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محمدمهدی فقیه بحرالعلوم

تاريخچه انتقال جنائز به 
عتبات عاليات )شهرکربال(

چکيده

انتقـال مـردگان بـه اماکن مقدس، از سـنت هايی اسـت کـه از ديرباز بين شـيعيان رواج 

داشـته اسـت. ايـن سـنت، در برخـي خاندان هـا و عالمـاِن شـيعي، بـه قـدري ريشـه دار 

بـوده کـه اگـر امـکان نقل جسـد در زمان فـوت نبوده، پـس از دفن موقت و رفـع موانع، 

بـه مکاِن مقـدِس مـورد وصيت، منتقل مي شـده اسـت. 

در ايـران نيـز چنيـن سـنتی بـوده اسـت؛ چنان کـه برخـي وصيـت مي کردند جسـد آنان در 

مشـهد )حـرم علـي بن موسـي الرضا7( يا در قم )حـرم مطهر حضرت فاطمـه معصومه3( 

دفـن شـود و برخـي ديگر تأکيد داشـتند که جسـد آنـان به عتبـات عاليات منتقل شـود که 

سـهم کربـا و نجـف، از همـه شـهر هاي مقـدس عراق، بيشـتر بـوده اسـت. در اينکـه انتقال 

جسـد بـه عتبـات از چه زماني شـروع شـده، بين مورخان معاصر اختاف اسـت؛ امـا در دوره 

صفويـه ايـن سـنت رواج داشـته و در دوره قاجاريه به اوج خود رسـيده اسـت.

ايـن مقالـه، بـه بررسـي تاريخچـه وگزارش هـاي انتقـال جنائـز بـه عتبـات عاليـات، بـه 

ويـژه شـهر کربـا و نجـف، می پـردازد و نگاهي به گـزارش جهانگردان، وضع بهداشـت و 

چگونگـي حمـل و مشـکات آن دارد.

کليدواژه: انتقال مردگان، عتبات عاليات، کربال، نجف، کاظمين، دوره آل بويه، دوره قاجاريه.
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تاريخ انتقال جنائز به اماکن مقدس

طبـق روايـات شـيعه، دفـن شـدن در جـوار ائمـه: و بـزرگان ديـن، فضيلـت بزرگي 
اسـت؛ چنان کـه پيامبـر اسـالم9 فرمـود: »مـردگان خـود را ميـان مردمـان نيـک بـه خـاک 
بسـپاريد؛ زيـرا مـرده نيز همچـون زنده، از همسـايه بد رنج مي بـرد« )محمـدی ری شـهری، 1379، 

ج7، ص237، ح19290(. همچنيـن فرمـود: 

چـون مؤمنـی بمیـرد، گورهـا از مـرگ او زیبـا و روشـن می شـوند و هیـچ قطعـه ای از 
خـاک گورسـتان نیسـت، مگـر اینکـه آرزو می کنـد او در آنجـا دفـن شـود و هـرگاه 
کافـر بمیـرد، گورهـا از مـرگ او تاریک می شـوند و هیـچ قطعه ای از خاک گورسـتان 

نیسـت، مگـر اینکـه از دفـن او در خـود، بـه خـدا پنـاه می بـرد، )همـان، ح19291(.
معلـوم نيسـت کـه از چـه تاريخـي انتقـال جسـد بـه مکان هـاي مقـدس رسـميت يافته 
اسـت؛ گرچـه عـد ه اي مي کوشـند ايـن موضـوع را بـه دوره صفويه نسـبت دهنـد، )احمدوند، 
1391، ص45ـ  48(. امـا برخـي گزارش هـا حاکـي از آن اسـت که انتقال جسـد از دوره آل بويه 

شـروع شـده و پايه گـذار اين سـنت، شـاهان آل بويه بودند و بـا وصيت خود بر دفن شـدن 
در حرم هـاي اهـل بيـت:، به ويـژه در حـرم امـام علـي7 و حـرم امام حسـين7، باعث 

تشـويق شـيعيان شـدند )فقیه بحرالعلوم، در حال چاپ، ص88 و 89(.
نخسـتين گزارش از انتقال جسـد در آل بويه، مربوط به صمصام الدوله، پسـر عضدالدوله 
بويهـي اسـت. او در سـال 388 ق، بـه دسـت ابونصـر بن بختيار کشـته شـد و در گنجه دفن 
گرديـد، سـپس بـه حـرم مطهـر امامـزاده علـي بن حمـزه در شـيرازـ  کـه محل دفـن ديگر 

اميـران اين خانـواده بودـ  منتقل شـد )فقیـه بحرالعلـوم، 1388ش، ص190(.
مؤلـف کتـاب روضـة الصفا مي نويسـد: »جنـازه صمصام الدولـه و مـادرش را در گنجه، 

کـه بر در سـراي امارت بـود، خاک کـرده بودنـد« )میرخوانـد، 1366، ج4، ص164(.
در فارس نامـه ناصـري ايـن قضيـه بـه شـکل زيـر آمـده و وي قايـل اسـت کـه مـادر 
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صمصـام  الدولـه نيـز کنار مرقـد امامزاده علي بن حمزه به خاک سـپرده شـده اسـت؛ به اين 

معنـا کـه قبـر مـادر و فرزنـد با هـم انتقـال پيدا کرده اسـت:

در سـال 389ق، بهاءالدولـه ابونصـر بـن عضدالدولـه، از بغـداد بـه خونخواهـی بـرادر 

خـود، ابوکالنجـار مرزبـان صمصـام الدولـه، قصد فـارس نمود. چـون به اّرجان رسـید، 

دسـت تملـک بـه خوزسـتان نهـاد. ابوعلـی بـن اسـماعیل را سـاالر لشـکر کـرده، بـه 

جانـب شـیراز فرسـتاد. بعـد از ورود او، علـی در بیـرون دروازه شـیراز بـا ابوالقاسـم و 

ابونصـر، پسـران عزالدولـه بختیـار بـن معزالدولـه احمـد بـن بویـه دیلمی جنـگ کرده، 

بیشـتر از کسـان پسـران بختیـار بـه لشـکر ابوعلـی ملحـق شـدند. جمعـی خبـر فتـح 

ابوعلـی در شـهر شـیراز آوردنـد. چـون خبـر فتـح شـیراز بـه اّرجـان رسـید، بهاءالدولـه 

بـه قصـد شـیراز از اّرجـان بیـرون آمـده، از شـهر نویسـندگان گذشـته، به فیـروزی وارد 

شـیراز گردیـد و جنـازه صمصـام الدولـه، بـرادر خـود را از قبـر درآورده، کفـن تـازه بر 

او پوشـانده، در قبرسـتان آل بویـه، بیـرون دروازه اسـتخر شـیراز، در جـوار قبـر مطهـر 

امامـزاده شـاه امیرعلـی بـن حمـزة بـن امـام موسـای کاظـمـ  سـام اللـه  علیـهـ  مدفون 

)فسـایی، 1367ش، ج1، ص226(. نمـود 

پيـش از صمصـام الدولـه، زيـد االسـود حسـني، دامـاد عضدالدولـه ديلمـي )جنیـد شـیرازی، 

1328ش، ص367 و 368؛ قمی، 1363ش، ج2، ص139؛ ضامن بن شـدقم، 1378ش، ج1، ص263( و شـاهان دخت، 

دختـر عضدالدولـه ديلمـي )جنیـد شـیرازی، 1328ش، ص367 و 368( و عمادالدوله ديلمي )ابوالحسـن 

علـي بن بويه( )جعفریـان، 1375ش، ج1، ص398، 359 و 360؛ خرمایی، 1380ش، ص118؛ فسـایی، 1367ش، ج1، 

ص218( و شـرف الدوله، پسـر عضدالدوله )مهراز، 1368ش، ص377 و 378( و سـلطان الدوله، 

پسـر بهاءالدولـه ديلمـي )مهـراز، 1368ش، ص379( در حـرم علـي بن حمزه در شـيراز دفن شـده 

بودند )فقیـه بحرالعلـوم، 1388ش، ص191-180(.

دوميـن گـزارش از انتقـال جسـد در عصـر آل بويـه، مربـوط بـه ابوعبداهلل حسـين بـن احمد، 

شـاعر شـيعی و معروف به ابن حجاج )م.391ق.( اسـت که به وصيت او جنازه اش را از شـهر نيل 
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بـه بغـداد منتقـل کردنـد و پايين پاي امام موسـاي کاظـم7، دفن نمودنـد )صفـدی، بی تـا، ج2، ص171(.

سـومين گـزارش مربـوط به جسـد ابوطاهـر جالل الدولـه )م.435ق.(، فرزنـد بهاءالدوله 

فرزنـد عضدالدولـه ديلمـي، از امـراي آل بويه در عراق اسـت. ابتـدا در خانـه اش در بغداد به 

خـاک سـپرده شـد و پـس از يک سـال، تابـوت وي را به آسـتان کاظمين8 منتقـل کردند 

)ابن اثیـر، 1348ق، ج9، ص516 و 526(.

چهارميـن گـزارش مربـوط به جسـد ابواحمد حسـين بن محمـد موسـوي )304ـ 400ق.( 

اسـت کـه نسـب او با سـه واسـطه بـه امـام موسـاي کاظـم7 مي رسـد. وي پدر گرامي سـيد 

مرتضـي و سـيد رضـي اسـت. وی در بغـداد وفـات کـرد و پس از دفـن در منزلـش، در بغداد، 

بـه کربـال منتقـل شـد و در حرم مطهر امـام حسـين7، کنار ابراهيـم مجاب و جـدش ابراهيم 

اصغـر مرتضـي بـن امام موسـاي کاظم7 بـه خاک سـپرده شـد )ابن عنبـه، بي تـا، ص249(. قبر وي 

به فاصله شـش ذرع در پشـت سـر امام حسـين7 قرار گرفته و کنار جدش، ابراهيم مرتضي، 

در ضريـح ابراهيـم مجاب اسـت )آل طعمـه، 1389ش، ص104؛ فقیـه بحرالعلـوم، 1393ش، ص21 و 22(.

