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  قاجار ةسفر زیارتی حج در دور
  قاجاري ةهاي رجال دور مبناي سفرنامه بر

 ** علی اکبر زاور /*علیرضا علی صوفی

  دهيكچ
 – یفیتوص يردیکپردازد و با رو می حج رجال دوره قاجارهاي  سفرنامه ینوشتار حاضر به بررس

در  یپرسش اساسکند.  می یبررس یخیدر آن دوره تاررا ان یرانی، انجام مراسم حج توسط ایلیتحل
ثر أو متشد  انجام میان در آن روزگار به چه صورت یرانیتوسط احج مراسم این مقاله این است که 

ارت یو ز کن مناسیا ياجراچگونگی ی لکطور  هن سفر و بیا رسد به نظر می. بود یاز چه عوامل
 یخیتار وي اعتقاد دار شهیر اختالفات ریثأتحت ت داًیشدان یرانیا ن توسطیآن سرزم هکن متبرکاما

 ن منطقهیبر ا یبا توجه به تسلط دولت عثمانعالوه بر این، ع و تسنن بوده است. یمذاهب تش
نقش  ر،ی روزگااجتماعـ  یاسیاوضاع سنیز  و یران و عثمانیا يها ن دولتیروابط ب ،ییایجغراف

از  یطیمح و ییایاوضاع و احوال جغراف ن،یاست. افزون بر ان خصوص داشته یدر ا يا نندهک نییتع
ن خصوص یز در این يمسر يها يماریو ب یسالکوخش یآب یب د،یشد يگرما عد مسافت،ل بیقب
 نبوده است.  ریثأت یب

  .حجهاي  ریمس وحج هاي  سفرنامه، رجال قاجار، مراسم حج: د واژهیلک

    

                                            
    دانشگاه پیام نور تهران * دکتراي تاریخ ایران اسالمی و عضو هیئت علمی

  a.a.zavar@gmail.com   کارشناس ارشد تاریخ ایران اسالمی **
 9/6/1391: پذیرشـ  2/2/1391: دریافت



۲۲       ۱۳۹۱ودو، بهار و تابستان  اول، پياپي سيشماره نهم، سال  

  مقدمه
ـ الب جح اسِِالنّ یلَوهللا ع«فه یه شریعمل به آ يدر راستا در مسـلمانان  ) همـواره  97: ( آل عمـران  »تی

ز خـارج از  یـ ان نیرانیااند.  واجب دانستهحج را  کن حجاز و انجام مناسیسفر به سرزم، طول تاریخ
مسلمانان حضور  ۀانیسال یین گردهمایدر ا ،یطیادوار و تحت هر شرا ۀن جماعت نبوده و در همیا

  اند. یافته
این  بهق 1260 ویژه ازسال ، بهقاجار ةدر دور یولدارد،  یهنک ۀسابق ،رانیدر ا یسینو سفرنامه

 رجال و بزرگانو توجه استقبال با » روزنامه سفر«نویسی یا به اصطالح آن روزگار  سفرنامهاز سو، 
 يها نامهعالوه بر سفر ،در این زمان .رو شد روبه، عصر قاجار که عشق به تألیف و نگارش داشتند

ها و  خود ایرانیان هم سفرنامهاند،  نوشتهایران زمان قاجار  ةدربارنویسندگان غیر ایرانی، که  یفراوان
به  یایران و بعض یاز آنها به اوضاع داخل یاند که برخ گذارده يجای از خود برخاطرات فراوان

ابهی بود که برخی از این حرکت به پیروي از آثار مشدر واقع،  خارج از ایران اختصاص دارد.
نوشته و به مرور در هند و » سفرنامه« از قرن چهاردهم میالدي به این سو، تحت عنوان، غربیان

 ها که به نوعی به ایران مربوط ایران در دسترس ایرانیان قرار گرفته بود. برخی از این سفرنامه
 هاي ایران قرار داشت. درباري ۀشد، سخت مورد عالق می

گسترده  اریبسآسیا  ةقارطور کلّی  ایران و هند و به ةبار، درصفوي ةاروپایی در دور هاي سفرنامه
حته ایران تأثیر گذاشت و ادبیات یهاي فره به نوعی در میان چهره، طبعاً این حرکت فرهنگیو  بوده

  . ادنام نه» دبیات سفرنامه نویسیا«ان آن را تو می ادبیاتی که ؛نوینی را در این زمینه پدید آورد
  د:کر يبند توان در چند گروه دسته می این دوره را هاي سفرنامه

  ؛گزارش سفر به اروپا و هند. 1
  ؛سامرا)و ن یاظمکنجف،  ربال،کات ( یعال گزارش سفرهاي زیارتی به عتَبات. 2
  ؛گزارش سفرهاي داخلی در ایران. 3
 گزارش سفر حج.. 4

 »العرب ةجزیر«گزارش سفر به  یبه عبارته ک؛ هاي حج است سفرنامهن مقاله یموضوع بحث ا
 .ن حجاز استیا همان سرزمی

 شـناخته  ییایـ جزء منابع جغراف ی،خیمنابع تار يبند میدر تقسها  سفرنامه ،میدان می هکگونه  همان
 تـر از  یکار نزدیقاجار بس ةنگاشته شده در دورهاي  ات سفرنامهیف به خصوصین تعریو ا 1شوند می

به این نکتـه   قاجار ةمانده از دور یآثار باق ی. در بررساست هیصفو ةمانده از دور یباقهاي  سفرنامه
، »یارتکـ د« ةویاز شـ  ، بیشـتر انیـ آثـار غرب  د ازیبه تقلها  ن سفرنامهیسندگان ایه نوشود ک پی برده می
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نامه الت فـراوان سـفر  یوهاي مفسرانه و همراه با تـأ  وهیاند و از ش کردهثبت و مشاهده استفاده یعنی 
موجود در شرق و غـرب   يها از تفاوت یتواند ناش می نیا اند. ردهک يخوددار يصفو ةسان دورینو

و بـه  اسـت   تـر از غـرب   تر و متـداول  شرفتهیار پیر در شرق بسیل و تفسیوأعلم ت را اساساًیز ،باشد
علـوم   ، امـا انـد  افتـه یان یرات شـرق کـ مال خود را در تفکچون عرفان و فلسفه  یعلوم ،ن سببیهم

  2اند. نیاز دارند، در غرب رشد پیدا کرده یارتکدهاي  وهیه به شک یتجرب
 هکـ اسـت   ییسان اروپـا یقاجار از سفرنامه نو ةسان دوریسفرنامه نو يریر پذیثأن تیهمبه سبب 

 تر یقاجار غرب ةمانده از دور يجاه و آثار مشابه ب ،تر یشرق يصفو ةدورهاي  توان گفت سفرنامه می
، نـدارد  یعرفانهاي  هیدستما یعنی ؛یاست نه انفس ی، آفاقيقاجارهاي  سفرنامه ،گرید است؛ به تعبیر

ـ ز  ین لشیدلو  3را دارد صهین خصیاباقی مانده  يصفو ةنه از دورین زمیه در اک يآثارس کبه ع اما
سـفرنامه   یهـدف اصـل  نجـا  یدر ا سـت، ها ییاز اروپـا  يریپذ ریتأث درـ د  یه اشاره گردکهمان طور 

ر افـاق و انفـس   یسـ بـراي  خواننـده   ییو راهنمـا  یعرفـان هاي  ان تجربهیب، پند و اندرز، ارائه سینو
تنهـا   آنهـا ارائـه کنـد.   ن سفر یاهاي  يها و دشوار در باره راه یاطالعاتکند  می یه او سعکبل ،ستین

ار یـ اخت سـفر در  نیـ خصوص ارا در  الزم يها ییمطالب مهم و راهنما يسر یکه کاند  قصد داشته
 شـان ارائـه  یها ي در سـفرنامه ه رجـال قاجـار  ک یتینوع روا. بر این اساس، قرار دهند يمسافران بعد

 م) و1631(باپتیست تاورنیـه فرانسـوي  ) و م1668ـ1631( شاردنشباهت به نگاه امثال  یدهند ب می
 ةن نشان دهندیست و اینیشان ها م) در سفرنامه1621ـ1598(دون گارسیا دسیلوا فیگویروا اسپانیایی

  باشد. می شان یان غربیاز همتا يسان قاجاریسفرنامه نو يریر پذیثأعمق ت
قاجـار بـرخالف    ةدورهـاي   سـفرنامه کـه  اعتقـاد دارنـد    يه عـده ا کاست علت ن ید به همیشا

  4وي، رنگ و بوي سیاسی دارند.صف ةدورهاي  سفرنامه
ه کـ  یزمـان  ،مثـال براي  .وجود داشته است ان طبقات مختلف در نگارشیم یفراوانهاي  تفاوت

 خان اعتمادالسـلطنه  میرزا علی اصغرار چون ک هنهک ياستمداریا سی ،حسام السلطنهچون  يا شاهزاده
مانند  یشخص روحان یکا ی علویه کرمانیچون  یخانمه مثال کن است یر از ایغ ،دنسیسفرنامه بنو

ن یه همـ کـ ن اسـت  یـ تـه قابـل توجـه ا   کن. نددست به نگارش سفرنامه بزن سید فخرالدین جزایري
 ینـواخت  یک، يرارکو از ت افزودهن آثار یبر غنا و ارزش اه کها در نوع نگاه به موضوع است  تفاوت
  .ده استکر يریآور بودنشان جلوگ و مالل

 ازهـا   ن سـفرنامه یـ ا شـتر یه بکد کرد اشاره یبا زیسان نینو ی سفرنامهدر خصوص خاستگاه طبقات
توسـط   یسـ یرا سـفرنامه نو یـ ز ،تعجب نـدارد  يه البته جاک است نگاشته شده یاشراف دولت طرف

