين اهميت و تأثير گذاري عميق بر زندگي فردي و اجتماعي زائران 
در اين مس��ير بود که بعضي به فکر بناي کاروانسرا در آن افتادند. بررسي هاي تاريخي 
نش��ان مي دهد که نخس��تين منزل، به »خ��ان جذعان« معروف بوده و در ش��رق » خان 

مصلّي« قرار داشته؛ سمت چپ کسي که از نجف به کربال مي   رود.
يکي از جهان گردان، به نام »الواموسيل« در سال 1912م. در يادداشت هاي خود، از 

»خان جذعان« اينگونه ياد مي کند: 
در ش��رق خان مصلي، قلعة درويش واقع ش��ده که از خان جذعان و 

تليل الذيب، چندان دور نيست.8

ظاهراً ميان نجف و کربال تنها همين يک کاروانس��را وجود داشت و پس از ساخته 
شدن کاروانسراهاي س��ه گانه )خان مصلي، خان حماد، خان نخيله( به دست فراموشي 
سپرده شده و هجوم شن هاي روان، آن را به تپه اي از شن تبديل کرده است.9 در ديدار 
از مکان اين کاروانس��را، جز تپة شن چيزي نديديم. وجود مزارع پيرامون آن مکان، ما 
را به وجود آن راهنمايي کرد و نزديک آن انباري اس��ت مربوط به »ش��رکت هواپيما 

سازي.«
»جذعان« نام غالم يکي از اميران هند به نام »راجا« بوده اس��ت. اين غالم روزگاري 
برای تجارت وارد عراق مي شود. از آنجا که او و صاحبش از دوستداران اهل بيت: 
بوده اند، وقتي »جذعان« از تجارت خود، س��ود فراوان به دس��ت مي آورد، ابتدا کربال 
و آن��گاه نجف را زيارت مي  کند و چون فاصلة زي��اد ميان نجف و کربال را مي بيند و 
مشکالت مسافران و زائران را از نزديک لمس مي کند، همانجا تصميم به ساختن يک 
کاروانسرا مي گيرد. همچنين مناره اي در صحن بارگاه ملکوتي امام حسين7 مي  سازد 

که امروز به »منارة عبد« معروف است.
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تاريخ و وضعيت کاروانسراهای سه گانه 
در ب��ارة وجود و بناي اين کاروانس��راها، مي��ان تاريخ نگاران اختالف اس��ت. اگر 
بخواهيم آن را به درس��تي بررسي کنيم و واقعيت را آنگونه که هست دريابيم، چاره اي 
نداريم جز اين که هر يک از اين مکان ها را به طور جداگانه مورد شناسايي قرار دهيم.

اول. خان مصلي 
خان مصلي حدود دوازده مايل از مرکز شهر نجف فاصله دارد و اين ميزان، طبق اندازه 
گيري جهانگرد معروف »ليدي دراور« اس��ت؛10 همچنان ک��ه طريحي دربارة اين فاصله 
مي گويد: »خان مصلي که از ش��هر نجف 20 کيلومتر فاصله دارد...«11 اين خان در طرف 
راست کسي است که از نجف به کربال مي رود. در تاريخ ساخت خان مصلي چند نظريه 

وجود دارد؛ جناب دکتر حسن حکيم معتقد است: 
س��اخت اين مکان را حاج حسن، فرزند حاج احمد مرزه، متوفاي سال 
5031ق. 8881م. بر عهده گرفت و يک سال پيش از مرگش اين کار را 

آغاز کرد.. او يک سوم       اموالش را به اين امر اختصاص داد. 

مخارج ساخت و س��از اين خان، حدود دوازده هزار ليره طال مي شد 
و اين جدا از قيمت زمين هاي اطراف خان بود که مي بايست خريداري 
مي شد و براي بهره گيري مسافران و کمک به مستمندان تبديل به باغ 

و بستان و مزارع سرسبز مي گرديد.12

طريحي، سخن ديگري دارد: 
خان مصلي را حاج محمد حسين خان اصفهاني ساخت و حاج حسن 
م��رزه آن را تجديد بنا کرد. حاج محمد حس��ين از نزديکان ش��اهان 
قاج��ار در ايران بود و صدر اعظمي محمد علي ش��اه را نيز بر عهده 
داش��ت؛ از جمله کارهاي اين حاج محمد حس��ين، اتم��ام ديوار پنجم 
اطراف ش��هر قديم نجف بود که آن را به شکل شيري نشسته، برگرد 

شهر قرار داد.13 وي در سال 1239ق. 1824م. از دنيا رفت.

در اين باره، ديدگاه سومي نيز وجود دارد و آن اين که:

1__
3
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در س��ال 1258ق. والي آن زمان بغداد؛ يعني نجيب پاش��ا، س��فري 
به نجف مي کند، براي فرونش��اندن شورش��ي که در اين ش��هر به پا 
ش��ده بود. پيش از رسيدن به نجف، در مکاني براي نماز رحل اقامت 
مي افکند و همانجا بناي خان مصلي را مي گذارد که تا امروز به همين 
نام خوانده مي  ش��ود. بعد از اين قضيه، ميان والي و مردم شهر نجف 

صلح و آشتي برقرار مي شود.14

در حقيقت »خان مصلي« متشکل بود از مجموعه اتاق هاي تو در تو. گزارش نظامي 
يکي  از فرماندهان انگليسي در سال 1329ق. 1911م. اين مطلب را تأييد مي کند: 

منزلگاه خان مصلي عبارت است از سه کاروانسرا و شش قهوه خانه.15

بنابراين، مي توان گفت: از ميان اين س��ه منزلگاه و کاروانسرا، يکي را حاج محمد 
حسين خان اصفهاني بنا کرده، دومي را حاج حسين مرزه، سازندة سومي شناخته شده 
نيست. شايد طبق آنچه پيش تر گفتيم باني سومين خان، نجيب پاشا بوده است. شايد هم 
پيش از او، حاج حسن مرزه کار ساخت آن را به پايان برده است؛ همچنان که »اسدي« 
هنگام بيان ماجراي »نجيب پاش��ا« در حاشية اين سخن که »نجيب پاشا در آنجا که نماز 
برگزار کرد، خاني ساخت که به خان مصلي معروف گرديد« مي گويد: »باني اين خان، 