گـزارش پنجـم و ششـم نيـز مربوط بـه دو بـرادر بافضيلت، يعني سـيد رضـي )358 

ـ 406ق.( و شـريف مرتضـي علم الهـدي )355ـ436ق.( اسـت. سـيدرضي، مشـهور بـه 

شـريف رضـي، ابتـدا در منزلـش در بغـداد دفـن شـد و سـپس بـه کربـال، کنـار پدرش، 

نزديـک قبـر سـيدابراهيم مجـاب، بـه رواق غربـي حـرم انتقـال يافـت و به خاک سـپرده 

شـد )ابن عنبـه، بی تـا، ص250؛ اعرجـی، 1419ق، ص427؛ آل یاسـین، 1387ق، ص212؛ بحرالعلـوم، 1383ش، 

ج3، ص111؛ صـدر، 1388ش، ص22(. شـريف مرتضـي علـم الهـدي، مشـهور بـه سـيد مرتضي 

يـا شـريف مرتضـي نيـز در منزلـش دفـن شـد. سـپس او را در کربـال، کنار مرقـد پدر و 

بـرادرش شـريف رضـي، نزديـک قبر سـيدابراهيم مجـاب، در شـمال غربـي رواق غربي 

حـرم مطهـر، بـه خـاک سـپردند. در زمان هـاي اخير، سـنگ قبر هـاي او، پـدر و برادرش 

برداشـته شـده و ناپديد شـده اسـت. )ابن عنبه، بی تا، ص250؛ صدر، 1388ش، ص22؛ فقیه بحرالعلوم، 

1393ش، ص21 و22؛ کمونـه، 1387ق، ص87؛ صاحبـی، 1375ش، ص230 و 231(.
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هفتميـن گـزارش انتقـال جسـد، مربـوط بـه امـام الحرميـن نيشـابوري )406ـ  464ق.( 
اسـت کـه در چهـارم شـهريور سـال 464ق، در روسـتاي بشـتنقان )در نزديکـي نيشـابور( 
درگذشـت و در نيشـابور بـه خـاک سـپرده شـد. بـه نوشـته ابن خلـکان، پس از چند سـال 

جنـازه اش بـه کربـال منتقل شـد و نـزد پـدرش دفـن گرديـد )ابن خلـکان، بی تـا، ص102(.
بنابرايـن انتقـال جسـد مـردگان از دوره آل بويـه شـروع شـده و در دوره صفويـه ادامـه 

داشـته و در دوره قاجاريـه بـه اوج خـود رسـيده اسـت.

دفن اموات در کربال از ديدگاه مستشرقان و جهانگردان

با تشـکيل دولت صفوي در جغرافياي سياسـي سـنتي ايران، با سـاختار هاي خاص ملي 
و مذهبـي خـود، هويـت جديدي براي سـرزمين و مـردم ايران بـه وجود آمد کـه محوريت 

آن بـر پايه مذهب شـيعه بود. 
اهميـت يافتـن اعتقادات شـيعي در جامعـه ايراني عصر صفوي و پـس از آن، و همچنين 
تأييـد روحانيـت شـيعي بـر مسـئله فضيلـت و تقـدس خـاک عتبـات و مـزارات امامـان و 
امامـزادگان، باعـث شـده بـود تـا دفن شـدن در جوار ائمـه اطهار و بـزرگان اسـالم، آرزوي 
هـر مسـلمان ايراني بوده باشـد. افـزون بر عتبات مقدس عراق و شـهر هاي مذهبي مشـهد و 
قـم، قبـور و مزارات امامزادگاني در شـهر هاي مختلف ايـران، مورد توجه ويـژه خاندان هاي 
سـلطنتي، خانواده هـاي روحانـي و ثروتمنـدان بـود کـه حتـي باعـث ايجـاد قبرسـتان هاي 

خانوادگـي در جـوار اين امامزادگان شـده بـود )احمدونـد، 1391، ص1(.
تـا اوايـل قرن هشـتم هجـري، سـفر و سفرنامه نويسـي در بين مسـلمانان رواج بسـياري 
داشـت. ولـي بـه دنبـال حمله مغول بـه عالم اسـالم و ويراني و ناامنـي راه هـاي ارتباطي، اين 
رونـد رو بـه نقصـان نهاد. در ابتداي قـرن دهم هجري، همزمان با تشـکيل دو دولت قدرتمند 
صفويـه شـيعي و دولت سـني مذهب عثمانـي با تمايالت توسـعه طلبانه و همچنين پيشـرفت 
و توسـعه اقتصـادي نابرابـر بيـن ايـن جوامـع اسـالمي و اروپاييـان، وضـع به گونـه اي ديگر 
درآمـد و انبوهـي از سـياحان اروپايـي، بـا انگيزه هاي متفاوت به سـوي شـرق روانه شـدند.
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سـفرنامه هاي اروپاييـان کـه از ايـن دوره بـه بعد نوشـته شـده، افـزون بر مطالـب فراوان 

در خصـوص ويژگـي سـاختار هاي جامعـه ايرانـي، اطالعـات بـا ارزشـي را دربـاره اصـول 

اعتقـادي، آداب و رسـوم و مراسـم مذهبـي و عبـادي ايرانيـان شـيعي در خـود گنجانده اند.

بـا تشـکيل دولـت صفـوي و رسـميت يافتـن مذهـب تشـيع در ايـران، کشـور مـا کـه 

تنهـا پايـگاه رسـمي مذهـب تشـيع در دنيا بـود، به شـدت مورد توجـه اروپاييان و سـياحان 

اروپايـي، که با توسـعه طلبي دولت عثماني در سـرزمين هاي مسـيحي در چالـش بودند، قرار 

گرفـت. ايـن سـياحان در آثـار خود، ايران را تنها کشـور شـيعي معرفي کـرده و از فرهنگ و 

مذهـب ايرانيان سـخن گفته انـد. ازاين رو در سـفرنامه هاي عصر صفـوي و دوره هاي پس از 

آن تا مشـروطه، مطالب بيشـتري درباره شـيعيان و مظاهر تشـيع آمده اسـت. 

همزمـان بـا آغـاز قـرن هفدهـم ميـالدي و شـروع پيشـرفت هاي علمـي و صنعتـي در 

اروپـا و اوج گرفتـن اکتشـافات جغرافيايـي اروپاييان در قـرن شـانزدهم، گروه هاي مختلفي 

از اروپاييـان، شـامل سـفرا، تجـار، هيئت هـاي مذهبي و تبليغـي، سـياحان و ماجراجويان، از 

ايـران ديـدن کردنـد کـه حاصـل آن تدويـن سـفرنامه هاي فراوانـي از سـوي آنان اسـت. از 

نـکات مـورد توجـه سفرنامه نويسـان، اشـاره بـه عالقـه ايرانيـان و شـيعيان به زيـارت قبور 

ائمـه: و دفـن شـدن در کنـار آنـان اسـت. کمپفـر مي نويسـد: »زائـران قطعاتـي از تربـت 

علـي]7[ را بـا خـود مي آوردنـد و در نمـاز از آن اسـتفاده مي کننـد )کمپفـر، 1363، ص178(. 

شـاردن در معرفـي مکان هـاي مذهبـي و امامـزادگان مي نويسـد: 

وقتـی بـه قـم نزدیـک می شـدیم، در هـر طـرف و هـر جـا مسـجد های کوچـک و 
مقبره هایـی کـه مدفـن نبیره هـای حضـرت علـی]7[ بـود، مشـاهده می شـد. مـردم 
ایـران نواده هـا و نبیره هـای ایـن خلیفـه را امامـزاده می نامنـد کـه بـه مثابـه حواریـون 
حضـرت مسـیح می باشـند. در سراسـر ایـران، عـده زیـادی امامـزاده مدفوننـد و همـه 
در نظـر ایرانیـان مقـدس می باشـند. در قـم دیه هـا و آبادی هـای مجـاور آن، افـزون بـر 

)شـاردن، 1374، ج2، ص519(. دارد  امامـزاده وجـود  چهارصـد 
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شـاردن همچنيـن مي نويسـد: »ايرانيـان بـراي تدفين پادشـاهان خـود، شـهر هاي مذهبي 

چون قم، کاشـان، مشـهد و اردبيل را بر سـايرين ترجيح مي دهنـد« )همـان، 1374، ج9، ص128(. 

وي مي افزايـد: 
شـیعیان ایـران در میـان ائمـه]:[ بـرای امـام رضـا]7[ بیـش از همـه احتـرام قائـل 
هسـتند و همیشـه نام او را بر زبان دارند و دفن شـدن در جوار ایشـان را آمرزش محض 
می پندارنـد؛ چراکـه عقیـده عامـه ایـن اسـت که هر کـس در جـوار معصوم یـا یکی از 

اولیـای مذهـب دفـن بشـود، در حمایت اوسـت )همانجا(.

دکتر پوالک مي نويسد: 
اجسـاد مـردم ثروتمنـد و متعیـن، بافاصلـه پس از مرگ یـا پس از نبش قبـر، به یکی از 
اماکـن متبرکـه کربـا، مشـهد، قـم یـا شـاهزاده عبدالعظیم حمـل می گـردد. قیمت هر 
مـکان بسـتگی دارد بـه تقـدس آنجـا و دیگـر دوری و نزدیکی بـه بقعه امام یـا امامزاده. 
از نظـر حمـل و نقـل، جنازه هـا را در نمـدی می پیچنـد و بـه دو میلـه از پهلـو محکـم 
می کننـد و آن گاه بـه صـورت افقـی بـه روی قاطـر می گذارنـد. معمـواًل کار حمـل 
بـه عهـده خـود چهارپـادار اسـت. ولـی گاهـی هـم گروهـی از خدمـه و غامـان بـه 
همـراه جنـازه می رونـد. در سـفرها اغلـب بـا کاروان حمل جنـازه مصادف می شـویم؛ 
از بویـی کـه از فاصلـه دور از ایـن اجسـاد متصاعـد می شـود، می تـوان دریافـت کـه 
کاروان نزدیـک می شـود. هرچنـد کـه زیان هـای حمـل اجسـاد بـرای سـامت زندگان 
بدیـن صـورت کامـًا آشـکار اسـت، به نظر می رسـد که نتوان بر سـبق ذهـن1 مردم که 

سـخت ریشـه دار اسـت غلبـه کرد و ایـن رسـم را برانداخـت )پـوالک، 1368، ص250(.