 علمـا سـهم   5بوده وه یقاجار ةدور ينگار خیمهم تار و عناصر ها یژگیاز و ی،موران دولتأاشراف و م
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ن یـ زنـان در نگـارش ا  ن در خصوص سـهم  یهمچناست.  مترکبه مراتب ی ر طبقات اجتماعیو سا
  6سهم ایشان بسیار اندك است. سه با مردانیمقا ه درکتوان گفت  میها  سفرنامه
 ۀنیشـ یپ، بـر آگـاهی و شـناخت مـا از     شناسـانه  مردم یبه عنوان متونها  ن سفرنامهیا ،هر حالبه 
د نـ توان یاگـر چـه نمـ    هـا  افزاید. سفرنامه میرا  یر جوامع اسالمیطور سا نیشتن و همیخو یفرهنگ

باشـند، ولـی   او  ير خـود یو غ يس و تعصبات خودینو ی سفرنامهفا صنی یاز اغراض شخص یخال
ـ دار مـی  بر یقیز گاه پرده از حقاین حالت نیدر بدتر یحت و رونـد   یفعلـ  يرفتارهـا  ۀنیشـ یه پکـ د ن

هاسـت   این سـفرنامه سبب بدیهی است به دهند.  وضعیت فعلی ما را نشان می يریگ لکشچگونگی 
چه  یخیتار ةو جغرافیایی آن دور یاسیسـ  یموضوعات اجتماع ةدربار یکه امروزه اطالعات جالب

 ةاطالعـات جـالبی در بـار   نیـز  و  ،انـد  در خصوص ایران و چه مناطقی که در مسیرهاي سفر قـرار داشـته  
افتن یـ  تسـلط  ها با گذشت زمان و خصوصـاً  هاي تاریخی مذهبی که در آن موقع وجود داشته و بعد مکان
  ، وجود دارد.ثري از آثار آن اماکن باقی نیستچ ایده و امروزه هیگردب یتخرق) 1344(ون یوهاب

از پژوهشـگران،   يوشـش عـده ا  ک هـا بـه   این سـفرنامه  از يادیز تعداد يان متمادیدر طول سال
در  رسـول جعفریـان  اسـتاد   راًیاخچاپ شده است. ح و یتصحي، آور و عالقمندان جمع ختگانیفره

برخی از آنها در اختیار نگارنـده  د چاپ یه به علت عدم تجدرا ـ ک  ها ن سفرنامهیا، ارزشمند یاقدام
چـاپ   پنجاه سفرنامه حج قاجاريعنوان  با يهشت جلد يا مجموعه درآوري کرده و  نبود ـ جمع 
  نموده است.

  :کردر اشاره یزهاي  توان به سفرنامه ها می ن سفرنامهین این و ارزشمندتریتر از مهم
   .ياستمدار برجسته دوره قاجاریو س عباس میرزاق) فرزند 1297( السلطنهحسام ه کسفرنامه م .1
  است.ارزشمند اي با محتوا و  ه سفرنامهکق) 1322ف (یر وظایوز میرزا داوودسفرنامه  .2
  ق).1331( حج میرزا علی اصفهانیسفرنامه  .3
از سیاسـتمداران و عالمـان    عباس میـرزا فرزند .(وي ق)1292( الدولهرزا معتمدفرهاد میسفرنامه . 4

  ).خاندان قاجاري است
سفري بـه مکـه    ق1316در سال  يوقاجار؛  ةشخصیت سیاسی مشهور دور ،الدوله امین سفرنامه .5

  .داشته و گزارش آن را نگاشته است
  . است نوشته شده ق1321که در سال  مخبرالسلطنهسفرنامه  .6

  هاي سفر حج دشواري
ایـن مشـکالت، افـزون بـر مشـکالت       مسیر سفر بوده است. ولطدر  هاي سفر حج بیشتر دشواري
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، بـر ایـن  بـوده اسـت. عـالوه     مسـیر ایـن    عربطبیعی و جغرافیایی، ناشی از آزار و اذیت ساکنان 
هـایی را پدیـد    نواحی هـم دشـواري   رویارویی زائران عجم شیعه با حجاج سنّی و ساکنان عرب آن

داد  از این سفر به دست می گاه چنان تصویر سختی ها  ارياین دشوگفتنی است که  .آورده است می
  عاقالنه نبود.انجام آن کاري  ،ها ودورهها   طور عادي به ویژه در برخی سال که به

ن کارت مساجد و اماین زیهمچن حج و کمناسانجام و  ن حجازیمسافرت به سرزمهاي  یسخت
سان نام سفرنامه خـود  یاز سفرنامه نو یکیه کچنان سخت و طاقت فرسا بوده  آن ،مقدسه آن منطقه

ت و یـ از اذی چنـان وصـف   يو« گذاشـته اسـت.   الطریق فی مصائب حجاج بیت العتیق تذکرة را
یـره بـا حجـاج در    جمـال و غ  ام،کـ زشـت ع  يات و در برخوردهـا یـ گرفتن خـاوه و مال  آزارها در
  7»کند. ي را بر تن انسان راست میه موکاش آورده است  سفرنامه

  ن حجازيهاي سفر به سرزم راه
را انتخـاب  مسـیر  چهـار   ایـن  توانستند یکـی از  براي رفتن به حج می یخیتار ةدر آن دور ها ایرانی
 8راه اسالمبول به جده.و  راه شام، راه جبل، سیر دریایی از جنوب ایران به جدهم کنند:

رسـد   می نظر که بهر طو آنـ ر  یانتخاب مس یول ،حجاج بود يش رویهمواره پ ،مزبورهاي  نهیگز
  بستگی داشت:گیري براي انتخاب راه به چند نکته  تصمیمو چندان ساده و راحت نبوده است ـ 

  ؛ها و اخبار مربوط به امنیت آنها اوضاع و احوال کلی راه ـ الف
  ؛اسب براي انتخاب راه دور و نزدیکمن داشتن زمان ـ ب
  ؛ونت مسافر در شمال یا جنوب ایرانمحل سکـ  ج
  شود؛م گرفته بود با او عازم حج یه مسافر تصمک يدار حمله تصمیم ـ د

ممکن بود حکومت اجازه عبور از یک راه را ندهد. حکومت چرا که (؛ گیري دولت تصمیمـ   ط
 نظر قونسولگري ایران در جده و سـفارت ایـران در عثمـانی   و اخبار موجود  سزمینه بر اسا در این

  گرفت). تصمیم می
خصـوص   و درداشـت    العـاده  اهمیتـی فـوق  ها  ت راهیان، موضوع امنین میه در اکاست بدیهی 

نظـر   ان دریـ م ینمصالح خود را نیز در ا هاي مهمی داشتند و صد البته داران آگاهی ت راه، حملهیامن
آن  در ـ  کـاروانِِ ر یمـد  ير امـروز یبه تعبـ   دار حمله یکاي که  ترین تجربه . در واقع، مهمگرفتند می

راهـی   ؛آنها بـود  امنیت ةبارمسیرها و دریافت اطالعات درست درآموخت، یاد گرفتن این  می دوره
و بـراي حجـاج دردسـر درسـت     داشته ناامنی زیادي  بعد، که ممکن بود یک سال امن باشد و سال

ه کـ م یهمـواره شـاهد آن هسـت   هـا   سـفرنامه  یدر بررس رو ، از اینبود یاتیح ته مهم وکن نیکند. و ا



۲۶       ۱۳۹۱ودو، بهار و تابستان  اول، پياپي سيشماره نهم، سال  

کوشـیدند تـا در روزنامـه     واقف بوده و همـواره مـی  مسئله این  به اهمیت ز کامالًینویسان ن هسفرنام
  گر بپردازند.یدیکرها با یمس ۀسفر خود، به مقایس

 مسير دريايي از جنوب ايران به جده. ۱

کشور، مسیر دریـایی از خلـیج    ترین مسیرهاي حج براي ایرانیانِ ساکنِ فارس و جنوب یکی از مهم
بنـدر بوشـهر و برخـی    ، بندر لنگه، بندرعباس، در این مسیر، حجاج از طریق بندر بصره .بودفارس 

رفتند. مسیر کشتی از خلیج فارس به سـمت دریـاي    به جده می دیگر از بنادر جنوبی ایران با کشتی
دریـاي سـرخ   وارد از آنجـا   وعمان و اقیانوس هند بود، سپس کشتی به سمت یمن حرکـت کـرده   

  انداخت. ر بندر جده لنگر میشد و د می
، عـادت نداشـتند  دشواري سفر با کشتی براي ایرانیانی که با آن آشنا نبوده و به کشـتی سـواري   

هـایی کـه گـزارش ایـن سـفر دریـایی را        سـفرنامه  کرد. در بسـیاري از  ایجاد می دسرهاي زیاديدر
  اند. ن گفتههاي بلند و ترس و اضطراب حجاج سخ و موج اند، از تالطم دریا نوشته

به رقص آمد.  كاند كاند یشتک ،دن گرفتیاد، باد مخالف وزیانقالب هوا ز ،اول مغرب شد ي،بار
من دو لقمه از شـام   ،و استفراغ بلند شد یعر قي عرصدا ،ه از اطرافکم یمشغول شام خوردن بود

 ،خـاموش شـد  هـا   افتادم. اجاق ردم وک یدو دفعه ق یکیعارض شد، من هم  یه قکودم ینخورده 
 هم يروها  هوش، اسبابیوت محض مردم را گرفت، مردم ناالن و بکرفت و آمد موقوف گشت، س

ـ نگاه  ،زدیخ می وه برکوه کا یامواج در ،شود می ریها سراز اجاق يها از رو گیزد، دیر می ردن بـه  ک
ا به یآب در هکشد  می ریچنان سراز یشتک یاز طرف یر الزم دارد. گاهیاردش ةر و زهریا جگر شیدر
   ،ختیر ی میشتک

ـ رفـت   مـی  چنان به هوا ،گریذرع است از طرف د 15با یا تقریه ارتفاع سطحه از لب درکن یبا ا ه ک
ویی م پوست گردکالواقع ح ین عظمت فیبا ا یشتکط یمح يایختند؛ در آن دریر می هم ينه روکس

  9داشت، سبحان اهللا العظیم.
طی این راه طوالنی از جـده تـا    نشستند، آن هم براي کشتی میدر بار بود براي زائرانی که نخستین 

