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چکیده

از مسـائل مهـم مربـوط بـه مراکـز زیارتـي و عتبـات ـ بـه ویـژه شـهر نجف کـه در این 

مقالـه مـورد نظر اسـتـ  ، حضور سـاالنه بسـیاري از شـیفتگان و شـیعیان بـراي زیارت 

در ایـن اماکـن اسـت. بررسـي تاریخـي ایـن موضـوع در اسـناد و مـدارک موجـود، نگاه 

مـا را بـه ابعـاد گوناگـون قضیـه در طـول تاریخ، روشـن تر مي سـازد. در این نوشـته، که 

بـر مبنـاي اطالعات و مـدارک موجود در آرشـیو عثماني سـامان داده شـده، موضوعاتي 

همچـون تعـداد سـاالنه زائـران حرم علـوي، طریقـه جابه جایي آنـان، تأثیـرات مثبت یا 

منفـي اجتماعـي و اقتصـادي حضـور زائـران در نجف، مشـکالت امنیتي زائـران در طول 

مسـیر رفـت و آمـد، مالیـات و عـوارض ورود و خروج و مسـیرهاي اصلي حرکـت زائران، 

مـورد بحـث و تحقیق قـرار گرفته اسـت.

کلیدواژهها: زيارت، زائران، نجف اشرف، ايران، عثماني، آرشيو عثماني.
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شـهر مقـدس نجـف کـه حـرم مطهـر امـام علـي بـن ابي طالـب7 را همچـون نگينـي 

درخشـان در خـود جاي داده، هرسـاله مقصد زائـران و دلدادگان بسـياري از مناطق مختلف 

دنياسـت و سـالطين و شـاهان و اميران و وزيران در کنار مردم عادي، از گذشـته هاي بسـيار 

دور تاکنـون از زائـران ايـن مرقـد شـريف بوده انـد. از آن ميـان، سـلطان عثمانـي، سـليمان 

قانونـي )974ق/ 1566م( اسـت که پس از تسـلط بر بغـداد در 941ق/ 534م )محبوبـه، 1406ق، 

ج1، ص214(، قبـر اميـر مؤمنـان7 را زيارت کـرد. )بیـات، 1424ق، ص37(

جهانگردانـي کـه در عصـر حکومـت عثمانـي از شـهر نجـف اشـرف يـا بغـداد ديـدن 

کرده انـد، در يادداشت هايشـان دربـاره شـمار زائـران حـرم اميـر مؤمنـان7 نيـز مطالبـي 

آورده انـد. جهانگـرد آلمانـي »نيبـور«، کـه در 1179ق/ 1765م بـه نجف اشـرف سـفر کرده، 

تعداد زائران را سـاالنه پنج هزار نفر شـمرده اسـت. اما »ادريين دوبريه« فرانسـوي، که سـال 

1222ق/ 1807م وارد بغـداد شـد و چنـد روز آنجـا مقيـم گرديـد، اشـاره مي کند کـه تعداد 

زائرانـي کـه سـاالنه از راه بغـداد به سـوی نجـف و مرقـد امـام علي7 رهسـپار مي شـوند، 

بالـغ بـر پانزده تا بيسـت هزار نفـر اسـت. )الشـرقی، 1427ق، ص51( اين عدد در سـال 1287ق/ 

1870م بـه سـي تـا چهـل هزار نفـر رسـيد و عـوارض ورود به سـرزمين هاي تحت سـلطه 

عثمانـي در ايـن سـال، بـراي هـر نفـر ده قـروش بـود. رفت و آمـد زائـران به عـراق، عامل 

مهمـي در فعـال شـدن و تحـرک تجـارت داخلـي و خارجـي آن به شـمار می رفـت و مبالغ 

هنگفتـي را بـه ايـن کشـور سـرازير مي کـرد. )سـلمان، 1432ق، ص 163( ايـن تحـرک تجاري و 

حرکـت زائـران، در بهبـود وضع اقتصادي شـهر نجف، تأثير بسـزايي داشـت. امـا همچنان، 

مسـئله پرداخـت عـوارض ورود و خـروج، بخشـي از برنامـه اقتصـادي دولـت عثمانـي را 

تشـکيل مي داد.

