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چکیده

انتقـال پیکـر مـردگان از شـهرها و سـرزمین های اسـالمي بـه عتبـات مقـدس، سـنتي 

دیریـن و پیشـینه تاریخـي بلنـدي دارد. این عمل در گذشـته، میان شـیعیان جزء آداب 

و رسـوم دفـن میـان شـیعیان بـوده و بـه آن اهتمـام ویژه مي شـده اسـت. چه بسـیاري 

از افـراد سرشـناس و متمکـن، گاه بـه تصمیم اطرافیـان و گاه به وصیت خودشـان، پس 

از مـرگ بـه عتبـات آورده و در جـوار حرم هـاي مطهـر دفـن مي شـدند. شـهر نجـف و 

بـارگاه مقـدس علـوي، به عنـوان پایگاه معنـوي و اعتقادي شـیعه در ایـن موضوع، بیش 

از دیگـر اماکـن مقـدس مـورد توجـه بـوده و بیشـترین تعداد نقـل جنازه هـا را در تاریخ 

داشـته اسـت. آنچـه در ایـن مقالـه، دربـاره موضـوع انتقـال مـردگان بـه نجـف اشـرف 

تحقیـق و بررسـي شـده، مسـئله آمار نقـل و انتقـاالت، جنبه هاي مثبـت و منفي قضیه، 

آثـار اجتماعـي و اقتصـادي آن، شـیوه هاي نقـل جنازه هـا، عـوارض و مالیـات مخصوص 

خاکسـپاري در نجـف و قوانیـن مربـوط بـه این کار، براسـاس اسـناد آرشـیو عثماني اسـت.

کلیدواژهها: نقل جنائز، نجف اشرف، عوارض دفن، دولت عثماني، ايران.

حسن ویس
ترجمه محمدمهدی کرمانی

انتقال جنازه ها به نجف 
اشرف در دوره عثمانی
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دربـاره فضيلـت و اسـتحباب دفـن جنازه هـا در نجف اشـرف و کنـار مرقد اميـر مؤمنان 

امـام علـي7، روايـات بسـياري از ائمـه: نقـل شـده اسـت. ازايـن رو، در طـول تاريـخ 

شـيعيان بـه امـر دفـن امواتشـان در اين سـرزمين و بقعه مقـدس اهتمـام ويژه نشـان داده اند 

)حرزالدیـن، 1427ق، ج1، ص244(؛ به طوری کـه شـهر نجـف، پيکـر ميليون هـا نفـر از مسـلمانان 

مناطـق مختلـف جهـان، به ويژه هنـد و ايران را در خود جـاي داده و اين، غيـر از جنازه هايي 

اسـت کـه از جاي جـاي عراق به نجـف منتقـل مي شـود. )عبدالصاحـب المظفـر، 1430ق، ص 151ـ  

154؛ نجیـب محمـد، بی تـا، ص 57 ـ 58(

جهانگـرد آلمانـي »نيبور«، تخمين زده که سـاالنه بيش از دو هزار جنازه از سـرزمين های 

مختلـف بـراي خاکسـپاري در نجف اشـرف، بـه اين شـهر منتقل مي شـده اسـت. )حرزالدین، 

1427ق، ج1، ص244( آمـار دولـت عثمانـي، حاکي اسـت کـه در سـال 1275ق/ 1841م، تعداد 

جنازه هايـي کـه بـه نجـف و کربـالي مقـدس مي رسـيده، بيـن پانصـد تـا هـزار پيکـر بوده 

اسـت. حکومـت عثمانـي می کوشـيد عـوارض ورود جنازه هـا بـه عـراق را به شـکل منظـم 

بـه خزانـه دولتـي واريـز کنـد. جهانگرد انگليسـي »لوفتـس«، کـه سـال 1270ق، 1853م، از 

