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چکيده: 

کتاب مجموع منازل يا بيان منازل ســفر عراقين سلطان سليمان خان اثر نصوح مطراقچي 

)م.971ق.(، مورخ، رياضيدان، خطاط و نگارگر دوره عثماني، از شــاخص ترين آثار مصّور 

حاوي نقشــه ها و تصاوير شــهرها و مناظر در تاريخ هنِر دوره عثماني به شــمار مي آيد. 

اين کتاب شرح لشکرکشي ســلطان سليمان عثماني به خاک ايران و عراق در سال هاي 

940تا942 قمري اســت و نگارش و آماده سازي آن در سال 944 قمري به پايان رسيده 

است. تنها نسخه خطي اين اثر که در کتابخانه دانشگاه استانبول نگهداري مي شود، داراي 

نگاره هاي متعددي از شــماري از زيارتگاه هاي مشهور و شناخته شده بغداد و آستانه هاي 

ائمه: و برخي ديگر از زيارتگاه هاي شيعيان در نجف، کربال و حلّه در سده دهم هجري 

اســت. در اين نوشــتار، به معرفي اجمالي زيارتگاه هاي تصويرپردازي شده در کتاب بيان 

منازل سفر و شــرح مختصر نگاره هاي آستانه هاي ائمه: در اين کتاب، پرداخته شده 
است.

واژگان کليدي: عراق، زيارتگاه هاي اســالمي، بيان منازل ســفر، نصوح َمطراقچي، هنر اسالمي، 

نگارگري

احمد خامه يار

زيارتگاه هاي عراق در آينه کتاب 
بيان منازل سفر عراقين
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درآمدي بر سّنت تصويرپردازي زيارتگاه هاي عراق در نسخه هاي خطي

ســّنت تصويرپردازي اماکن مقدس در اسالم، پيشينه نسبتًا کهني دارد و به نوعي مي توان 

گفت کارکردي معادل عکس در زمان حاضر داشته است. به نظر مي رسد سّنت تصويرپردازي 

زيارتگاه هاي عراق، در آغاز با محوريت تصويرپردازي دو آستان مقدس امام علي7 در نجف 

اشرف و امام حسين7 در کربال شکل گرفته و پس از تسلط پادشاهان عثماني بر عراق، دايره 

گسترده اي از زيارتگاه ها، به ويژه زيارتگاه هاي بغداد را در بر گرفته است. با اين حال به نظر 

مي رسد که تصويرپردازي زيارتگاه هاي عراق، تحت تأثير سّنت تصويرپردازي مساجد مقدس 

)به طور خاص مسجدالحرام و مسجدالنبي( و ديگر اماکن مقدس حرمين شريفين بوده است.

با توجه به اســناد و مدارک موجود مي توان گفت که سّنت تصويرپردازي مسجدالحرام و 

مسجدالنبي نسبت به تصويرپردازي اماکن مقدس عراق پيشينه کهن تري دارد؛ چنان که الاقل 

از اواخر ســده ششم و اوايل ســده هفتم، نمونه هايي از اين دست تصاوير، از جمله تصوير 

مســجدالحرام که روي سنگ نوشــته اي در مقبره و زيارتگاهي در موصل وجود داشته، و نيز 

تعدادي طوماِر گواهينامه حج، حاوي تصاوير مساجد و مشاعر مقدسه مکه و مدينه، که امروزه 

در موزه هنر ترک و اسالم در استانبول نگهداري مي شود، به دست ما رسيده است. نمونه هاي 

ديگري از تصاوير مسجدالحرام و مسجدالنبي و گاه مسجداالقصي نيز از سده هاي بعدي، در 

برخي نسخه هاي خطي يا آثار هنري ديگر همچون ديوارنگاره ها باقي مانده است.

از کهن ترين آثار حاوي تصاوير اماکن مقدس عراق، يک طوماِر گواهينامه حج، متعلق به 

آسياي ميانه، از سال 837 قمري است که امروزه در موزه هنر اسالمي در دوحه، پايتخت قطر، 

نگهداري مي شــود. اين طومار، در کنار تصاوير مساجد مقدس )مسجدالحرام، مسجدالنبي، 

مســجداالقصي( و نيز حرم حضرت ابراهيم7 در شهر الخليل فلسطين، دو تصوير از حرم 

امام علي7 و حرم امام حسين7 را نيز در بر دارد که در نوع خود بسيار ارزشمند و منحصر 

به  فرد است. احتمااًل اين طومار يا طومارهاي مشابه آن، الگويي بوده براي طومارهايي که در 

سده هاي بعدي توليد شده اند، که از آن جمله مي توان به طومار متعلق به سيدمحمد چشتي در 
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موزه آقاخان در تورنتو اشاره کرد.

از برجســته ترين و مشهورترين آثار داراي تصاوير اماکن مقدس عراق، کتاب بيان منازل 

 ســفر عراقين، اثر نصوح َمطراقچي است که از منظر تاريخ هنر دوره عثماني، اهميت بسزايي 
دارد و به عنوان اثري حاوي نگاره هايي از برخي عتبات ائمه: و شمار ديگري از زيارتگاه هاي 

 عراق، بيش از ســاير آثار مشــابه خود شهرت يافته اســت. احتمااًل تحت تأثير همين کتاب، 

 آثار مشــابه ديگري حــاوي تصاوير زيارتگاه هاي عراق در قلمرو عثماني پديد آمده اســت 

 که ما از ميان آنها، نســخه اي از يک دعانامه مصّور را ســراغ داريم. اين دعانامه فاقد تاريخ 

کتابت است؛ اما به نظر مي رسد به سده يازدهم هجري متعلق باشد و در حال حاضر به شماره 

Hs. or. 14072 در کتابخانه دولتي برلين نگهداري مي شود.

نصوح َمطراقچي و کتاب بيان منازل سفر عراقين

ســلطان ســليمان قانوني )حکومت: 926-974ق.( فرزند سلطان ســليم، از مقتدرترين 

پادشاهان عثماني است که در فاصله سال هاي 940 تا 942 قمري، لشکرکشي هاي گسترده اي 

به ايران، عراق و شــام داشت. او در اين لشکرکشــي ها به شماري از شهرهاي مناطق غربي 

ايران، همچون خوي، تبريز، زنجان، ســلطانيه، همدان و قصرشــيرين رســيد و در عراق نيز 

شــهرهايي همچون ســامرا، بغداد، حّله، کربال و نجف را در نورديد. نصوح مطراقچي که در 

اين لشکرکشي سلطان را همراهي مي کرد، گزارشي از اين سفر را همراه با تصاوير شهرها و 

منزلگاه هاي واقع در مسير حرکت اردوي سلطان عثماني در قالب کتابي به نام بيان منازل سفر 

عراقين سلطان سليمان خان آماده، و به دربار پادشاه تقديم کرد.
نصوح بن َقرا گوز بوســنوي، يا َنصوح بن عبداهلل َســالحي َمطراقي )م.971ق./1564م.(، 