استفراغ ، هوشی روزهاي متوالی اسیر بیبود.  مسیر دریایی بسیار سخت هاي يبوشهر، تحمل دشوار
  10کردند. بودند و باید با جان کندن این مسیر را طی می و عدم توانایی براي خوردن غذا

هاي  لباس، حجاج را از کشتی پیاده کرده کهداشت هاي مخصوصی وجود  در این مسیر، قرنطینه
در ، طور جمعی لخت کـرده  ه آنان را بهکبود  یزمان ،تین وضعیبدترکردند.  می آنان را ضد عفونی

آنان را نیز در صـندوق بزرگـی   ل یو وساها  لباس. همچنین دادند یک صف از برابر پزشک عبور می
چندین روز ، عفونی شود. پس از آن تا به طور کامل ضد گذاشتند بخار می آن را در ماشین ،گذاشته

قرنطینه در این  ۀمنطق 11کردند. سپس سوار کشتی می ،آنان را نگاه داشته ـ گاه تا ده یا دوازده روز ـ 
  12بود. مرَانَکا ی دست کم در سه دهه پایانی دوره قاجار شهر قَمرَانَ مسیر دریایی
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ـ ه طبک معطل شد یشتکن است. تا عصر یه محل قرنطکم به قمران یدیرس ن یب آمـد و اجـازه پـائ   ی
هرچه بود گرفتند و  ،الهکفش و کما را از  يها م. آنجا لباسیشد یوارد اطاق ،... به هرحال آمدن داد

دو سـه   ... ردنـد کجمـع   یز عمارتیدادند و در دهل یدام ما لنگکختند و به هر ینه بخور رکیم ۀانیم
  13آنجا بودیم.شبانه روز 

  بود که با وجـود شـلوغیِ بـیش    یکی از دشوارترین کارها سوار و پیاده شدن از کشتی براي قرنطینه
ل       همـین بـر ایـن  بـه عـالوه   بـود و  ناپـذیر   از حد و سـوار شـدن بـیش از ظرفیـت کشـتی، تحمـ ،  

عـذاب  نکرده و طی سـفر گرفتـار    شد که افراد در کشتی جایی براي نشستن پیدا شلوغی سبب می
  مضاعف شوند.

محـرم   ،یلَملَـم و بـه عبـارتی جحفـه     بایست از برابر منطقـه  زائران ایرانیِ شیعه در این مسیر می
توانسـتند   تنها افراد خبره و آگاه بـه مسـیر مـی   و شناخت این محل، دشواري خاصی داشت . شوند

ن آن را کاپیتانِ کشـتی  خبر رسید، رسید می این نقطه به زمانی که کشتی. محل آن را تشخیص دهند
  شدند. محرم می کرد و حجاج با سوت اعالم می

چه در رفتن و چه در ، بنادر هاي فراوانی بود که مسافران در این دشواري عمده این راه، معطلی
برسد. در بسیاري از مواقـع، کشـتی مملـو از     بایست تحمل کنند تا کشتی از راه می برگشتن از جده

بایسـت تـا ده ـ     مـی  در اینجا بود که حاجی. زائران نداشت براي راه دادن بقیه جمعیت بود و جایی
  .تا کشتی بعدي از راه برسد پانزده روز دیگر معطل بماند

فریـاد زائـران را بـه آسـمان      به ویـژه وسـایل تطهیـر،   ، همراه با نبودن امکانات ها کشتیشلوغی 
  ناپذیر بود. وصف اشت کهگذ اي براي آنان برجاي می برد و حکایت و خاطره می

 ،تفـت  ،زدیـ عبارت اسـت از:   ق)1339( منشی زادهسفرنامه  ا بر اساسیر دریمراحل سفر از مس
  .هکم وجده  ،قمران ،عدن ،مسقط ،بوشهر ،برازجان ،ازرونک، رازیش ،زرقان

عبـارت اسـت از:    ق)1309(کرمـانی مراحل سفر از مسیر دریا بر اساس سفرنامه حاجیـه خـانم   
ـ  ،بنـدر عبـاس   ،بافـت  ،رکقلعـه عسـ   ،بهرام جرده ،اسماعیل آباد ،باغ رق آباد ،دوالب ،رمانک ، یبمبِ

  .هکمو قرن المنازل  ،جده ،عدن ،مسقط

  راه جبل. ۲
نجد بود کـه از عـراق بـه سـوي      راه مشهور و معروف دیگري که زائران ایرانی داشتند، راه جبل یا

دادند. البته این امکان وجود داشت  مکه ادامه می این مسیر را به سمتکرده و العرب حرکت جزیرة
اما بـه طـور    ،کج کرده، ابتدا به این شهر مشرّف شوند مسیر را به سوي مدینه، راه جبل که مسافرانِ

  شدند. می عازم مکه راه جبل، ابتدا مسافرانِ ،معمول
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رده و بعـدها  موروثی بر آن فرمـانروایی کـ   رشید بر این منطقه، حکومت داشتند و به صورت آل
دولـت بـه نـوعی حـافظ ایـن منطقـه بـوده و خـود          به دست نیروهاي سعودي از میان رفتند. ایـن 

با این کردند.  میو هزینه آن را نیز از ایشان دریافت  تشکیالت خاصی براي همراهی مسافران داشته
ه کـرده و بـه   به کاروان حجاج حمل، رشید و گاهی نیروهاي دولتی آل وي آن نواحیداعراب ب، حال

 شد کـه  می قدري این راه خطرناك ، بهها برخی از سالاز این رو در  ،پرداختند می قتل و غارت آنان
کرد. تهدیدهاي موجـود   کردند و کسی از آن مسیر عبور نمی می علما رفتن از آن راه را حرام اعالن

  یافت. عثمانی تعدیل میسپاه  گاه و  ید)رش (آل امیر جبلدر این مسیر با حمایت نیروهاي 
بـر  کـه بـه تـدریج     آید است به دست می ق1317و  ق1316 هاي از اطالعاتی که مربوط به سال

این راه مسدود اعالم شد. پس از آن وي تالش زیادي براي بازکردن ایـن  ، ظلم و ستم امیر جبلاثر 
 . قطعـاً صورت گیرداین مسیر  سفر ازدهند اجازه که  راه انجام داد تا اولیاي دولت ایران را قانع کند

از آن عبور کرده و پـس از بازگشـت بـه     نورياهللا  لشیخ فضباز بوده که  ق1319راه مزبور در سال 
  .صادر کرد فتواي تحریم رفتن به آن راه را، نجف

تنظـیم شـده،    اهللا نـوري  فضل شهیدشیخ ۀ وسیل که در این زمینه در دست است و بهسند مهمی 
ایـن سـند    ۀدراین باره صادر شد. مقدم ق1319ي علماست که پس از حج سال افتاواي از  مجموعه

نگاشته و حکایت آزار و اذیت فـراوان و تلفـات   ، که خود در آن سال مشرف بوده اهللا شیخ فضلرا 
متن فتواي تحریم خـود شـیخ اسـت،     است. این سند که بی حد و شمار این مسیر را گزارش کرده

  14.شده استچاپ ق 1320ر سال ي علما داهمراه فتاو
راه گـیالن   ازق 1319 بـا اشـاره بـه سـفر خـود در سـال      ، هیـ در این مـتن تحریم  اهللا شیخ فضل

امـا در مکـه از ایـن قصـد     ، کنـد  واسالمبول از نیت اولیه خود براي بازگشت از طریق شام یاد مـی 
بـر  ، عی از همراهانوجود مخالفت جم را گذاشته و با» از طریق جبل«بناي بازگشت  ،منصرف شده

  .کند اصرار می، آمدن از این راه
یعنـی دو مـاه و    ،ه به راه افتاد و در هجدهم ربیـع االول کاز م ق1320روز دوم محرم سال  يو

که با وجود مخالفت دریافت  ،رسید. شیخ با تحمل شدائد راه نیم بعد به یک فرسنگی نجف اشرف
سـازي   هاي این راه و زمینـه  آگاهی یافتن از دشواري ،حکمت آمدن از این راه، برخی از همراهانش

  .براي رفتن از این مسیر بوده است تحریم از طرف خود و سایر علماي نجف صدور فتواي
عبـارت   ق)1261( محمـد ولـی میـرزا قاجـار     ۀق راه جبل بر اساس سفرنامیمراحل سفر از طر

  است از:
  .هکم وره یعث ،قیعت يواد ،جبلراه  ،نجف ،ربالک، ن)یاظمکراه قزل رباط ( ،تهران
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  راه شام. ۳
کردنـد،   طور غالب انتخـاب مـی   به قاجاري، راهی که ةزائران ایرانی از روزگار صفوي و تا نیمه دور

توانست از طریق تبریز به عثمـانی   این مسیر می. رفتن به سمت حلب و شام و از آنجا به مدینه بود
که ممکن بود از راه بغداد به سـمت شـمال عـراق و از     چنان، و از آنجا به سمت جنوب ترکیه باشد

  بروند.سوریه  آنجا در حاشیه فرات به سمت
اسـباب   ،مدینه تنظیم کرده سفر خویش را به ۀزائر ایرانی پس از رسیدن به دمشق در آنجا برنام

کـاروان یـا بـه اصـطالح محمـل شـام کـه         و همـراه  دیـد  سفر را از شتر و عکام و غیره تدارك می
  افتاد. می ترین کاروان حج بود، به سمت مدینه به راه بزرگ

راه جبل داشت، در مقایسه با دشواري کمتري  ،آبادي از نظر آب و آذوقهسبب این راه به 
  بود.تر از راه جبل بسیار دورگرچه 

 امیرالحـاج شـامی کـه    همراه قافلـه و محمـل   ،ترین نکته براي راه شام آن بود که زائر عجم مهم
جمعیت زیـاد ایـن کـاروان    به علت ، رفت و به این ترتیب می عثمانی نیز با آن بود، به حجاز دولت

، و بـالغ بـر پنجـاه هـزار نفـر بـود       ق تعداد حجاج آن1263 در سال اعتماد السلطنه يبنا بر ادعا که
  15ان بیشمار، در امنیت کامل بود.ن وجود محافظیهمچن