وي همچنيـن مي نويسـد: »شـهر قـم بـراي امرا و شـاهزادگان قاجـار قابل اهميت اسـت و 

قـم ايـن امتيـاز را دارد کـه مدفـن اغلـب امـرا و شـاهزادگان سلسـله قاجـار نيز هسـت )همان، 

ص231(.  ،1368

1. پیشینه ذهنی.
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دکتـر فووريـه فرانسـوي، که در زمـان ناصرالدين شـاه به ايران سـفر کرده، در سـفرنامه 
خـود از اهميـت دفـن مـردگان در جوار اين مـزارات مقدس مي نويسـد: 

مؤمنینـی کـه اسـتطاعت فرسـتادن جنـازه کسـان خـود را بـه کربـا یـا مشـهد ندارنـد، 
دفـن آنهـا را در نزدیکی مزار شـاهزاده حسـین )منظور شـاهزاده حسـین قزوین اسـت(، 
موجـب جلـب ثـواب اخـروی می داننـد؛ بـه همیـن نظـر از جمیـع جهـات، اجسـاد را 

بـرای دفـن بـه آنجـا روانـه می دارنـد )فووریـه، 1366، ص166(.
سراوسـتن هنـري اليارد فرانسـوي، در زمان محمدشـاه )1840م( به ايران آماده اسـت و 

از مشـاهداتش مي نويسد: 
در راه بغـداد قافلـه کوچکـی از ایرانیـان زائـر کربـا را دیدم کـه در این فصل از سـال، 
در ایـن شـاهراه رفـت و آمـد می کردنـد و طبـق یک سـنت مذهبـی، اسـکلت و بقایای 
اسـتخوان های مـردگان شـیعیان ایرانـی را جهـت دفـن در جوار قبـور متبرکه، بـه عتبات 

عالیـات حمل می کردنـد )الیـارد، 1367، ص313(.
ليدي مري شيل انگليسي، که در زمان ناصرالدين شاه به ايران آمده، مي نويسد: 

مـردم ایـران اشـتیاق عجیبـی بـه دفـن در مـزارات مقـدس ائمـه دینشـان دارنـد و بـا اینکـه 
عملـی عاقانـه بـه نظـر نمی رسـد، ولی معلوم نیسـت چـه سـّری در کار نهفته کـه این ملت 
تصـور می کننـد بـا انتقـال جسدشـان بـه این گونـه اماکـن مقدسـه، یـک آرامـش جاودانـی 
برایشـان فراهـم خواهـد شـد. آنهـا در درجـه اول عاقه به مدفون شـدن در جوار بـارگاه امام 
حسـین]7[ را در کربـا دارنـد و در صورتـی که موقعیت مناسـبی پیش نیایـد، بازماندگان 
متوفـا ترجیـح می دهنـد تـا جسـد خویشـاوندان خـود را در مشـهد یـا قم بـه خاک بسـپارند 
کـه در ایـن شـهرها بـارگاه دو تـن از نـوادگان امـام حسـین]7[ قـرار گرفتـه اسـت. ولـی 
عاقـه مـردم نسـبت بـه دفـن اجسـاد در دو شـهر مشـهد و قـم ـ که هـر دو در خـاک ایران 
واقـع هسـتند- بـه ترتیـب در مراحـل دوم و سـوم بعـد از کربا قـرار دارد و بـه همین جهت 
اسـت کـه نقـل و انتقال اجسـاد و مـردگان، یکی از کار های مسـتمر در ایران اسـت و اصواًل 
شـغل عـد ه ای در مملکـت، حمـل مـرده از ایـن سـو به آن سـو اسـت )شـیل، 1362، ص153(.
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وي در مورد کاروان هاي حمل مردگان مي نويسد:
چنـدی پـس از ورود مـا بـه تهـران، یـک روز کـه مشـغول سـواری در خـارج از شـهر 
بودیـم، بـا کاروانی همراه شـدیم که رو به بغـداد می رفت و میان ایـن کاروان قاطرهایی 
را مشـاهده کردیـم کـه جعبه هـای چوبـی باریـک و درازی را در دو طـرف آنهـا بـه 
صـورت افقـی بسـته بودنـد و از ایـن جعبه هـا بوی مشـمئزکنند ه ای به مشـام می رسـید. 
پـس از پرسـش از کاروانیـان معلـوم شـد کـه ایـن جعبه هـا حـاوی اجسـادی اسـت که 
در حیـن حرکـت کاروان از شـهر های مختلـف ایـران جمـع آوری شـده و اکنـون بـرای 
دفـن بـه سـوی کربـا برده می شـود. ایـن عمل، عـاوه بـر اینکـه فوق العـاده تنفرانگیز 
اسـت، بـه علـت بی مباالتـی در بسـته بندی و پوشـاندن کامـل اجسـاد و عـدم دقـت در 
سـاختن جعبه هـای محتـوای آن، اغلـب باعـث انتشـار عفونـت و در نتیجـه آلودگـی 

محیـط می گـردد.
مسـئله حمـل جنـازه از ایـران بـه کربـا یـا شـهر های همسـایه اش، مثـل کوفه و مشـهد 
علـی )نجـف( مبالـغ هنگفتی از درآمـد ایرانی ها را هر سـاله به جیب عثمانی ها سـرازیر 
می کنـد و ایـن امـر همراه بـا سـیل زوار ایرانی، که به طور دائم به سـوی شـهر های مزبور 
روان هسـتند، بـه قـدری در اوضـاع اقتصـادی بیـن النهریـن مؤثـر اسـت کـه بـه جرئت 
می تـوان گفـت: »اختیـار بقا یـا فنای حکومـت بغداد منحصـرًا در دسـت ایرانی ها قرار 
دارد«. مبالـغ معتنابهـی کـه غالبـًا بـه عنـوان میـراث عـد ه ای از مـردم ایران، وقـف بقاع 
شـهر های زیارتـی بیـن النهرین می شـود نیز رقـم عمد ه ای را تشـکیل می دهـد و به نوبه 

خـود اثـر فراوانـی در اقتصـاد این منطقـه به جـای می گذارد. 
بـا اینکـه سـفر زوار ایرانی به شـهر های مکـه و مدینه نیـز درآمد خوبـی نصیب مملکت 
عثمانـی می کنـد، ولـی پول هایـی کـه ایرانی هـا بـرای زیـارت مدفـن نـوادگان حضرت 
محمـد]9[ خـرج می کننـد، بـه مراتـب بیشـتر از مبلغی اسـت کـه جهت زیـارت قبر 
پیغمبـر خودشـان در مدینـه بـه مصـرف می رسـانند و با آنکه دولت ایران همیشـه سـعی 
داشـته تـا مسـیر سـیل زوار ایرانـی را از کشـور عثمانـی به سـوی دو شـهر زیارتـی خودـ  
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یعنـی مشـهد و قـمـ  سـوق بدهـد، ولی بـه قدری عاقـه مردم به زیـارت قبـر امامی که 
هـر سـال ماجـرای شـهادت تأثرانگیزش را بیـان می کنند، زیاد اسـت که سـاالنه هزاران 
هـزار نفـر از مـردم ایـران، چـه زنـده و چـه بـه صـورت جنـازه داخـل جعبـه، به سـوی 
مدفنـش روان می شـوند و در ایـن راه وجـود مشـکات و خطـرات مسـافرت به کربا، 
نـه تنهـا باعـث کاهـش هجـوم زوار نمی شـود، بلکـه یکـی از عوامـل عاقـه مـردم بـه 
زیـارت کربـا نیـز به حسـاب می آید؛ چـون آنها معتقدند کـه هر چه در راه رسـیدن به 
معبـود بیشـتر عذاب بکشـند، ثواب زیارتشـان افزون تر می گردد و شـاید بـه همین علت 
اسـت کـه تعدیـات قبایـل مسـیر مسـافرت و اخـاذی و اجحـاف و ناسـزاگویی مأموران 
عثمانـی را، بـه امیـد رسـیدن بـه ثواب بیشـتر، با جـان و دل پذیرا هسـتند )همـان، 1362، 

ص155-153(.

در کتاب تصويرهايي از ايران، نوشته گرترود بل، آمده است: 
کـه  می داننـد  ایـن  را  تشـخص  نشـان های  از  یکـی  ایرانـی،  ثروتمنـد  خانواده هـای 
اسـتخوان های بستگانشـان را در مـکان مقدسـی دفـن می کننـد: کربـا، محل شـهادت 
امـام حسـین، یا آسـتان قـدس رضوی در مشـهد یا دیگـر مزار امامـزادگان. ازایـن رو تنها 
موقتـًا آنهـا را بـه خـاک می سـپارند، در قبر هـای کم عمقی قرارشـان می دهنـد و با طاقی 
آجـری رویشـان را می پوشـانند و ایـن خـود مایـه بوی وحشـتناک در اطراف گورسـتان، 
پـس از بـروز وباسـت. چنـد مـاه بعـد و پیـش از آنکـه گذشـت زمـان میکرب هـای 
بیماریـزا را ]کامـًا[ از میـان ببـرد، این اجسـاد را بیـرون می آورند، در کربـاس می پیچند 
و بـار قاطـر کـرده، به سـوی آرامگاه دوردستشـان حمل می کننـد و به احتمـال نه چندان 

کـم، در مسیرشـان بـذِر شـیوِع دوبـاره بیمـاری را می افشـاندند )بـل، 1363، ص54(.
در سفرنامه ژي. ام. تانکواني است: 

جنـازه شـاهزادگان و رجـال سرشـناس را معمـواًل در دشـت کربـا یـا در جـوار مرقـد 
حضـرت علـی، کـه در حوالـی بغـداد و خـارج از قلمـرو ایـران قـرار دارد، بـه خـاک 
می سـپارند. امـا جنازه هـای دیگـر را در گورسـتان های معمولـی، که در جوار شـهرها و 
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دهکده هـا یـا گاهی در داخل آنها پیش بینی شـده اسـت، دفن می کنند. گورسـتان های 
ایـران شـباهتی بـه گورسـتان های ترک هـا نـدارد )تانکوانـی، 1383، ص219(.

الئاريوس، سياح آلماني، مي نويسد: 
اولیـن مراسـم دیدنـی سـال جدیـد، یعنـی 1637م را کـه در ایـران توانسـتیم ببینیـم، 
مراسـم تدفیـن یـک ایرانـی اصیـل زاده و محتـرم بـود. جنـازه ضمـن مراسـمی ویـژه و 
تماشـایی بـه یـک مسـجد حمل گردیـد تا از آنجـا به بابـل و کوفه، نزدیـک نجف، که 
مدفـن حضـرت علـی]7[ و سـایر امامـان یـا قدیسـین بزرگ اسـت، برده و دفن شـود 

ص63(.  ،1363 )الئاریـوس، 

جملي کارري، سياح ايتاليايي، که در سال 1105ق. به ايران سفر کرده، مي نويسد: 
جسـد شـاه )شـاه سـلیمان( را بـه بـاغ چهـل سـتون منتقـل کردنـد و زیـر فواره هایـی از 
مرمـر سـفید قـرار دادنـد. غسال باشـی کـه کارش منحصـر بـه غسـل درباریـان اسـت، 
جسـد را غسـل داد. مـزد ایـن کار، تمـام لباس هـای او را زینـت دادند؛ حتی روپوشـی 
کـه جسـد را در آن پیچیده انـد نیـز، بـه انضمـام پنجـاه تومـان، بـه غسال باشـی تعلـق 
می گیـرد. پـس از پایـان غسـل، جسـد را در یکـی از اتاق هـا گذاشـتند تا بـرای دفن در 
مقبـره شـاهان صفـوی، بـه شـهر قـم، کـه امامـزاده مـورد احتـرام ایرانیان اسـت، حمل 

کننـد )کارری، 1348، ص106(.
مادام کارالسرنا مي نويسد:

کاروان زائـران همیشـه مـورد احتـرام همـه اسـت و هـر کـس هـم کـه همـراه آنها باشـد، با 
توجـه بـه نیـت مذهبـی و مقـدس کاروان، بـه تبع آن کسـب حرمت و حیثیـت می کند. در 
هـر فصلـی از سـال مؤمنـان دور هـم جمـع می شـوند و بـه عزم ایـن یـا آن زیارتـگاه، تهران 
را تـرک می کننـد و اگـر یکـی از آنـان جنـاز ه ای از خویشـان خـود را بـرای حمـل داشـته 
باشـد، ولـو آنکـه ماه ها از تاریخ درگذشـت وی گذشـته باشـد، جنازه را بـار قاطر می کنند 