که بيشتر به »َنصوح َمطراقچي« شهرت دارد، اصالتًا از شهر ويسوکو1 در بوسني امروزي بوده 

است. او در فنون و علوم متعددي همچون تاريخ نگاري، فنون نظامي، رياضيات، خوشنويسي 

1.  Visoko
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و نگارگري دست داشته است. معاصر وي، مصطفي عالي افندي )م. 1008ق.(، در کتاب خود، 

مناقب هنروران، وي را مقّدم و پيشواي خطاطان واليت روم برشمرده است که اسلوب ايراني 
خط ديواني را به شکلي تغيير دادند تا خواندن آن آسان گردد؛ همچنين او را ماجد آن َطرز، و 

استاد ماجد َمطراق بازان توصيف کرده است. )عالي افندي، 1369، ص98(

نصوح مطراقچي تأليفاتــي در موضوعات مختلف دارد؛ از جمله: جمال الُکّتاب و کمال 

الُحّســاب )در رياضيات(، نگاشــته در 923 قمري، مجمع التواريخ )ترجمه تاريخ طبري(، 
نگاشته در 926 قمري، جامع التواريخ )بخش ديگري از ترجمه تاريخ طبري(، تحفة الُغزاة )در 

فنون نظامي(، نگاشــته در 936 قمري، عمدة الحساب )در رياضيات(، نگاشته در 939 قمري، 

مجموع منازل يا بيان منازل )در تاريخ(، نگاشته در 943 قمري، فتح نامه َقرابوغَدن1 )در تاريخ(، 
نگاشته در 945 قمري، سليمان نامه )در تاريخ( که در سه بخش تأليف شده است: بخش اول 

آن حوادث ســال هاي 926-944 قمري را شامل مي شود؛ بخش دوم، تاريخ فتح شيکلوش و 

استرگون و استونيـ  بلگراد است و حوادث سال هاي 949-950 را شامل مي شود؛ بخش سوم 

)Atasoy, 2015, pp.18-24( .نيز شامل حوادث سال هاي 950-958 قمري است

تنها نســخه خطي شناخته شــده از بيان منازل ســفر عراقين، امروزه به شماره 5964 در 

کتابخانه دانشگاه اســتانبول نگهداري مي شود. اين نسخه داراي 109 برگ )218 صفحه( در 

قطع 23×31.5 ســانتي متر اســت که 132 صفحه آن مصّور است. بيان منازل از مشهورترين 

نمونه هاي آثار مصّور دوره عثماني، به ويژه در ســده دهم هجري به شــمار مي آيد و در کنار 

ديگر آثار اين دوره که حاوي تصاوير شهرها و مناظر است ـ همچون کتاب بحريه، اثر پيري 

رييس )م.960ق.(، دريانورد برجســته عثماني که در همين دوره زماني مي زيســته ـ جايگاه 

ويژه اي در تاريخ هنِر تصويرپردازي و نگارگري عثماني دارد.

کتاب بيان منازل ســفر عراقين، براي نخستين بار به کوشش حسين يوردايدين2  در سال 

1.  Karabuğdan

2.  Hüseyin G. Yurdaydın
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1976 ميالدي از سوي ســازمان تاريخ ترک در آنکارا به صورت چاپ عکسي )فاکسيميله( 

منتشر شده و در ســال 2014 ميالدي، براي بار دوم، تجديد چاپ شده است. چاپ عکسي 

جديدي از آن نيز با کيفيتي مناسب تر نسبت به چاپ سازمان تاريخ ترک، به ضميمه پژوهش 

مفصلي به قلم نورهان آتاســوي1 به زبان انگليسي، حاوي شرح و توضيح مفصل نگاره هاي 

کتاب، در دو جلد )يک جلد حاوي متن پژوهش، و جلد ديگر حاوي چاپ عکســي نسخه 

خطي کتاب(، از سوي مؤسسه  MASAدر سال 2015 ميالدي در استانبول منتشر شده است.

همچنين ترجمه عربي بيان منازل، به قلم صبحي ناظم توفيق و به کوشش عماد عبدالسالم 

رؤوف، با عنوان رحلة مطراقي زاده از سوي المجمع الثقافي در سال 2003 ميالدي در ابوظبي 

منتشر شده اســت. رؤوف همچنين در اثر ديگري با عنوان العراق کما رسمه المطراقي زاده، 

که از ســوي »مرکز کربالء للدراسات والبحوث« در سال 2015 ميالدي منتشر شده، به شرح 

و توضيح مفصل نگاره هاي مربوط به عراق و زيارتگاه هاي آن در اين کتاب پرداخته اســت. 

در زبان فارسي نيز نگاره هاي مربوط به ايران، در قالب کتاب مستقلي به عنوان بيان منازل، با 

مقدمه رحيم رئيس نيا، از ســوي سازمان ميراث فرهنگي در سال 1379 در تهران منتشر شده 

است.

نگاره هاي زيارتگاه هاي عراق در کتاب بيان منازل

نگاره هاي کتاب بيان منازل، تصاويري از شــهرها، دشت ها و کوه هاي کشورهاي ترکيه، 

سوريه، عراق و ايران کنوني را در بر دارد. نگاره هاي حاوي تصاوير مربوط به عراق، از برگ 

42پ نســخه آغاز مي شــود که در کنار تصوير قلعه ايکي امام و قصر شيرين در باال و ميان 

صفحه، تصوير قصبه »خانکيه« )شــهر خانقين امروزي( در خاک عراق ترسيم شده است، و 

تا برگ 74پ و 75ر که حاوي تصوير شــهر »آلتون کوپري« )امروزه واقع در ميان کرکوک و 

اربيل( و دشت مجاور آن است، پايان مي يابد.

1.  Nurhan Atasoy



فصلنامه فرهنگ زيارت
130

مهم تريــن مناطق تصويرپردازي شــده در اين کتــاب عبارت اند از: شــهر بغداد )برگ 

ـ 48ر(، قريه و قلعه مســيب )برگ 62ر(، آســتان امام حســين7 و شهر کربال )برگ  47پ 

ـ 63ر(، بّريه نجف و بحر نجف )برگ 63پ و 64ر(، آستان امام علي7 و شهر نجف  62پ 

)برگ 64پ ـ 65ر(، شهر کوفه و بّريه کوفه )برگ 65پ ـ 66ر(، محروسه حّله )برگ 67پ 

ـ 68ر(، خــان بيرنص و قلعه براني )بــرگ 68پ ـ 69ر( و برخي از ديگر قصبه ها، قلعه ها 

و روســتاهاي واقع در مناطق شــمالي بغداد همچون قصبه توق )احتمااًل داقوق( و کرکوک 

)برگ هاي 72ر ـ 75ر(.