ملزم  یو حجاج همگبود امیرالحاج  شد، به نوعی یعثمانی انتخاب م که از سوي دولت پاشایی
  بودند. يت از ویبه تبع

  نویسد:  ق می 1321در سال  مخبرالسلطنه
سه هزار شتر بود که ، این محمل در .قافله، جاي سر قافله بیاید ۀدنبال یک ساعت و نیم الزم بود که

 رفتند، بین آنها ده ذرع میکردند دو قطار یک طرف و دو قطار یک طرف  می قطار حرکت در چهار
اعوجـاجی پدیـد    در عرض خیابـان  ابداً، اند کأنّه آن حیوانات مشق کرده، افتاد می خیابانی، عرض

  16.آمد نمی
به زیارت قبـور و امـاکن متبرکـه     کرد تا در دمشق نیز می این توفیق را نصیب زائر، انتخاب راه شام

از  توانسـتند  مـی  ق مسـافران 1326نه در سـال  یددمشق تا م ن با احداث خط آهنیهمچن. آنجا برود
  د.استفاده کنن »شُمنْدفر« قطار یا به اصطالح رایج آن روزگار

  اي نامعلوم، عبارت است از: از نویسنده )ق1300(ه کر راه شام بر اساس سفرنامه منظوم میمس
ــلطان ــهیم ،هیس ــو ،ان ــاق ،يخ ــرودره ،چاخم ــی ،ق ــران ،ملحم ــوچ ق ــی ،ق ــک ،چیقل   ،وان ،ارچ

 ،حمـا  ،بیثراق ،حلب ،رکاربید ،بسمل ،ییباتمان چا ،یانک ،یس قرنیمزار او ،سناح ،سیبطل ،یچرچ
 يواد ،نـه یمد ،هیـ هد ،دیبنر الجد ،دارالغنم ،شعب العجوز ،حصا ،كتبو ،معان ،غنزه ،دمشق ،حمص

  ه.کم و مونیل
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  راه اسالمبول. ۴
سـت از مسـیرهاي مختلـف    توان مـی  بـود کـه  رفتن به استانبول ، راه دیگر ایرانیان براي رفتن به حج

از مشـهد بـه سـمت عشـق      دیگري،لی به سمت تفلیس و استانبول، از بندر انز؛ یکی، صورت گیرد
 س.یآباد و تفل

رجال قاجار از  بیشترار دوره قاجار داشت، و زدار را بین رجال حج گ ن طرفیشتریر بین مسیا
ق از  1292در سال  فرهاد میرزا .کردند می تکحج حر کمناس يقصد تشرف و برگزار ر بهین مسیا
سرخ و سپس به  يایسوئز به در قاهره و سپس از طریق کانال از آنجا به ،ران به استانبول رفتهیا

 نه شده است.یمد ۀنبع وارد شده و از آنجا با شتر روانیبندر 
مت تفلـیس  ز انزلـی بـه سـ   ا کـه  کـرد  ق به حجاج ایرانی پیشنهاد می 1306در سال  الملک نجم

  17.به جده وارد شوند از اسالمبول و کنار مصر بگذرند و، بروند و بعد
از آنجا عرض دریاي مازندران را طـی  ، آباد رفته از مشهد به سمت عشق، اگر زائر خراسانی بود

بـه   ،آهن عـازم سـاحل دریـاي سـیاه شـده      رفت و سپس با راه می  به سمت بادکوبه و تفلیس، کرده
  .رفت می اسالمبول

هـاي   شـهر شـد و حجـاجی کـه از     آهن و بخشی با کشتی سـپري مـی   بخشی از این مسیر با راه
مسیر بر سـر   هایی که در این مصیبت. شدند از این طریق عازم می، خراسان و سرزمین روسیه بودند

  نویسد: وي در این باره می، از این راه شده نگرانی او سبب، آمده بود میرزا داود
تالف راببه مکه از این راه موجب ثواب که نخواهد بود، قطعاً موجب عقاب است، چون هم خوف  آمدن

ـ  ،مال و هم خوف تلف جان و هم از دست رفتن وظایف و عبادات یومیه فرضیه ل و یو عدم تحص
  18ه حرام است.کها  به خصوص بر زن، ن چه شودینجا دارد، تا بعد از این طهارت همه را تا اکتم

 توانست مستقیم با کشتی به دریاي سرخ و بندر ینبع یـا  ، میرسید می به اسالمبول یه حاجزمانی ک
پـرت   توانست به مصر رفته از شهرهاي اسـکندریه و قـاهره و   می همان طور که ،جده وارد شودبه 
  .عید و حتی بیروت و غیره دیدن کندس

  عبارت است از:ق)  1297( حسام السلطنه ۀس سفرنامراه استانبول بر اسا ریمس
، ف، کیارل، نیله ساراتکاس، طرخان یحاجی، پطروس، وبهکباد، شهر نوی، انزل، نیقزو، تهران

  .هکم، لملم، یجده، سوئز، دیپورت سع، رودسی، پول یگل، استانبول، ادسا
  عبارت است از: )ق1292( فرهاد میرزا معتمد الدوله ۀاساس سفرنامیر راه استانبول برمس

، گنجه، رکی، کشی، شماخ، وکبا، انیسال، رانکلنی، آستارا، انزل، رشت، رستم آباد، نیقزو، تهران
، رودوس، قبـرس ، اسـتانبول ی، نـه پلـ  یا، سامسـون ، طرابـزون ، بـاطوم ی، بنـدر پـوت  ، سیتفل، شوش

  .هکم ونه یمد، جده، سوئز، قاهره، هیندرکاس
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  عبارت است از: ق) 1322 (میرزا داوود وزیر ۀنامیر استانبول بر اساس سفرمس
یک، بندر بالت، ادسا، باطوم، سیتفل، وبهکباد، عشق آباد، سمخال، قوچان، بحر آباد، مشهد
   .هکم وقرن المنازل  ،جده، سوئز، دیپورت سع، استانبول، بندرگاه بلعر، ورنه، واستپول

   ر آن در حجيثأو ت يبا عثمان ياسيسروابط  
  رانیروم خانه و کعجم در مل  رانیز اهل اکشود  یجا راضک

  روزیبخت تو ف يا به راه کعبه  راب امروزـند از اعیب ها ستـم
  19در دولت روم یتکنماند شو  و بوم ررآن بـخدا آتش زند ب

 انجام اعمال حج براي ایرانیان قدرت دولت عثمانی قرار داشت، ةکه سرزمین حجاز در حوز از آنجا
بـه   نیـز  ه امروزهکگونه  همان تا کرد می پیدا ارتباط به نوعی به روابط سیاسی دولت قاجار و عثمانی

اساسـی روابـط    ۀپایـ  .هوري اسالمی و پادشاهی سـعودي اسـت  جم بع روابط دیپلماتیکتا يا گونه
 این، عثمانی بر نوعی رقابت سیاسی و مذهبی استوار بوده و تنها در شرایط خاصی  وتاریخی ایران 

موقـت کـه    ۀمصالحۀ ترین عوامل براي ایجاد زمین یکی از مهم .آمد می ، به صورتی حسنه درروابط
ه آن دولـت  اروپایی خود بود ک درگیر بودن دولت عثمانی در بخش، ماند گاه تا چند دهه پایدار می

  .کرد میمجبور به نوعی سازش با دولت ایران  را
دولـت عثمـانی    بود و این دولت ةدر مملکت عثمانی بر عهدها  یطبیعی بود که حفظ جان ایران

 ۀمقابلـ توانـایی  ز نی شریف بود که حالی. این درواگذار کرده بود شریف نیز اختیار امور حجاز را به
  .شد فراوانی بر زائران ایرانی وارد میهاي   و هر سال، مصیبت را نداشتکامل با اعراب بدوي 

مـذهبی و   هاي زهانگیو چه به  ،بیشتر وقت حجاز به طور معمول، چه براي کسب درآمد شریف
) از مناسـبات  ق1302(در سـال   فراهـانی . داشـته باشـد   کوشید تا با ایرانیان روابط بهتري ، مینَسبی

به  الدوله امینکه در جریان سفر  همچنین گفته شده گفته است. با ایرانیان سخن شریف عونخوب 
هدایاي فراوانـی بـراي    نیز متقابالً الدوله امینو  وي آمد مکرر به دیدن شریف ق1316حج در سال 

 بایسـت  مـی ، عامـل دولـت عثمـانی بـوده و از سـوي دیگـر       ،از آنجا که شریف لبتها 20.وي فرستاد
گـذاري بیشـتري    توانست سـرمایه  نمی ،پاسخگوي اکثریت سنّی مذهبِ حاضر در این دو شهر باشد

مار عوامـل مثبـت   ش رمکه را د شریفبایست وجود  ، میبا این حال و در مجموع. کنددر این زمینه 
  براي ایرانیان شیعه مذهب دانست.

