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چکيده
مشــاهد مقّدس امام علي7 و امام حســين7 و ديگر امامان مدفون در عراق، با ساخت 
بناهاي بزرگ بر آنها در سده ســوم و چهارم هجري، رفته رفته مورد توجه و اهتمام روزافزون 
عموم مســلمانان قرار گرفت. در آن دوره، شــهرهاي بغداد و کوفه، دو مبدأ بسيار مهم براي 
سفرهاي حج بود و بسياري از کاروان هايي که از سرزمين هاي شرقي اسالمي همچون ايران، 
خراسان و آسياي ميانه راهي سفر حج مي شدند، در مسير خود از خاک عراق مي گذشتند و گاه 
در مسير، دو حرم مطهر امام علي7 و امام حسين7 را نيز زيارت مي کردند. پژوهش حاضر، 
بر آن است تا به شيوه توصيفي و با استقصاي حداکثري شواهد و مدارک تاريخي شامل متون 
و منابع مکتوب )همچون راهنمانگاري ها و ســفرنامه هاي حج( و اسناد تصويري کهن )نظير 
طومارهاي گواهي نامه حج و طومارهاي زيارتي شيعي(، نشان دهد که زيارت عتبات عاليات، به 
تدريج با سفرهاي حج مسلماناِن شماري از سرزمين هاي اسالمي ارتباط يافته است و بسياري 
از کاروان هاي حج که در مســير خود از عراق عبور مي کردند، به عنوان بخشي از آداب معنوي 
سفر حج، به زيارت مشاهد ائمه: در عراق، به  ويژه دو آستان مقدس علوي و حسيني، تقيد 

داشته اند.
کليدواژه ها: ســفرهاي حج، زيارت، عتبات عاليات، آســتان امام علي7، آســتان امام 

حسين7، عراق.
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سنّت زيارت عتبات عاليات، به عنوان 
بخشي از آداب معنوي سفر حج
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مقدمه

فريضه حج، از ارکان و عبادات اصلي اسالم است و شوق مسلمانان به حجگزاري 
و زيارت حرم پيامبر9، همواره عاملي بوده تا آنان به  رغم دوري راه و سختي هاي 
فراوان آن، رنج سفر را بخرند و از سرزمين هاي دوردست به مقصد حجاز سفر کنند؛ 
ســفري که احتمال وقوع هر حادثه غير مترقبّه اي در آن وجود داشــت و گاه حتي 

بازگشتي براي آن متصّور نبود.

مســلمانان، مسيرهاي جغرافيايي متفاوتي را براي سفر حج طي مي کردند؛ اما از 
مســيرهاي اصلي و بسيار رايج، مسير عراق بود که به ويژه از دوره خالفت عباسي 
)132-656ق(، با انتقال مرکز خالفت به بغداد، بيشتر مورد استفاده کاروان هاي حج 
عراق و ايران و ديگر ســرزمين هاي شرقي خالفت اسالمي قرار داشت. مبدأ اصلي 
اين مسير، کوفه بود و معموالً کاروان هاي حج از شهرهاي مختلف، با تجمع در اين 
شهر، سفر را ادامه مي دادند و با گذر از مسير جبل )حائل امروزي( و باديه عربستان، 

خود را به حرمين شريفين مي رساندند )جعفريان، 1389، ص13-11(.

همچنين حجگزاران و کاروان هاي حج ديگر ســرزمين هاي اســالمي همچون 
اندلس، مغرب، شــمال افريقا، مصر، شــام و آناتولي از مسيرهاي ديگري استفاده 
مي کردند و در دوره هاي متأخر نيز مسيرهاي دريايي از شبه قاره هند و قلمرو عثماني، 
رواج چشمگيري يافت. در دوره هاي تاريخي مختلف، بسياري از حجگزاراني که 
مسير شــام را براي رفت يا بازگشت خود به حجاز برمي گزيدند، عالقه مند بودند 
تا مســجداالقصي در بيت المقدس را که از سال هاي نخست ورود مسلمانان به اين 

منطقه به مکاني مقدس براي آنان تبديل شده بود، زيارت کنند.

در عــراق هم با ســاخت بناهايي بر قبــور مطّهر ائمه اهل بيت: و توســعه 
چشــمگير آنها در دوره هاي بعدي، اين قبور رفته رفته به زيارتگاه هاي مهمي براي 
عموم مسلمانان تبديل شد و از آنجا که شهرهايي همچون بغداد، کوفه و کربال در 
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مســير کاروان هاي حج يا نزديک آن قرار داشته اند، مشاهد مقّدسه ائمه: در اين 
شهرها، که معموالً آنها را با عنوان »عتبات عاليات« مي شناسيم، از مقصدهاي زيارتي 

حجگزاران مسلمان بوده اند.

در اين مقاله کوشيده ايم تا با استناد به شواهد و مدارک تاريخي متعدد، به اثبات 
اين فرضيه بپردازيم که زيارت مشــاهد امامان شيعه: در عراق، به ويژه دو آستان 
مقدس علوي و حسيني، به مرور زمان به يکي از آداب معنوي سفر حج تبديل شده 
بود و کاروان هاي حجگزاري که در مسير سفر حج خود از عراق عبور مي کردند، به 

زيارت اين مشاهد مقّدسه، اهتمام و تقيد داشته اند.