برخالف نگاره هاي مربوط به آناتولي، شــام و ايران در کتاب بيان منازل که تقريبًا به طور 

کامل، تصاوير شهرها و مناظر طبيعي را شامل مي شود، بخش قابل توجهي از نگاره هاي مربوط 

به عراق، در کنار تصاوير شــهرها و مناظر، به تصاوير شــماري از زيارتگاه هاي اين سرزمين 

اختصاص يافته است. زيارتگاه هاي تصويرپردازي شده در بيان منازل، تقريبًا به زيارتگاه هاي 

واقع در شــهرهاي بغداد، حّله، کربال، نجف و کوفه منحصر اســت و به نظر مي رسد عمدتًا 

زيارتگاه هايي را شامل مي شود که در زمان پديد آمدن کتاب )سده دهم هجري(، شهرت قابل 

توجهي داشته اند.

بيشــتر زيارتگاه ها، در 25 صفحه پياپي نسخه بيان منازل )برگ هاي 49ر تا 61ر( ترسيم 

شده اند. بيشتر اين صفحات، با نوارهايي که حاوي شرح زيارتگاه هاست، به سه رديف و گاه 

به دو رديف تقســيم شده است که در هر نوار، تصوير يک يا دو يا حتي سه زيارتگاه ترسيم 

شده است. با اين حال، تصاوير برخي زيارتگاه هاي شاخص، از جمله دو آستان مقدس علوي 

و حســيني و نيز دو مزار عبدالقادر گيالني و شــيخ مکارم، افزون بر اين قسمت، در البه الي 

تصاوير شهرها و مناظر نيز ترسيم شده است.

زيارتگاه هاي عراق در کتاب بيان منازل به اشــکال متنوعي ترســيم شده اند. شمار قابل 

توجهي از زيارتگاه ها به شکل بناها يا برج - مقبره هايي با بدنه هاي مرّبع، مدّور و هشت ضلعي، 

و با گنبدهاي کروي، شلجمي، مخروطي و گاه حتي اورچين يا مضّرس نمايش داده شده اند. 
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برخي از زيارتگاه ها نيز به صورت بناهايي با دو يا سه گنبد، يا ترکيبي از دو يا چند بناي متصل 

به يکديگر با شکل بدنه و گنبد متمايز، و گاه به شکل مجتمع هاي معماري باشکوهي داراي 

حصار بيروني و چندين دروازه و گنبد و مناره، نمايش داده شده اند.

در ارتباط با تصويرپردازي زيارتگاه هاي عراق در کتاب بيان منازل سفر، نکته قابل مالحظه 

اين اســت که برخي اماکن مقدس و زيارتگاه هايي همچون مســجد کوفه و دو آســتان امام 

علــي7 و امام حســين7 که قبور و مقام هاي چندين تن از شــخصيت هاي مقدس را در 

بر دارد، به تفکيک شــماري از شــخصيت هاي داراي قبر يا مقــام در اين اماکن، به صورت 

زيارتگاه هاي مســتقلي تصويرپردازي شده است؛ از باب مثال، قبور امام علي و حضرت آدم 

و نوح: که در کنار يکديگر در آســتان مقدس علوي قرار دارد، به صورت ساختمان هايي 

مستقل نمايش داده شده است.

ظاهراً علت اين شکل از تصويرپردازي زيارتگاه ها را بايد چنين تفسير کرد که نصوح 

مطراقچي، احتمااًل بر اســاس فهرســتي که از زيارتگاه ها در اختيار داشته و شايد خود يا 

شــخص ديگري، اين فهرست را در طول اين ســفر تهيه کرده، پس از بازگشت از سفر 

نظامي سلطان سليمان، بر اســاس تصّور ذهني خود اين زيارتگاه ها را ترسيم کرده است 

و در تصويرپردازي قبور يا مقام هايي را که در يک مکان مقدس قرار داشــته اند، صرفًا بر 

اساس تفکيک عناوين اين قبور و مقام ها در فهرست خود و بدون توجه به وقوعشان در 

يک مکان، آنها را به شــکل زيارتگاه هاي مستقلي نمايش داده است. ازاين رو بايد به اين 

مســئله توجه داشــت که نگاره هاي کتاب بيان منازل سفر را نمي توان به چشم داده هايي 

قطعي نگريســت و هم رديف متون و اسناد تاريخي، براي آنان ارزش قائل شد. بلکه اين 

نگاره ها با توجه به اينکه در دِل يکي از مهم ترين کتاب هاي مصّور و سلطنتي دوره عثماني 

قرار گرفته اند و در عين حال از نخستين تالش ها براي تصويرپردازي زيارتگاه هاي عراق، 

از جمله عتبات ائمه: به شــمار مي آيند، بيشتر از منظر هنر اسالمي، به ويژه نگارگري 

دوره عثماني ارزش پيدا کرده اند.
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زيارتگاه هاي تصويرپردازي شده در بيان منازل

در برگ هاي 49ر تا 61ر از نســخه خطي بيان منازل کــه به تصاوير زيارتگاه هاي عراق 

اختصاص دارد، در مجموع تعداد هفتاد زيارتگاه در قالب 62 نگاره نمايش داده شــده است. 

به نظر مي رسد در معرفي و نامگذاري برخي از زيارتگاه ها دّقت کافي وجود نداشته و ماهيت 

و موقعيت شماري از آنها نيز امروزه بر ما پوشيده است. به  هر حال در ادامه به ارائه فهرست 

زيارتگاه هاي تصويرپردازي شده در نسخه بيان منازل و شرح اجمالي ماهيت و موقعيت اين 

زيارتگاه ها پرداخته ايم.

برگ 49ر

1. مزار شــيخ عبدالقادر گيالني: محيي الدين عبدالقادر بن موسي گيالني )م.561ق.(، از 

مشايخ مشهور تصّوف اســت و طريقت منسوب به وي، »قادريه«، از رايج ترين طريقت هاي 

صوفيان به شــمار مي آيد. زيارتگاه وي که در محله »باب الشيخ« در سمت شرقي بغداد قرار 

دارد، از ديرباز از مهم ترين و بزرگ ترين زيارتگاه هاي بغداد بوده است.

برگ 49پ

2. مزار امام محمد غزالي: ابوحامد محمد غزالي )م.505ق.( از مشــاهير متکّلمان مسلمان 

اســت که در زادگاه خود طوس از دنيا رفته اســت. با اين حال مزاري نيز منسوب به وي در 

بغداد وجود داشته است. برخي از پژوهشــگران عراقي احتمال داده اند که اين مزار در اصل 

»رباط ابن غزال« در محله »قطيعه« در منطقه »باب االزج« بغداد بوده که بعدها با ويران شــدن 

رباط و تصحيف نام »ابن غزال« به »غزالي«، به مزاري منسوب به امام محمد غزالي تبديل شده 

است. )رؤوف، 1436ق/2015م، ص129(

3. مزار شــيخ شهاب الدين ســهروردي: شــهاب الدين ابوحفص عمر بن محمد بکري 

ســهروردي )م.632ق.(، از مشايخ برجسته تصوف در اواخر دوره عباسي و مؤسس طريقت 

»سهرورديه«، از طريقت هاي صوفيانه رايج به شمار مي آيد. ساختمان تاريخي مقبره وي تاکنون 
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در قبرستان ورديه در سمت شرقي بغداد باقي مانده و داراي گنبد مضّرس )اورچين( است.