در واقع حاج حسن، فرزند حاج احمد فرزند مرزه اسدي است.«16
سيد جعفر حلّي، در اشاره به بناي خان مصلي، چنين سروده است: 

هر که ترسان به سوي خان مصلي آيد، امان يابد
و هر که درسفر سختي اش رسيده، به راحتي پايه

به آزادگي ف�رود آي در خاني که با شرافت است
و باز کن در برابر آن پاي و چه خستگي و آفت است

چگونه آن که درمصلي بيتوته مي کند، پريشان باشد
حال آنک�ه در ميان بزرگان و امانت داران باشد

از ک�ربال و س�رزمي�ن آس�مان�ي ن�جف ه��ر روز
اس�باني ب�ه اي�ن مک�ان ران�ده م�ي ش�ون�د ه�نوز
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اين خان را براي رسيدن به ثواب، بنا کرد پارسايي
که خداوند او را در بهشت دهد قصرهاي مينايي

اي زائ�ر حس�ين ه�رگاه دع�اي خويش پراکندي
ب�ه ح�ق ام�ام حس�ين7 دع�ا کن براي حسن17

بنـاي اولیة خان مصلي در دهة سـوم یا چهارم قـرن دوازدهم، در 
دوران حیات حاج محمد حسین خان به انجام رسید و آنگاه حاج حسین 
مرزه آن را ترمیم و بازسازي کرد و خان دیگري در کنار آن ساخت که 

امروزه به هر دوي آن ها، خان مصلي گفته مي شود.

در آخرين بيت، شاعر هم تاريخ بناي خان مصلي را يادآور مي شود و هم از زائران 
مي خواهد که در حق باني آن، حاج حس��ن، به خاطر اين عمل صالح دعا کنند: »بحق 

حسين اذکرالحسنا«که مي شود 1309ق
بناي اولية خان مصلي در دهة س��وم يا چهارم ق��رن دوازدهم، در دوران حيات حاج 
محمد حسين خان به انجام رسيد و آنگاه حاج حسين مرزه آن را ترميم و بازسازي کرد و 
خان ديگري در کنار آن ساخت که امروزه به هر دوي آن ها، خان مصلي گفته مي شود.

توصيفي ازگذشتة خان مصالي
جان پيترز جهان گرد، در سال 1890م. از خان مصلي ديدن کرده و به نظر مي رسد 
اين ديدار هنگام ترميم و بازسازي خان صورت گرفته است. الواموسيل، يکي ديگر از 

گردشگران اروپايي، در وصف خان مصلي اينگونه آورده است: 
خان مصلي ساختماني است مستطيل شکل، احاطه شده با ديوارهاي 

بلند آجري و در آن به مشرق باز مي شود.18

همچنين دکتر حسن حکيم در بحث خود دربارة خان مصلي، با عنوان »خان مصلي 
اث��ري تاريخي از عهد عثماني« اين مکان را به همين صورت توصيف مي کند. وي در 

روز پنج شنبه 14 رجب 1419ق. از خان مصلي ديدن کرده است.
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سفري به خان مصلي
صبحگاه روز ش��نبه، چهاردهم ماه ذي قعدة س��ال 1426ق. برابر با 2005/12/17م. 
وارد جادة نجف کربال ش��ديم و در يک راه فرعي ناهم��وار، از ميان مزار، به جاده اي 
خاکي و عريض، به محاذات ديوار جنوبي کاروانسراي مصلي رسيديم. جاّدة فرعي را 
ادامه داديم و به طرف راست حرکت کرديم و روبه روي خان مصلي، از جهت مشرق 
رو به رو ش��ديم با پش��ته هاي خاک و آثاري در گوش��ه و کنار، که تشخيص ماهيت 
هرکدام از ديگري برايمان مش��کل بود. گويا هر کدام آن ه��ا عبارت بود از طاقچه ها 
و ايوان هاي آجري که مس��افران در پناهشان اس��تراحت مي کردند، غذا مي  خوردند و 

اسباب و چارپايانشان را مي بستند.
بعد از مقداري دقت، آش��پزخانة اين کاروانسراها را نيز توانستيم تشخيص دهيم، با 
يک در بزرگ و تنور و دودکش که از باالي تنور تا پش��ت بام کش��يده شده بود. آثار 
تنور هنوز به خوبي برجاي مانده بود. روبه روي خان مصلي چندين قبر وجود داش��ت 
که چون دربارة آنها از يکي از س��اکنان آن محل پرسيديم، گفت: وقتي يکي فرزندان 
س��اکنان نخس��تين اينجا مي مرد، آن را نزد اين خان دفن مي کردند، اما قبر نزديک به 

دِرخان، که پرچم سفيد رنگي آن را متمايز ساخته، از سيد مهدي ديجاوي است.
همچنين روبه روي خان، مدرسة ابتدايي تازه سازي به چشم مي خورد به نام »مدرسة 
قس��طله« دروازة اصلي خان، به جز قسمت راست آن همه اش از بين رفته است. قسمت 
باقي مانده ديواره اي اس��ت آجري که در ميان��ش ايواني کوچک به ارتفاع يک متر و 
نيم خود نمايي مي کند و اما س��مت چپ دروازه، که مقابل س��مت راست قرار گرفته، 
کاماًل از بين رفته و گويا هنگامي که دکتر حسن حکيم هشت  سال پيش از آنجا ديدن 

کرده، اين قسمت برجاي بوده است. 
ايواني که در قس��مت باقي ماندة دروازه نام برديم، دو پاية محکم آجري دارد که 
از س��طح ديوار اندکي برجسته تر اس��ت و خالي از زيبايي معماري نيست و برآن کنده 

کاري هاي هنري و ظرافت هاي معماري عصر عثماني ديده مي شود.
اکنون وارد خان مصلّي مي ش��ويم که در واقع دوخان اس��ت چس��بيده به هم، حال 
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آن که از بيرون يک خان به نظر مي رس��د؛ زيرا يک ديوار هر دو را کاماًل در برگرفته 
است. 