سيِراجماليساختوتوسعهدوآستانعلويوحسينيدرسدههاينخستين

قبور مطّهر امامان شيعه: در عراق، اگرچه از همان ابتدا مورد توجه و زيارتگاه 
شيعيان بود؛ بعدها با ساخت گنبدها و بناهايي بر فراز آنها، که دست کم از نيمه هاي 
سده ســوم آغاز شد و در ســده هاي بعدي به طور مکرر توسعه يافت، به تدريج 
به صورت ســاختمان ها و مجموعه هاي معماري بزرگ و شــاخصي درآمدند و به 
موازات اين توســعه ها، به مقاصد زيارتي مهّمي، نه فقط براي شيعيان دوازده امامي؛ 

بلکه براي پيروان ديگر فِرق و مذاهب اسالمي تبديل شدند.

در خصوص قبر مطّهر امير مؤمنان علي7 در نجف اشرف، بايد گفت در برخي 
منابع شيعِي متعلق به سده هاي مياني، روايتي مبني بر ساخت گنبد کوچکي براي آن 
به دســتور هارون الرشيد )خالفت: 170-193ق( گزارش شده )ر.ک: ابن طاووس، 
2010م، ص273-274( و گاه حتي نخســتين گنبد آرامگاهي ساخته شده در اسالم 
نيز به  شــمار آمده است؛ اما درباره اعتبار و اصالت تاريخي اين گزارش، به داليلي 
همچون اشــاره نشدن به آن در هيچ يک از منابع تاريخي کهن و متقّدم و همچنين 

ساختار داستاني آن، ترديد وجود دارد.

 کهن تريــن گــزارش تاريخي درباره ســاخت گنبد براي قبــور امام علي7 و 
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امام حســين7، گزارش ابواسحاق صابي )د 313ق( است که از ساخت بنا بر فراز 
اين دو قبر به دســتور محمد بن زيد داعي علوي )مقتــول در 287ق(، از علويان 
طبرستان، خبر داده و آن را نخســتين بناي ساخته شده بر اين قبور دانسته )صابئ، 
1977م، ص46-47(. هميــن گزارش در برخي منابع بعــدي نيز بازتاب يافته )از 

جمله: خوارزمي، 1418ق، ج2، ص54(.

ابن حوقل، از ســاخت يا توســعه بارگاه علوي به دست ابوالهيجاء عبداهلل بن 
حمدان، حاکم شيعه موصل ]در حد فاصل سال هاي 293-301ق[ خبر داده است 
)ابن حوقل، 1938م، ج1، ص240(. منابع بعدي نيز از ساخت بارگاه امام علي7 
به دســتور عضدالدوله ديلمي )حکومت: 338-372ق( خبر داده اند )مســتوفي، 
1378، ص32؛ ديلمي، 1429ق، ص387( که مي تواند تکميل ســاخت يا توسعه 

بناي قبلي باشد.

ابن حوقل در نيمه ســده چهارم، آســتان علوي را داراي گنبدي بزرگ و مرتفع 
و حصاري مســتحکم با چندين در، که با حصيرهاي نفيس فرش، و با پارچه هاي 
نفيس پوشيده شــده بود، توصيف کرده است )ابن حوقل، 1938م، ج1، ص240(. 
اندرســباني، عالم معتزلي اهل خوارزم، در سده ششم هجري نيز در کتاب االربعيِن 
خود، به زيارت آســتان علوي اشــاره مي کند و آن را به بارگاه سلطاِن باعظمتي که 
شرق و غرب را در تصرف دارد، تشبيه کرده است که در چشم مردمان، گرامي تر از 
اين مشهد نيست و ازدحام مردم براي زيارت آن، با ازدحام آنان براي زيارت تربت 

رسول خدا9 برابري مي کند )انصاري، 1395(.

درباره تاريخ ســاخت بناي اوليه بارگاه امام حســين7، اطالع دقيقي در دست 
نيســت و به نظر مي رسد آنچه برخي متأخران درباره ساخت تربت يا گنبدي براي 
قبر مطهر به دست قبيله بني اسد يا مختار ثقفي گفته اند )الکليدار، 1389، ص208(، 
فاقد اعتبار تاريخي اســت. بااين حال، دور از ذهن نيست که دست کم از سده دوم 



تم
ش

ه ه
مار

ش

79 

رت
زيا

ج و 
 ح

مه
شنا

وه
پژ

13
98

ن  
ستا

 زم
ز و

ايي
پ

هجري، وجود ســقيفه )سايبان( يا بناي کوچکي بر قبر شريف وجود داشته است، 
چنان که از روايتي از امام صادق7 درباره چگونگي زيارت امام حسين7 برمي آيد 

)ابن قولويه، 1375، ص256(.

به هرحال، چنان که اشــاره شد، نخســتين گزارش تاريخي در اين باره، گزارش 
ابواســحاق صابي مبني بر ســاخت گنبد براي قبر شريف به دستور محمد بن زيد 
داعي علوي است )صابئ، 1977م، ص46-47(. منابع بعدي نيز از ساخت ساختمان 
زيارتگاه به دســتور عضدالدوله ديلمي ســخن گفته اند )خوارزمي، 1418ق، ج2، 
ص54؛ مستوفي، 1378، ص32(. ابن حوقل نيز در نيمه سده چهارم، از اين آستان 

به »مشهد عظيم« تعبير کرده است )ابن حوقل، 1938م، ج1، ص240(.