و حتـی گاهـی اسـباب و اثـاث مسـافران را نیـز روی همـان قاطر بـار و حمـل می کنند. 
ایـن نکتـه گفتنـی اسـت که شـیعیان تنها در حـال حیات خود مشـتاق زیـارت این گونه 
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اماکـن متبـرک نیسـتند، بلکـه بزرگ تریـن آرزوی زندگـی آنـان ایـن اسـت کـه پـس از 
مـرگ نیـز در جـوار قبر یکـی از امامان و امامزادگان به خاک سـپرده شـوند. ثروتمندان 
در وصیت نامـه خویـش محـل دفـن خـود را پیشـاپیش تعییـن می کننـد. اغلـب هزینـه 
دفـن یـک هـزار تومـان )معـادل ده هـزار فرانـک مـا( یـا ممکـن اسـت حتـی بیشـتر از 
آن تمـام شـود. درحالی کـه اشـخاص فقیـر در همـان محـل، قبـری را بـه بیسـت قـران 

تصاحـب می کننـد )کارالسـرنا، 1363، ص143(.
مسـتر جون اشـر )John Asher(، مستشـرق و عضو هيئت جغرافيايي انگلسـتان، در سال 
1284ق/ 1864م وارد عـراق شـد. آن گاه پيـک مخصوصـي نـزد قائـم مقام کربال فرسـتاد که 
دروازه هـا را بـاز کننـد و در نتيجـه قائم مقام دروازه ها را باز کرد و براي اسـتقبال آماده شـد. 
جـون اشـير پس از غـروب آفتاب وارد شـهر شـد و فانوس کش هاي زيادي را سـر راه خود 
مشـاهده نمـود؛ بـا روشـني آنهـا وارد خانه  قائم مقام شـد و در اتاقي که به نظـر وي مخروبه 

بـود، سـکونت کرد. او شـهر کربـال را اين گونه توصيـف مي کند: 
شـهری بـود پرهیجـان و پرتجـارت کـه اصـًا تعطیلـی نداشـت. همـه وقـت بازارهـا پـر از 
زوار بـود و در شـهر یـک وجـب زمیـن خالـی دیـده نمی شـد؛ یـا سـاختمان بود یا مشـغول 
سـاختمان سـازی بودنـد. اغلـب سـاکنان شـهر از مسـلمانان هنـد، ایرانـی و عـرب بودنـد. 
سـکونت غیـر مسـلمانان در شـهر کربـا ممنوع بـود. از شـهر های دور جنازه مرده هـا را به 
شـهر کربـا منتقـل می کردنـد، اول آنهـا را بـه دور قبر حسـین]7[ طـواف می دادند، بعد 
بـه خـاک می سـپردند. حکومت تـرک نیز چیز مختصـری بابت هر جنـازه می گرفت. گاه 
سـیل جنـازه به سـوی شـهر سـرازیر می گردیـد و مسـئوالن دروازه هـا از ورود آنهـا ناراحـت 
می شـدند؛ زیـرا ترافیـک عمومـی شـهر بـه هم می خـورد و بیش از هـر چیز احتمال شـیوع 
مـرض، دولـت را بـه وحشـت می انداخـت. گاهـی اوقـات از کشـور ایـران هـزار جنـازه 
در یـک زمـان می رسـید و بـا هـر جنـازه حداقـل یـک یـا دو نفـر از نزدیـکان متوفـا همراه 
می آمدنـد. حـرم و صحـن عبـاس بـن علـی]7[ را از پشـت بام هـای مجـاور مشـاهده 

نمـودم؛ زیـرا از ورود غیـر مسـلمانان بـه آنجـا ممانعـت می کردنـد )اشـر، 1420ق، ص89(.
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دفن اموات و انتقال جسد 

تالش بسـيار شـيعيان ايران در ســده 19م، بــراي تــدفين مردگان خود در عتبات، حمل 

امـوات را نـه تنها به تجارتي پر سـود تبــديل کــرده بــود، موجـب بروز تنش ميـان مقامات 

ايـران و عثمانـي و همچنيـن اتبـاع شـيعه عثمــاني ]در عــراق[ و دولـت عثمانـي شـده بود 

)نفیسی، 1392ش، ص61 و62(. جنازه ها و استخوان هايي که کاروان ها همــراه بــا مراســم مـذهبي 

و تشـريفات الزم، تحـت شـرايط و محدوديت هـاي مربـوط بـه اين اماکن مقدس بــا خــود 

حمــل مي کردند، از يک سـو باعث پيوند حکومت و جامعه شـيعه ايــران بــا اتبــاع شـيعي 

عثمانـي مي شـد و از سـوي ديگـر، موجـب اختالف و درگيري ميــان حکومــت عثمــاني و 

دولت ايران مي گرديد. پس از انعقاد عهدنامه ارزروم دوم، انتقال جنــائز از ايــران بــه عتبـات 

عاليــات افزايش چشـم گيري يافت. بر اسـاس گزارشـي که کــارپرداز ايران در بغداد، در سال 

1290ش. ارائه داده اسـت، آن سـال بيسـت هزار جنــازه از ايــران بــه عتبــات آوردند که از 

ايـن ممـر، 12 قـران در خانقين، و براي دفن در قبرسـتان هاي عمــومي کــربال و نجف 8 الي 

14 قـران1 از هـر جنازه اخذ مي شـد )مرکـز اسـناد و تاریـخ دیپلماسـی وزارت امـور خارجـه، 1290ق، سـند 162(.

هانري بايندر درباره حمل دسته جمعي جنازه و مشکالت ناشي از آن مي نويسد: 
بـه منظـور حمـل جنازه هـا، هـزاران کاروان تشـکیل یافتــه از دورتریـن نقـاط ایـران روان 
می کردنـد. اجسـاد را یـا در تابوت هـای چوبـی گذاشـته، یـا فقـط آن را در پوشـال یـا فرش 
پیچیـده، هـر دو سـه یـا چهـار جسـد بـه هم بسـته بر پشـت اسـب حمـل می کننــد. در زیر 
ایـن آفتـاب سـوزان بـوی غیرقابل تحملی که از این اجسـاد منتشـر می گردد، طی یک سـفر 
چندین هفته ای استشـمام می شـود؛ چون بسـته های بار، این الشـه ها را در هــر منــزل پیاده 
کـرده و دوبـاره بـار می کننـد. ایـن کاروان هـای مـرده معمـواًل در پنج یا شـش کیلــومتری 
دهــات، اطـراق می کننـد. ولـی با وجـود بر این، هـوای گرم آنها را مسـموم می ســازد و در 
هــر جــا کـه توقفی کننـد، آن مکان تا شـب متعفـن می گـردد )باینـدری، 1370ش، ص382(.

1. واحد پول ايران در عصر قاجار.
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اوژن اوبن، از فزوني انتقال جنائز به عتبات عاليات در عهد قاجار، مي نويسد: 

میـان راه هـر مسـافری، بارهـا بـا قاطرچی هایـی مواجـه می شـود کـه چهار تــابوت بــه 

یـک قــاطر بــار کرده انـد و خـود نیـز روی آن سـوار شـده یـا جسـدها را الی نمـدی 

پیچیـده و همین طـور بـرای دفـن، در یکـی از مکان هـای مقـدس، بـه مقصـد عـراق 

حمـل می کننـد )مؤسسـه مطبوعاتـی ایـران امـروز ، 1367ش، ص339 و 340(.

مشـکل عمـده دو دولـت ايـران و عثمانـي در انتقال جنائز بـه عتبات، جنبه هاي بهداشــتي آن 

بود که اين مسـئله را به مشـکلي بين المللي تبديل کرد و اين رسـم را براي هميــشه تغييــر داد.1 

در آن زمـان جـواز حمـل جنـازه بـه عتبـات از بحث هـاي رايج بين علمـا بود. برخـي علما حمل 

جنـازه را بـه عتبـات جايـز نمي دانسـتند و يکي از داليلشـان وضع بـد و بي احترامي  هـاي يهوديان 

و... بـه جنازه هـا بـود )قراگزلـو، 1354ش، ص212(. حمـل اجسـاد بـه اماکن مقـدس، محترمانه صورت 

نمي گرفـت و نزديـکان ميـت جنـازه را همراهـي نمي کردنـد، بلکـه بـراي حمـل و دفـن آن را به 

چهارپـاداران مي سـپردند )دیوالفـوا، 1332ش، ص135(. مشـکل ديگر اينکه کارگران قبرسـتان، به سـبب 

1. در سـال 1253ق/ 1837م. بالفاصله پس از شـيوع اوليه بيماري وبا در اســتانبول، اولــين ايـستگاه هــاي قرنطينه 

 (Higher در اطراف شهر تأسيس شـدند. پـانزده سـال بعـد، در سال 1268ق/ 1852م كميـسيون عـالي قرنطينـه

(Quarantine Bureau و ديوان عالي قرنطينــه (Higher commission of Quarantine) تأسـيس شـدند. سـپس 

سـلطان عثمانـي از دولـت اتريـش خواسـت كه براي كمک به ايجاد ايسـتگاه هاي قرنطينه در سراسـر اسـتان هاي 

عثمانـي، عـده اي از نيروهـا و مقامـات باتجربـه در امـر قرنطينـه و قرنطينه سـازي را بـه عثمــاني اعــزام كنـد و با 

مشـاركت قدرت هاي اروپايي، شـوراي بهداشـت قــسطنطنيه (Constantinople council of Health) تأسـيس 

شـد و نمايندگان اروپا در شـورا براي رسـيدگي به شـكايات مكرر از كــشورهاي اروپــايي، جــزو آن شـورا، 

قرار گرفتند. ر.ک: صبري آتش، »نعش كشي به عتبات: رقابت ايــران و عثمــاني در عــراق ســده 19 ميالدي«، 

ترجمـه نازلـي كامـواري، ايران نامـه، س 2010، ش1 و 2. مشـخصات اصلـي مقاله بدين شـرح اسـت:
ABRI Ates "Bones of contention: Corpse Traffic and ottoman Iranian, Rivalry in studies of 

(south Asia, Africa and the middle 532-512  ,(2010)  30:3.
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دنائـت طبـع، پـس از چنـد روز قبر را مي شـکافتند و سـنگ  هاي لحـد را، که قيمت اندکي داشـت، 

بيـرون مي آوردنـد و عالمت هـاي آجـري و سـنگي قبـر را برمي داشـتند تا جـاي ديگر بفروشـند. 

آن گاه جسـد ميـت بـا عمـق کمـي در زير ريگ قرار داشـت و بيشـتر آنهـا طعمه جانـوران صحرا 

مي شـد و بـه اين سـبب از قبور مسـلمانان آثار چنداني باقـي نمي ماند )قاضـی عسـکر، 1382ش، ص93(.