زائـران عتبـات عـراق، جـدا از نقـش مثبتشـان کـه به آنها اشـاره شـد، مشـکالتي را نيز 

پديـد مي آوردنـد و باعـث انتقـال انـواع بيماري هـا بـه ايـن کشـور و شـيوع آنها می شـدند. 
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ازايـن رو، مـادام کـه هر زائـر موفق نمي شـد گواهی سـالمت از قرنطينه هاي مـرزي دريافت 

کنـد، اجـازه ورود بـه عـراق پيـدا نمي کرد. اما ايـن قرنطينه ها چنان کـه بايد در انجـام وظيفه 

خـود توفيـق نمي يافتنـد و زائـران مي توانسـتند بـا پرداخـت چنـد درهـم و بـدون معاينـه، 

گواهـي سـالمت يـا برگـه عبـور را بگيرنـد و وارد عـراق شـوند؛ يعنـي دغدغـه حاکمـان 

عثمانـي در عـراق، پيش و بيش از آنکه مسـئله سـالمت و پيشـگيري باشـد، بـر جمع اموال 

و درآمدزايـي متمرکـز بوده اسـت. )همـان، ص 94(

از برنامه هـاي »مدحت پاشـا« در اثنـای حاکميتـش بـر بغـداد )1286ـ  1289ق(، اتصـال 

شـهرهاي خانقيـن و بغـداد و کربـالي مقدس و نجف اشـرف با سـاختن ريـل راه آهن بود. 

وي از ايـن کار، اهـداف متعـددي داشـت. زائرانـي که از کشـورهاي ايران و روسـيه و ديگر 

بـالد و همچنيـن از بغـداد و توابع آن، قصـد ورود به نجف و زيارت حـرم حضرت امير7 

را داشـتند، بـا اسـتفاده از اين شـبکه ريلی خود را بـه نجف مي رسـاندند. )ر.ک: صحیفة الـزوراء، 

1288ق(. مدحت پاشـا در تاريـخ 6 ربيـع االول 1287ق، در مصاحبـه بـا روزنامه »الـزوراء« در 

تحليـل اهميـت اين خط آهـن گفت:

ايـن خـط آهـن بـرای زائران عتبـات، به ويـژه زائران ايرانـي، اهميـت بسـيار دارد؛ راه آنها 

را کوتاه تـر می کنـد و از هزينه سفرشـان به شـدت می کاهـد و ديگر مجبور نيسـتند مدتي 

را در نجـف و کربـا بماننـد و اجاره بهـاي منـزل و مهمان خانـه بپردازنـد؛ بلکـه پـس از 

زيارت هـا به راحتـي بـه بغـداد برمي گردنـد و در آنجـا اقامـت مي کننـد.

جنبـه منفـي ايـن برنامـه، به روشـني معلـوم بود کـه اقتصـاد نجف اشـرف که بـه زائران و 

اقامـت آنهـا در آن شـهر اتـکا داشـت، چگونـه دچار اختالل می شـد. بـا اين همه، ايـن برنامه 

بـراي اقتصـاد نجـف اشـرف زمينه سـاز تحـول و پيشـرفت بـود؛ يعنـي کاالهـاي تجـاري و 

زراعـي، از طريـق راه آهـن به آسـاني نقـل و انتقـال پيـدا مي کـرد و ميوه هـا و محصـوالت بـا 

کمتريـن هزينـه بـه بازار و به دسـت مشـتريان می رسـيد. البتـه اين برنامـه، چندان کـه بايد در 

دوره عثماني هـا در عـراق، نتيجه بخـش نبـود و به سـرانجامي کـه مدنظر بود، نرسـيد. )همان جا(
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تبعات اقتصادي و اجتماعي 

در گزارشـي کـه سـال 1292 قمـری صادر شـد، دربـاره نقش زائـران ايرانـي در تحکيم 

پايه هـاي اقتصـاد نجف اشـرف، آمده اسـت که سـاالنه صد هـزار نفر براي زيـارت وارد اين 

شـهر مي شـوند و نزديـک 4 ميليـون و 250 هزار تومان هزينـه مي کنند؛ زيـرا کاالهاي وارده 

بـه شـهر نجـف و محصـوالت خود اين شـهر را تمامـاً زائـران می خرند و مصـرف می کنند 

و ايـن، غيـر از هزينه هايـی اسـت کـه آنـان بابت اجـاره خانه هـا و مهمان سـراها مي پردازند. 