بنابراين، شــواهد تاريخي بيانگر آن است که دو آستان علوي و حسيني8، در 
آغاز سده پنجم به دو مقصد زيارتي بزرگ و معتبر براي عموم مسلمانان تبديل شده 
بود؛ تا جايي که امرا و پادشــاهان و گاه حتي خلفاي عباســي نيز به زيارت اين دو 
آستان اهتمام داشتند.1 همچنين از ســده هاي سوم و چهارم، گزارش هاي تاريخي 
متعددي از انتقال جنازه بســياري از رجال علمي برجسته، دولتمردان و حتي امرا و 

پادشاهان از مناطق ديگر به اين دو آستان مقدس وجود دارد.2

1. براي نمونه، ابوکاليجار مرزبان بن سلطان الدوله بويهي )حکومت: 415-440ق(، سال 436 قمري دو آستان مقدس 
علوي و حسيني را زيارت کرده است )ابن اثير، 1979م، ج9، ص525(. ملکشاه سلجوقي )حکومت: 465-485ق( 
به همراه وزيرش نظام الملک )مقتول در 485ق(، ســال 479 قمري به زيارت آستان حسيني مشّرف شده است 
)سبط ابن جوزي، 2013م، ج19، ص407(. خليفه عباسي مستنصر باهلل )خالفت: 623-640ق( نيز به زيارت دو 

آستان علوي و حسيني مي رفته است )همو، ج22، ص376(.
2. از ميان گزارش هاي تاريخي فراوان در اين باره، صرفًا براي مثال اشــاره مي شود به انتقال جنازه و دفن عضدالدوله 
ديلمي )د 373ق( )ابن جوزي، 1992م، ج14، ص300(، بدر بن حسنويه )مقتول در 405ق( )ابن اثير، 1979م، 
ج9، ص248( و بدرالدين لؤلؤ )د 657ق( حاکم موصل )ابن دقماق، 1999م، ص257( در آســتان امام علي7 يا 
انتقــال جنازه و دفن ابوالعباس ُضّبــي )د 398ق( وزير فخرالدوله ديلمي )ابن جوزي، 1992م، ج15، ص398( و 
مجدالملک براوستاني )مقتول در 492ق( وزير برکيارق سلجوقي )رازي قزويني، 1391، ص92 و 236( در آستان 

امام حسين7.
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زيارتدوآستانعلويوحسينيدرآينهلطائفاالذکارابنمازه

ّفار، تأليف شمس الدين محمد بن عمر بخاري حنفي،  لطائف االذکار للُحّضار والسُّ
معروف به ابن مازه )مقتول در 566ق( را مي توان کهن ترين متن فارســِي مستقل و 
شناخته شده در موضوع حج و حرمين شريفين دانست. مؤلف از رجال خاندان »ابن 
مازه« است که شــماري از اعضاي آن، رؤسا و فقهاي بخارا در سده ششم هجري 
بوده اند. او اين کتاب را پس از ســفر حجش در 552 قمري، به درخواست مادرش 

که گويا از سادات علوي بوده، نگاشته است )ابن مازه، 1392، ص62(.

ابــن مــازه در مقدمه کتاب، موضــوع آن را »بيان مذهب ســنّت و جماعت و 
کيفيت اوراد و وضو و صلوات و بعضي احکام آن و باز نمودن احکام مناســک و 
چگونگي شــرايط زيارت و اِعالم کردن از تربت هر بزرگي از قبة االسالم بخارا تا 
به مدينة الســالم« دانسته است )همانجا(؛ چنان که در اين مقدمه اشاره مي کند بخش 
عمده اي از محتواي کتاب، به شــرح زيارتگاه هاي واقع در طول مسير سفر حج، و 

همچنين بخش قابل توجهي به آداب و مناسک حج اختصاص دارد. 

بر اين اساس، مي توان موضوع لطائف االذکار را در درجه نخست، راهنمانگاري 
حج دانست که مؤلف، آن را به مشابه راهنمايي مختصر، اما نسبتاً جامع براي سفر 
حج نگاشته و در عين حال، از آداب اين سفر معنوي، از آغاز تا پايان آن، همراه با 
معرفي تربت هاي اوليا و ائمه دين در طول مســير، و مناسک حج و اماکن زيارتي 

حرمين شريفين، شرحي به دست داده است.

ابن مازه در بخش ســوم کتاب، ضمن معرفي مهم تريــن زيارتگاه هاي موجود 
در شــهرهاي اصلي واقع در مســيرش همچون بخارا، مرو، نيشــابور، شهرري و 
بغداد، معموالً زندگي نامه مختصري از علما و مشــايخ داراي زيارتگاه يا مدفون در 
گورستان هاي اين شهرها نيز به دست داده است. اين امر مي تواند شاهدي باشد بر 
آنکه زيارت مشاهد و قبور اوليا و مشايخ دين در شهرهاي واقع در مسيرهاي حج، 
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در آن زمان به سنّتي در راستاي آداب معنوي سفر حج تبديل شده بود.

ابن مــازه از »تربِت مبارک« امير مؤمنان علي7 در کوفه و »تربِت با ضياء« امام 
حســين7 در کربال نيز ياد کرده. او مزار امام علي7 را مســجدي »بس با راحت 
و آراســته« توصيف کرده. گفتني است با اينکه اهل ســنت درباره محل دفن امير 
مؤمنان7 اتفاق نظر نداشــته و اقوال ديگري مطــرح کرده اند، ابن مازه در توجيه 

زيارت آستان مقدس علوي نوشته است:
در کتب آورده اند که بسيار بزرگان، برآن اند که قالب عزيز او در همان مشهد 
است، و دوستي و بزرگي، از يکي از بزرگان بغداد نقل مي کرد که گفت هيچ 
فرزند نباشد که تربت پدر خويش نيابد و از بعد اميرالمؤمنين علي ـ رضي اهلل 
عنه و عن اوالده ـ جمله فرزندان و اهل بيت به زيارت پدر و جّد خويش اينجا 
آمده اند؛ و اگر در آن مشهد نباشد، چون به نياز و صدق زيارت کنند، به مقصود 

برسند )همان، 1392، ص156(.