در ايـام صلـح، کرمانشـاه معبر کاروان  هاي بسـياري بـود که کاال را به مقصـد، و جنازه را 

بـه مدفـن، يعنـي بـه مشـاهد مقـدس کربال يا نجـف حمـل مي کردند. ايـن کار باعث شـده 

بـود در نزديکـي قصـر شـيرين کاروان بسـياري بـراي حمـل جنـازه تجمع کننـد و موجب 

اعتـراض برخي از شـهروندان شـوند )باینـدر، 1370ش، ص384(.

بهداشت و ايجاد قرنطينه

عدم رعايت بهداشت از سوي کاروان هاي زيــارتي در حــين حمـل اموات و نيـز طـوالني 

بــودن مــسير و گرمـاي هـوا موجــب رواج بيماري هاي مسري چون وبا مي شد. زوار ايراني، 

بـا عزيمـت بـه عتبـات عاليـات، برخـي از بيماري هـاي واگيـردار را بـا خـود بـه آن سـرزمين 

مي بردنـد و گاه نيـز بـه بيماري هـاي رايـج در عـراق عـرب مبتـال مي شـدند و آن را بـا خود به 

ايــران آورده و در کــشور منتشـر مي کردنـد؛ بـراي نمونـه، وبايـي کـه در 1294ق/ 1877م در 

عـراق، بـه دليـل آلودگـي آب فـرات پديـد آمد، سـبب شـد برخـي از ايرانياني که مـدام به اين 

.)Burrell, 1904, p18-22( ســرزمين در رفــت و آمــد بودند، به اين بيماري مبتال شـوند

کارگـزاران عثمانـي، براي جلوگيري از شـيوع هر نـوع امراض در خاک امپراطوريشـان، 

سيسـتم قرنطينـه را در مرز هـاي ايــران و عثمــاني ايجــاد کردنــد؛ بدين ترتيـب زائـران 

ايرانـي بايسـت چنديـن روز در ايـن مکان هـا نگهـداري مي شـدند و پزشــکاني از ســوي 

هــر دو دولـت، بـر انجـام خدمـات بهداشـتي و معاينـه گماشـته مي شـدند.1 در قرنطينه به 

1. در سـال 1318ق معتمـد السـلطان احتشـام الحكمـاء از سـوي دولـت ايـران بـراي بررســي وضــعیت بهداشــتي زوار و جنائـز بـه قصر 

شـیرين اعـزام شـد؛ )ر.ک: خرمايـی، 1380( مركـز اسـناد و تاريـخ ديپلماسـي وزارت امـور خارجه، كارتـن1، پرونده، 8 سـال. 1318ق.
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زوار لباس هـاي مخصـوص مي دادنـد و لباس هـاي خودشـان را در دسـتگاه ها ضـد عفونـي 
مي کردنـد. به مــدت چنــد روز که مشـخص مي کردند، اجـازه خروج داده نمي شـد. تنگي 
جـا، عـدم نظافت درسـت و طول مدت قرنطينه، که معمــوالً پانزده روز طــول مي کــشيد، 

از عــواملي بــود کــه اعتــراض زوار و کارگزاران دولت ايران را در پي مي داشـت.
ميرزاحسـين خان مشـيرالدوله، سـفير ايران در اسـالمبول، نامه اي به دولت ايران نوشته و 

بـه ايـن قبيل رفتار نادرسـت و غير اخالقي مأموران عثماني اشـاره کرده اســت: 
بعــد از ورود بـه گمـرک، بـه قـدری دربـاره زوار، که اکثر آنهـا مردمان معتبر و با شـأن 
می باشـند، هتـک احتـرام می نماینـد کـه مافوقی بـر او متصور نیسـت؛ مثًا البسـه زنانه 
را کـه فیمــابین مــسلمان اصــل و ناموس محسـوب می شـود، علـی عیـون التهامی باز 
کـرده، انـواع حقـارت وارد می آورند؛ به همــین قدر اکتفـا نکرده، عملـه گمرکخانه به 
اعتقـاد خودشـان از بـرای حفـظ احتیاط، دسـت زیر چادر نسـاء محترمات برده، سـینه 
و پشـت آنهـا را تفحـص می نماینـد و اسـم ایـن حرکـت رذل و رکیـک را حفـظ انتظام 
منافـع گمـرک قـرار می دهنـد. سـپس بـه جنـازه مسـلمین و مسـلمات، کـه به جهــت 
حمـل بـه اماکـن مشـرفه عـراق عـرب وارد می شـوند، بـه جهـت اخــذ و جلــب نفــع 
خودشــان از صاحبـان جنـازه، میخ هـای آهنی در دسـت گرفته به سـر جنــازه آمــده، 
اواًل از قــوطی ایـرادات می گیرنـد و بعـد جنـازه را از قوطی بیـرون آورده از کفن خارج 
نمـوده چنـد مرتبـه از آن میخ هـا بـه بـدن میـت، بـه بهانـه اینکه معلـوم بشـود از امراض 
مسـریه و امـراض عادیـه فـوت نمـوده اســت، فـرو کـرده اگـر صاحـب جنـازه حاضر 
اسـت، مخفیـًا وجهـی گرفتـه اجـازه حمل می دهند؛ واال سـی چهل جسـد میـت را در 
گودالی ریخته و قدری خاک به ســر آنهــا مـی ریزنــد. و این نــوع حرکات است که 
قلوب یک ملت را نفرت مـی دهــد و محبــت فطــری را مبــدل بــه عداوت می نماید 

)فرهـاد معتمـد، 1391ش، ص68 و 69(.

بهانـه دولـت عثمانـي در اين گونـه برخـورد بـا جنائـز ايرانـي، رعايـت بهداشـت و 
جلــوگيري از ورود هرگونـه امـراض بـه خـاک عثمانـي بود. لـذا کارگران از هـر دو دولت 
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ايــران و عثمــاني درصدد چاره جويي برآمدند تا اينکه در شــوال 1287ق/ فوريــه 1870م 

قــراردادي ميــان سـفير ايـران، حاجي ميرزاحسـين خان مشـيرالدوله و والي بغـداد، مدحت 

پاشـا، منعقد شــد کــه بر اسـاس اين قـرارداد، بنا شـد: 

مـن بعـد جنازه هایـی کـه بر حسـب عـادت از ممالک ایـران بــه عتبات عالیـات حمل 
می شـد، چـون آوردن آنهـا در صورتی که هنوز در حال میت اســت نظــر حفظ الصحه 
موجـب بعضـی مضـرات اسـت، لهـذا قـرار داده شـد که کسـانی کـه در ایران وفــات 
می کننـد تـا سـه سـال از زمـان دفـن آنهـا در قبرسـتان محـل فـوت نگـذرد هیچ یک از 
جنازه هـای آنهـا از حـدود ممالـک دولـت عثمانـی عبـور داده نخواهـد شـد. نیـز قـرار 
داده شـد کـه محــل ایـن قبیل نعش هـا، تاریخ دفن ثبت شـده و آنها را کـه می خواهند 
حمل نمایند، بعــد از انقــضای ســه سال، قبرشان نبش شده و برای حمل استخوان ها 
استشـهادنامه رسـمی داده شـود. نیـز قـرار داده می شـود که در ظرف سـه مـاه از تاریخ 
این مقاوله نامه، هیچ جنــازه از ممالــک دولــت علیه ایران عبور داده نشـود و جنازه یا 
نعش هایـی کـه در حال اسـتخوان آورده می شـوند، حــاملین آن استشـهادنامه، که مبین 
انقضای سـه سـال از تاریخ وفات آنان باشـد در دسـت داشــته باشــند و نعش هایی که 
چنین استشهادنامه ندارند از جانب مــأمورین طــرفین عبــور و دخــول آنهــا از حدود 
ممانعت شـود و هرگاه آمده و بخواهند عبور نمایند، آنهــا را پــس فرســتاده و اعــاده 

دهنـد )طباطبایی مجـد، بی تـا، ص361 و 362(.

بـر ايـن اسـاس، دولـت عثمانـي تـا سـال 1292ق/ 1875م در نقــاط اصــلي ورود 

کــاروان هاي زيارتـي و حمـل جنائـز بـه مرز هـاي خانقيـن، قصر شـيرين و بصره، چهــار 

ايــستگاه قرنطينــه و آسايشـگاه هاي متعـدد سـاخت )آتـش، فصلنامـه ایران نامـه، سـال 22(.

نظـارت بهداشـتي مأموران دولــت عثمــاني، معاينــه و تفتــيش آنهـا از زائـران ايراني 

و جنائـز، مشـکالت دو دولـت را حـل نکـرد و منشـأ شـکايت جديـد شـد؛ زيـرا بسـياري 

از کاروان هـاي حامـل جنائـز، از راه هـاي غيرقانونـي و قاچــاق، اجــساد مردگــان خود را 
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بالفاصلـه بعـد از فـوت، به عتبات عاليـات منتقل مي کردنـد. در گزارش کارپرداز ايــران در 
بغـداد، بـه وزارت امـور خارجه، از اين اقدام ايرانيان شـکايت شـده و بيان کــرده اسـت که 
بــا وجــود آنکه قراردادي ميان دولت هاي ايــران و عثمــاني در خــصوص حمـل جنـائز 
منعقــد شــده، صاحبـان جنائـز رعايـت ايـن اصـول را نمي کننـد و حتـي در صندوق هاي 
مغبـوط1 حمـل نمي کننـد. لـذا حکيم پـس از معاينـه اجازه نمي دهـد و معمـوالً تقصير خود 

حمـل کنندگان اسـت )مرکـز اسـناد و تاریـخ دیپلماسـی وزارت امـور خارجـه، 1296ق، سـند242(.
البتـه انتقـال جنـازه برخي از اعضاي خانواده سـلطنتي و شـخصيت هاي برجسـته، هماننــد 
انيس الدوله ـ همسر ناصرالدين شاه ـ بالفاصله پس از فــوتش بــه عتبــات، بــدون در نظــر 
گرفتـن قـرارداد فـوق، صـورت مي گرفـت )همـان، 1319ق، پرونـده 11(. مأموران عثمانـي در قرنطينه 
خانقيـن بـه مدت چند روز جنازه ها را نگــه مي داشــتند و بيشـتر اوقات به جنائـز، به اين دليل 
که سـه سـال از تاريخ فوت آنهــا نگذشــته، اجــازه ورود بــه خاک عثماني را نمي دادند و نيز 
بايـد جنائـز در صندوق مخصوص گذارده مي شــد؛ در غيــر ايـن صورت، مأمـوران عثماني يا 
دسـتور بازگشـت جنازه هـا را مي دادنـد يـا آنها را بـه صورت دسـته جمعي در گـور مي ريختند. 
مأموران عثماني گاهي اوقات جنازه هايي را کــه عالئــم بيمــاري، چــون طاعون و وبا در آنها 
ظاهـر مي شـد، مي سـوزاندند. اين اقدام مأمـوران عثماني، افـزون بر اعتراض دولـت ايران، حتي 
اعتـراض علمـاي عتبات را نيز به دنبال داشـت )گزیده اسـناد سیاسـی ایـران و عثمانـی، 1317ق، ج5، ص400(.
البتـه نعش کش ها و بستگانشـان نيـز براي فـرار از قرنطينه و ماليـات، راهکار هاي جالبي 
داشـتند؛ آنـان بـه محض رسـيدن به سـرحد ايـران و عثمانـي )خانقيـن( اسـکلت را تجزيه 
مي کردنـد و هريـک از افـراد خانـواده قطعـه اسـتخواني را در جامه هـا و کيف خـود مخفي 
مي سـاختند و اين گونـه، بـدون پرداخت عـوارض مقرر، از مـرز عبور مي کردنـد. حتي ديده 
شـده بـود، زائـري اسـکلتي را در هاون کوبيـده و خاک آن را بـا آرد مخلوط کـرده بود. البته 
او از ايـن کار خـود سـودي نبـرد؛ زيـرا مسـافري کـه بـا او بـود، از ايـن عمـل بـه عثمانيان 