غيـر از نجـف، ديگـر شـهرهاي زيارتي و همچنيـن بغداد نيـز از اين اتفاقـات و هزينه کردها 

بـراي بهبـود وضـع اقتصادي خـود برخوردار مي شـوند. ازايـن رو، حکومت ايـران، حاکمان 

عثمانـي را در تنگنـا گذاشـتند تـا آنهـا از عـوارض رفـت و آمـد زائـران بکاهنـد و تخفيفي 

بگذارنـد، کـه البتـه پذيرفتـه نشـد. همچنين دسـتگاه حاکمـه ايران کوشـيد مـردم را به جاي 

رفتـن بـه عتبـات، متوجـه مشـهد و زيارت بـارگاه امـام علي بن موسـي الرضا8 کنـد و به 

ايـن طريـق جلـوی خـروج ارز را بگيرد، کـه اين برنامه هم نـاکام ماند و به نتيجه اي نرسـيد 

)نقـاش، 1419ق، ص 337(. مسـئله زوار ايرانـي اثـر نامطلوبـی بـر روابـط سياسـي و اقتصـادي 

عثمانـي و ايـران گـذارد و باعـث ايجاد درگيري ها و سـخت گرفتـن بر زائران گرديد. سـال 

1296 ق، امـوال زائـران ايراني در نجف اشـرف به سـرقت رفت و در پي آن، سـفارت ايران 

در اسـتانبول شـکايت نامه اي بـراي حکومـت عثماني فرسـتاد و خواسـتار برگردانـدن اموال 

دزديده شـده و حمايـت بيشـتر از زوار ايرانـي شـد )OT ,RH ,AOB, 8781/662(. تعـرض بـه 

زائـران آسـتان قـدس علـوي، از قتـل و جرح گرفتـه تا سـرقت و ممانعت، به امري مسـتمر 

و عـادي تبديـل شـده بود و افزون بـر افراد مربوط به قبايل و عشـاير و همچنيـن راهزنان و 

غارتگـران، بعضـي مسـئوالن تأمين امنيـت نيز در راه هـا و جاده ها متعرض جـان و مال زوار 

مي شـدند و به آنها دسـت تعدي مي گشـودند. »جان پيترز« از اسـتادان امريکايي و دانشـمند 

باستان شـناس و رئيـس هيئـت پنسـيلوانيا براي حفـاري در منطقـه »نِفر« عراق اسـت. او که 

سـال 1308 قمـری از نجـف اشـرف ديدن کـرده، مي گويد:
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يکـي از زائـران هنـدي را ديدم که از دسـت نيروهاي امنيتي، شـکايت مي کرد که وسـط 

راه او را گرفتـه و تمـام دارونـدارش را سـتانده اند. وقتي چنين زائرانـي به حاکمان عثماني 

شـکايت مي برنـد و در محاکـم اقامـه دعـوا مي کننـد، بـه نتيجه دلخـواه و ملموس دسـت 

نمي يابند. )الخیـاط، 1415ق، ص240(

مشکالت جاني و امنیتي

حـوادث امنيتـي، به ويژه بـرای زائران ايراني، به کـّرات اتفاق مي افتاد. سـال 1317قمری، 
عـده اي از زائـران بيـن راه نجـف اشـرف و کربـالي مقـدس، مـورد هجمـه قـرار گرفتند و 
اموالشـان به غارت رفت و تعدادي کشـته شـدند. سـال 1341 قمری، در همين چهارچوب، 
دو قافلـه از زائـران ايرانـي در »قزلربـاط« و »مندلـي«، به طـور برنامه ريزي شـده، به محاصره 
عـده اي متجـاوز در آمدنـد و عالوه بـر غارت اموال، تعـدادي از آنها به قتل نيز رسـيدند. در 
پـي ايـن قضايـا سـفارت ايران در اسـتانبول، شـکايت نامه اي بـه حکومت عثماني نوشـت و 
مجـازات مجرمـان و پرداختن ديه کشته شـدگان و پس دادن اموال مسـروقه و حمايت بيشـتر 
از زائـران و حفـظ نفـوس و امـوال آنـان را درخواسـت کـرد و بـراي رفـع ايـن مسـائل، به 
.)3091 /997 ,TKM ,HD ,AOB( معاهدات و قراردادهاي دولت عثماني با ايران اسـتناد جسـت

ايـن حـوادث، طبيعتـاً بـر روابط ايـران و عثمانـي اثر مي گذاشـت و بر اوضـاع اقتصادي 

سـايه می افکنـد. حکومت ايـران مي ديد که عثماني ها بـه قراردادها متعهد نيسـتند و بندهايي 

را کـه مربـوط بـه وظايـف دولـت عثمانـي در حمايت از زائـران ايرانـي عتبات مقدسـه در 