ابن مازه درباره امام حســين7 گفته اســت که »منقبت او را نهايت نيســت، و 
بس بود کي اين شــوق و بزرگواري کي پاره اي باشد از جگر مصطفي«؛ و زيارت 
آن حضرت را »اميدوارترين زيارت در اين راه« دانســته است. او آستان حسيني را 
»مشــهدي عظيم با نور و آراســته« توصيف، و به محل شهيد شدن امام7 و ديگر 
فرزندان و شهداي کربال و مزار حضرت عباس7 اشاره کرده است که: »اميد است 
کي حّق ـ ســبحانه و تعالي ـ آنجا دعا را رد نکند، و از دوزخ و نفس اّماره آزادي 

کرامت فرمايد« )همان، 1392، ص157(.

زيارتعتباتعالياتدرسفرهايحجدورههايبعدي

در ســده هاي بعدي، رجال و عالمان ديني ديگري، به ويژه از ناحيه خراســان 
مي شناسيم که در مسير سفر حجشــان، دو مشهد علوي و حسيني و مزارات ائمه 
مذاهب و مشــايخ صوفيه را در بغداد زيارت کرده اند. يک نکته درباره شماري از 
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اين عالمان، آن است که آنها زيارت عتبات را گاه صرفاً در مسير رفت )يا بالعکس( 
انجام مي داده اند و براي بازگشــت )يا بالعکس(، مسير شام را با گذر از شهرهايي 
همچون بيت المقدس، دمشق و حلب انتخاب مي کردند تا به اين صورت، به سنّت 
زيارت مسجداالقصي عمل کرده و درعين حال، از مراکز علمي شهرهاي شام بازديد، 

و با علماي ساکن آنها ديدار کرده باشند.

از ميان اين شخصيت ها مي توان به خواجه محمدپارسا )د 822ق(، صوفي مشهور 
نقشبندي، اشاره کرد. او در رساله مزاراتش، به معرفي مختصر زيارتگاه هاي مشهور 
شهرهاي مهم شــام و عراق شامل بيت المقدس، الخليل، دمشق و بغداد پرداخته و 
ضمن آن، به مشاهد ائمه شيعه يعني امام موسي و جواد:، مشهد امير المؤمنين7 

و »دشت کربال« اشاره کرده است )پارسا، 2011م، ص166-165(.

نکته اي مهم درباره اين رســاله، آن است که خواجه پارسا در پايان رساله، آداب 
بازگشــت و ختم ســفر حج را ذکر کرده و به حجگزاران توصيه کرده است که در 
زمان گذشــتن از اين شهرها، اين مزارات را زيارت کنند؛ »زيرا که اين بالد، اعظِم 
بالد و اين مزارات، اشرِف مزارات است« )همانجا(. اين امر نشان مي دهد، چنان که 
در لطائف االذکارِ ابن مازه شاهد بوده ايم، سنّت زيارت قبور ائمه و مشايخ دين، در 

راستاي آداب سفر حج مطرح شده است.

شخصيت برجسته ديگر، نورالدين عبدالرحمان جامي )د 898ق(، اديب و سراينده 
مشهور فارسي زبان است که همچون خواجه پارسا، از مشايخ طريقت نقشبنديه بوده. 
جامي در مســير ســفر حجش در 877 قمري، چهار ماه در بغداد اقامت کرد و به 
زيارت دو مشــهد مقدس علوي و حسيني مشّرف شد و قصيده هايي در مدح اين 
دو بارگاه سرود. او پس از اداي فريضه حج، مسير شام را براي بازگشت به وطنش 
هرات برگزيد )براي آگاهي بيشتر درباره سفر حج جامي ر.ک: موسوي مقدم تربتي، 

1393، ص160-146(.
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از دوره قاجار، سفرنامه هاي حِج فارسي فراواني از نويسندگان ايراني، که بيشتر 
از رجال و دولتمردان و بعضاً نيز از اهل علم و فضل بودند، باقي مانده اســت که 
شماري از آنها در مسير رفت يا بازگشتشان عتبات عاليات عراق را زيارت کرده اند.1 
از همين دوره، سفرنامه هاي فارسي ديگري از حجگزاراِن عمدتاً شيعه هندي وجود 
دارد که با وجود دوري راه، از مســير دريايي خود را به بصره رســانده و از آنجا به 

زيارت عتبات عاليات رفته اند.2

بااين حال، شايد نتوان زيارت همه اين نويسندگان را مشمول چنين سنّتي دانست؛ 
زيرا به  نظر مي رسد تصميم به زيارت عتبات براي اين نويسندگان، تا حدود زيادي بر 
مبناي تصميم شخصي آنان بوده است؛ نه بر اساس سنّتي که کاروان هاي حج مقيد به 
اداي آن باشند. زيرا به  طور کلي در اين دوره، ايرانيان و گاه شيعيان هندي، تعامالت 
علمي، فرهنگي و اجتماعي گسترده اي با عتبات داشته اند و سفرهاي فراواني، صرفًا 
به قصد زيارت عتبات و بدون انجام سفر حج داشته اند. وجود سفرنامه هاي فراوان 
ديگري که نويسندگان آنها، مسيرهاي ديگري را ـ بدون زيارت عتبات ـ براي سفر 