4. مزار شــيخ ابوالنجيب ســهروردي: ضياءالدين ابوالنجيب عبدالقاهر بن عبداهلل بکري 

ســهروردي )م.563ق.(، عمو و استاد شــهاب الدين سهروردي، از مشايخ مشهور تصوف در 

سده ششم است که قبر وي تاکنون در يکي از حجره هاي مدرسه نجيبيه، که امروزه به مؤسسه 

بيت الحکمه تبديل شده، باقي مانده است. )الراوي، 1427ق/2006م، ص364(

برگ 50ر

5. مزار شــيخ سراج الدين: اين زيارتگاه در منطقه صدريه بغداد قرار دارد و بخشي از اين 

منطقه با انتســاب به اين مزار، به نام محله سراج الدين شناخته مي شود. اين زيارتگاه به باور 

شــماري از پژوهشگران، مدفن ســراج الدين محمد بن عبداهلل واسطي رفاعي )م.885ق.(، از 

مشــايخ طريقت رفاعيه در سده نهم هجري اســت که داراي تأليفاتي نيز بوده است. )همو، 

ص192؛ رؤوف، 1436ق/2015م، ص134؛ السامرائي، بي تا، ص14(

6. مزار شيخ محمد نعماني: اين زيارتگاه امروزه به نام مسجد نعماني، در شارع الکيالني، 

منشعب از شارع الرشــيد، در سمت شرقي بغداد قرار دارد. به گفته عماد عبدالسالم رؤوف، 

کتاب بيان منازل نخســتين منبعي اســت که در آن از اين زيارتگاه ياد شده است. با اين حال 

درباره شخصيت مدفون در آن، اطالعي در دست نيست. )رؤوف، 1436ق/2015م، ص135(

7. مزار شيخ محمد فتاوي: درباره اين زيارتگاه و شخصيت مدفون در آن، در منابع تاريخي 

اطالعي در دست نيست.

برگ 50پ

8. مزار شــيخ ابوالورد ُزّهادي: درباره اين زيارتگاه و شــخصيت مدفون در آن، در منابع 

تاريخي اطالعي در دست نيست.

9. مزار شــيخ برهان الدين: عماد عبدالســالم رؤوف اين مزار را منطبق بر قبري دانســته 

اســت که نظمي زاده به وجود آن نزديک مدرســه مستنصريه بغداد اشــاره کرده و محل آن، 
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حجره اي متصل به مســجد قبالنيه بوده که امروزه قبري در آن به چشــم نمي خورد. )همان، 

1436ق/2015م، ص140( طبق احتمال ديگر، شايد اين مزار بر مسجد برهان الدين، از مساجد 

قديمي بغداد منطبق باشــد که به فقيه شــافعي، احمد بن علي الوکيل معروف به ابن برهان 

)م.520ق.( منسوب بوده است. )عباده، 2004م، ص319و320(

10. مزار شيخ فضلون عابد: درباره اين زيارتگاه و شخصيت مدفون در آن نيز اطالعي در 

دست نيست.

برگ 51ر

11. مزار شيخ ابراهيم: درباره اين مزار اطالعي در دست نيست.

12. زيارتگاه هاي شــيخ َسکران و قليچ ارسالن و جومرد قّصاب: مقصود از شيخ َسکران، 

محيي الدين محمد بن َســکران )م.667ق.( از زاهدان و صوفيان سده هفتم است که در رباط 

خود در روستاي »مبارکه« از توابع »خالص« در سمت شرقي بغداد به خاک سپرده شد )ر.ک: 

کتاب الحوادث، 2015م، ص397؛ الســامرائي، بي تا، ص37و38( و اين زيارتگاه تا امروز در 
قبرستان جديد رصافه در منطقه راشديه بغداد باقي مانده است. )بحرالعلوم و خامه يار، 1394، 

ج1، ص464(

مقصود از مزار قليچ ارســالن، چنان که عماد عبدالســالم رؤوف نيز اشاره کرده )رؤوف، 

1436ق/2015م، ص145(، مقبره سلجوقه خاتون )م.584ق.( دختر قليچ ارسالن سلجوقي و 

همسر خليفه عباسي، الناصر لدين اهلل )خالفت: 575-622ق.( است که نزديک مزار منسوب 

به عون و معين، فرزندان امام علي7، در سمت غربي بغداد قرار داشته و گويا در دوره هاي 

متأخر به پدرش قليچ ارســالن منسوب شده اســت. )ر.ک: جواد و سوسه، 1432ق/2011م، 

ص165و166(

مقصود از »جومرد قّصاب« نيز شخصيت افسانه اي معروف به »جوانمرد قّصاب« است که 

در باورهاي اهل فتّوت و جوانمردان، يکي از هفده تن کمربســته هاي امام علي7 بوده و در 

بغداد، زيارتگاهي براي وي، نزديک يکي از دروازه هاي بغداد وجود داشته است. )نظمي زاده، 
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2012م، ص371؛ همچنين ر.ک: عباده، 2004م، ص109(

13. زيارتگاه هاي ابوامامه لباني و شــيخ رمزي عّفاني: درباره اين دو مزار و صاحبان آنها، 

اطالعي به دست نيامد.

برگ 51پ

14. مــزار قنبرعلي: اين زيارتگاه تا امروز در محله اي به همين نام در منطقه رصافه بغداد 

باقي مانده و به قنبر، غالم امير مؤمنان علي7 منسوب است که به دستور حّجاج بن يوسف 

ثقفي به شهادت رسيد. مزار قنبرعلي الاقل از نيمه دوم سده نهم هجري شناخته شده بوده؛ با 

اين حال از نظر تاريخي انتساب آن به قنبر، غالم امام علي7، پذيرفتني نيست. )براي آگاهي 

بيشتر، ر.ک: خامه يار، 1393، ص86-81(

15. مزار ام کلثوم، دختر امام علي7: به غير از بيان منازل، در ساير منابع تاريخي اشاره اي 

به اين مزار پيدا نشــد و از نظر تاريخي نيز انتســاب مزاري به دختران امام علي7 در بغداد 

پذيرفتني نيست.

16. مزار هديه دختر امام حســين7: گويا همان مزاري است که عبدالحميد عباده به نام 

»ســّت هديه« از آن ياد کرده؛ گرچه آن را قبر يکي از کنيزهاي خلفاي عباســي دانسته است. 