از خان اّول جز تعدادي طاقچه و ايوان، در گوشه و کنار بنا باقي نمانده است و در 
وسطش چاه آبي ديده مي ش��ود، در آن روزگاران براي برداشتن آب. به نظر مي رسد 
اين دوخان، بعد از انتفاضة ماه شعبان سال 1991م. به دست لشکر حکومت بعثي خراب 
و ويران ش��ده است. نقل است که لش��کر بعثي اين بناها را ويران کرده و آجرهاي آن 
را براي س��اختن لش��کرگاه و مانند آن به کار مي بردند. خوب اس��ت به اين مطلب نيز 
اش��اره کنيم که ما در ديدار از خان مصلي، باقي ماندة سالح ها، تيرها و مهمات لشکر 
مهاجم را مش��اهده کرديم. از چيزهايي که باعث شگفتي من شد، اين بود که در يک 
ش��بکة اينترنتي نام تعدادي از زندان هاي عراق کهن را مشاهده کردم که يکي از آن ها 
»زندان خان مصلي« بود. معلوم نيست که آيا اين زندان، از زندان هاي سّري بوده يا در 
خان مصلي چنين زنداني وجود داشته است. همچنين زنداني به نام »خان نخيله« در آن 

فهرست ديدم.
ب��ه هر ح��ال، چون وارد خ��ان دّوم از مجموعة خان مصلي ش��ديم، بيش تر آثار و 
عالئم آن قابل رؤيت بود، بهتر از خان اول. به نظر مي رس��يد که تاريخ ساخت آن بعد 
از خان نخست بوده است. تعدادي از ايوان ها به شکلي خوب و سالم باقي مانده بودند. 

مساحت اين دو خان روي هم به بيش از 20 متر مربع مي رسيد.19
ناگفت��ه نماند که دِر خ��ان دوم، مقابل دروازه قرار داش��ت. گرداگرد خان دوم را 
ايوان هاي وس��يع احاط��ه کرده بود و ميان اي��ن ايوان  ها، در چهار س��وي خان، ايواني 
ب��زرگ، به ش��کل نيم دايره نگاه ها را به خود جلب مي ک��رد. نيز در چهار زاوية ديوار 

محيط برخان، چهار بُرج به چشممان آمد.
بعضي از ايوان ها س��الم مانده بودند. در ايوان هاي سمت شرقي، يکي از ايوان ها دو 
قس��م مي شد؛ قس��متي از آن مشرف بود به حياط خان قديم )خان اول( و قسم ديگر بر 
حياط خان جديد )خان دوم( اشراف داشت. اما ايوان هاي سه جهت ديگر، همگي رو 

به حياط خان دوم داشتند.
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پش��ت ديوارهاي خان، رواق هايي از آجر، به ش��کل گنبد بود که با مهارتي خاص 
س��اخته بودند و از ظرافت و ذوق باالي هنري س��ازندة آن ه��ا حکايت مي کرد. اين ها 
براي محافظت مسافران از باد و باران و گرما و سرما بود. طبيعي است چنين سازه هايي، 

در فصل تابستان محلي است خنک و سايه سار براي رهگذران و مسافران.
هريک از اين رواق ها به سلسه اي از گنبدها و قبه ها منتهي مي شد و هر کدام از آن 

گنبدها بر طاق هايي بود که دو ورودي داشت.
نکتة ديگر اين که ميان هر يک از ايوان هاي مشرف بر حياط خان، ديواري ضخيم 
به عرض يک متر فاصله بود که اين ضخامت در باال افزايش مي يافت و با ديوار ديگر 
به هم متصل مي شد؛ به خاطر قوسي بودن باالي ايوان ها. روي هر ديوار گيره اي چوبي 

بود که به ظاهر مشعل ها را روي آن قرار مي دادند.
از آنجا که چيز زيادي از وجود خارجي ايوان هاي محيط حياط خان، باقي نمانده، 
نتوانس��تيم تعداد آن ها را بش��ماريم، اما ش��ايد بتوان حدس زد که در هر سو، نُه ايوان 

وجود داشته، با يک ايوان بزرگ و متمايز در وسط، به عرض 4/7م. 
س��طح اين ايوان بزرگ به شکل نيم دايره و غير مس��قف بود. ايوان هاي معمولي، 
عرضي به اندازة 3 متر داش��تند وسطحش��ان مس��تطيل بود. در حياط خان، دو س��کوي 
بزرگ، به عرض 10 متر و به طول 25 متر، در مقابل هم چش��م بيننده را به خود جلب 
مي کرد. ارتفاع اين دو س��کو از زمين يک متر وسطحش��ان با آجر مربع شکل مفروش 
بود. در ظاهر براي برگزاري نماز از آن ها استفاده مي شده است. پشته هاي خاک و آجر 
در سمت قبله، نشان از وجود محراب در آن مکان مي داد. در فاصلة ميان اين دو سکو، 
چاهي، با دهنة دايره ش��کل ديده مي شد که تا عمق مشخصي با آجرهاي مخصوصي، 
به ش��کل هندسي و فني آجرچين شده بود. براي رسيدن به عمق چاه از دوازده پله که 

با آجر بر ديوارة چاه ساخته شده، استفاده مي کردند.
اکنون که توصيف خان مصلي به پايان مي رسد، از گفتن مطلبي ناگزيريم و آن اين 
که: اين منزلگاه ها، مانند خان مصلي، از همان نخست، براي امام حسين7 وقف بوده، 
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از اين رو برداشتن خاک و سنگ آن به هيچ روي جايز نيست.
نقل است که بعضي از عرب ها، آنگاه که از خاک و سنگ و آجر اين خان ها براي 
ساختن خانه و اقامتگاه خود استفاده کرده اند، اين امر وبال گردن آن ها شده و معيشت 

و زندگي و چهار پايانشان رو به هالکت و نابودي رفته است.