حجشان برگزيده اند، مي تواند مؤيد اين مدعا باشد.3

با اين همه، به نظر مي رسد ســنّت زيارت عتبات عاليات در راستاي سفر حج، 

1. از سفرنامه هاي ايرانياني که نويسندگان آنها در مسير سفر حجشان، به زيارت عتبات عاليات عراق مشّرف شده اند، 
مي توان از سفرنامه مکه سيف الدوله )سال 1279ق(، سفرنامه مکه عصمت السلطنه )سال 1297ق(، سفرنامه حج 
محمدابراهيم مشــتري طوسي )سال 1297ق(، سفرنامه مکه ميرزاعبدالحسين خان افشار رومي )سال 1299ق(، 
سفرنامه مکه مالابراهيم کازروني )سال 1315ق(، مسالک السالکين اثر کيکاووس ميرزا، و سفرنامه حج و عتبات 

سيدمحمدحسين تقوي قزويني نام برد.
2. از نمونه هاي ســفرنامه هاي فارسي شيعيان هندي، مي توان به روزنامچه سفر هند اثر فيروز علي حيدرآبادي )سال 
1279-1280ق( و منازل قمريه في سوانح سفريه اثر علي حسين بن سيد خيرات علي )سال 1289ق( اشاره کرد.

3. از نمونه هاي مهم اين ســفرنامه ها مي توان از ســفرنامه حج منصور )ســال 1285-1286(، هداية الحجاج اثر 
ســيدمحمدرضا طباطبايي تبريزي )سال 1296ق(، سفرنامه مکه حسام السلطنه )سال 1297ق(، سفرنامه مکه 
محمدحســين فراهاني )سال 1302ق( و تحفة الحرمين اثر معصوم عليشاه نايب الصدر شيرازي )سال 1305ق( 

ياد کرد.
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تا دوره متأخري براي کاروان هاي حجگزار ســرزمين هاي اسالمي ديگري، به ويژه 
زائران ناحيه خراســان بزرگ و ماوراءالنهر، همچنان ادامه داشته است. براي نمونه، 
از متون مهمي که اين امر را نشــان مي دهد، بايد به حج نامه منظوم، سرودة شاعري 
نقشبندي از اهالي سمرقند به نام اهلل يار صوفي )د 1133ق( اشاره کرد که در منظومه 
کوتاهش، به شرح و معرفي بسيار مختصر آداب حج و اماکن حرمين پرداخته است.

نکته اي مهم درباره اين متن، آن است که سراينده در پايان منظومه اش، حجگزارِ 
مخاطب را به زيارت تربت امام حســين7 در کربال در مســير بازگشت از مدينه 

منوره توصيه کرده؛ چنان که در بخشي از آن سروده )جعفريان، 1394، ص146(:
شايد که وقت رجعت خود کربال رويوقتي که از مدينه بگردي به صد الم

با خاک او به آه و فغــان و بُکا رويآنجا حسين نام يکي شاه زاده است

از متون متأخر نيز ســفرنامه بسيار مهمي که مي تواند بر استمرار سنّت مورد نظر 
ما داللت داشــته باشد، سفرنامه مالرحمت اهلل بن مال عاشور بخارائي )د 1311ق(، 
موسوم به غرايب الخبر في عجايب السفر است.1 چنان که از متن سفرنامه برمي آيد، 
مؤلْف از عالمان ديني بخارا و نزديک به امير اين شــهر اســت که اگرچه بر عقيده 
اهل سنّت بوده، عالقه فراواني به اهل بيت: داشته و چهره متعّصبي از خود نشان 

نداده است.

ســفر حج مالرحمت اهلل بخارائي در 1303 قمري آغاز شده و يک سال بعد به 
پايان رســيده. مسير ســفر وي به اين صورت بوده که از بخارا به مشهد، و پس از 
زيارت حضرت امام رضا7، به عشــق آباد رفته و بــا گذر از درياي خزر به باکو، 
و از آنجا به اســتانبول، و از مســير دريايي به اسکندريه، و از آنجا به بندر جّده در 
ساحل حجاز رفته و پس از اداي فريضه حج نيز به مدينه، و از آنجا از راه جبل به 

1 متن کامل اين ســفرنامه، به تصحيح استاد رسول جعفريان منتشر شده اســت. ر.ک: بخارايي، »غرايب الخبر في 
عجايب السفر«، سفرنامه هاي حج قاجاري )پنجاه سفرنامه(، به کوشش رسول جعفريان، ج4، ص1037-895.
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عراق رفته و به زيارت همه عتبات عاليات مشّرف شده است )بخارائي، 1389، ج4، 
ص898-897(.

نکته قابل توجه در اين باره، آن است که مؤلف در مسير بازگشتش، با اينکه ابتدا 
از نزديکي نجف عبور کرده، چنان که خود نوشــته، »از جهت تنگي فرصِت زيارت 
اربعين حضرت سيدالشــهداء«، به نجف فرود نيامده، راه خود را به کربال ادامه داده 
و در هيجدهم ماه صفر وارد اين شــهر شده است )همان، 1389، ص981(. سپس 
در 28 صفر به زيارت حرم امام علي7 در نجف مشــرف شده و از آنجا به بغداد 
رفته و آستان امامين کاظمين8 و مزارات مشايخ بغداد همچون عبدالقادر گيالني 
و ابوحنيفه را زيارت کرده و در پايان نيز به زيارت آستان سامرا مشّرف شده است 

)همان، 1389، ص999-990(.

نکته مهم و قابل توجه ديگر، آن اســت که مؤلف در سفرنامه اش اشاره کرده که 
در زمان رسيدن به منزلگاهي نزديک نجف اشرف، يکي از سادات نجف با اشخاص 
ديگري به اســتقبال حجاج آمدند و نامه هايي را که از بخارا برايشان رسيده بود، به 
آنها تحويل دادند که در اين نامه ها، سالمت پادشاه بخارا و آبادي مملکت به اطالع 
حجگزاران رســيده بود و باعث خرســندي و خاطر جمعي شان شده بود )همان، 

1389، ص981(.