)عباده، 2004م، ص213(

برگ 52ر

17. مزار مادر امام موســي کاظم7: در منابع تاريخي، اشــاره اي به چنين زيارتگاهي به 

چشم نمي خورد. اما عماد عبدالسالم رؤوف اشاره کرده است که اين مزار در گذشته در محله 

»کوالت« قرار داشت و محل آن بعداً در محدوده ميدان »النهضه« بغداد قرار گرفت. )رؤوف، 

1436ق/2015م، ص153(

18. مــزار ســيدابراهيم: به باور نگارنده، شــايد مقصــود از آن، زيارتگاه معروف به 

ســيدابراهيم يا شــاه ابراهيم باشد که گويا در گذشته، از ســوي زائران شيعه و ايراني، به 
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عنوان مزار ابراهيم بن عبداهلل محض زيارت مي شده و بعداً نيز به ابراهيم بن امام کاظم7 

منسوب گشته است. )عباده، 2004م، ص107و108( اگرچه مزار ديگري نيز به نام ابراهيم 

يماني )از نوادگان امام هفتم( در خيابان شــيخ عمر بغداد وجود دارد. )ر.ک: بحرالعلوم و 

خامه يار، 1394، ج1، ص381(

19. مزار شــيخ ظهيرالدين: در منابع تاريخي به اين زيارتگاه و شــخصيت مدفون در آن 

اشاره اي نشده است.

برگ 52پ

20. مزار يوشــع بن نون: اين زيارتگاه در قبرستان »شونيزيه« در سمت غربي بغداد قرار 

دارد و در گذشته مورد توجه يهوديان عراق بوده است. )اآللوسي، 1431ق/2010م، ص132؛ 

عباده، 2004م، ص468(

21. زيارتگاه امام موسي کاظم7: همان طور که مي دانيم مدفن شريف امام هفتم شيعيان 

در کاظمين، در شمال بغداد قرار دارد.

برگ 53ر

22. زيارتگاه امام محمد جواد7: چنانکه مي دانيم، مدفن شريف آن حضرت در کنار جد 

بزرگوارشان در آستان مقدس کاظمين قرار دارد؛ اما در کتاب بيان منازل، تصوير مزار اين دو 

امام، به تفکيک از يکديگر ترسيم شده است.

23. زيارتگاه امام علي هادي7: مدفن شــريف امام دهم شــيعيان، در آســتان مقدس 

عسکريين در سامرا قرار دارد.

24. زيارتگاه امام حســن عســکري7: مدفن شــريف امام يازدهم شيعيان در کنار پدر 

بزرگوارشان در سامرا قرار دارد؛ اما در کتاب بيان منازل، تصوير مزار اين دو امام، به تفکيک 

از يکديگر ترسيم شده است.
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برگ 53پ

25. مزار امام ابوحنيفه: ابوحنيفه نعمان بن ثابت کوفي )م.150ق.(، پايه گذار مذهب حنفي، 
از مذاهب چهارگانه اهل ســنت است که قبر وي در سمت شرقي بغداد، همواره از مهم ترين 

زيارتگاه هاي اهل سنت در اين شهر به شمار مي آمده است.
26. مــزار امام احمد بن حنبل: ابوعبداهلل احمد بن محمد بن حنبل )م.241ق.(، مؤســس 
مذهب حنبلي، از مذاهب چهارگانه اهل ســنت اســت که در قبرستان »باب حرب« در سمت 
غربي بغداد به  خاک سپرده شده و به علت سيالب ها و طغيان هاي سهمگين رود دجله در طول 
تاريخ، به مرور از بين رفته است. اما بعدها مزار ديگري منسوب به وي در سمت شرقي بغداد 
به وجود آمده که امروزه در مسجد عارف آغا، نزديک مسجد حسن پاشا در محله حيدرخانه 

قرار دارد. )براي آگاهي بيشتر، ر.ک: بحرالعلوم و خامه يار، 1394، ج1، ص412-408(

برگ 54ر

27. مزار امام ابويوســف سعدالدين: ظاهراً مقصود از آن، زيارتگاه ابويوسف يعقوب بن 
ابراهيم انصاري )م.182ق.(، شاگرد ابوحنيفه و قاضي بغداد در دوره عباسي است که قبر وي 

امروزه در مسجدي متصل به ضلع شرقي آستان کاظمين قرار دارد.
28. مزار لقمان حکيم: در شهر بغداد مزاري براي لقمان شناخته شده نيست. اما در منطقه 
راشــديه در استان ديالي، در شمال شرقي بغداد، زيارتگاهي منسوب به لقمان وجود دارد که 

ممکن است بر همين زيارتگاه تصويرپردازي شده در کتاب بيان منازل منطبق باشد.
29. مزار سيدنجم الدين: درباره اين زيارتگاه و شخصيت مدفون در آن، در منابع تاريخي 

اطالعي در دست نيست.

برگ 54پ

30. مزار شــيخ ابوالمکارم: مقصود از آن، زيارتگاه شيخ مکارم نهر ملکي يا نهر خالصي 

)م.592ق.(، از صوفيان ســده ششم هجري است که زيارتگاه وي امروزه در منطقه راشديه از 
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توابع خالص در شرق بغداد قرار دارد.

31. مزار شيخ ابراهيم االفضل و مزار امام حسن االکمل: چنان که عماد عبدالسالم رؤوف 

اشاره کرده، ظاهراً مقصود از مزار نخست، زيارتگاه ابراهيم الفضل، واقع در محله حيدرخانه 

در ســمت شرقي بغداد است. اما درباره ماهيت مزار دوم، اطالعي در دست نيست. )رؤوف، 

1436ق/2015م، ص173(

32. زيارتگاه هاي شيخ عمر کيماني و شيخ َسري سقطي و معروف کرخي: درباره ماهيت 

شيخ عمر کيماني اطالعي حاصل نشد. اما زيارتگاه َسري سقطي )م.253ق.( و معروف کرخي 

)م.200 يا 201ق.(، که هر دو از صوفيان مشهور و برجسته سده هاي نخست اسالمي بوده اند، 

به ترتيب در دو قبرســتان »شــونيزيه« و »شيخ معروف« در ســمت غربي بغداد قرار دارد و 

قبورشان، از ديرباز شناخته شده بوده است.

برگ 55ر

33. زيارتگاه هاي حسن بلخي و جنيد بغدادي و داوود طائي: درباره ماهيت حسن بلخي 

اطالعي حاصل نشد. اما مي دانيم قبر جنيد بغدادي )م.297ق.( در کنار قبر شيخ و استاد خود 

سري سقطي در قبرستان شونيزيه قرار دارد و از ديرباز، از زيارتگاه هاي مهم صوفيان در بغداد 

بوده است. داوود طائي )م.165ق.( نيز از زاهدان و صوفيان مشهور سده دوم هجري و استاد 

معروف کرخي بوده که در گذشــته مزاري منسوب به وي در سمت غربي بغداد وجود داشته 

)نظمي زاده، 2012م، ص275(، که گويا در دوره اخير از بين رفته است.