شـهر نجـف اشـرف ديـدن کرده اسـت، مي نويسـد: »در اين سـال، بيـن پنج تا هشـت هزار 

جنـازه وارد شـهر شـد و در آنجـا دفـن گرديـد«. )الخیـاط، 1415ق، ص 217( در زمـان حکومت 

مدحت پاشـا در بغـداد، تعـداد ايـن جنازه هـا هـر سـال بين پنج تا شـش هـزار بـود و گاه به 

ده هـزار نيـز مي رسـيد. وي بـراي هر جنـازه اي که وارد سـرزمين هاي تحـت واليت عثماني 

مي شـد، پنجـاه قـروش ماليات وضـع کـرد. )سـلمان، 1432 ق، ص 163(

در 28 شـعبان 1287 ق، ناصرالدين شـاه براي زيارت عتبات مقدسـه وارد عراق شـد. )همان، 

ص 206( از مسـائل مورد مناقشـه در ديدارهاي سـران دو کشـور ايران و عثماني در بغداد، انتقال 

جنـازه افـراد تازه درگذشـته بـه عتبات بود کـه موجب بيماري و بـه خطر افتادن سـالمت مردم 

ايـن شـهرها مي شـد. )نقـاش، 1419ق، ص 273( در ايـن بـاره در 13 شـوال 1287 ق، ميـان حاکـم 

بغداد، مدحت پاشـا و سـفير ايران در اسـتانبول، حسـين خان، توافقنامه اي امضا شـد )قایا، 1430ق، 
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ص266( و دو طـرف تصريـح کردنـد کـه نقـل پيکر مـردگان به عتبـات مقدس بـراي دفن، تنها 

پـس از گذشـت سـه سـال از مـرگ جايـز اسـت. )سـلیمان نـوار، 1388، ص437( حکومت ايـران نيز 

دسـتوري بـه همين مضمـون در ايران صادر کـرد. )سـلمان، 1432ق، ص209(

درآمدزايي

بـا وجـود ايـن جنبه سـلبي، خاکسـپاري جنازه ها در نجـف، بُعد مثبتي نيز داشـت، که از 

آن ميـان کارهـاي مربـوط بـه تجهيز و دفـن مردگان، درآمـد خوبي را به جيـب بعضي اهالي 

نجـف سـرازير مي کـرد و مايـه معيشـت و گـذران زندگي شـان بـود. )نقـاش، 1419ق، ص266 و 

267( بنابرايـن، مي تـوان نتيجـه گرفـت که نقـل جنازه ها به نجـف از دو بُعد، مهـم و درخور 

توجـه بـود: يکـي بُعـد اقتصـادي قضيـه بـود کـه هـم زندگي کسـاني را کـه بـه کار کفن و 

دفـن مي پرداختنـد، تأميـن مي کـرد و هـم درآمـدي بـراي خزانة مالـي حکومـت عثماني به 

شـمار می آمـد. ازايـن رو، در تاريـخ 5 شـعبان 1287 ق، طبـق حکـم، دولـت عثمانـي بـراي 

هـر جنـازه ای کـه از بيـرون عـراق وارد عتبـات مي شـد، بايـد تنهـا پنجـاه قـروش ماليـات 

مي گرفـت. ايـن مبلـغ را قرنطينه هـاي مـرزي اخـذ مي کردند و دادن گواهي سـالمت، بسـته 

بـه پرداخـت آن بـود. روشـن اسـت کـه وضـع ايـن قانـون، در پـي آن صـورت گرفـت که 

دولـت عثمانـي بـراي تقليـل عوارض نقـل جنازه هـا در تنگنا بود و نمي توانسـت نسـبت به 