دوم. خان حماد )نص(
به کاروانسراي حماد، گاه منزلگاه »نص« نيز گفته مي شود »که به لهجة عوام عراق؛ 

يعني نصف«. 
»حماد« در زبان باديه نشينان؛ يعني »صحرا« و به جهت اين که اين خان، بين خان هاي 

ديگر و وسط راه کربال و نجف واقع شده به آن »نص« يا همان »نصف« گفته اند.20
از خان نص تا نجف اش��رف نزديک 44 کيلومتر فاصله اس��ت و تا خان مصلي 22 

کيلومتر. بنابراين، هم اکنون اين خان، در وسط راه نجف کربال واقع شده است.
 در بين خان ها، خان  نص از همه کهن تر است. قديمي بودن اين خان نسبت به خان 
مصلي را از وجود خان جذعان در نزديکي خان مصلي مي توان فهميد؛ يعني مسافراني 
ک��ه در خان جذعان فرود مي آمدن��د، پس از حرکت از آنجا، انگيزه اي براي فرود در 
خان مصلي  نداش��تند بلکه مسافتي طوالني طي مي کردند و در اين صورت خان حماد 

مناسبت ترين منزلگاه براي آنان بود.
براي آغاز بناي خان حماد، چند تاريخ گفته اند که به ترتيب مي آوريم: 

1. خ��ان حماد، در عصر س��ليمان والي عثمان��ي )به س��ال 1774م. 1189ق( براي 
اس��تراحت زائران عتبات مقدس ساخته ش��د و آن داراي اهميتي ويژه بوده و شام را به 

ايران مربوط ساخته است.21
2. سيد محسن امين، در شرح حال شيخ مسلم بن عقيل جصاني )متوفاي 1230ق.( 
بعضي از اش��عار وي را ذکر مي کند. در اين اش��عار، به س��ازندة خان حماد؛ يعني سيد 

مهدي بحرالعلوم و تاريخ ساخت آن اشاره شده است:   
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چ�ه م�نزلگ�اهي اس�ت خان سيد در بين خانات

ع�قل را م�ي رباي�د و مانن�دش دي�ده نش�ده اس�ت
خاني که درساختمان برتاالرهاي بزرگ تفوق دارد

چنان که سازنده اش گوي برتري ازهمگان برده است
اي��ن خ�ان را س�يد م��ا ب��نا ک��رده، ه�مان ک�ه

پ�س از ائ�مه، بهت�رين فرزن�دان محمد بوده است

آنگاه ش��ماري از خصلت ها و ويژگي هاي سيد را بيان مي کند، آنگاه اينگونه ادامه 
مي دهد:

کاخ سليمان برتري يافت چون آراسته و آينه گون بود
و خ�ان حماد ب��ا ارزش گ�رديد بي آي�نه گون ب�ودن

حج�ره ه�اي�ش، ات�اق�ک ه�ايي اس��ت ام�ا آن ک��ه
ب��ه آن ه�ا داخل مي شود، در آن ها ماندگار نمي شود

آن را ب��راي زائ�ران مهيّ�ا ک�رد، ف�رزن�د م��رت�ضي
مه��دي و خ��داون�د س��رم�د آن را ب��اق�ي گ��ذارد

چ��ه نيک�و اس��ت خ��ان حم�اد، تم�ام نيک�ويي ه�ا
در بن��اي آن هي�چ دس�تي ري�اک�اران�ه ع�م�ل ن�ک�رد

اي��ن هم�ان قص�ر ب�ا شک�وه و عظ�يمي اس�ت ک��ه
س�اي�ه اش ت�داوم ي�افت ب�ه اذن خ�داوند ياري کننده

از اي�ن رو، پ��رده از ت�اري�خ آن چ��نين ف�رو اف��تاد
پ�ن�اهگ�اه�ي اس��ت خ��ان س�ي�د ب��راي زائ����ران22

وقتي مصرع آخر ش��عر را محاسبه کنيم، مي بينيم که برابر است با 1200ق. دوازده 
سال پيش از وفات سيد مهدي بحرالعلوم: »کنف حمي الزّوار خان السيّد.«

ش��ايد کسي بگويد: در اين شعر، حتي اش��اره  اي به خان نص )حماد( نشده و شايد 
اين خان، در موقعيت خان مصلي يا خان نخيله بوده است.

در پاس��خ مي گوييم: برخي شواهد تاريخي به ما مي گويد خان نص در همين مکان 
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مورد بحث بوده است؛ از جملة آن ها است:
الف( بررسي اسناد تاريخي نشان مي دهد که خان مصلي پيش از خان نص، در عهد 
حاج محمد حسين اصفهاني )متوفاي 1239ق.( ساخته شده، در حالي که تاريخ ساخت 

خان نص )حماد 1200ق.( است.
ب( در گزارش فرمانده لشکر بريطانيا، در سال 1329ق. 1911م. آمده است: 

»منزلگاه خان حماد از ده خان و صد خانه و تعدادي آب انبار سامان 
يافته که در آن ها آب خوردن وجود دارد.«23

اما در ديدارهايي که از خان حماد داش��تيم، غير از پنج خان ديده نش��د. شايد يکي 
از اين خان ها که جز ديوارها و پش��ته هاي خاک از آن باقي نمانده، همان باش��د که به 

دست سيد بحرالعلوم ساخته شده است.
همچنان که در ش��عر به وجود خان س��يد در ميان مجموعه اي از خان ها اشاره شد؛ 
آنجا که مي گويد: »چه منزلگاهي است خان سيّد در بين خانات.« با اين تفاوت که خان 

سيد نسبت به خان هاي ديگر داراي برتري و امتياز بوده است.
ج( موقعيت خان نص، بهترين مکان براي احداث خان بوده، چرا که خان مصلي در 
نزديکي خان جذعان، آن را کم اهميت مي س��اخت و خان نخيله نيز در نزديکي کربال 
بوده اس��ت. در اين صورت است که مي بينيم زائران به يک کاروانسرا در همين مکان 

خان نص نياز داشته اند.
3. س��يد محسن امين، در شرح زندگاني سيد مهدي حلّي، عموي سيد حيدر حلّي، 