34. زيارتگاه هاي شيخ قمرالدين و شيخ عون و معين: قمرالدين نام مزار کوچکي در بغداد 

در محلــه اي به همين نام بود که در کتيبه روي آن، به عنــوان قمرالدين بن زين العابدين7 

معرفي شــده بود. )عباده، 2004م، ص118( اما عماد عبدالسالم رؤوف، شخصيت مدفون در 

ايــن مزار را امير قمرالدين منکوبرس بن عبداهلل ناصري )م.639ق.(، از امراي بغداد در اواخر 

دوره عباســي تعيين کرده اســت. )رؤوف، 1436ق/2015م، ص179( زيارتگاه عون و معين 

نيز منســوب به دو تن از فرزندان امام علي7 و از زيارتگاه هاي قديمي بغداد، در ســمت 
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غربي آن بوده که منابع کهني همچون ســفرنامه ابن جبير و تاريخ ابن ســاعي به آن اشــاره 

کرده اند. )ابن  جبير، بي تا، ص202؛ ابن ساعي، 1431ق/2010م، ص255( به عقيده شماري از 

پژوهشگران عراقي، محل زيارتگاه کنوني خضر الياس در ساحل رود دجله، بر زيارتگاه از بين 

رفته عون و معين منطبق است. )ر.ک: جواد و سوسه، 1432ق/2012م، ص185؛ بحرالعلوم و 

خامه يار، 1394، ج1، ص349و350(

35. زيارتگاه هاي شيخ ابوبخش نوري و شيخ شبلي منصوري: عماد عبدالسالم رؤوف به 

ماهيت مزار ابوبخش نوري پي نبرده و احتمال داده اســت که مزاري منســوب به سيدمحمد 

نوربخش بوده باشــد. )رؤوف، 1436ق/2015م، ص181( اما به باور نگارنده، »ابوبخش« در 

اينجا ظاهراً تصحيف »ابوالحســين« است و در اين صورت، مقصود از وي، ابوالحسين نوري 

)م.295ق.(، از مشاهير تصوف در سده سوم هجري است که مزار وي تا دوره متأخر در سمت 

شــرقي بغداد پابرجا بوده است. )نظمي زاده، 2012م، ص260( مقصود از شبلي منصوري نيز 

ظاهراً ابوبکر شبلي بغدادي )م.334ق.(، از صوفيان مشهور سده سوم و چهارم است که مزار 

وي تا به امروز در مسجدي در محله اعظميه در سمت شرقي بغداد باقي مانده است.

برگ 55پ

36. مزار بهلول ديوانه: اين زيارتگاه به بهلول بن عمرو صيرفي، از مشاهير ُعقالء المجانين 

)فرزانگان ديوانه نما( منســوب است و امروزه در قبرستان ُعطيفيه )که در گذشته شونيزيه نام 

داشته( قرار دارد.

37. مزار چرکين ابدال: در منابع دوره هاي بعدي، از اين مزار به عنوان شيخ محمد جرکين 

)چرکين( ياد شده و محل آن نزديک زيارتگاه معروف کرخي بوده است. )نظمي زاده، 2012م، 

ص374-376؛ عباده، 2004م، ص462(

38. مزار »خالّج منصور« ]کذا[: واضح است که مقصود از اين شخص، حسين بن منصور 

َحاّلج )مقتول در 309ق.(، صوفي مشــهور است که به جرم شطحيات خود، در بغداد به دار 

آويخته شــد. در سمت غربي بغداد، نزديک قبرستان معروف کرخي، مزاري براي وي وجود 
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دارد که پژوهشگران عراقي در انتساب آن به حالج ترديد کرده اند و عماد عبدالسالم رؤوف، 

اين مزار را مدفن شخص ديگري به نام محمد بن احمد َقّطان، معروف به ابن حالج )م.528ق.( 

دانسته است. )ر.ک: عباده، 2004م، ص457و 458؛ رؤوف، 1436ق/2015م، ص185(

برگ 56ر

39. مزار شيخ سعيد ُسرخامي: درباره ماهيت اين مزار و شخصيت مدفون در آن اطالعي 

به دست نيامد.

40. مزار سلمان فارسي: سلمان از صحابه بزرگ رسول خدا9 است که در سال 35 قمري 

در مدائن، در جنوب بغداد از دنيا رفت و همان جا به خاک ســپرده شد و زيارتگاه وي نيز از 

ديرباز شــناخته شــده بوده و منطقة محل وقوع آن نيز در دوره هاي اخير به نام »سلمان پاک« 

شهرت يافته است. متصل به زيارتگاه سلمان، چند زيارتگاه ديگر نيز قرار دارد؛ از جمله مزار 

حذيفة بن يمان و عبداهلل انصاري.

41. مزار حديقه يماني ]کــذا[: بي ترديد اين نام، تصحيف نام »حذيفه يماني« و در واقع 

حذيفة بن يمان )م.36ق.( اســت که در گذشته، قبر وي داراي زيارتگاه مستقلي در کنار رود 

دجله بوده اســت. اما با توجه به ســيالب هاي فراوان رود دجله، در سال 1350 قمري/1931 

ميالدي، پيکر وي را از آنجا به زيارتگاه سلمان فارسي منتقل کردند و گنبدي روي آن ساختند. 

)الحسيني الجاللي، 1415ق/1995م، ص134(

برگ 56پ

42. مقام حضرت مهدي/ در حّله: مقام حضرت مهدي/ از زيارتگاه هاي قديمي 

و مشــهور حّله است که با توجه به مدارک تاريخي، الاقل از نيمه اول سده هفتم پابرجا بوده 

)ر.ک: الحّلي، 1426ق، ص29 و 49( و ابن بطوطه در سفرنامه خود، به مراسم انتظاِر خروج 

امام زمان/ در حله که در سده هشتم، شيعيان به طور روزانه در اين مقام برگزار مي کردند، 

اشاره کرده است. )ابن بطوطه، 1412ق، ص220و221(
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43. مزار شــيخ ابوالفضائل: چنان که عماد عبدالســالم رؤوف نيز اشــاره کرده )رؤوف، 

 1436ق/2015م، ص193(، مقصــود از آن، زيارتــگاه ابوالفضائــل جمال الديــن احمد بن 

موسي بن جعفر معروف به ابن طاووس )م.673ق.(، از رجال خاندان علمي آل طاووس است 

که مزار منسوب به وي تا به امروز در شهر حّله باقي مانده است.