)9091 .7872.DS .AOB( .سـال هاي گذشـته، آن را افزايـش دهـد

آسیب ها

بُعـد ديگـر، بعـد اجتماعـي بـود و مشـکالتي کـه جنازه هـا بـراي سـالمت شـهروندان 
بـه وجـود مـي آورد. ازايـن رو، تالش هايـي بـراي رفـع ايـن مشـکل صـورت گرفت. سـال 
1312ق، يکـي از تّجـار اروپايـي بـه نـام »الکسـاندر تونيتـي« از دولت عثماني خواسـت که 
امتيـاز خـط آهـن خانقيـنـ  بغـدادـ  کربالي مقـدسـ  نجف اشـرف را بـه وي واگذارند و 
توضيـح داد کـه ايـن برنامـه و نقشـه، فوايد بسـياری دارد؛ مانند نقـل و انتقال سـريع جنازه، 
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به ويـژه جنازه هـاي ايرانـي از سـمت خانقيـن بـه نجـف اشـرف )عبدالصاحـب المظفـر، 1430 ق، 
ص154(؛ زيـرا نقـل جنازه هـاي مانـده و بوگرفتـه، آن هم بـا چهارپايان در طول مسـافت هاي 

طوالنـي، باعـث تعفـن و تـالِش بيـش از پيش آنها مي شـد و ايـن، چيزي بود که بـا احداث 
خـط آهن و سـرعت در انتقال، برطرف می شـد و نتيجه آن، سـالمت عمومـي و بهبود وضع 

)5981-906 ,OEB ,AOB( .اجتماعـي بـود
مسـئله بيماري هـا، باعـث کنـدي نقـل و انتقـال جنازه هـا و گاه توقـف آن مي شـد. 
سـال 1314ق، بـا شـيوع بيمـاري طاعـون در هنـد، حکومـت ايـن کشـور نقـل جنازه ها به 
نجـف اشـرف را متوقـف کـرد. سـال 1322ق، مـوج بيمـاري وبا شـهر نجـف را درنورديد 
و مصيبـت زده کـرد و حکومـت عثمانـي هـم حکـم بـه جلوگيـري از نقـل جنازه هـا داد؛ تا 
جايـی کـه حتـي نگذاشـت مردم نجـف، مردگانشـان را در صحـن علوي به خاک بسـپارند. 
حکومـت ايـران نيـز بـردن جنـازه به نجف اشـرف را ممنوع سـاخت. بـا اين  همـه، عده اي 

مخفيانـه جنازه هـا را بـه عتبـات مي بردنـد. )حرزالدیـن، 1405ق، ج3، ص38(
انتقـال جنازه هـا، تجارتي با سـود سرشـار بـود. تّجار عراقي يا شـخصاً يـا از طريق وکال 
و نمايندگانشـان، کار انتقـال پيکـر مـردگان از ايـران يا ديگر سـرزمين های شـيعه را بر عهده 
مي گرفتنـد و گاه بـراي جمع آوري جسـد امـوات، مدتـي را در آنجا مي ماندند؛ تـا به يک باره 
تعـداد فراوانـي جنـازه را بـه نجـف اشـرف انتقال دهنـد و از رهگـذر تجهيز و خاکسـپاري 
آنهـا، هـم خود و هم ديگران از نفع مادي بسـياري برخوردار شـوند )النفیسـی، 1393ق، ص78(. 
اسـاس درآمـد ايـن گـروه، بسـته به تعـداد جنازه هـا بود که اثـر مثبت بـر اوضـاع اقتصادي 
شـهر نجـف مي گذاشـت. )حرزالدیـن، 1405ق، ج1، ص244( البتـه ايـن کار، از جنبه هـاي منفي در 
جامعـه نجـف خالـي نبـود و تبعـات دردناکي بـراي مردم بـه دنبال مـی آورد؛ زيـرا جنازه ها 
درحالـي بـه نجف مي رسـيد که متعفن و متالشـي شـده بود و بوهـاي بد و زننـده از آنها بر 
مي خاسـت و بيماري هـاي مسـري را باعث مي شـدند. جهانگرد فرانسـوي »مـادام ديوالفوا« 

کـه سـال 1299ق، همـراه با همسـرش، وارد عراق شـده اسـت، در اين باره مي نويسـد:
وارد کاروان سـرايي بـزرگ شـديم. نـاگاه بـوي زننده عفونـت و گنديدگي به مشـاممان 
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خـورد. نگاهـم بـه چيزهايـي افتـاد کـه روي هـم چيـده شـده بـود. نزديک تـر رفتـم ببينم 

برق گرفته هـا، وحشـت زده  مثـل  دراز کـردم. يک دفعـه  به طرفشـان  را  دسـتم  چيسـت. 