  يرانيتعداد حجاج ا
بـا توجـه بـه آمارهـاي      و آمـد  مـی اندك به نظر ، شمار کلّ حجاج مقایسه بای در شمار حجاج ایران
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شمار حاجیـان ایرانـی در سـال     ،از نظر رقم. هشت درصد بوده است حدود پنج تاحدسی موجود، 
این رقم تا هشـت هـزار   ، از آن پیشهاي  سال که. این در حالی است سه هزار و اندي بود ق1302

 حـاج : «. بـه نوشـته میـرزا داود   ایرانی بسیار اندك بـود  شمار حجاج ق1322. در سال درسی می نفر
شـمار   بایـد نوسـان   ،بنـابر ایـن   21.»هزار و دویست نفر به سیاهه آمده اسـت  ایران خیلی کم است،

 بـه لحـاظ   البتـه 22.سخت و راحت بین هزار تا هشت هزار نفر دانست هاي در سالحجاج ایرانی را 
در مواقع حساس اینان . در نظر آورد، آمدند عامل می باید شیعیانی را نیز که از عراق یا جبل مذهبی
  در کنار شیعیان عجم بودند. از این رو ،ان محسوب شدهیرانینوع مذهبشان جزء ا سببنیز به 

  رهكو تذات يمال
لزوماً باید پولی بابت تذکره بـه دولـت    شد، وقتی وارد حجاز می، کرد از هر مرزي که عبور می زائر

و والی که البتـه غیـر مسـتقیم     شریفپولی براي  و ،متبوع خود و پولی بابت اخوه به اعراب سر راه
کـه   بـود هـاي دیگـري    بپردازد این افـزون بـر گمـرك یـا بهانـه     ، گرفت دار صورت می توسط حمله

بـه  هـا   قبیل پرداخـت موجود به این هاي  در تمام سفرنامه ود.ب اي براي گرفتن پول از زائران یلهوس
  .شده است  اشاره و از آنها گله، طور مکرر

جده تا رفتن به  هاي متعددي که در وقت ورود به فهرستی از پول ق1315در سال  کازرونی
  :شمرده استگونه ظلم را  ارائه کرده و به قول خودش پنج، مکه داده

ایرانـی   یعنـی پانصـد دینـار    ،نصف مجیدي ،قایق که آنان را از کشتی به ساحل آورده ۀکرای :اوالً
ـ  ،به عنوان عبور از گمرك :ثانیاً. اند گرفته در انـد.   داده مـی  عبـور ۀ هر نفري نیم مجیدي داده و برگ

کرایه شتر نیز کـه  . اند ایرانی گرفته ذکرهبابت ت بوشهر را گرفته دو مجیدي و نیم تذکره ،مرحله بعد
  23اند. برداشتهارزش کمتري  ریال فرنگ را نیز با ،عالوه بر آن، سر جاي خود

بایل و احیانـاً حقـی بـراي    ، به عنوان کرایه وخاوه براي رؤساي قادد می دار پولی که حاجی به حمله
، ریـیس قافلـه، مطـوف،    پاشـا ، شریف بهاین پول باید سهمی  از، فراهانیاما به نوشته  بود. خود او
را بـراي ایـن    خاصـی  شـخص  ،از هر کشور ،شریفو  )کرایه را معین کرده کسی که هزینه( مخرج

  گیرد.  کار در نظر می
کـه پـولی در بسـاط     ، افراد درویش و فقیري هـم بودنـد  گفتنی است که همیشه در میان حجاج

  .و کسی هم از آنان انتظاري نداشت هنداشت

  )رالحاجيحجاج (امست سرپر
رقابـت بـر   ، مستقلی در نواحی مختلف شکل گرفـت  هاي دولتان و زمانی که یبعد از سقوط عباس
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مکرمـه و   ۀارش بـا مکـ  کـ  و حرمین شریفین آغاز شد و به ویژه در امر امارت حج که سر ةادار سر
منطقه براي حجـاج   دولت هر طوري که ؛ بهداد می شتر نشانی، این رقابت خود را بمنوره بود ۀمدین

  وجود نداشت. يرالحاج واحدیکرد و ام می خود امیرالحاجی انتخاب
وظیفـه وي   طبعـاً . شد براي شیعیان عجم نیز امیري از سوي حکام ایرانی انتخاب و فرستاده می

صـفویه در   هفتم هجري تا پـیش از روي کـار آمـدن    هاي نمنافع حجاج ایرانی بود که در قر حفظ
  شدند. شناخته می» عراق عجم«به عنوان حجاج آغاز قرن دهم، 

تسلط دولـت   سبباما به  ،رفتند می صفوي به بعد ایرانیان همانند سایر مسلمانان به حج ةاز دور
ایـن   یاسـ یشـدید س ي ها ع و رقابتیان از تسنن به تشیرانیا یر مذهب رسمییعثمانی بر حجاز و تغ

ه دولـت  کـ اسـت   یهیو بـد  شـد.  مـی  انـی وارد بر حجاج ایر یفشار فراوان، دولت با دولت صفوي
هـاي   را نداشـته و بـه شـکل   عه یبراي حجاج عجم شـ  یرانیعه ایالحاج ش عثمانی تحمل وجود امیر

 یلـ یه بنـا بـه دال  کـ  هـایی  در دوره البتـه  .رانیان و دولت صفوي بودیا اعتبار کردن در پی بی مختلف
از  اي کـه برخـی   گونـه  شـد، بـه   مـی  بهتـر کمـی   فضا ،صلح میان دو دولت بود ،ن بحثیخارج از ا

 در هشتاد سال فترت میان صفوي و قاجاري نیز ایـن وضـعیت   رفتند می به حج یدرباریان نیز گاه
  نبود. نخست قاجاري نیز خبري از وجود امیرالحاج هاي  ادامه داشته و در دهه

که یـا مدینـه بـه    هایی از سادات معتبر م برجسته ایرانی یا چهره هاي کسانی از شخصیتگاهی 
تقویـت   ،تـدریج  این حرکتی اسـت کـه بـه   دادند.  میبه حجاج ایرانی را انجام  نوعی کارهاي مربوط

مکـه   با وجود قونسولگري ایران در جده و وجود نمایندگانی در، قاجاري ةدر نیمه دوم دور وشده 
  .شکل بهتري پیدا کرد و مدینه،

ـ یان حجـاج ا یـ و حضورشان در م يثرت شاهزادگان قجرکبا توجه به  ن یشـان و همچنـ  ی، ایران
 سـامان  طور غیر رسمی کارهاي حجاج ایرانـی را سـر و   به ،آمدند می درباریانی که هر ساله به حج

  .امري عادي بود، مانند سایر مردم، به حج ها درباريرفتن . دادند می
ـ فتحعلـی     والد خاقـان مغفـور  حساب کـردیم ده نفـر از ا  « ق نوشته است:1292در سال  فرهاد میرزا

  24».اند گرفته فرو در قافله حج بودند. خداوند برکتی در نسل خاقان مغفور داده که برّ و بحر را ـ شاه
بود، شده حج مشرف  ق به1297که در سال  ناصرالدین شاهعموي ، حسام السلطنه ،براي نمونه

در مراسـم   ولـی میـرزا   طور حضور محمد همین داد. کار رتق و فتق امور حجاج ایرانی را انجام می
  ق به همین شکل بود.1260حج سال 

فرصتی ، و در اصل ، گاه پس از عزل آنان بودویژه اعیان درباري به، البته حج رفتن شاهزادگان
  فشار سیاسی و جز اینها بود. اي براي استراحت یا گریز از و بهانه
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خصوص از ناحیه صدر اعظم جدید  به است که الدوله امین خود، یک نمونه از این موارد
 ق، با1316در سال  ءاز ریاست وزرابرکناري وي یکی دو سال پس از  .شد تهدید می السلطان امین

  شد.رو  روبهاستجازه از دربار به حج رفت و همه جا با احترام 
هـاي   دشـواري کـاهش   توانستند نقـش مـؤثري در   البته آمدن این قبیل شاهزادگان به حج که می

پـس از شـرحی کـه از نقـش      الدوله امینعلت همیشگی نبود و به همین ، ایرانی داشته باشند زوار
  نویسد: ، میخود در حل دشواري زائران ایرانی دارد

مـا کـه    آیند یـک نفـر از معـارف    می چه ضرر دارد هر سال حجاج ایرانی که، گذرد به خاطرم می
کفیل امور یک مشت زوار ایران شـود؛ عجـزه و   از جانب دولت دخیل و ، عزیمت حج داشته باشد

  25.مساکین را نگذارد در غربت بیچاره بمانند

  ارگزاران حجك
  نیازمند بود:ارگزار کبه دو نوع  یعمل آوردن حج، حاج هب يبرا

 از محلی که حجـاج عـازم  وي شود،  می ادیاروان کر یعنوان مد ه امروزه از آن باکدار  حمله ـ  1
  کرد. می و آنان را در رفت و برگشت همراهیدادن شدند، کار حاجیان را سامان  می

حجـاج   بـزرگ هـاي   گرفته شده که نـام کـاروان  دار از همان محمل  ه عنوان حملهکگفتنی است 
  آمدند. خود به حج می مصر یا شام و جبل بوده و حجاج آن نواحی به صورت منظم همراه محمل

  د.دانستن می محمل مصري را محمل منسوب به فاطمه و ،هعایشمحمل شامی را محمل 
 ،سفر طوالنی حـج بـود و بـراي ایـن کـار خـود       کار حجاج در ندهده دار به نوعی سامان حمله

 میـان شـریف مکـه و حجـاج نیـز بـوده و لزومـاً        وي، رابـط همچنـین  گرفت.  مبلغی از حجاج می
خودش گرفتـار مشـکل   ، در غیر این صورت، زیرا بایست پولی هم براي شریف از حجاج بگیرد می
، بردنـد  مـی  ایرانـی را کـه زائـر از راه جبـل    دارهاي  حمله ق شریف مکه همه1322شد. در سال  می

  وادار کند تا مبلغی از حاجیان بگیرند. ،فشار گذاشته زندانی کرد تا آنان را تحت
) عرفات منا و، عر (مزدلفهمطوف که در مکه مستقر بود و کار اداره آمد و شد حجاج به مشا ـ2

  داد . می و اعمال حجاج را در مکه انجام
در مکه گفته او  بهاست.  ق اطالعات جالبی در باره مطوفین به دست داده1302در سال  فراهانی

منزلـه   معـین و بـه   کـه از جانـب شـریف مکّـه    وجـود داشـت   قریب سی نفر مطوف شیعه و سنی 
 26پدر مطوف بودند.بر  و اغلب پدربوده نامه خوان  زیارت

. بـراي زیـارت بـود    وجود داشت کـه راهنمـاي زائـران   » مزور « البته در آن زمان در مدینه نیز 
موسـوم بـه مسـجد     امبر اسالمین مسجد ساخته شده توسط پیمانند اول ،مقدس يها انکارت میز
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، میمشـربه ام ابـراه  ن یهمچنو  جنگ احد يمزار شهدا منطقه احد و، نین مسجد ذوقبلتیهمچن، باق
ر یتوسـط مـد   نـد و یگو مـی  ارت دورهیز ارگزاران حج به آن اصطالحاًکه امروزه ک رهیوه سلع و غک
و  زمان بر عهده کـارگزاران بـومی بـود   در آن ، پذیرد می اروان انجامکون یروحان ییاروان و راهنماک