1. مغبوط به معنای زيبا و خوش )ر.ک: فرهنگ معین(.
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شـکايت کـرد و آنها نيـز دو برابـر او را جريمه کردنـد )دیوالفـوا، 1332ش، ص134(.
بـه جـز عوارضـي که دولت عـراق بـراي ورود هر جنـازه دريافت مي کرد، در کرمانشـاه 
نيـز عـوارض دريافـت مي کردنـد. آنـان بـراي خـارج کـردن هـر جنازه سـه قـران عوارض 
مي گرفتنـد کـه جـزء عايـدات حاکم کرمانشـاه بود. سـپس مبلـغ آن را به پنج قـران افزايش 
دادنـد و عايـدات آن، صـرف بيمارسـتان پانـزده تختخوابـي شـد که بـراي مـداوا و معالجه 
زائـران بيمـار احـداث شـده بـود. اطاق  هـاي بيمارسـتان تميز بود و بـه خوبي بـه نظافت آن 
رسـيدگي مي شـد. همچنيـن بيمارسـتان، داروخانه، درمانـگاه مجاني و اطاق عمل داشـت و 

بيشـتر ابزار پزشـکي و دارو هـاي آن را از پاريـس وارد مي کردنـد )اوبـن، 1362، ص341(.
انتقـال اجسـاد بـه عتبـات به حـدي رونـق گرفـت کـه در کرمانشـاه، کاروان هايـي پيدا 

شـدند کـه کار آنهـا انتقال اجسـاد بـه عتبـات بـود )باینـدر، 1370ش، ص384(.
شکايت ديگر ايران از دولت عثماني، مالياتي بود که کارگزاران عثمــاني، بــه بهانــه هاي 
مختلف، از جنائز مي گرفتند. مقدار پولي کــه مــأموران عثمــاني از بابــت قرنطينـه جنـائز 
و اعطـاي شـهادتنامه1 از زائـران مي گرفتنـد متفـاوت بـود: مؤلـف کتاب مشكوةالمسـافرين 
پنـج هـزار دينـار بيـان کـرده )محـدث، 1364، ص51ـ  53( و مؤلـف مجهول روزنامه وقايع سـفر 

کربـالي معال سـه هزار تومان ذکــر کرده اسـت )جعفریـان، 1375، ص57(.
مقـدار پولـي کـه مأمـوران عثمانـي از صاحبـان جنازه ها دريافــت مـي کردنــد، »ماليــات 
بهداشــتي« نــام داشــت کــه در ســال 1293ق/ 1876م در قــوانين گمرکــي بهداشـت، در 
امپراتوري عثماني، به تصويب رسـيد و بنا شـد از هر جنازه به ميزان پنجاه پياسـتر2 )قــروش( 
و از هـر زائـر يـا مسـافر، ده پياسـتر دريافـت شـود )آتـش، فصل نامـه ایران نامـه، 1998م، سـال 22(. امـا 

1. پزشـک عثمانـي در مـرز، پـس از آنكـه سـامت جنائـز را تأيیـد مي كـرد، بـر صندوق مهـر مي زد. ســپس صــاحب جنائز نزد 
شـهبندر رفتـه، او نیـز سـه قـران پول مي گرفـت و براي حمل جنازه شـهادتنامه صادر مي كـرد و اين شـهادت نامه را يكي چهل 
قـروش )نوعـي پـول نقـره اي در عهـد عثمانـي و معادل چهل پاره بود. پــاره نیــز نــوعي مقیاس پـول در عثماني بود. هر سـي 

پـاره برابـر بـا صد دينـار معزي بـود(. تمبـر مي زدند.
2. نوعي پول خاص دولت عثماني بود.
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اجـراي ايـن قانـون توسـط مأمـوران عثمانـي در مرزهـا، بـا اصـل آن، منافـات داشــت؛ براي 

نمونه، در نامه اي که کنسولگري ايران در بغداد به وزارت امــور خارجــه نوشــته، از دريافت 

ماليات هـاي مکـرر از زوار و صاحبـان جنائـز، بـه بهانه هاي مختلف، شـکايت کرده اسـت و از 

سـفير ايـران در اسـتانبول مي خواهـد کـه با کارگـزاران دولـت عثمانـي مذاکره شـود تا جلوي 

ايـن بدعـت را بگيرند: 

... با اینکه جنائز در کرمانــشاهان بــه مهــر طیب صــحیحه عثمــانی می رسـید و 21 
قـران هـم پـول می دهنـد مجـددًا جنائـز را در خانقین باز نمــوده و در کمـال بی ادبی و 
بی احترامـی مهـر و الک طیب صحیحه کرمانشـاهان را می شـکنند و از هر جنــازه 25 
هـزار پـول می گیرنـد؛ ثانیًا مهر و الک می نمایند. همــین طــور دم دروازه کربا چنین 
زحمـت و ضـروری می دهنـد و 25 هـزار دیگـر می گیرنـد )مرکـز اسـناد و تاریـخ دیپلماسـی 

وزارت خارجـه، 1320ق، پرونـد 22 و 23(.

چنان کـه پيش تـر نيـز گفته شـد، بهانـه مأمـوران دولت در اخذ ايـن قبيل پـول و ماليات، 

ظاهـراً بـراي حفـظ مسـائل بهداشـتي و امنيتـي و عمـاًل بـه خاطر سـود و منافع مـادي بود. 

دولـت عثمانـي در برابـر شـکايات و اعتراضـات دولـت ايران، نسـبت بـه اخذ ماليـات زياد 

از جنائـز و زوار، ادعـا مي کـرد کـه سـاخت و نگهـداري ايسـتگاه هاي قرنطينه، که در آنهــا 

پزشــکان و ديگـر کارکنــان اداري و گمرکي کار مي کنند، بسيار پرهزينه است و در مواقعي 

دفتر هاي مرز ايــران ـ تــرک، دچار کسـري بودجه مي شـوند )نفیسـی، 1392ش، ص63(.

بـا وجـود سـختگيري مرتـب و ماليات هاي سـنگيني کـه از زوار و صاحبان جنائـز دريافت 

مي شـد، سـيل مسـافرت ايرانيـان بـه عتبـات هـر سـال افزايـش صعـودي داشـت. بـر اسـاس 

گـزارش »بخـش ترازنامه هـاي آمـاري تعرفه هـاي گمرک و بهداشــت و درمــان امپراطــوري 

عثمــاني« به طور متوسط، شمار زائــران از سال 1316ق/ 1898م تــا 1332ق/ 1904م، 48672 

و تعــداد جنائز 6255 بوده اسـت )همو، به نقل از: آمار و اسـناد اداره بهداشـت(. ماليات ناشـي 

از درآمد اين سـال ها آن قــدر مــازاد بــود کــه دولــت عثمانـي آن را به بخش هـاي مختلف 
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بودجـه کل کشـور، همچـون بودجـه بازنشــستگي منتقــل مي کـرد. در ايـن سـال ها برخالف 

عالقه شيعيان ايراني براي انتقــال جنــائز خــود بــه عتبــات عاليات و دفن آنها در آن بالد، 

اکثـر شـيعيان هنـدي تمايـل داشـتند تا پيکـر بسـتگان خـود را به مشـهد رضوي در خراسـان 

منتقـل کننـد و در آنجا دفـن نمايند )مرکـز اسـناد و تاریـخ دیپلماسـی وزارت امـور خارجـه، 1318ق، پرونـده 1(.

شـکايت ديگـر صاحبـان جنائز و زائران ايراني، قيمت باالي زمين بود. بر اسـاس نوشـته 

ديلـک قايـا، قيمت قبرها و مبــالغي کــه براي تدفيـن از صاحبان جنائز گرفته مي شـد، طبق 

شـهر هاي عتبـات و جايـگاه موجـود در آن شـهر تعييـن مي شـد. ايـن بـدان معناسـت کـه 

ميـزان قيمـت قبرهايـي کـه در نجـف اشـرف و کربـال در نظر گرفته مي شـد، متفـاوت بود؛ 

همان طـور کـه ميـزان ماليـات، بـا توجـه بـه دوري و اهميـت آن منطقـه، متغيـر بـود )دیلک، 

1429ق، ص263 و 264(.

تدفيـن جنائـز در رواق حـرم امـام علـي7 در نجـف اشـرف تــا پنجاه هــزار قــروش 

طــال مي رسـيد )همان، 1429ق، ص266(. افزون بر آن، گاهي اوقات حاکمان شــهر هاي عتبــات 

عاليــات نيــز از دولــت ايــران عوارضي جهت تدفين جنائز دريافت مي کردند؛ براي نمونه، 

حاکـم شـهر نجـف، بـراي اجـازه تدفيـن اجسـاد ايرانـي در قبرسـتان هاي ايـن شـهر، پانصد 

تومـان از دولـت ايــران دريافــت مي کرد تـا مجـوز الزم را صادر کنـد )همـان، 1429ق، ص263(.