شاعر بزرگ )متوفاي 1287ق.( قصه اي نقل مي کند که در آن آمده است:
جناب س��يد مهدي حلّي براي زيارت امام کاظم و امام جواد8 راهي 
کاظمين مي ش��ود. در ميان راه باران مي بارد و ايشان براي در امان 
ماندن از آن باران شديد، به خان حماد پناه مي برد که سازنده اش حاج 
محمد صالح فرزند حاج مصطفي کاس��ب بغدادي است، و همانجا اين 

شعر را مي سرايد: 
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خ��ان��ه اي ب��ر روي زم��ين ک��ه ب��ن�ا ک��رده آن را
کسي که هّمتش در بين مردم از همه عالي تر است

فرود آمديم در آن در حالي که باران از آسمان مي ريخت
گويا که قطرات باران از کف آسمان جاري است

سپس خان حماد را توصيف مي کند تا مي رسد به اين جا که:
ش�ب را در آن آرم�يدي�م ت�ا اي�ن ک�ه خ�واستيم

ب��ا ط�لوع آف��تاب از آن��ج�ا راه��ي ش��وي�م
اگ��ر چ�ه ب�ر م�ا مشک�ل ب�ود، ام�ا از آن م�ک�ان

بيرون شديم، اما دور شدن از آنجا دلخواهمان نبود
در آن خ�ان اب�وال�مهدي ب�ود که مردمان را همه

نعمت ه�ا ب�خشيد و همگ�ان را ارزان�ي داشت
خدا را، اين خان چه اندازه پرتو و درخشندگي داشت

م�انندش را م�ردمان هرگز نشينده اند، هرگز24
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4. خان حماد در نيمة راه کربال نجف س��اخته ش��ده و بزرگ ترين و محکم ترين 
خان ها بوده اس��ت. اين خان به دس��ت خاندان آل کبة بغ��دادي، به همت حاج محمد 
صالح فرزند حاج مصطفي کبه )متوفاي 1287ق. = 1870م.( س��اخته شد. همچنان که 
حاج محمد صالح خاني در منطقة اس��کندريه خاني س��اخت مع��روف به »خان وقف« 
و آن را وق��ف زائران عتبات مقدس��ة عراق کرد.25 عالمة کبير ش��يخ مرتضي انصاري 
)متوف��اي 1281ق. �1864م.(26 ني��ز خاني ديگر در کنار »خان وق��ف« بنا کرد و آن را 

گسترش داد. 
صاحب کتاب »کربالء في المراجع موسوعة العتبات« در اين  باره مي نويسد:

خان حماد را حاج محمد صالح کبة بغدادي ساخت و در کنارش، شيخ 
مرتضي انصاري خاني ديگر بنا کرد. اين دو خان را ديواري در ميان 

گرفته که به هر دو »خان حماد« گفته مي شود.27

از آنچه گفتيم آش��کار مي شود که خان حماد مجموعه اي از چند خان است و هر 
خاني را يکي از اش��خاص نيکوکار ساخته است؛ يعني سيد بحرالعلوم و شيخ انصاري 
و حاج محمد صالح، هرکدام خاني را ساخته و به خان ديگر متصل کرده اند. همچنين 
مش��خص شد که نخس��تين خان از مجموعة خان حماد، در عهد سليمان، والي عثماني 
در س��ال 1189ق. س��اخته ش��ده و خان هاي ديگر به دنبال آن بنا گرديده اند. با ساخته 
شدن هر خان جديد، در خان پيشين نيز مرمّت و بازسازي صورت مي گرفت. لزوم اين 
کار، بر مي گردد به روز افزون بودن زائران عتبات مقدس��ة عراق و نياز بيش از پيش به 

مکان هاي استراحت و منزلگاه هايي اين چنين در مسير کربال و نجف.

خـان حماد را حاج محمد صالح کبة بغدادي سـاخت و در 
کنارش، شـیخ مرتضي انصاري خانـي دیگر بنا کرد. این دو 
خان را دیواري در میان گرفته که به هر دو »خان حماد« گفته 

مي شود.

ثار
و آ

ن 
ماک

ا
13

88
ن 

ستا
زم

ـ   
ول

ه ا
مار

ش

103



خان حماد از نگاه جهان گردان 
1. ج��ان پت��رز ک��ه در س��ال 1208ق. �1890م. از نجف ديدن کرده، يک اس��تاد 
آمريکايي و رييس هيأت دانشگاه پنسيلوانيا براي بررسي آثار باستاني است. وي هنگام 

رفتن به کربال، در خان نص منزل مي  کند؛ 
کاروان پت��رز هنگام ظهر وارد خان حماد ش��د که عبارت بود از پنج 
منزلگاه کوچک در يک منزلگاه بزرگ. وقتي پترز وارد اين خان ش��د 
تا اس��تراحت کند، با مردي از اهالي نج��ف مالقات کرد که چندتن از 

زائران ايراني را با خود همراه مي برد.24

2. ليدي دراور که در خاطرات خود مي نويسد: 
ماش��ين ما کنار خ��ان حماد توقف کرد که در ميان��ة راه کربال نجف 
بود. آنجا محلّي اس��ت داراي ديوارهاي بلن��د و خانه ها و چند دکان 
و تعدادي اس��طبل و بخش هايي مخصوص زائران؛ زائراني که ترس 
از صحرانش��ينان همواره با آنان بود، و اي��ن پناهگاه ها و منازل بين 
راه، براي آنان بهترين جايي بود که از ش��ّر صحرانش��ينان در امان 

مي داشت و از خطرات آن مناطق دور افتاده حفظ مي کرد.29

3. فرس��تادة يک��ي از پايگاه ه��اي اينترنت��ي از دانم��ارک که خود عراقي اس��ت، 
مي گويد: 

خان حماد مجموعه اي از چند ايوان اس��ت که زائران در آن ها اقامت 
مي کنن��د؛ به خصوص آن ها که از ايران براي زيارت عتبات مقدس��ه 
مي آين��د. اين خان براي حفاظت از مس��افران و اموال آنان، به ش��کل 
پيچيده اي ساخته شده تا دزدان و راهزنان به سادگي نتوانند به اهداف 
ش��وم خود برسند. ورود به خان حماد، از طريق دروازة اصلي است 
و آن به شکل ساختمان هاي دوره عثماني ساخته شده، با استفاده از 
آجرهاي فرشي، اين خان قسمت هاي ضميمه اي هم دارد براي اسبان 