  .کردند ف راهنمایی میشان را به زیارت اماکن مختلیبراي حجاج خوانده و ازیارت نامه آنان 
میـان   طبعـاً . ز برقـرار مانـده اسـت   یـ گر تا به امروز نید یلکداري البته به ش کار مطوفی و حمله

 سـعی ، ایـن گـروه   بـا ایجـاد ارتبـاط بـا     ها فارتباطی هم برقرار بوده و مطو ها مطوفدارها و  حمله
ف نیـز بـه راه   بود که مطـوِّ  حدي بهمسئله این . کردند حاجیان بیشتري را براي خود داشته باشند می

کـرد   مـی  داران داشـت، سـعی   حملـه  در شهرهاي مهم رفت و شد داشته و در تماسی که بـا  ،افتاده
  .حاجیان بیشتري را به خود اختصاص دهد

باشـد  یاروان مـ کـ ون یحج بر عهده روحان يها اروانکه امروزه در کرا  یفیوظا ها ظاهراً فمطو، 
  ند.داد می امانج در آن روزگار زین

را خوانـده و   شـیخ مرتضـی انصـاري    مناسـک بعد از اینکه کتـاب   ق1316در سال  امین الدوله
  د:یگو می تابکاین  ةاربدرشده و  ش و اضطرابیدچار تشو ،آورد یاز آن سر در نم يزیچ

 ه بـه او کـ  یو زمـان  .»از زبان مالیی و تعقیدات کذایی خارج نشده بـوده  قدري پیچیده بوده و«
کند. رموز کار همـان اسـت کـه در     می مطوف شما را استقبال، در ورود به جده یا مکه« ند: یگو می

ف همـه  کتاب مناسک نیاز نـدارد و مطـو   بهکند  می نیقیآرام گرفته و » او تلقین خواهد کرد ،محل
  27.کارها را انجام خواهد داد

حجـاج باشـد و    یالت شرعکازها و مشین يپاسخگو امالًکتوانسته  یف نمه مطوکاست  یهیبد
زیـرا همـواره مسـائلی خـاص و بـه       است،مشکل ساز بوده  ناًیقینبودن عالم و فقیه در کنار زائران 

که کسی جز عالم و مجتهد پاسخگوي آنها نبود و حـاجی   آمد اصطالح فروع فقهی نادري پیش می
  افتاد. به زحمت می

 »عکـام «و  »جمـال «هـاي   بودند که با نام کاروان نیز ۀخدم ف، شماريدار و مطو جداي از حمله
ولیت شتر را داشته و عکام به عنـوان خدمـه بـار و    ئبودند. جمال مس دار کار هدایت شترها را عهده

بـر عهـده داشـته و     ،شتر و مراقبت از حاجی را که سوار کجاوه یا شکدف بـوده  کار بستن بار، شتر
هـا   عکامی را گاه خود ایرانـی  اما کار ،ندبودعرب  نوعاًها  جمال 28.گرفت را در دست می افسار شتر

  .داشتندعهده به نیز 

 ن حجازيدر سرزم يرانيحجاج ا

رسد که باید  می نظر منوره در منطقه حجاز قرار دارد و به ۀرمه و مدینکم ۀبه رغم آنکه دو شهر مک
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اي  قومی، تا انـدازه تاریخی و  به لحاظ مذهبی و فرهنگی وضعیت مشابهی داشته باشد، اما به دالیل
  میان این دو شهر تفاوت بوده و هست.

  رمهكم ةكم
حجـاج ایرانـی گفتـه شـده، نشـان       بـا  )نشین به عنوان مرکز شریف(برخورد مردم مکه  ةبارآنچه در

 والی مکه گرفتـه تـا خواجگـان حـرم     هاي مختلف از شریف و دستگاه اداري او و دهد که گروه می
نـوع مناسباتشـان بـا ایرانیـان      بـه تناسـب  ، هاي مردم نیز توده وها  فهمچنین مطو(خدمتگزاران) و 

  داشتند.برخوردهاي متفاوتی 
شـدند کـه    امـامی یافـت مـی    در میان شرفاي مکه و خاندان آنان که از سادات بودنـد، شـیعیان  

ق مـذهبی  یـ افـزون بـر عال  ، ایـن عالقـه  . گذاشـتند  عالقمند به ایرانیان بوده و بـه آنهـا احتـرام مـی    
عالوه بر پولی که از حجـاج  زیرا  ،داشته باشد توانست از نظر مالی نیز براي شریف مکه فوایدي می

افـزون بـر   طریق سفارت خود در عثمانی توجه به شریف داشـت.   شد، دولت ایران نیز از گرفته می
ی سیاسـ  ۀجنبـ ، عثمانی بود و هر نوع برخورد منفی او با ایرانیـان  شریف نماینده رسمی دولتاین، 

  .کرد نیز پیدا می
عمده شیعه بـوده   سروکار با ایرانیان داشتند، به طورکه ها نیز  ف، مطوهمچنین به غیر از شریف

ایرانیان برخورد مناسبی داشته باشـند   کوشیدند تا با ، میو از این جهت و نیز براي منافع مادي خود
  .کنند هاي بعد جذب تا مشتریان بیشتري را براي دوره

، حس مشترك مـذهبی به علت شدند که آنان نیز  می اندکی یافت مردم نیز شیعیانِ ۀعامدر میان 
  روابطشان با ایرانیان مناسب بود.

امـا بـه طـور    داشتند، مدینه مردم سنی این شهر به رغم آنکه تعصب کمتري در مقایسه با مردم 
برخـورد   ویه ممکن بود کهتحت تأثیر تبلیغات ضد شیعه در این شهر قرار داشته و از این زا طبیعی

  آنها با ایرانیان خوب نباشد.
امام حـرم  . کرد می صدق، سنیان متعصبی باشند باره خواجگان حرم که ممکن بوددرمسئله این 

را  آنـان  ،اظهار برائت کـرده ها  شیعهاز پیشین، هاي  از سنتنیز بسته به مقدار تعصب خود و پیروي 
  .کرد در دعاهاي خود سب و لعن می

ایرانیـان کاسـته    شد تا از شدت برخـورد بـا   می سبب یحضور یک شاهزاده ایرانی در مکه گاه
شاهزاده مورد احترام عنوان یک  که به حسام السلطنه. شده و با احترام بیشتري با آنان برخورد شود

ـ  به مالحظه رعایتی که از من می ق1297امسال ـ یعنی سال : «وارد مکه شده بود، نوشته است د دیدن
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  29.»کردند نمودند و اذیت نمی می به احترام حرکت با حجاج، و سفارشاتی که از من شنیدند
  ت موضوع.یباشد تا واقع ين شاهزاده قجریتواند فقط و فقط برداشت ا می نیالبته ا
   :نوشته است ق1302در سال  فراهانی

سـادات  فین هستند که با عجم محشور و از که اغلب همین مطو قریب شصت نفر شیعه دارد[مکه] 
نماینـد و   مـی  تشیعندارند، واضح و آشکار اظهار  هچندان تقیه عجالها  شیعه باشند و این حسینی می

  30کنند. روضه خوانی می ایام عاشورا درها  همین شیعه بعضی از
ـ  در چنین فضایی که شیعه کم بود جالب است که ایرانیان حتـی در انتخـاب قهـوه    ه، در تـالش  خان

ها که در مکه بوده آمـده   خانه دربارة یکی از این قهوهباشد. ، تا جایی بروند که صاحبش شیعه بودند
  است: 

اش لیلـه   خانـه  با همت غیور است و در قهوه معروف [ است ] که از شیعیانِ، خانه حاجی قنبر قهوه
  31دهد. و به حاجیان هدیه مینماید  می طبخ منعقد و آش بسیار مفصلی امام سجاد غدیر تعزیه

  :نوشته است ق1260در سال  محمد ولی میرزاباره  دراین داد. والبته گاهی اتفاقاتی استثنایی هم رخ می
به دست یک حضرموتی شیعه دادم که  یک روز قرآن را، خواندم هر روز در مسجد الحرام قرآن می
شگفتی محمد ولـی میـرزا آن   آن را برد {بعد از برگشتن سید قر نگاه بدارد تا من از طواف برگردم

اما این بـار  ، همه برگرداندند دادم می و اهل مکه یسن يها قرآن را به عرب، است که} روزهاي قبل
  32رفت. قرآن از دست

  منوره ةنيمد
ان بـه  یـ رانیآن بـا ا  ین شهر و نواحیبرخورد مردم ا در مدینه، عهیت شیتر اقل رغم حضور پر رنگ به

ام عاشـورا مجـالس   یـ ه با حجاج عجـم بـوده اسـت. ا   کخشن تر از تعامالت مردم ممراتب بدتر و 
تر از  نه متعصبیان مدیو سنها  یعثمانشد، زیرا  می لکیتشاز مدینه تر  راحت ، در مکهیروضه خوان
عه یشـ هـاي   م و نشـانه یـ نه به عالیوجود نخاوله و آشنا بودن مردم مد. همچنین به سبب مکه بودند

  رساندند. می به آنان يشتریت بیدادند و اذ می صیه تشخکان را زودتر از اهل میعینه شیمردم مد
گـر اقـوام   یدگرنـه  شه دارد و یع ریش آنان به تشیدر گرا ،ز با عجمیرآمیبرخورد تحقدر حقیقت 

  گرفت. یبا آنان صورت نم یبودند رفتار زشت یاگر سنی و... و افغان ير عرب از هندیغ
نـد در انجـام   ک یمعرف يه خود را هندکنیضمن ا حافظ محمد هنديشد تا  می ن امر سببیهم

ارا کاز دعاهـا پرداختـه و آشـ    یها به خواندن برخـ  از عجم یه برخکنیو از انماید ه یتقنیز اعمالش 
  ند.ک می هیگال ،دهند می ان قراریخود را در معرض خشم سن