عـالوه بـر ايـن هزينه ها، هزينه کفن و دفــن امــوات را نيـز بايد اضافه کـرد که بين 10 

تـا 20 تومـان بود و گاهي از اين هم بيشـتر مي شـد )همـان، 1429ق، ص264(. بي جهت نيسـت 

که دولت عثماني در اواخــر حکومــت خــود، مسئله حمــل جنائز و تدفين را کاماًل تحت 

نظـارت خـود قـرار داد و بهره بـرداري از وجـوه کفن و دفن را بـه اوقاف يا سـازمان عمران 

واگـذار کـرد. سـازمان اوقـاف نيز جمـع آوري و عـوارض کفن و دفــن، تدفين مـردگان در 

قبرسـتان هاي عتبات را به مزايده مي گذاشـت و حــق اجرايــي جمع آوري اين ماليات را به 

باالترين پيشـنهاد، به تجار محلي، براي دوره هاي معينــي واگــذار مي کــرد. تجار نيز براي 

افزايش درآمــد خــود، مــأموران خـود را بـه شــهرها و روسـتا هاي ايــران مي فرستادند، 
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جنازه هـا را جمـع آوري کرده، سـپس به شـهر هاي زيارتـي عتبات عاليات منتقــل مي کردند. 
بعضـي مواقـع ايـن اشـخاص ماه هــا در ايــران مي ماندنــد تــا تعــداد بيــشتري جنــازه 

جمـع آوري کـرده و يکجـا به عتبات حمـل کنند. 
ماليات تدفين در عتبــات بــه »دفينــه« يــا »ترابيه« شناخته مي شد )نفیسی، 1392ش، ص63(. 
طبـق آمـاري کـه در سـال 1340 و 1341ق./ 1912 و 1913م. توســط اداره بهداشـت عمومي 
عثماني تهيه شد، تعداد جنازه هايي که در نجف دفن شــده بودنــد، بــالغ بــر 7558 نفر شده 
بود )همو، ص61(. بر اسـاس صورتجلسـه کابينه مجلس عثمــاني در سـال 1309ق/ اول ژوئــن 
1891م، در اين سال مقدار وجوه جمع آوري شــده مربــوط بـه عـوارض کفـن و دفـن، پـس 

از کــسر هزينه هـاي حکومتي، دويسـت هزار قروش بوده اسـت )آتـش، فصلنامـه ایران، سـال 22(.
سـود حاصل از درآمد تدفين جنــائز در عتبات عاليات، براي دولت عثماني آن قدر شـيرين 
بـود کـه چـون ميرزاحسـين خان مشـيرالدوله، سـفير ايـران در اسـتانبول، نسـبت بـه بـاال بودن 
هزينــه هاي تــدفين جنـائز بـه دولــت عثمــاني اعتراض کرد، استانبول از والي بغداد خواست 
کـه موضـوع ماليات هـاي جنائـز را بررسـي کنـد و در ايـن خصوص که لغـو يا کاهـش ماليات 
بـه خزانـه ضـرر مي رسـاند يا نـه، اطالعاتي به دولـت متبوع ارسـال کنـد )دیلـک، 1429ق، ص265(.

برخي از منتقل شدگان به عتبات عاليات

شـمار دقيـق تعـداد پيکر هاي منتقـل شـده در ادوار مختلف به کربال و عتبات مقدسـه به 
درسـتي معلـوم نيسـت. چنان که در گزارشـات اشـاره شـد، عموم طبقـات مـردم و متدينين، 
تجـار، دولتمـردان و وزرا و پادشـاهان ايرانـي، آرزوي دفـن در کنار حـرم ائمه: در عتبات 
عاليـات را داشـتند و ايـن مسـئله را بـراي خود افتخار مي دانسـتند. بسـياري از ايـن پيکر ها 
طبق وصيت در وادي السـالم دفن مي شـدند. وادي السـالم در سـر راه کسـاني اسـت که از 
کربـالي معـال بـه نجـف اشـرف مشـرف مي شـوند )دولـت آبـادی، 1371ش، ج1، ص32(. در اينجا 
سـعي مي شـود برخـي از علمـا و رجـال دولتمـردان، کـه جسدشـان بـه عتبات منتقل شـده 

اسـت بـراي نمونه ذکر شـود.
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الف: انتقال پيکر علما و مبارزين

1. بدرالديـن حسـين بـن حسـن بـن علـي بن شـدقم حسـيني )متوفـاي نيمـه اول قرن 

يازدهـم هجـري(، از علمـاي انسـاب و رجال.

2. سـلطان العلمـاء سيدحسـين رفيع الديـن محمـد بـن شـجاع الدين محمـود حسـيني 

مرعشـي )م.1064ق.(، از علمـاي دوره صفـوي. عالم جليل القدر، سـلطان العلماي حسـيني، 

پـس از برگشـتن از فتح قندهار، در سـال 1064 قمـري، در مازندران دار فانـي را وداع گفت 

و بـدن مطهـر او بـه نجف اشـرف برده شـد و در کفشـداری، در جنوب شـرقي حرم مطهر، 

دفـن گرديـد. قبـر او هم اکنون سـالم اسـت و داخـل اتاق کوچکي در کفشـداری قـرار دارد. 

در مـورد قبـر او اين طـور آمده اسـت: »لکـن اليـوم ال انزله بل المشـايخ الـذي ادرکنا لـم يعثروا 

عليه« )آقابـزرگ طهرانـی، 1415ق، ج6، ص194(.

3. شـيخ جمال الديـن ابومنصـور حسـن بـن سـديدالدين يوسـف بـن علـي بـن مطهـر 

حلـي، معـروف بـه »عالمه حلـي« و خواهرزاده محقـق حلـي )م.726ق.(، از علمـاي بزرگ 

شـيعه در اواخر سـده هفتم و اوايل سـده هشـتم هجري اسـت. او در سـال 648ق، در شـهر 

حلـه بـه دنيا آمد )خوانسـاری، بی تا، ج2، ص276( و در شـب 21 محرم سـال 726ق، در زادگاهش، 

شـهر حلـه، درگذشـت. جنـازه وي را بـه نجـف اشـرف منتقـل کردنـد و در حـرم مطهـر 

اميرمؤمنـان7 بـه خـاک سـپردند )همـو، ص276(. قبر او تا به امروز، در حجره سـمت راسـت 

ايـوان طـالي آسـتان مطهـر باقـي اسـت و زيارتـگاه شـيعيان اسـت. روي قبـر وي، ضريـح 

مشـبک چوبـي نصب شـده اسـت )جمعـی از پژوهشـگران، 1386، ج1، ص144(.

4. مالمحمدمهـدي نراقـي )م.1209ق.(؛ محمدمهـدي، فرزنـد ابوذر، معـروف به مالمهدي 

نراقي، از علماي مشـهور شـيعه در سـده دوازدهم هجري اسـت. او در سـال 1128ق، در نراق 

)از روسـتا هاي اطراف کاشـان( به دنيا آمد و در 18 شـعبان 1209ق، در سـن 81 سـالگي، در 

شـهر کاشـان از دنيـا رفـت. سـپس پيکـر ايشـان به نجـف اشـرف منتقـل گرديد و در آسـتان 

مقـدس علـوي به خاک سـپرده شـد )همـان، 1386، ص285 و 293(.
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5. مالاحمـد نراقـي )م.1245ق.(؛ حاج مالاحمـد نراقـي کاشـاني، متخلص بـه »صفايي«، 

فرزنـد حاج مالمهـدي نراقـي، از علما و مجتهدان مشـهور و شـاعران  قرن سـيزدهم هجري 

اسـت. او در سـال 1185 يا 1186ق، در نراق کاشـان متولد شـد و در سـال 1245ق، بر اثر 

بيمـاري وبـا در نراق درگذشـت. سـپس جنـازه اش به نجف اشـرف انتقال يافـت و در ايوان 

علمـاي حرم مطهـر علوی به خاک سـپرده شـد )گالبگیرنیـک، 1383ش، ص183(.

بـه  معـروف  کرباليـي،  طباطبايـي  سـيدمحمد  )1180 ـ 1242ق.(؛  مجاهـد  سـيد   .6

سـيدمحمد مجاهـد، فرزنـد سـيدعلي طباطبايي، صاحـب ريـاض، از علماي نيمـه اول قرن 

سـيزدهم هجـري اسـت )خوانسـاری، بی تـا، ج7، ص138 و 139(.

بـه دنبـال تعرض روسـيه به خاک ايران، که بـه دوره دوم جنگ هاي ايـران و روس منجر 

شـد، عبـاس ميـرزا، فرزند فتحعلي شـاه قاجار، سـيدمحمد طباطبايي را از وضعيـت آگاه کرد 

و از وي يـاري خواسـت. او نيـز به جهاد عليه روسـيه فتوا داد و پـس از آن به لقب »مجاهد« 

شـهرت يافـت. سـپس آيت اهلل مجاهـد و تعداد ديگـري از علمـا، به تبريز مهاجـرت کردند. 

دوره دوم جنگ هـاي ايـران و روس، کـه بـا پشـتيباني و حمايـت علمـا آغـاز شـد، به علت 

بي کفايتـي شـاه قاجـار و برخي اشـتباهات در سـپاه ايران، به شکسـت نيرو هـاي ايران منجر 

شـد. در اين ميان، سـيدمحمد مجاهد در تبريز دچار سـوء هاضمه شـد و در مسـير بازگشت 

بـه تهـران، در سـيزدهم جمادي الثاني 1242ق، در قزويـن از دنيا رفت. 

جنـازه سـيدمجاهد را بـه زادگاهـش، کربـال، منتقـل کردنـد و در بين الحرميـن بـه خاک 

)همـو؛ جمعـی از پژوهشـگران، 1386، ج1، ص315 و 317(. مقبـره وي، در حاشـيه شـمالي  سـپردند 

بين الحرميـن واقـع اسـت و شـامل اتـاق هشـت ضلعي کوچکـي اسـت کـه بـاالي آن، گنبد 

بسـيار کوچکي با پوشـش کاشـي کاري وجـود دارد. نماي بيرونـي مقبره، داراي پوششـي از 

سـنگ مرمر اسـت و بـاالي ديوار هـاي آن، گرداگـرد مقبـره، کتيبه هايي حاوي قصيـد ه اي به 

زبـان عربـي، در مـدح سـيد مجاهد، بـه چشـم مي خـورد )هـّدو، 1433ق، ص205(.

مالسـيف الدين  فرزنـد  مالحاج محمدجعفـر،  )م.1263ق.(؛  اسـترآبادي  مالجعفـر   .7
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 اسـترآبادي، معـروف بـه شـريعتمداري، از فقهـا و مجتهـدان سـده سـيزدهم هجـري اسـت 

کـه بـه ورع و تقـوا شـهرت داشـت. او سـال ها در کربـال زيسـت و در زمـان محاصـره اين 

شـهر، بـه دسـتور داوود شـاه، بـه تهـران آمد و بيسـت سـال بـه تدريـس، امامـت، قضاوت 

و فتـوا مشـغول شـد و سـرانجام در شـب جمعـه، دهـم صفـر سـال 1263ق درگذشـت. 

جنـازه اش بـه نجف اشـرف انتقـال يافت و در ايـوان صحن حرم اميرمؤمنـان7 دفن گرديد 

)گالبگیرنیـک، 1383ش، ص154(.

8. سيداسـماعيل بهبهانـي )م.1295ق.(؛ عالمـه سيداسـماعيل مجتهـد بهبهانـي، فرزنـد 

سـيدنصراهلل، از فقيهـان و مجتهـدان طـراز اول بود. ناصرالدين شـاه در سـفر خـود به نجف، 

در سـال 1287ق، وي را بـا اصـرار فـراوان بـه تهران آورد. سـرانجام در شـب شـنبه، ششـم 

صفـر 1295ق از دنيـا رفـت. جنـازه اش را به نجف اشـرف بردند و در صحـن مطهر علوي، 

در حجـره مجـاور درِ شـرقي، به خـاک سـپردند )همـان، 1383ش، ص60(.