و نيز نگهداري کاالهاي مسافران.30
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سفر به خان حماد 
در روز جمعه، 27 ذوقعده از س��ال 1426ق. = 2005/12/30م. به خان حماد رفتيم، 
همراه با حاج حس��ين هاش��م روض��ان، از اهالي منطقة خان حم��اد، در ناحية حيدريه، 
مس��ؤول بخش حفاظت از خان حماد و مدير حفظ آثار تاريخي ش��هر نجف. وي در 

شناسايي بخش هايي از خان، بهترين کمک را به ما کرد.
در ورودي پنج خ��ان در خان حماد، عبارت بود از درگاهي به عرض يک مترو نيم 
و ارتفاع دو متر که پش��ت خان حماد گشوده مي شد و اين درگاه از دو لنگه در آهني 

تشکيل مي شد که به گفتة حاج حسين، يک لنگة آن را دزدان برده اند.
به هر حال، وقتي وارد خان مي شوي، رو به رويت حياطي دايره شکل و سقف دار 
به گونة يک گنبد مسطح پديدار مي شود ويک راهرو سقف دار که از دو طرف امتداد 
دارد و دو طرف اين راهرو ايوان هايي قوس��ي شکل و بلند آستانه خود نمايي مي کنند. 

وقتي پرسيديم: چرا اين ايوان ها پله ندارد؟
گفتن��د: اين ها مخصوص انبار کردن علوفة حيوان��ات و نگهداري بعضي کاالهاي 

سنگين مسافران بوده است.
وارد حياط خاِن نخس��ت ش��ديم که غي��ر از ضلع روب��ه روي دروازة اصلي، ديگر 
جوانب از رديف ايوان هاي متعدد تش��کيل مي شد. مقدار باز سازي صورت گرفته در 
اين خان اندک بود و نش��انه هاي فرسودگي و ويراني به خوبي ديده مي شد. ايوان هاي 

قوسي مُشرف به حياط خان، به حدود 30 مي  رسيد. 
س��مت چپ حياط، ايوان هايي مختلف داش��ت. تعدادي از آن ها رو به حياط خان 
بودند و پش��ت آن ه��ا رديفي ديگر از ايوان ه��ا را مي ديدي ک��ه در ضمن يک رواق 
طوالني، مکان هايي براي خدمت رس��اني به زائران فراهم آورده بود. آنگاه وارد خان 
دوم شديم که مشرف به سقوط و ويراني بود. راهنمايمان تذکر داد که اين خان از همه 

قديمي تر و کهن تر است.
ديوار ش��رقي که خان هاي پنج گانه را به هم مرتبط مي ساخت، تشکيل شده بود از 
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ديوارهاي ش��رقي خان اول و دوم. در وسط خان دوم پشته هاي خاک و انباشته هايي از 
س��نگ و آجر ديده مي ش��ود، همچنين آثار چاه آبي وجود دارد. تعدادي ازايوان هاي 
اين خان، روبه حياط خان اند؛ در طرف مشرق 18 ايوان که بينشان ايواني بزرگ با دو 
ديوار هاللي در دوطرف، آن ها را از هم جدا مي کند. دو طرف ايوان بزرگ، پله هايي 

براي رفتن به پشت بام مشاهده کرديم.
اما در طرف جنوبي خان، ايوان  هاي متفاوتي ديده مي ش��ود. ابتداي ايوان ها، ايواني 
است بزرگ با درگاهي به طول پنج متر. بعد از آن، ايوان کوچکي ديده مي شود به طول 
در گاهي 2 متر همچنان که پش��ت به اين ايوان ها، ايوان هايي متصل به رواق آجري، به 
شکل گنبد وجود دارد. در ضلع شمالي خان حماد، پنج ايوان ساخته شده که دو بخش 
دارند؛ بخش��ي رو به حياط خان و بخشي داراي سقف. اما ضلع غربي، غير از يک طاق 
که آثار س��اخته هاي هنري و ظريف برآن ديده مي شود، ديگر هيچ ايواني وجود ندارد. 
باالي اين طاق، اتاقکي که از دو طرف گشوده است و براي مراقبت و اذان مورد استفاده 
بوده، جلوه گري مي کند. از زير اين طاق که بگذريم، وارد خان سوم مي شويم. اين خان 
در ظاهر بهترين و زيباترين خان ها و از جهت ساخت نوسازترين آن هااست. و از چهار 
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طرف با ايوان هاي متعدد احاطه ش��ده است. پشت به اين ايوان ها، چسبيده به رواق هايي 
چند، ايوان هاي س��قف داري به ش��کل گنبد وجود دارد که برآمدگي شان از پشت بام 
ديده مي ش��ود. راه ورودي به اين رواق ها، گذرگاه هاي موجود در ايوان هاي مشرف به 
حياط خان مي باش��د. در هر طرف، ميان ايوان هايي که تعداد آن ها به 10 مي رسد، يک 
ايوان بزرگ قرار گرفته اس��ت. در وس��ط خان سوم دو س��کوي بزرگ و مقابل هم، به 
هم��ان صورت که در خان مصل��ي يادکرديم وجود دارد که در يکي از آن ها آثاري از 
محراب نيز ديده مي ش��ود. در دو طرف س��کوها دو برآمدگي خاک ديديم و وقتي از 
حاج حس��ين دربارة آن ها پرسيديم، گفت: زير اين برآمدگي ها، جايي براي نگهداري 
وسايل راحتي و لوازم خدماتي مسافران تعبيه شده که با نردبان مي توان وارد آن ها شد. 
ميان دو س��کوي ياد ش��ده، يک چاه آبي وجود دارد با پله هايي برديوارة چاه، براي باال 
و پايي��ن رفتن از آن يک گذرگاه آج��ري، ديدار کننده را به خان چهارم راه مي نمايد؛ 

خاني نسبت به سه خان ديگر کوچک است و پيرامونش ايوان هايي ديده مي شود. 
چهار ايوان در سمت شرقي، با دو طبقه، طبقة اول يک متر و نيم ارتفاع دارد و روي 
آن ايواني ديگر ساخته شده، اما ضلع غربي خان چهارم، دو ايوان بزرگ و مرکزي دارد 