 يز و ناهنجـار بـا و  یمآ نیرفتار توه ،اشتهرا عجم پند اووقتی نه یمد یاهالکه ند یب یمدر واقع او 
 يو .شـود  می ند، مورد احترام واقعک می هیرده و تقک یمعرف يه خود را هندکنیبه محض ا ، امادارند
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گفـت: پـابوس    .هسـتم  يد، من هندیدانست می ا مرا عجمممگر ش«د: یگو می خ الحرمینه به شیدر مد
  33».کنم شما را، خاطر جمع باشید می

  ند :ک ی میگونه معرف نینه را ایرفتار اهل مد جالیرمیرزا 
  ود استـشان طعنه قـوم حسـن  هود استیثرب از یعجم پست تر به 

  34نهکین راهم ستم از اهل یدر ا  ــنهید آنچه در شــهر مـدیجـم دــع
 خصـوص ، به اند ان آوردهیشان از نخاوله سخن به میها اند در سفر نامه ه به حج رفتهک یانیعیهمه ش

  يبـد رفتـار  ، خشـان یاز ش، از تعدادشـان ، شتر در خارج شهر اسـت یه بکونت آنان کسهاي  از محل
ـ یا. انـد  نـه بـه آنهـا و راه ندادنشـان در مسـجد سـخن گفتـه       یمد یاهال يها و فحش   رابطـه هـا   یران

ــه  یار خــوبیبســ ــا نخاول ــهداشــته، ب ــان منــزلهــاي  در خان ــه هــکــرده  آن   چ وجــه احســاسیو ب
  دنـد، یفهم یز نمـ یـ و اگـر زبـان هـم را ن   گرفتـه   ییحـج از آنـان راهنمـا    ي، بـرا نـد کرد یغربت نمـ 

  .کردند می جادیا با هم یارتباط درون
محـل رفـت و آمـد     ،طالـب یاببن  ینه واقع در شارع علینخاوله مد ،انیعیز مسجد شیامروزه ن

مرتبه هـم   یک يبرا نه شده ویه وارد مدکست یان نیرانیاز ا یاروانکاست و  یرانیحجاج و زائران ا
ـ یزائران ا نزده باشد. ـ  مصفا است یه درون باغکـ ن مسجد  یبه ا يه شده سرک  حیتـرج  بعضـاً  یران

در . یند تا مسجد النبـ یان نخاوله اقامه نمایعیدر مسجد ش ه و جمعه رایومی ينمازها که دهند می
  شود. می ادی) ینخل، (مفرد آن »ونیالنخل«از آنان به عنوان  يسعود يمحافل ادار

  ارتيو ز كانجام مناس
در  ییهـا  تینه با محدودیشهر مد و خصوصاً يشور عربستان سعودکدر  یرانیزائران ا یامروزه وقت

از  یالت را ناشکها و مش تین محدودیا یتمام، شوند می رو هان روبیعین مورد عالقه شکارت امایز
ن فرقـه بـر   یـ و زمان قبل از تسـلط ا   گذشتهنند در ک می ن منطقه دانسته و گمانیون بر ایتسلط وهاب

مال کعه با آرامش و در یرابطه وجود نداشته و زائران ش ینا ی درتیگونه محدود چین هیفین شریحرم
  اند. کرده می ارتیز ،يآزاد

ن مطلب صادق نبوده و یچ وجه ایه به هکم ینیب می قاجار ةرجال دورهاي  با مطالعه سفرنامه یول
از  یناشـ  یاسـ یمسـائل س علـت  ن بـه  یو همچنـ  یارتیـ ن زکن امایاهل سنت بر ابا توجه به تسلط 

الت کها، فشارها و مش تیان همواره با محدودییعیش ران،یبا دولت ا یدولت عثمانهاي  يریموضعگ
 يهـا  انکـ مقابر، م، از مساجد ياریبس ،البته در آن زمان و .اند رو بوده هن خصوص روبیدر ا یفراوان

ـ  ،میخـوان  مـی  ن بناهـا را یشرح اها  بود و در سفرنامهنشده ب یو مقدس تخر یخیتار ن بـه  یـ ا یول
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 ،یمـواقع شده کـه در   می اعمال یفراوان يها تیو محدود عه نبودهیزائران ش یو راحت يآزاد يمعنا
  بوده است. یت فعلیتر از وضع یار سختبس

  نوشته است:ق 1306در سال  الملک نجم
هر نفر . آلود غضب، چماق به دست، بوابی دارد کریه المنظر، طاهرین ائمه بقعه، در قبرستان بقیع

 گیـرد و اگـر   می یک صاحبقران از او ،با کمال تشدد، که خواهد به قصد زیارت داخل شود ایرانی
، آنجا ماند باید پنج قران بدهد و همین که قلیلی، وارد شود بخواهد آن شخص روزي پنج مرتبه مثالً

شود در تحت قبه  شخصی خواست روزي بانی یک مجلس روضه. بیرون شو: رت نخوانده گویدزیا
و . داد تا اذن حاصل نمـود ، باشد مبلغ دو روپیه که شش هزار دینار، بواب مانع شده، مطهر ائمه

  35کاري نیست. با اعراب احدي را ،این همه ایرادات براي عجم است
  نوشته است:  ق1297در سال نیز  حسام السلطنه

بستند که به ضرب و شتم پول گرفتـه در را   می مبارکه، درِ بقعه را بر روي حجاج ابانِ بقعهچون بو
درِ بقعه را  نوید رعایت و نوازش دادم که مانع حجاج نشوند و، سفارش کرده هالهذا به آن، کنند باز

  36.هم قبول کردند آنها، در این چند روز مفتوح بگذارند که حجاج به آسودگی زیارت نمایند
  :نوشته است ق1263هم در سال  اعتمادالسلطنه

»امِ ائمبقیع هخد ، 37.»دادند می گرفتند و اذن زیارت می هزار دینار از هر نفري  
ع یـ در بق يدادیـ از رو ق1231االول سـال   يجماد 22روز  يدادهایل رویذ حافظ محمد هندي

    ند:ک می ادی
چنـد روز  «. »ره بـود یارت و غیخواند، دران ز می اضیه بک یزدند وقتار در حرم یعجم را بس یک«

ـ آن ب .خواندند می در حرم اارت عاشوریاز عجم ز یه بعضکدم یآن شن زابعد  ـ  ی  یاض را نـزد قاض
  38.»ردندکار کبد ها  بردند و عجم را زدند، عجم

ان یعیه شـ کـ  يا ه گونـه ز بوده است، بیتر از امروزه ن سخت ،اوضاع و احوال آن روزگار ،يدر موارد
تـا  روي هم بگذارند وه اهل سنت یبه ش ،هیبا استفاده از اصل تقهاي خود را  دسته کمجبور بودند 

  ند.کدشان نیتهد يو خطرنشده شان یمتعرض ا یسک
داشـته باشـند،    يشـتر یب يو آزاد نشـوند رو  روبهبد  يوردهاخه با برکنیا يان برایرانیاز ا یبرخ

غـات و فضـا   یتبل آوردنـد.  می ها در كها و تر به صورت عرب ر داده وخود راییخود را تغ يها لباس
م در استانبول صادر شده در همان دوره، یاهل سنت مق يعلما يه به فتواکان بود یعیه شیقدر عل آن
  39.»نکاح زنش باطل خواهدشد بگذارد، سرشه ب اله عجم راکس کهر«

  د:  یگو می ن خصوصیدر ا فرهاد میرزا
سوت و حالت لباس ندهند، امروزه هـم  کر ییه تغکرده بودم کنه چنانچه به اهل حاج غدغن یدر مد

و تغییـر   ر نگذارنـد س به سیاله فک، کاز اتمام مناس ه بعدکردم کد را کیأبه همه اهل حاج همان ت
   40لباس ندهند.
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(سـال   اد میـرزا فرهـ هایی به این صورت و شدت ندارنـد. زمـانی کـه     تردید امروزه شیعیان محدودیت بی 
رو شـد.   روبـه اعتراض یکی از اعـراب بـدوي   با وقت وضو مسح کرد،  ) در راه مدینه به مکه، درق1292

، نعـم « هستم که به مسـح قائـل اسـت. عـرب بـدوي بـا       انس بن مالکبر مذهب  وي براي گریز گفت که
  41»!هالک نشدیم، مالکاز برکت « :ه استنوشتدر این باره  فرهاد میرزا. را تمام کرد بحث »مرحبا

کردند، گرچـه در مواقـع خاصـی     می معرفی شافعینوعاً خود را بر مذهب تقیه،  ها هنگام ایرانی
بود، مانند دست رها کردن در نمـاز یـا مسـح     ها مالکیمانند  ،برخی از مذاهبطبق که احکام شیعه 

در کشتی بـه دو نفـر از مالهـاي     ق1322در سال  میرزا داود. ندکرد تمسک می مالکیبه مذهب ، پا
  42کند. می معرفی شافعی خود را بر مذهب، حنفی بخارا

ایرانیان آگاه بوده  هاي حرم) از مذهب (خواجه ارانکخدمت به ویژه ها، باید توجه داشت که سنی
را از حرم مدینـه   ها ایرانیجمعه،  براي نمونه در وقت نماز .چندان سودي براي آنان نداشت ،تقیه و
  کردند. یرون میب

  نویسد:   می باره در این میرزا داود
کردند کـه   را سنی گمان می گویا حقیر. در مدینه، کردم ه را هم رفتم تماشاي نماز جمعهروز جمع

، ولی باقی مردم عجم را وقـت   کردند می شدند و احترام در وقت صلواتشان ابداً متعرض حقیر نمی
  43کردم. می نماز اقتدا هم در حقیر، کردند می نماز از مسجد بیرون

تـوان بـه بحـث     مـی  از جملـه  ،گرفـت  مـی  ار اختالف بـاال کارساز نبود و که یار تقکراه یگاه یول
  رد.کماه اشاره  هاللرؤیت  یحل نشدن ظاهراً اهو ویپر هی، شگیهم