9. ميرزامحمدحسـن آشـتياني )م.1319ق.(؛ وي فرزند ميرزاجعفر آشتياني بود و در سال 

1319ق، وفـات يافـت. پـس از يک سـال، جنـازه اش را به نجف اشـرف منتقـل کردند و در 

مقبره شـيخ جعفر شوشـتري، در جـوار بارگاه اميرمؤمنان7 به خاک سـپردند )همـو، ص151(.

10. آيـت اهلل شـيخ عبـاس حائـري تهرانـي )م.1320ش.(؛ وي در سـال 1298ق، در 

تهـران بـه دنيـا آمـد و در شـهريور 1320، به رحمت ايزدي پيوسـت و علـي رغم ممنوعيت 

هـر گونـه اجتمـاع، بـازار تهـران تعطيـل شـد و پيکـر پاکـش از منـزل تـا حـرم عبدالعظيم 

حسـني7، بـا شـکوه خاصـي تشـييع و در آن حـرم ملکوتـي به امانت سـپرده شـد. بعدها 

طبـق وصيـت ايشـان به کربال منتقـل گرديد و در جـوار مرقد حضرت سيدالشـهدا7، کنار 

در قاضـي الحاجـات، در مقبـره خصوصي دفـن گرديـد )مختـاری، 1377ش، ج3، ص123(.

11. رئيسـعلي دلواري تنگستاني )شـهادت1333ق.(؛ رئيسعلي دلواري، از شخصيت هاي 

ملـي و رهبـران نهضـت مبـارزه بـا اسـتعمار انگليس، در سـواحل شـمالي خليج فـارس، به 

شـمار مي آيـد. وی سـرانجام در جريـان نبـرد با انگليسـی ها، در سـال 1333ق، به شـهادت 
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رسـيد )قدیانـی، 1380ش، ج1، ص414 و 416(. جنـازه رئيسـعلي، مدتـي پس از شـهادت، به نجف 

اشـرف انتقال يافت و در قبرسـتان وادي السـالم به خاک سـپرده شـد و قبر وي تا به امروز 

در ايـن قبرسـتان، باقـي مانده اسـت و مـردم و عالقه منـدان، بر آن فاتحـه مي خوانند.

12. سيدعبدالحسـين شـرف الدين؛ سيدعبدالحسـين، فرزنـد سيديوسـف شـرف الدين 

عاملـي، از علمـاي بـزرگ شـيعه از جبل عامـل )واقع در جنـوب لبنان(، در سـده چهاردهم 

هجري اسـت. او در سـال 1290ق، در کاظمين به دنيا آمد و سـرانجام در سـن 87 سـالگي، 

در سـال 1377ق، از دنيـا رفـت و پيکـر وي، پـس از تشـييع جنـازه در شـهر هاي بيـروت، 

بغـداد، کاظميـن و نجـف، در ضلع جنوبي صحن آسـتان امام علي7، کنار مقبره اسـتادش، 

سـيدمحمدکاظم يـزدي، به خـاک سـپردند )جمعـی از نویسـندگان، 1386، ج2، ص654 و 662(.

ب: شاهان و درباريان

تعـداد زيـادي از شـاهان و دولتمـردان ايـران و هند در حرم امام حسـين7 دفن شـدند 

کـه برخـي از آنـان بي درنـگ پـس از مـرگ، انتقـال مي يافتنـد. اما تعـداد زيادي نيـز پس از 

چنديـن سـال منتقـل مي شـدند. در اينجـا به معرفـي برخي از ايـن افـراد می پردازيم:

1. اميرعالءالديـن تَنامِـش، از امـراي دوره الناصـر عباسـي. بـه گفته ابن اثير، او در سـال 

584ق درگذشـت و بدنـش را بـه بارگاه مقدس امام حسـين7 منتقل کردند )ابن اثیـر، 1348ق، 

ج12، ص26(. امـا بـه گفتـه سـبط ابن جـوزي، او در سـال 604ق، در بغـداد مسـموم شـد و 

بدنـش را در آسـتان کاظميـن به خـاک سـپردند )ابن جـوزی، 1415ق، ج22، ص160(.

2. شـاه محمد خدابنده )حک: 985-996ق.(؛ فرزند شـاه طهماسـب و چهارمين پادشـاه 

صفـوي در ايران )فقیه بحرالعلـوم و خامه یـار، 1395ش، ج1، ص235(.

3. آغامحمدخـان قاجـار )م.1211ق.(؛ جسـد آغامحمدخان قاجار را در شـوش به امانت 

گذاشـتند و سـپس آن را در جمادي الثاني 1212ق بيرون آورده، در بقعه شـاه عبدالعظيم به 

امانـت گذاشـتند و پـس از يـک هفتـه، آن را بـا مأموريت منجم باشـي به نجف حمـل و در 

آنجا دفن کردنـد )فسـایی، 1367ش، ج1، ص667 و 670(.
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4. مظفرالدين شـاه قاجـار )م.1324ق.(؛ فرزنـد ناصرالدين شـاه کـه قبـور وي و فرزنـد و 

نوه اش، محمدعلي شـاه و احمدشـاه قاجار، در رواق شـمالي حرم امام حسـين7 قرار دارد.

5. محمدعلي شاه قاجار )1289-1343ق.(: فرزند مظفرالدين شاه قاجار.

6. احمدشـاه قاجـار )م.1307ش.(؛ بـا اجـراي کودتـاي سـوم اسـفند 1299 و به قدرت 

رسـيدن رضاخـان پهلـوي و در نهايـت خلـع قاجـار، احمدشـاه به فرانسـه رفت و در سـال 

1307، درحالي کـه هيـچ گاه سـلطنت پهلـوي را به رسـميت نشـناخت، چشـم از جهان فرو 

بسـت. سـپس طبـق وصيتـش جنـازه او را بـه کربال منتقـل کردنـد و در آنجا دفـن نمودند.

7. ميرزاتقي خـان اميـر کبيـر )م.1230ش.(؛ صـدر اعظـم ناصرالديـن شـاه؛ بـه روايـت 

ميرزاجعفـر حقايق نـگار خورموجـي، پـس از قتـل امير کبير )بيسـتم دي ماه 1230 شمسـي( 

در حمـام فيـن کاشـان، جسـد او را در گورسـتان »پشـت مشـهد« کاشـان دفـن کردند. چند 

مـاه بعـد، بـه پايمردي همسـرش عزت الدولـه، پيکر امير کبيـر را به کربال حمـل کردند و در 

اتاقـي کـه درِ آن بـه سـوي صحـن امام حسـين7 بـاز مي شـد، به خاک سـپردند.

8. ميرزاشـفيع مازندرانـي، ملقـب بـه آصف الدولـه )م.1234ق.(؛ دوميـن صـدر اعظـم 

سلسـله قاجـار )از سـال 1215ـ1234ق، در دوره فتحعلي شـاه قاجـار(.

9. محمدعلي ميرزا دولتشاه )1203-1237ق.(، فرزند فتحعلي شاه قاجار.

10. علي شـاه ميـرزا، ملقـب بـه »ظـل السـلطان« )م.1264ق.(، فرزند فتحعلي شـاه قاجار؛ 

وي پـس از مـرگ پـدرش و پيـش از محمدشـاه، خود را پادشـاه اعالم و سـه مـاه حکومت 

نمـود. قبـرش در مقبره برادرش، رکن الدوله، در صحن کوچک آسـتان حسـيني قرار داشـت 

کـه در جريـان تخريب اين صحـن، از بين رفـت )هـدو، 1433ق، ص124(.

11. حاج ميرزاآغاسـي )م.1265ق.(، صدر اعظم محمدشـاه قاجار و سپس ناصرالدين شاه، 

پيـش از صدراعظمي امير کبير.

12. ميرزاحبيب اهلل شيرازي، متخلص به »قاآني« )1222-1270ق.(، شاعر بزرگ دوره قاجار.

13. علي نقـي ميـرزا، ملقـب بـه رکن الدولـه )1207-1272ق.(، فرزنـد فتحعلي شـاه قاجـار؛ 
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مقبـره وي در صحن کوچک آسـتان حسـيني قرار داشـت کـه در جريان تخريـب صحن، از بين 

)همانجا(. رفت 

14. ميرزاحسن خان، برادر امير کبير )م.1275ق.(، از رجال دوره قاجار.

15. ميـرزا احمدخـان سـاعدالملک )1254-1285ق.(، فرزنـد اميـر کبير و رئيس قشـون 

آذربايجـان، از 1277 تا 1280ق.

16. فرهادميـرزاي قاجـار )م.1305ش.(؛ فرهـاد ميـرزا، ملقـب به »معتمدالدولـه«، فرزند 

پانزدهـم عباس ميـرزا، فرزنـد فتحعلي شـاه قاجار اسـت کـه از اديبـان، شـاعران، مجتهدان و 

رجـال سياسـي قـرن سـيزدهم هجري بـه شـمار مي آيد. 

فرهادميـرزا در سـال 1305ق، خدمـات و اقدامات عمراني چشـمگيري در آسـتان کاظمين 

بـه عمـل آورد؛ از جملـه آنکـه گلدسـته هاي آسـتان را طـالکاري کـرد. او سـرانجام در سـال 

1305ق، در تهـران از دنيـا رفـت. جنازه اش را يک سـال پس از فوت، بـه کاظمين منتقل کردند 

و در مقبـره فرهاديـه، در بـاب المـراد آسـتان کاظميـن، بـه خاک سـپردند. بيش از 42 سـند در 

کتابخانـه و مرکـز اسـناد وزارت خارجـه، دربـاره حمل جنـازه او به عتبات وجـود دارد.

17. محمدناصرخـان ظهيرالدولـه )م.1295ق.(؛ وي را ابتدا در بـاغ ديواربه ديوار خانه اش 

بـه خـاک سـپردند تا بنـا به وصيـت، در مقبر ه اي که براي خود در مشـهد سـاخته بـود، دفن 

شـود و پـس از ايـام عزاداري، تدارک حمل جنازه توسـط چاوشـان مهيا شـد.

18. احمـد اول نظامشـاهي )حـک: 896-914ق.(، از پادشـاهان سلسـله شـيعه مذهب 

هند. نظامشـاهيان 

19. طاهرشاه دکني )م.956ق.(، از ائمه اسماعيليه )کرباسی، 1998، ج2، ص73(.

20. برهـان اول نظامشـاهي )حـک: 914-961ق.( فرزنـد احمـد اول نظامشـاهي، از 

پادشـاهان سلسـله شـيعه مذهب نظامشـاهيان هنـد.

21. ميرانشـاه )حـک: 973-988ق.( فرزنـد حسـين بن برهان بن احمد، پنجمين پادشـاه 

سلسـله نظامشاهيان هند.
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