به باور نگارنده، اين نکته بسيار مهم، مي تواند داللت داشته باشد بر آنکه بازگشت 
کاروان هاي حجگزار از بخارا و شــايد شهرهاي ديگر آسياي ميانه به عراق و ورود 
آنان به نجف، بر اساس سنّت ثابت و مستمري انجام مي شده است؛ چنان که نامه ها 
از بخارا به اشخاص معيني در نجف مي رسيده تا آنان به دست همشهريان حجگزار 
خود برسانند و بر اين اساس، مي توان گفت که رسم و سنّت زيارت عتبات عاليات، 
از ديربــاز تا دوره متأخر، به ويژه ميان کاروان هاي حجگزار منطقه آســياي ميانه و 

شهرهاي آن همچون بخارا و سمرقند، ادامه يافته بود.
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اسنادخطيمصّور)طومارهايزيارتي(

افزون بر متون مکتوب، نمونه هايي از اســناد خطي تصويري مرتبط با سفرهاي 
حج وجود دارد که در آنها تصاوير دو آستان علوي و حسيني و گاه ديگر عتبات و 
زيارتگاه هاي مهم عراق، کنار تصاوير مسجدالحرام و مسجدالنبي و گاه ديگر اماکن 
مقدس حرمين شــريفين ترسيم شده است. اين اسناد، بيشتر طومارهاي گواهي نامه 

حج يا طومارهاي زيارتي و گاه حتي پوسترهاي زيارتي را شامل مي شود.

طومار گواهي نامه حج، سندي قانوني بود که در گذشته با هدف تصديق و گواهي 
حجگزاري و اداي مناســک مختلف حج و عمره و اعمال آن براي برخي اشخاص 
تهيه و صادر مي شد. اين گواهي نامه ها بيشتر به شکل طومارهايي حاوي نقاشي ها و 
نگاره هايي از مساجد و اماکن مقدس حرمين شريفين و گاه ديگر مکان هاي مقدس 
بودند. البته بعدها شــماري از اين طومارها به شکل تک برگ هاي خطي و در دوره 

متأخر نيز به شکل برگه هاي چاپي، براي عرضه عمومي تر تهيه مي شدند.

قديمي ترين نمونه هاي شناخته شــده و باقي مانده از طومارهاي گواهي نامه حج، 
امروزه در موزه »هنر ترک و اســالم« در استانبول نگهداري مي شود. اين طومارها 
ميان مجموعه اي از آثار قديمي، در 1893 ميالدي در جريان بازسازي مسجد اموي 
دمشــق و پس از آتش سوزي ويرانگر آن، شناســايي و سپس به استانبول فرستاده 
شــدند. قدمت آنها به دوره هاي ســلجوقي، ايوبي و مملوکي باز مي گردد و تاريخ 

قديمي ترين آنها 476 قمري، و جديدترين آنها 710 قمري است.

اما از ميان اين طومارها، قديمي ترين نمونه مصّور، قطعه اي اســت مربوط به 589 
قمري و بيشتر نمونه هاي تاريخ دار ديگر نيز مربوط به پس از سال 608 قمري و متعلق 
به دوره خالفت الناصر لدين اهلل عباســي )حکومت: 575-622ق( است. اماکني که 
تصاوير آنها در بيشتر طومارهاي موجود ترسيم شده اند، عبارت اند از: مسجدالحرام، 
مسجدالنبي، مشاعر مقّدسه مکه )شامل عرفات، مزدلفه و منا( و همچنين مسجداالقصي 
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.)Aksoy and Milstein, 2000, p.101-134 :در بيت المقدس )براي اطالع تفصيلي ر.ک

نکتــه مهم درباره طومارهاي مصّور موجود در موزه هنر ترک و اســالم، وجود 
تصوير مسجداالقصي است که با سنّت زيارت اين مسجد براي حجگزاران مسلمان 
ارتباط دارد و وجود چنين ســنّتي را به عنوان بخشــي از آداب ســفر حج براي 

کاروان هايي که از مسير شام راهي حرمين شريفين مي شدند، نشان مي دهد.

اما طومار زيارتي بسيار مهّم در ارتباط با موضوع اين مقاله، نمونه موجود در موزه 
»هنر اسالمي« دوحه قطر است که از دوره تيموري، به تاريخ 21 محّرم 837 قمري 
و متعلق به شخصي به نام سيديوسف بن سيد شهاب الدين ماوراءالنهري است. وي 
اين طومار را به عنوان گواهي نامه حجگزاري اش و زيارت حرم هاي مقدس فراهم 

.)Chekhab-Abudaya, 2016, p.345-407 :آورده است )براي اطالع تفصيلي ر.ک

از متن طومار، برداشــت مي شود که صاحب آن، درويشي از ماوراءالنهر و پيرو 
اهل سنّت، اما با گرايش هاي شيعي و عالقه مند به دوازده  امام بوده که در آن دوره، 
اين نوِع گرايش رواج فراواني در ايران و خراسان داشته است )براي آگاهي اجمالي 
در اين باره ر.ک: جعفريان، 1388، ص840-850(؛ چنان که در حواشي طومار، هم 
اســامي خلفاي راشدين و هم اسامي دوازده امام و همچنين تکرار دو نام »محمدـ  

علي« به چشم مي خورد.