ممالـک تحـت سـلطه عثماني هاسـت، نقـض مي کننـد و بـه آن پايبنـدي ندارنـد. از آنجا که 

حکومـت بغـداد توجـه و اعتنايـی به اين درخواسـت ها نشـان نداد، سـفارت ايـران تصميم 

گرفـت رفع اين مشـکالت را مسـتقيماً از طريـق حاکمان عثماني در اسـتانبول و الزام آنها به 

انجـام تعهـدات، پيگيـري کند. معموالً شـکايت هايي که از طـرف زائران به مأمـوران عثماني 

در بغـداد می بردنـد، بـا تمسـخر و اسـتهزاء روبه رو می شـد و ايـن، در حالي بود کـه اقتصاد 

واليـت بغـداد، عمومـاً از هزينه کردهاي زيـارت تأمين مي گرديـد. )همـو، 1415ق، ص240(
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روشـن اسـت کـه سـخت گيري هاي حکومـت ايـران بـر عثمانـي، فوايـدی در حمايت 
از زائـران و تأميـن معيشـت آنهـا به دنبال داشـت. ازآن ميان، سـاختن بيمارسـتانی در نجف 
اشـرف بـراي درمـان زّوار بـود کـه فرمـان حکومتـي بـراي سـاخت ايـن بيمارسـتان در 27 
ذي قعـده 1323ق صـادر شـد؛ امـا بـه رغم دخالت مسـتقيم حکومـت در اين برنامـه، کار به 
انجـام نرسـيد. )MHM.TKM ,A ,AOB/ 6091( اگـر سـاختمان بيمارسـتان تکميـل و بازگشـايي 
می شـد، ايـن کار عـالوه بـر بهبـود وضـع سـالمت، فوايـد اقتصـادي بسـياري نيـز نصيـب 

حکومـت عثمانـي و شـهر نجـف اشـرف مي کرد.

مسیرهاي اصلي

در آن روزگار، بـراي رسـيدن زائـران بـه عتبـات مقدسـه، سـه راه اصلي وجود داشـت. 
زائـران ايرانـي که از شـمال غرب وارد عراق مي شـدند، راه خانقين ـ بغداد بـراي آنها دروازه 
اصلـي بـه شـمار می آمـد. راه خليـج فـارس نيـز مسـير زائرانی بـود کـه از جنوب ايـران به 
عتبـات می آمدنـد. زائـران هنـدي هـم خـود را از راه دريا به بصـره مي رسـاندند و از آنجا به 

نجـف و کربـال و ديگر اماکن مقدسـه راهـي مي شـدند )نقـاش، 1419 ق، ص230(.
زوار از بصـره، خـود را از راه نهـر بـه مينـای کوفـه مي رسـانند و از آنجـا بـه نجـف 
اشـرف می رفتنـد. پـس از تأسـيس ترامـواي نجف ـ کوفـه در 1327ق، مينـای کوفـه از 
اهميـت فوق العـاده برخـوردار شـد. تراموا وسـيله نقليـه جديدي بـود که زائـران و ديگر 
مـردم را، روزي بيسـت مرحلـه بـا توقف هـاي منظم، بين نجـف و کوفه جابه جـا مي کرد. 
واگن هـا هـر روز در مينـا در آخر خط توقف مي کردند و پس از سـوار شـدن مسـافران و 
بـار زدن کاالهـا و اجنـاس، حرکـت می کردند و به نجف اشـرف بازمي گشـتند )کمال الدین، 

1326ق، ص118(.

نکتـه آخـر اينکه در مناسـبت هاي ديني، تعداد زائران در نجف اشـرف، به شـدت افزايش 
مي يافـت و طبـق اسـناد موجـود، ايـن تعداد در قبـل از جنـگ جهانـي اول 1333ـ1373 ق/ 
1914 ـ 1918 م، بـه 15 هـزار نفـر مي رسـيد کـه گويـا بيشـتر آنهـا از مناطـق روسـتايي 



شماره32، پاییز 1396
51

و عشـايري عـراق بودنـد و ايـن، خـود عامـل بزرگـي در تقويـت پيوندهـاي اجتماعـي و 
اعتقـادي و اقتصـادي به شـمار می رفـت؛ )نقـاش، 1419 ق، ص 248 و251( هرچنـد از جنبه هـاي 
منفـي همچـون گسـترش و شـيوع بيماري هـا که طبيعتـاً آثار آن بـر واقعيت اجتماعي شـهر 

.)4091 /TKM ,HD ,AOB( نجـف منعکـس مي شـد نيـز خالـي نبـود
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