و يک ايوان در زاوية راست که پهلوي آن، نردبانی به باالي بام خان منتهي مي گردد.
اما ايواني که در زاوية سمت چپ واقع شده، به رواق هاي مسقف راه دارد و اين رواق  ها، 
هر خاني را به خان ديگر متصل مي کنند. ضلع هاي جنوبي و شمالي خان چهارم، هر کدام 

هفت ايوان دارند، و در وسط حياط خان، آثار يک چاه قديمي به چشم مي خورد.
از مي��ان دهليزي که در زواية ش��مال غربي خان بود، گذش��تيم ت��ا به آخرين خان 
رس��يديم؛ يعني خان پنجم، اين خان در قس��مت ش��مال غربي مجموع��ة خان ها واقع 
ش��ده است، ديوار غربي اين خان مشرف اس��ت بر فضاي خارجي خان ها، جنب مسير 
نجف کربال اما ديوار شمالي برابر است با خانه ها و خيابانهاي منطقة حيدريه. از جهت 
ساختماني، خان پنجم رتبه اي متوسط دارد و از چهار طرف با ايوان هاي متعدد محصور 
است. درطرف غرب خان، هش��ت ايوان ديده مي شود به مرکزيت يک ايوان بزرگ، 
گوش��ه هاي غربي نيز به گذرگاه هايي منتهي مي ش��وند که مشرف بر رواق هاي احاطه 
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ش��ده با ايوان ها و داراي س��قف هاي آجري. اما ضلع هاي ديگر خان، تعداد ايوان هاي 
موجود در آن ها به 30 مي رس��د. مانند خان  هاي پيش��ين، در وس��ط حياط اين خان نيز 
دو س��کو وجود دارد به اضافة يک چاه آب. از مس��ير يک گذرگاه مسقف که باالي 
آن حجره اي آجرنما اس��ت، مي توان از خان اول به خان پنجم راه يافت. چهارگوش��ة 
اين حجره نيز به ش��کل قوسي، با آجر ساخته ش��ده و باز است؛ به جوري که از چهار 
طرف مي توان وارد آن ش��د. عرض اين حج��ره پنج متر، طول آن 6 متر و ارتفاعش 5 
متر اس��ت. وقتي از س��مت غربي وارد حجره ش��ديم، نردباني برديوار بود که به پشت 
بام حجره منتهي مي ش��د. از اين مکان ب��راي گفتن اذان و اعالن امور مهم براي زائران 

استفاده مي شده است.
ديوار خارجي، محيط به اطراف پنج خان اس��ت و در چهار گوش��ة آن پناهگاهي 
قوس��ي شکل ساخته شده براي نگهباني و پاس��باني از خان ها. ارتفاع اين ديوار، حدود 
ده متر است تعدادي قبر نزديک ديوار غربي خان حماد ديده مي شود که دو قبر داراي 
گنبدهاي س��بز رنگ هستند. حاج حسين مي گويد: اين دو، قبر دو سيد بزرگوار است 
که خواس��ته اند ميان کربال و نجف دفن ش��وند تا به فضيلت دفن در جوار حمايت امير 

مؤمنان و شهيد کربال نايل آيند.

سوم. خان نخيله
دربارة وجه تس��مية آن به »خان نخيله« کس��ي چيزي به ما نگفت. نخيله در قديم نام 
لشکرگاه لشگريان و جنگجويان علي7 در نزديکي هاي کوفه بوده است. در کتاب هاي 

تاريخي به عباراتي مانند »در نخيله فرود آمد« و »لشکر در نخيله« زياد بر مي  خوريم.
ش��ايد بتوان گفت منطقه اي که اي��ن خان در آن واقع ش��ده، نزديک باغ هاي به هم 

پيوستة ميان نجف و کربال است و نزديک آن، شاخه اي از رود فرات واقع شده است.
بر اين خان، »خان ربع« نيز اطالق مي شود، از اين رو که خان نخيله نسبت به ساکنان 
کربال که به نجف مي روند، 1/4 راه کربال تا نجف محسوب مي شود )فاصلة خان نخيله 

از کربال 21 کيلومتر است(.31
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در گزارش نظامي که رييس س��تاد ارتش بريطانيا در س��ال 1329ق. 197م. نوشته 
است، مي خوانيم: 

اينجا خان نخيله است و در آن سه خان و شش قهوه خانه و چاه هاي 
آب گوارا و... موجود است.32

دربارة کسي که اين خان را ساخته دو نظريه وجود دارد:
1. يکي از اهالي هند اين خان را بر پا کرده است.33

2. خان نخيله که به آن، به خاطر زائراني که از کربال مي آيند، خان ربع گفته مي شود 
به دس��ت خاندان آل شمسة نجفيه ساخته ش��د و اين خاندان پيوسته مأمور نگهداري و 

ترميم آن بوده اند. اگر چه اکنون اين خان در آستانة ويراني است.34
به نظر مي رس��د که خان هاي س��ه گانة خ��ان نخيله، در زمان هاي مختلف س��اخته 
ش��ده اند؛ يعني شايد يکي از اهالي هند، نخست خاني را برپا کرده و آنگاه درکنار آن 

به دست ديگران، خاني ديگر ساخته شده است. 
شيخ جعفر محبوبه در بيان سرگذشت خاندان آل شمس مي گويد: 

يک��ي از آثار خيرية به جا مانده از اين خاندان، خان مش��هور به »خان 
آل شمس��ه« در راه کربال نجف است. اين خان آخرين خان در اين راه 
است و بعد از آن وارد شهر کربال مي شويم. خان آل شمس مسافرخانة 
زائران و محل مس��افران بوده است. ازاين رو، حاج حسن فرزند شيخ 
محمد آن را آباد کرد. اگر چه امروزه به خاطر زياد بودن وسايل نقليه 