خـودم را عقـب کشـيدم. آن چيزهـا پيکر متاشي شـده مـردگان بـود کـه در پارچه هايي 

بسـته شـده بودنـد و بعضـي درون تابوت هـا بودنـد و تکـه گوشـت هاي سـياه از البـه الي 

تخته هـاي تابـوت بيـرون زده بـود. )الخیـاط، 1415ق، ص239(

افـزون بـر آثـار نامطلوب اجتماعـي انتقال جنازه ها کـه بعضاً پس از دفـن در جاي ديگر 
بـه نجـف منتقـل مي شـدند، بـه هتـک حرمـت مـردگان منجـر مي گرديد. بـا توجه بـه اين 
مسـائل بود که حضرت آيت اهلل سـيدمحمدعلي هبة الدين حسـيني شهرسـتاني، رسـاله اي با 
عنـوان »حرمـت نقل جنازه هاي تغيير شـکل يافته« نوشـت کـه جنبه هاي فقهـي و تاريخي و 
علمي و اصالح گرايانه داشـت و آن را منتشـر کرد. اما جامعه نجف، اين رسـاله را برنتافت. 

)احمـد البهادلـی، 1422ق، ص85؛ الخلیلی، 1426 ق، ج2، ص203(

مالیات و عوارض خاکسپاري

دولـت عثمانـي بـراي دفن مـردگان، عوارضي را مشـخص کرده بـود که در زبـان اداري 
بـه آن »َدفْنــيّه«، »َدَفيْنـه« و »ترابيـة ارض النجـف االشـرف« مي گفتنـد. مقدار ايـن ماليات از 
نظرهـای مختلـف، متفـاوت بـود. داخل شـهر، يک قيمت و بيـرون آن، قيمت ديگر داشـت. 
در داخـل شـهر نيـز نسـبت بـه تقـدس مـکان در حـرم علـوي، قيمت هـا تفـاوت مي کـرد. 
افـزون بـر نرخ هـاي معمـول دفـن مـردگان در نجف اشـرف، که گاه بـه رقم سرسـام آوري 
بالـغ مي شـد، دولـت عثمانـي بـه بهانه هـاي مختلـف، مبالغي بـر آن مي افـزود. بـرای نمونه، 
وقتـي تصميـم بر آن شـد که بيمارسـتانی در شـهر نجف سـاخته شـود، به فرمـان مقام عالي 
سـلطاني کـه در تاريـخ 27 ذی القعـده 1323ق صـادر شـد، بـرای کمـک بـه تأميـن بودجه 

)6091 ,1441 ,HD.i ,AOB( .بيمارسـتان، ده قـروش بر عـوارض دفـن افزودنـد
ايـن ماليـات تنها شـامل جنازه هايي کـه از بيرون نجف به اين شـهر منتقل مي شـد نبود، بلکه 
از هـر کجـاي سـرزمين هاي تحـت سـلطه عثماني که جسـدي بـه عتبات انتقـال می يافـت، بايد 



فصلنامه فرهنگ زيارت
58

نخسـت عـوارض آن را مي پرداختنـد. ازايـن رو، شـيعياني که تبعيـت عثماني داشـتند، از مأموران 

دولـت عثمانـي در بغـداد درخواسـت لغـو ايـن قانـون را کردنـد و يـک يادداشـت اعتراض آميز 

نيـز بـه حکومـت عثمانـي فرسـتادند. البتـه مديريـت عثمانـي در بغـداد، در موافقت بـا الغای آن 