همچنين در متن طومار آمده اســت که سيديوسف ماوراءالنهري، »زيارت چهار 
حرم و دو مشــهد را دريافته« اســت. بر مبناي همين تعبير، در اين طومار شــش 
مکان مقدس تصويرپردازي شده اند که به ترتيب عبارت اند از: مسجدالحرام در مکه 
مکّرمه )به انضمام »مسعي«(، مسجدالنبي در مدينه منّوره، حرم حضرت ابراهيم7 
در شهر الخليل، مسجداالقصي در بيت المقدس، مشهد امير المؤمنين7 در نجف و 

مشهد امام حسين7 در کربال.

درواقع، همان گونه که وجود تصوير مسجداالقصي در نمونه هاي کهن طومارهاي 
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گواهي نامه حج در موزه هنر ترک و اســالم، ارتباط زيارت اين مســجد مقّدس با 
سفرهاي حج مسلمانان مناطق ديگر را نشان مي دهد و همچنين تصوير اين مسجد 
و تصوير حرم ابراهيم خليل7 در طومار موزه قطر نيز ترســيم شده است، وجود 
تصاوير دو مشــهد علوي و حســيني در همين طومار، به وضوح بر ارتباط سنّت 
زيارت اين دو آستان مقدس با سفرهاي حج حاجيان خراسان و ماوراءالنهر داللت 

دارد.

از دوره هاي متأخر، نمونه هايي کاماًل شيعي از طومارهاي زيارتي مصّور مي شناسيم 
که اگرچه به  طور کلي برگرفته از طومارهاي گواهي نامه حج اســت، براي گواهي 
حجگزاري شــخص خاصي صادر نشده و نشــان دهنده سفر ديني و معنوي حج، 
همراه با زيارت مهم ترين بارگاه ها و زيارتگاه هاي شيعه است و سيري از مقصدهاي 
زيارتي اين سفر را به تصوير کشيده که گاه از مشهد مقدس تا مکه مکرمه را شامل 

مي شود.

ازايــن رو، در چنين طومارهايي، کنار تصاوير مهم تريــن اماکن مقدس حرمين 
همچون مسجدالحرام و مسجدالنبي و گنبد ائمه بقيع، تصاوير عتبات عاليات عراق 
و شمار ديگري از مهم ترين زيارتگاه هاي شيعي همچون مسجد کوفه، مزار حضرت 
عبــاس7، مزار طفالن مســلم، مزار حضرت معصومــه3 در قم، مزار حضرت 
عبدالعظيم و در پايان نيز قدمگاه امام رضا7 در نيشابور و آستان مقدس رضوي در 

مشهد نيز ترسيم شده است.

از قديمي ترين نمونه هاي شناخته شــده طومارهاي زيارتي مصّور شيعي، طومار 
موســوم به »نيبور« است که قدمت آن به حدود سال 1178-1179 هجري / 1765 
ميالدي مي رسد و آن را جهانگرد مشهور دانمارکي، کارستن نيبور،1 در کربال يافته 
و به سرزمين خود برده اســت و امروزه در موزه ملي دانمارک نگهداري مي شود. 

1. Carsten Niebuhr.
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درازاي طومار، 192 ســانتي متر و عرض آن، 22 ســانتي متر اســت؛ اما در سه پاره 
نامساوي )حدود 57/7+56/7+77/5 سانتي متر( بريده شده است )مارزولف، 1392، 

ص48-47(.

تصاويــر زيارتگاه ها در ايــن طومار، از کوه صفا و مروه و مســجدالحرام آغاز 
مي شود و به بارگاه امام رضا7 در مشهد ختم مي شود. حد فاصل آنها نيز تصاوير 
مهم ترين زيارتگاه هاي شيعي عراق شامل حرم امام علي7، مسجد کوفه، حرم امام 
حسين7، حرم حضرت عباس7، مزار حّر رياحي، مزار طفالن مسلم، حرم امامين 
کاظمين:، حرم امامين عســکريين: و سرداب غيبت امام زمان] در سامرا به 

تصوير کشيده شده است.

امــا نمونه متأخرتر و بســيار مهم ديگر، طومار زيارتي چاپ ســنگي موجود 
در مجموعه اي شــخصي در کي لوآ1 در جزاير هاوايي اســت که به طول 194 و 
عرض بيســت سانتي متر، در ســال 1972 ميالدي در کرمان شناسايي شده است. 
اين طومار مانند نمونه قبلي، ســير زيارتي اماکن مقدس شيعي را در سفر حج، از 
مشــهد مقدس تا مکه مکرمه، به تصوير کشيده و تصاوير عتبات عاليات عراق و 
مزارات شيعي مهم آن را نيز دربر دارد )براي آگاهي تفصيلي ر.ک: همان، 1392، 

ص22ـ55(.

به نظر مي رســد اســناد تصويري  اي همچون طومارهاي گواهي نامه هاي حج و 
طومارهاي زيارتي شيعي، که افزون بر تصاوير اماکن مقدس حرمين، تصاوير عتبات 
عاليات به ويژه حرم امام علي7 و امام حســين7 را نيز در بر دارند و دســت کم 
از ســده نهم هجري، چندين نمونه مهم از آنها شناخته شده اند، مي تواند کنار متون 
تاريخي مکتوب، به عنوان شــواهد مهمي براي پيوستگي زيارت عتبات عاليات با 

سفرهاي حج، تفسير و در نظر گرفته شوند.