44. مزار سلطان جمجمه: عماد عبدالسالم رؤوف ماهيت اين زيارتگاه را نشناخته )همان، 

1436ق/2015م، ص194(، اما بي ترديد مقصود از آن، »مشهد جمجمه« است که در باورهاي 

کهن شيعه، در محل وقوع معجزه سخن گفتن امام علي7 با جمجمه ساخته شده است. اين 

زيارتگاه در شمال حّله قرار داشته و امروزه ساختمان آن از بين رفته است. )براي آگاهي بيشتر 

درباره اين زيارتگاه ر.ک: خامه يار، 1394، ص41-36(

برگ 57ر

45. آستان مقدس حضرت امام حسين7 در کربال.

46. مزار زين العابدين علي بن الحســين8: اگرچه در نجف اشــرف مقامي براي امام 

زين العابدين7 وجود دارد، با توجه به ترسيم اين مزار در پايين تصوير آستان امام حسين7 

در کربال، قاعدتًا بايد منظور، مقامي منســوب به امام چهارم7 در کربال باشد؛ اما با توجه به 

اينکه در منابع، مقام مســتقلي براي آن امام7 شناخته شده نبوده، شايد مقصود از اين مزار، 

خيمه گاه حسيني باشد که در آن مقام امام چهارم7 وجود دارد.

برگ 57پ

47. مقــام امام جعفر صادق7: به نظر مي رســد که مقصود از ايــن زيارتگاه، مقام امام 

صادق7 در ميان باغ هاي واقع در شمال شهر کربال باشد که گفته شده در سده دهم هجري، 

به دســت جهان دده، متخلص به کالمي، از صوفيان بکتاشــي، ساخته شده است. )آل  طعمه، 

1988م، ص164(

48. آستان حضرت عباس در کربال.
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49. مزار قاســم بن امام حسن7: مدفن حضرت قاســم بن امام حسن7 بايد در حرم 

حسيني باشــد و البته نقطه دقيق محل دفن ايشان مشخص نيست. با اين حال در کتاب بيان 

منازل، مزار قاسم بن حسن7 به صورت ساختمان مستقلي تصويرپردازي شده است.

برگ 58ر

50. مزار علي اکبر و علي اصغر: همانند مزار قاسم بن حسن7، قبور حضرت علي اکبر و 

علي اصغر نيز در کتاب بيان منازل به صورت ساختماني مستقل با دو گنبد متصل به يکديگر 

به تصوير کشــيده شده است. درحالي که بنا بر مشــهور، قبر حضرت علي اکبر کنار قبر امام 

حسين7 در پايين پاي ايشان قرار دارد.

51. مزار حّر شهيد: حّر بن يزيد رياحي، از شهداي لشکر امام حسين7 در واقعه عاشوراست 

که مزار وي در بيرون شهر کربال قرار دارد و الاقل از آغاز دوره صفويه شناخته شده بوده است.

برگ 58پ

52. آستان مقدس امير مؤمنان علي7 در نجف اشرف.

53. مقام حضرت آدم7: بر اساس اخبار ديني نقل شده از برخي ائمه: در منابع حديثي 

شيعه، قبر آدم و نوح8 در کنار مدفن مطهر امام علي7 قرار دارد؛ يا به تعبير دقيق تر، امير 

مؤمنان7 در جايي که مدفن اين دو پيامبر قرار داشته، به خاک سپرده شده است. )ر.ک: ابن 

قولويــه، 1375، ص35و36؛ ابن طــاووس، 1431ق/2010م، ص144-148( با اين حال، در 

کتاب بيان منازل، مقام هر يک از دو پيامبر به صورت ساختماني مستقل ترسيم شده است.

برگ 59ر

54. مقام حضرت نوح7 )در آستان مقدس علوي در نجف اشرف(.

برگ 59پ

55. مقام حضرت ابراهيم7: چنان که عماد عبدالســالم رؤوف نيز اشاره کرده، اين مقام 
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و ســه مقام بعدي، مقام هاي اين پيامبران در مســجد کوفه اســت که در آن زمان پابرجا و 

شناخته شــده بوده و کارستن نيبور، جهانگرد آلماني نيز در سفرنامه خود آنها را ترسيم کرده 

اســت. )رؤوف، 1436ق/2015م، ص217-222(. در کتاب بيان منازل، هر يک از اين چهار 

مقام به صورت زيارتگاهي مســتقل، و دو مقام حضرت ابراهيم7 و مقام رسول خدا9، به 

صورت بناهايي بسيار بزرگ و مفصل ترسيم شده است.

56. مقام حضرت موسي7.

برگ 60ر

57. مقام حضرت عيسي7.

58. مقام حضرت محمد9.

برگ 60پ

59. مقام حضرت يونس7: در ميان نخلستان هاي واقع در شرق مسجد کوفه و کنار رود 

فرات، زيارتگاهي براي يونس پيامبر7 وجود دارد که از پيشينه تاريخي کهني برخوردار است 

و الاقل از سده ششم هجري شناخته شده بوده است. )ر.ک: هروي، 1953م، ص78(

60. مزار عبداهلل بن ابي وفا: ظاهراً زيارتگاهي منســوب به عبداهلل بن ابي اوفي، از صحابه 

رسول خدا9 بوده که تنها در کتاب بيان منازل به آن اشاره شده است.

61. مزار زينب بنت شــيخ عطاءاهلل: درباره اين مزار نيز در ساير منابع تاريخي اطالعي به 

دست نيامد.

برگ 61ر

62. مزار حضرت ذوالکفل7: زيارتگاه کهن و مشــهوري است که تاکنون در منطقه 

»الکفل«، در ساحل شرقي رود فرات در استان بابِل، و در فاصله حدود ده کيلومتري شمال 

کوفه قرار دارد.
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نگاره هاي آستانه هاي ائمه: در بيان منازل سفر

نصوح مطراقچي دو آســتانه علوي و حسيني را يک بار در قالب نگاره هاي تمام صفحه، 

مقابل صفحه روبه روي آنها که حاوي تصوير دو شــهر نجف و کربالســت، و بار ديگر به 

تفکيک شخصيت هاي مدفون در آنها، در البه الي صفحات حاوي تصاوير زيارتگاه هاي عراق 

به تصوير کشــيده اســت؛ بدين ترتيب که قبور هر يک از امام علــي7، حضرت آدم7، 

حضرت نوح7، امام حســين7، قاســم بن امام حســن7، و نيز قبر حضرت علي اکبر و 

علي اصغر را به شکل زيارتگاه هايي مستقل ترسيم کرده است. همچنين قبور هر يک از چهار 

امام مدفون در آستان کاظمين و آستان سامرا به صورت زيارتگاه هاي مستقلي ترسيم شده؛ اما 

در باالي نگاره قسمت غربي شهر بغداد )برگ 48ر(، زيارتگاهي به چشم مي خورد که به نظر 

مي رسد تصوير کوچکي از آستان کاظمين باشد.