عـوارض، تعلـل کـرد و شـايد دليـل ايـن تأخيـر، تنظيـم قوانين خـاِص مربـوط به ايـن موضوع 

بـود؛ زيـرا سـال 1330 تـا 1331ق، قانوني وضع شـد کـه مطابق آن، وابسـتگان دولـت از ماليات 

)1191 ,OSMH .RH ,AOB( .خاکسـپاري امـوات در بيـرون از نجف اشـرف معـاف مي شـدند

قوانيـن حکومـت عثمانـي دربـاره خاکسـپاري امـوات در عتبـات، به تعيين عـوارض و 

ماليـاِت دفـن محدود نمی شـد، بلکه تعييـن محدوده و مسـاحت قبور و عـوارض مربوط به 

آن را نيـز دربـر می گرفـت. سـال 1332ق، اليحه اي در موضوع قبرها در شـهر نجف اشـرف 

بـه تصويب رسـيد که مـواد پنج گانـه آن عبارت بـود از:

مـاده اول: ساختمان سـازي پيرامـون قبرهـا ممنـوع اسـت؛ اما ترميـم و بازسـازي بناهاي 

قبلـي، تنهـا با اجـازه و نظـارت اوقـاف بايد انجام شـود؛

مـاده دوم: سـاختن قبـه و سـايه بان، تنهـا روي سـتون ها جايـز اسـت؛ بـه ايـن معنـا که 

اطـراف قبـر بايـد باز و بـدون ديوار باشـد و چنانچه قبه يا سـايه بان بر قبري سـاخته شـود، 

ماليـات آن دو برابـر خواهد شـد؛

مـاده سـوم: مسـاحت هـر قبر بايـد 2/5 متر طـول، 1/5 متـر عـرض و در کل، 3/75 متر 

مربع باشـد؛

مـاده چهـارم: اگر مسـاحت قبـري از 3/75 مترمربع بيشـتر باشـد، بـراي هر متـِر اضافه، 

ماليـات يـک دفـن محاسـبه مي شـود. نهايت مسـاحت يـک قبـر، از دوازده مترمربع بيشـتر 

نبايد باشـد؛

 ,AOB( مـاده پنجـم: اجـراي ايـن قوانين بر عهـده بخش نظارت و بازرسـي اوقاف اسـت

.)3191.M2331/571 ,SMM.i

اداره بازرسـي اوقـاف بـا بعضـي تجـار قـرارداد امضـا مي کـرد و امتيـاز دفن مـردگان را 
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بـه آنـان وامي گـذارد و اجـازه مـي داد تـا خـود مبلغـي را معيـن کنند و بـه اوقـاف بپردازند. 
سـال 1333ق، تاجـري يهـودي از اهالي بغداد توانسـت با پرداخت سـيزده هـزار ليره طالي 
عثمانـي، به مـدت سـه سـال امتيـاز دفـن امـوات را از آن خـود کنـد. بـا وجـود اين گونـه 
قراردادهـا، حاکمـان عثمانـي به شـکل هاي مختلـف بـر ماليـات دفـن مي افزودنـد. سـال 
1334ق، سـی قـروش بـه دفن هر جسـد در نجف اشـرف اضافه شـد؛ و حکومـت مرکزي 
عثمانـي از کارگزارانـش در بغـداد، خواسـت روشـن کنند کـه چه عاملي باعـث افزايش اين 
مبلـغ شـده اسـت. پاسـخ اين بود کـه ديگـر افزايشـي در کار نخواهد بـود. بعداً معلوم شـد 
کـه افزايـش ماليـات دفـن در نجـف اشـرف، بـا تـالش حاکميـت بغـداد و بـدون توافق با 
بازرسـي اوقـاف صـورت گرفته اسـت. ازاين رو، در پي توضيح خواسـتِن حکومـت مرکزي، 
.)5191.184 ,RFS.HD ,AOB( واليـت بغداد به سـرعت الغاي مبلغ افزوده شـده را اعـالن کـرد
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