1. Kailua.
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طوافدادنجنازههايانتقاليبهحرميندرمشهدين

در منابع تاريخــي، گاه گزارش هاي مهمي از انتقال جنازه هاي برخي حاکمان و 
دولتمردان براي دفن در حرمين شــريفين گزارش شده است که اين جنازه ها را در 
ميانه راه، در »مشهدين« يعني دو مشهد مقدس امام علي7 و امام حسين7 طواف 
داده اند. مهم ترين آنها، گزارش انتقال جنازه جمال الدين اصفهاني، معروف به »وزيِر 

جواد« )د 559ق(، وزير برجسته و مشهور دوره آل زنگي موصل است.1

جواد اصفهاني از دولتمردانــي بود که در زمان حياتش کارهاي خير و خدمات 
عمراني فراواني در حرمين شــريفين صــورت داده و در مقابل مقبره پيامبر9 در 
مدينه، رباط و مقبره اي اختصاصي براي خود ساخته بود. پس از درگذشتش، وي را 
نزديک قبر »فتح کاري«، از صوفيان سده هاي اوليه اسالمي، به خاک سپردند و پس 
از يک سال، در 560 قمري، بنا بر وصيتش جنازه اش را به مدينه انتقال دادند و در 

مقبره اختصاصي اش دفن کردند )ابن اثير، 1979م، ج11، ص307-306(.

مورخان گزارش داده اند که در مســير انتقال جنازه جواد اصفهاني به حرمين، که 
با آداب ديني و تشريفات فراوان برگزار شد، تابوت وي را در »مشهدين« يعني دو 
مشهد امام علي7 و امام حسين7 در کوفه )نجف( و حائر )کربال( طواف دادند. 
پس از ورود آن به حجاز نيز آن را باالي کوه عرفات و ســپس به منا و مکه بردند 
)ســبط ابن جوزي، 1907م، ص155؛ همو، 2013م، ج21، ص50؛ فاسي، 1986م، 
ج2، ص215-216( و چند بار گرد کعبه طواف دادند و سپس به مدينه منتقل کردند 

)ابن خّلکان، بي تا، ج5، ص145(.

شــاهد ديگر در اين باره، گزارش انتقال جنازه مظّفرالدين کوکبري )د 630ق(ـ  
حاکم شــهر اِربل )اَربيل امروزي در کردســتان عراق(ـ  است. او وصيت کرده بود 

1. جواد اصفهاني، منصب وزارت دو تن از پادشــاهان خاندان آل زنگي موصل يعني سيف الدين غازي بن عمادالدين 
زنگي )حکومت: 541-544ق( و برادر وي قطب الدين مودود بن زنگي )حکومت: 544-564ق( را عهده دار بود.
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پس از مرگ، جنازه اش را به حرمين انتقال دهند و در گنبدي دفن کنند که در زمان 
حياتش براي خود در پاي جبل الرحمه در عرفات ســاخته بود؛ اما در 631 قمري، 
که جنازه اش را با کاروان حج به ســوي مکه فرستادند، به علت خشکسالي شديد 
در آن سال، حجگزاران موفق به تکميل و ادامه مسير تا حجاز نشدند و به ناچار، به 
کوفه بازگشتند و جنازه کوکبري را در آستان امام علي7 به خاک سپردند )همان، 

بي تا، ج4، ص120(.

نتيجهگيري

يافته هاي اين پژوهش، نشــان مي دهد که به دنبال ســاخت و توسعه تدريجي 
مشــاهد ائمه شيعه: در عراق از سده ســوم هجري و توجه روزافزون مسلمانان 
به آنها، اين مشــاهد مقّدس به مقاصد زيارتي مهمي براي کاروان هاي حجي که در 
مســير خود از عراق عبور مي کردند، تبديل شــد. در واقع، حجگزاران مسلمان، به 
طور ويژه به زيارت دو آستان علوي و حسيني در نجف و کربال، به عنوان يکي از 
آداب معنوي سفر حج خود، تقيد و اهتمام داشتند. برخي از آنها نيز در درجه دوم، 
به زيارت دو آستان مقدس امامين کاظمين8 در بغداد و امامين عسکريين8 در 

سامرا اهتمام مي ورزيدند.

شواهدي که اين نظريه را تأييد مي کند، طيف گوناگوني از مدارک تاريخي شامل 
گزارش هاي منابع تاريخي، راهنمانگاري ها و ســفرنامه هاي حج و همچنين اسناد 
ترســيمي ـ تصويري )گواهي نامه هاي حج و طومارهاي زيارتي( را شامل مي شود 
که هر يک از آنها به دوره هاي مختلفي، از جمله ســده هاي ششم، نهم، دوازدهم و 
چهاردهم هجري تعلق دارد و وجود اين طيف گسترده از مدارک، رواج اين سنّت 
و پيوستگي تاريخي آن را دست کم از سده ششم تا دوره اي متأخر که سفر حج هنوز 

از مسيرهاي زميني و دريايي انجام مي شد، نشان مي دهد.

همچنين بيشــتر متون و شواهد باقي مانده، به حجگزاراني از شهرهاي خراسان 
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بزرگ و ماوراءالنهر مانند بخارا، ســمرقند و هــرات تعلق دارد که عمومًا از اهل 
ســنّت و بيشتر داراي گرايش هاي صوفيانه بوده اند. اين مسئله را مي توان شاهدي 
در نظر گرفت بر اينکه ســنّت زيارت عتبات عاليات در مسير حج، نزد مسلمانان 
اين حوزه جغرافيايي، بيش از مردم ديگر سرزمين هاي اسالمي رواج داشته است؛ 
هرچند شواهد ديگري )همچون گزارش انتقال جنازه جواد اصفهاني و طومارهاي 
زيارتي شــيعي(، نشان دهنده وجود اين سنّت نزد مسلمانان حوزه هاي جغرافيايي 

ديگر نيز هست.
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