نگاره هاي تمام صفحه دو آســتانه علوي و حسيني در کتاب بيان منازل )به ترتيب برگ 

64پ و 62پ(، در شــيوه نمايش کليات و ترســيم عناصر معماري تشکيل دهنده دو بنا، تا 

حدود زيادي يکسان و مشابه يکديگر ترسيم شده است؛ بدين ترتيب که هر يک از دو بنا به 

شکل ساختمان بزرگ و باشکوهي با چند گنبد و مناره است که درون صحن مستطيل شکلي 

قــرار گرفته و صحن نيز با چند دروازه و تعدادي حجره در گرداگرد آن، که باالي هر حجره 

گنبدي آبي رنگ قرار دارد، احاطه شــده است. درون صحن و نيز فضاي بيرون ساختمان دو 

آستان، تعدادي درخت نخل ترسيم شده است. شيوه ترسيم بيشتر جزئيات به صورت نگاه از 

روبه روست. اما حجره هاي گرداگرد صحن، در ضلع فوقاني بنا به صورت قائم، و در دو ضلع 

سمت راست و چپ با چرخش نود درجه، و ضلع پايين نيز )البته در نگاره آستان حسيني(، 

به صورت وارونه ترسيم شده است.

با اين حال دو نگاره آستانه علوي و حسيني، در شماري از جزئيات مربوط به وجود بناها 

و ملحقاتي در هر يک از دو بنا، اختالفاتي نيز با يکديگر دارند؛ براي مثال، در نگاره آســتان 

امام حســين7، در سمت چپ ساختمان حرم، بنايي با گنبد اورچين )مضّرس( مرتفع ديده 
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مي شــود که شــايد بيانگر وجود مقبره اختصاصي يکي از بزرگان مدفون در اين آستان بوده 

اســت. متصل به ضلع سمت راســت در داخل صحن نيز بنايي دو طبقه با مناره اي در باالي 

آن وجود دارد که به نظر مي رســد نماد مناره تاريخي موســوم به »مئذنة العبد« است که گفته 

مي شــود در سال 767 قمري، به دست مرجان بن عبداهلل، حاکم عراق در دوره سلطان اويس 

جاليري، ســاخته شده بوده که در سال 1354 قمري به دستور ياسين الهاشمي، نخست وزير 

وقت عراق، تخريب شد. )الکليدار، 1389، ص318 و 320( همچنين در نگاره آستان حسيني، 

در ميــان هر يک از اضالع صحن، چهار دروازه مرتفع وجود دارد که از وجوه اختالف آن با 

نگاره آستان علوي است.

در نگاره آســتان امــام علي7، به  جز صحن اصلي، صحن کوچک تري نيز در ســمت 

پايين وجود دارد که در حد فاصل دو صحن، بنايي هشــت ضلعي با يک گنبد و مناره و نيز 

ســه دروازه به چشم مي خورد. برخالف نگاره آستان امام حسين7 که چهار دروازه در ميان 

هــر ضلع بنا وجود دارد، در اينجــا دروازه اي کوچک در ضلع فوقاني بنا، دروازه مرتفعي در 

سمت پايين ضلع سمت چپ بنا و مقابل آن طاقگاني با چهار طاق در ضلع سمت راست، و 

دروازه اي نيز در ضلع پايين صحن کوچک به چشم مي خورد. همچنين ساختمان اصلي حرم 

داراي چهار مناره مرتفع اســت و گنبدهاي روي حجره هاي گرداگرد صحن نيز در مقايسه با 

گنبدهاي حجره هاي نگاره آستان حسيني، ارتفاع بيشتري دارند؛ اگرچه برخي از حجره ها فاقد 

گنبد هستند.

تصويرپردازي دوم مطراقچي از دو آســتان امام علي7 و امام حسين7، چنان که پيش 

از اين گذشــت، در قالب زيارتگاه هايي مستقل براي شخصيت هاي مدفون در اين دو آستان 

ترسيم شده است؛ بدين ترتيب که يک تصوير به مزار امام حسين7 )برگ 57ر(، و تصوير 

ديگري به مزار علي اکبر و علي اصغر )برگ 58ر(، و سه تصوير نيز به هر يک از زيارتگاه هاي 

امام علي7، حضــرت آدم7 و حضرت نوح7 )برگ هاي 58پ و 59ر( اختصاص يافته 

اســت. با اين حال تصويرپــردازي دوم دو مزار امام علي7 و امام حســين7، تا حدودي 
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منطبق و قابل مقايســه با تصويرپردازي ساختمان اصلي حرم اين دو امام در نگاره هاي تمام 

صفحه آســتان علوي و حسيني اســت؛ چنان که در تصوير مزار امام علي7، همان جزئيات 

معماري ترسيم شده براي ساختمان اصلي حرم در نگاره آستان علوي و نيز بناي هشت ضلعي 

داراي مناره، قابل رؤيت است. در تصوير حرم امام حسين7 نيز افزون بر جزئيات معماري 

ســاختمان حرم، يک گنبد اورچين )مضّرس( و نيز مناره اي که احتمااًل نماد مناره »عبد« بوده 

اســت، متصل به ساختمان حرم، به چشم مي خورد. همچنين، چنان که اشاره شد، در قسمت 

فوقاني نگاره سمت غربي بغداد در کتاب بيان منازل )برگ 48ر(، تصوير زيارتگاهي در کنار 

رود دجله با ســاختماني با دو گنبد در ميان يک صحن مربع با دو دروازه ترســيم شده که به 

نظر مي رسد تصويري از آستان کاظمين باشد؛ چنان که وجود قاب کوچکي در بيرون زيارتگاه 

که درون آن عبارت »امام موسي کاظم«7 نوشته شده، اين گمان را تقويت مي کند. افزون بر 

اين نگاره، در جاي ديگري از کتاب )برگ هاي 52پ و 53ر(، قبور امام کاظم، امام جواد، امام 

هادي و امام عسکري: به صورت زيارتگاه هايي مستقل ترسيم شده است؛ بدين ترتيب که 

زيارتگاه هر کدام از سه امام هفتم، نهم و دهم، به شکل بنايي کوچک با گنبدي بر فراز آن، و 

زيارتگاه امام يازدهم نيز به شکل بنايي با دو گنبد و ساختمان ديگري متصل به آن با گنبدي 

مرتفع تر، نمايش داده شده است.



شماره36،پاييز 1397
147

نگاره 1: آستان امام علي7 در نجف )برگ 46پ(
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نگاره 2: آستان امام حسين7 در کربال )برگ 26پ(
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نگاره 3: حرم امام علي7 و مزار حضرت نوح7 )برگ 85پ(
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نگاره 4: حرم هاي امام جواد، امام هادي و امام عسکري: )برگ 35ر(
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نگاره 5: زيارتگاه هاي ابويوسف، لقمان حکيم و سيد نجم الدين در بغداد 

)برگ 45ر(
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نگاره 6: مقام حضرت مهدي/ و مزار ابوالفضائل )ابن طاووس( و مشهد 

جمجمه در حّله )برگ 65پ(
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