و عدم نياز به اين خان، مورد غفلت و بي توجهي قرار گرفته است.35

خـان نخیله کـه به آن، به خاطر زائرانـي که از کربال 
مي آینـد، خـان ربع گفته مي شـود به دسـت خانـدان آل 
شمسـة نجفیه ساخته شـد و این خاندان پیوسته مأمور 
نگهـداري و ترمیم آن بوده اند. اگر چه اکنون این خان در 

آستانة ویراني است.
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با توجه به سخن باال، دو برداشت مي توان کرد:
خان نخيله ساخته شده به دست آل شمس بوده و از اين خاندان، به خصوص حاج 

حسن شمس، آن را باز سازي و تعمير کرده است.
شايد اين حاج حس��ن، بنا کنندة اصلي خان نخيله باشد، همچنان که عباس دجيلي 
در بيان شجرة خاندان شمسه گفته است: »حسن فرزند محمد آل شمسه، خان نخيله را 

بنيان گذاشت.«36
بنده در بخش س��ندهاي کتابخانة عمومي امير المؤمنين7 در نجف اشرف، دست 
نوش��ته اي را ديدم که در آن، دو نفر به نام ه��اي خليل بن ابراهيم و خضير بن کاظم بر 
عه��ده گرفته بودند تعدادي آجر به خان نخيله انتقال دهند. تاريخ اين س��ند، 26 صفر 

سال 1320ق. بود.
در همان کتابخانه مانند س��ند باال، سند ديگري وجود داشت که دو نفر ديگر تعهد 
کرده بودند شصت هزار آجر را براي خان نخيله آماده کنند، به تاريخ هفتم ربيع األول 

سال 1320ق.
در س��ندي ديگر، س��ه نفر متعهد ش��ده بودند هزار بار هيزم به خان نخيله )خان آل 

شمسه( بفرستند، به تاريخ اول صفر سال 1314ق.
تم��ام افراد متعهد در اين اس��ناد، تعهدنامة خود را به حاج باقر شمس��ه فرزند حاج 
حس��ن، بنيان گذار خان نوش��ته بودند و اين نش��ان مي دهد که کارکردن در خان آل 
شمس��ه و صيانت از آن، حتي بعد از وفات حاج حس��ن و در دوران فرزندش حاج باقر 

شمسه ادامه داشته است.

سفر به خان نخيله 
در تکميل س��فر به خان نص، سفري هم به خان نخيله داشتيم. در همان روز، وقتي 
گردش ما، در مجموعة خاناِت خان حماد به پايان رس��يد، ماش��ين، ما را به خان نخيله 
برد. از راه فرعِي خاکي که از جادة نجف کربال جدا مي شد، ظاهر عمارت خان نخيله، 
مثل خان مصلّي بود و دروازه اش بين ديوار شرقي خان واقع شده بود و رو به زمين هاي 
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زراعي و صحرا داش��ت. در جلو ديوار خان نخيله، مانند خان مصلي، آثار باس��تاني و 
مانند آن نديديم.

بر ديوارة ش��رقي خان نخيله آثاري زيبا از معماري اسالمي ديده مي شد که متشکل 
از آج��ر کاري هاي هنري و کندوکاري هاي فني بود و اي��ن، بر ارزش معماري ديوار 
مي افزود و دروازه را در وس��ط ديوار جلوه گر مي ساخت. دروازه درشکل کلي خود، 

طاقي قوس مانند بود که در دو طرفش دو ايوان مقوقَس جاي گرفته بود.
بر باالي طاق قوس��ي دروازه، حجره اي ديده مي شد. علي رغم انفجاري که در آن 
رخ داده بود، هنوز زيبايي ظاهري خود را داشت و سرپا بود؛ در سال 1993م. هنگامي 
که سپاهيان مهمات و سالح  هاي خود را در خان نخيله انبار کرده بودند، چون نزديک 
پادگان نظامي بود، امنيت داش��ت. روزي انفجاري ب��زرگ در آن انبار رخ مي دهد و 
بس��ياري از ساخته هاي خان مصلي ويران مي شود. هنوز آثاري از تکه پاره هاي مهمات 

و سالح ها، پيرامون خان قابل مشاهده است.
هن��وز وارد حياط خان نخيله نش��ده بوديم که فهميديم اي��ن خان با خان هاي ديگر 
شباهت هاي فراوان دارد؛ اگر چه بيش از يک خان نيست. همچنين نشانه هايي از تعمير 
و بازسازي هم در آن ديده مي  شد. شايد بتوان گفت بهترين و سالم ترين قسمت خان، 
بخش غربي آن بود. تعداد ايوان هاي س��مت غربي به چهارده مي رس��يد که ميانش��ان 
ايواني ب��زرگ خودنمايي مي کرد و در ديواره هاي آن، آث��ار تعمير و ترميم به خوبي 

ديده مي شد و از کند وکاري هاي هنري نيز خالي نبود.
اما ايوان هاي ش��مالي و جنوبي را نتوانستيم بش��ماريم؛ چرا که بيش تر آن ها خراب 
و ويران ش��ده بود. در ضلع ش��رقي خان، دوازده ايوان ديده مي شد که دروازة خان از 
وس��ط آن ها باز مي ش��د و دو طرفش نردبان هايي وجود داشت براي رسيدن به حجرة 
باالي دروازه و پش��ت بام. در وس��ط حياط خان، حوضي از سيمان بود، ساخِت آن به 
ظاهر پس از س��اخت خوِد خان بود. براي جمع آوري آِب الزم جهت ساخت و ساز و 
تعميرات پيرامون خان را، رواق هاي آجري که بينش��ان ايوان هاي مقوقس قرار داشت، 
احاطه کرده بود که تعدادي از آن ها اس��تراحتگاه زائران محس��وب مي شد و بعضي از 
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آن ها به کاالها و چهار پايان ايشان اختصاص داشت.
اکنون که س��فر ما به خان ها پايان مي يابد، الزم اس��ت از مديريت آثار باستاني در 
نجف و کربال درخواست کنيم که تمام تالش و کوشش بي دريغ خود را براي احياي 
اي��ن آث��ار به کار گيرند؛ آثاري که گوش��ه هايي از تاريخ ما به ش��مار مي آيند و براي 

گردشگران و زائران اهميت خاص و ويژه دارند.37
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