 طوري که حـاجی  به، شود می حجه آغاز ياعمال حج تمتع از روز نهم ذ، میدان می هکگونه  همان
رده و بمانـد و اگـر نمانـد    کبایست از اذان ظهر روز نهم تا اذان مغرب شرعی در عرفات وقوف  می

مکه را براي حکم  ینظر قاضی سن ه شیعیانکشد  نجا آغازیل از اکنیست، مش گر حج او صحیحید
  .خود آنان اثبات شود دانستند تا براي می بلکه الزم ،پذیرفتند نمی به اول ماه

حـل شـده بـود و همـه     مسـئله   آمد، نمی اختالف نظري پیش، اثبات شب اول ماه طبعاً اگـر در
امـا   ،بردنـد  مـی سر  بهعرفات  در حجه را یعنی روز نهم ذي ،روز عرفه ،اعم از شیعه و سنی ،حجاج

  .دیوجود آه هالل برؤیت ه اختالف در کآمد  می وجود هب یل زمانکمش
، در آن سـال را هـالل  رؤیـت  اش داسـتان اخـتالف در    ) در سفرنامهق1260(  ولی میرزا محمد

  :آورده است چنین
عرب بدوي ثابت شد که ماه از چهارشـنبه اسـت و    به جهت اینکه پیش پاشاي شام به شهادت دو

هـم از   مـا  ،داننـد  که عرفه را جمعه می به خالف قاضی و شریف ،شنبه نهم است حکم کرد که پنج
  44.نماز کردیم اترس آمدیم به منا و شب را در آنج
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انـد   یدهشکن سفر یا يه براک ییها یسخت یدند تمامید می رد و شیعیان کهیگ می اختالف باال ۀاما دامن
صـحت اعمـال   بـراي  و شود  میي الت جدکو اعمال حجشان دچار مشاست  ع شدنیدر حال ضا

ی بـه  پـول  ،و اجبـار  يتا از سر ناچاربودند نند، مجبور کخود عمل  بایست بر مبناي می الزاماًی شرع
 ،بسـیار  بعـد از سـعی و دونـدگی   « گوید: باره یکی از سفرنامه نویسان می . دراینشریف مکه بدهند

عرفـات   پانصد غازي به شریف وعده کردیم که مرخص کرد کـه شـب جمعـه و روز جمعـه را در    
  45».پانصد غازي به هزار زحمت مردم دادند. جمعیت گذاشته ماندیم. بمانیم

آخـر رمضـان را در    که حجاج ایرانی از ماه شـعبان از بغـداد حرکـت کـرده و     ق1263در سال 
نویسد کـه روز بیسـت و    می اعتمادالسلطنه. از همانجا اختالف در رؤیت ماه آغاز شد، حلب بودند

حتـی   در حالی که، فردا عید است هشتم رمضان بود که گفتند براي مفتی شام اول ماه ثابت شده و
   46.رؤیت نشد روز شنبه هم ماه

روز جمعـه   اسـت، بـه   حجـه  روز عرفه که نهم ذي ه اگرکاهل سنت همواه اعتقاد داشته و دارند 
بـه  هـاي دیگـر دارد و    هاي سال حجش از یب یاست و ثواب و ارزش» حج اکبر«حج آن سال، ، بیفتد

رفـت   مـی  آنبـیم  ، خورد می به پنجشنبه یا جمعه، عرفه به اختالف رؤیت ماه زمانی که، همین دلیل
  .روز جمعه را انتخاب کند که حج آن سال حج اکبر باشد که قاضی مکه

منـافع   يسـر  یـک علت  بهنشده رؤیت دانند ماه  می هکنیرغم ا بهها  یمعتقد است که سن فراهانی
  رؤیت دارند. يادعا ،ذبکبه  يویدن

یافت حج اکبر کنند و به واسطه آن است که در بیفتد. یکی اصرار دارند که عرفات به جمعه ها سنی
هم از دولت عالوه وظیفـه دارنـد و هـم از    ، قضات، به جمعه بیفتد یکی به جهت آنکه اگر عرفات

  47شود. می نیازها بیشتر بابت حج اکبر نذرها و
 هـا  شـیعه «شوند، امـا   می عرفات یوقوف راه يعصر جمعه براها  یسن ،یتیدر هر صورت و با هر ن

بـود،   چون هیچ کس ماه را ندیـده ، بیشتر رعیت دولت ایران بودند شدند و می که قریب شش هزار
  48»روز شنبه را عرفه کردند.

ریال فرانسوي  اما قریب چهارصد، نیروهاي نظامی عثمانی نیز براي محافظت از شیعیان ماندند
  .تومان ایرانی بود، پول گرفتند 230که معادل 

  اوقات فراغت
زائـران بـر اسـاس حکـم      ان جالب توجه بوده و هست. در واقع،یرانیا يگردش در بازار همواره برا

یکـی از  . کردند می طور معمول اجناسی را خریداري به، نیفیخریدن هدیه از حرمین شر استحباب
از روز دهـم تـا    کـه ایـام توقـف حجـاج در آنجـا      منا بـود  ،ترین این بازارها در آن روزگار معروف
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  .جمعیت فروشنده و خریدار بود از حجه، مملو دوازدهم یا سیزدهم ذي
ایام سرور و شادي و  ، همگرفت افزون بر آنکه اعمال مذهبی در آن انجام می، این ایام ،در واقع

  .و هم ایام خرید و رفتن به بازار آتش بازي بود
عرضـه غالمـان و   سـبب  بود که بـه   فروشان بازار برده، ترین بازارها براي ایرانیان یکی از دیدنی

  بود. دیدنیها  ایرانیو خواجگان سخت براي  کنیزکان
شرح مفصلی از آن نوشـته اسـت. وي    فروشان را دیده و بازار برده ق1306در سال  الملک نجم

  گوید: می
مگر آنکه  ،کنند گو میو با کمال مهربانی با او گفت، آنجا وارد شود مشتري از اهل هر مملکت که در

 دور نیسـت ، و بلکه اگر انـدك تـوقفی نمـود   ، او اعتنایی ندارندابداً به ، ایران باشد مشتري از اهل
  49.دانند اي به او بزنند و معامله با او را حرام می صدمه

کـه در سـال    میـرزا داود قـول   جذاب و دیدنی و بـه  بازاريها  ایرانیفروشان براي  بازار برده اصوالً
نـوع  ، مکه بود. به گزارش وي شهر از جمله چیزهاي عجیب و تماشایی ،از آن دیدن کرده ق1322

  شدند. میآورده بود، به قسمتی از بازار که سرپوشیده  این بردگان توسط اعراب دزدیده شده و
 همه بر خود، کند می به محض اینکه صدا بلند، باالي کرسی نشسته، عمر سعد تاجر این کار هم مثل

خریده و  اصرار دارند که کسی آنها رااند،  اعراب ناراضی  خشن برخورد  نگران کنیزکان که لرزند می
گفـتم میـل    به عربی مـی  دیدم و می بعضی را که، اند هاي عربی خوب پوشانیده کنیزها را لباس. ببرد

  50.کرد که ببرید می التماس، داري که تو را خریده و ببرم
معتقـد بودنـد   به عنوان یک شـیعه،   چرا که آنان ،دلپذیر بودها  دیگر بازار هم براي ایرانیهاي  بخش

عطـر و  « کند که از بازار مکـه بـراي او:    می سفارش امین الدوله. که خریدن سوغاتی مستحب است
اهللا مجید که در استانبول و  و مجلداتی از کتاب. ..یمنی سر و مرجان و برد یمانی و عقیقتسبیح و ی

  51.خریداري کنند »اسکندریه به طبع رسیده
هـا   ز در سـفرنامه یـ گـر ن یحـات از نـوع د  یسالم نبوده و بعضا تفرحات از نوع یشه تفریالبته هم

  :شده استگزارش 
الدین با  شمسشد و اغلب آقامیرزا  می باالي بام مجلس گرم. زدیم می الدین را صدا آقا میرزا شمس

گیرنـد و   نمی ولی ابداً رو، و کراهت منظرند صاحب خانه بودند و در کمال زشتی عرب کههاي  زن
 آورد و مـی  شد و صداهاي غریب و عجیـب در  می مشغول مزاح و شوخی، پروایی ندارنداجنبی  از

سـفرهاي دزدي   شوهرهایشان سال به سال درها،  زناغلب این . خندیدیم می آوردند و ما می آنها در
  52.شوند می دار و عکام آشنا حضرات حملهو یغما رفته و آنها هم در مکه به 

  آورده است: ن خصوصیدر ا گرید يو زائر
پنج زن آمدند ، روزي که آنجا وارد شدیم. حیاتر از اعراب در دنیا نباشد بی تر و ظاهراً گداتر و رذل

مکه  پولی در .بناي گدایی را گذاشتند. تاش جاهل ـ یعنی جوان ـ بود   دوتاش پیر و سه؛ به گدایی
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اگر : این جاهلش گفتم نده بهاین ب. اش سه پول این جاست شانزده دانه، گویند می به آن پاره، هست
قدر رقص کردنـد تـا یـک     خدا این دهم ] یکی را گرفت، به می این پاره را [ به تو، کنی رقص می

، بهترشان را به اشاره حالی کردم تـو بـرقص   آن، گفتم اینها باشند. ساعت تمامشان به رقص آمدند
، آمد می هایش بیرون ن دندانیک صداي قرچی از ای کرد می زور، هایش را روي هم گذاشت دندان

  53پانصد نفر حاج. کردند میان می به طریق نعیف و رقص

  بازگشت
ده یات دیاکن حیتر جالبی داشته است. جالبهاي  نکته بعضاً جالب توجه وز ین بازگشت يهاریمس

ز کـ از مر يدار ویـ است از د یتیه رواکان نموده یب يریه جزاکاست  یشرحها  سفرنامه نیشده در ا
  : سندهیه به قول نوک ییا؛ جاکان در شهر عیبهائ

ـ به ح یبهائ یه با جماعتیس بهائیرئ میرزا حسینعلیها  مدت ـ ک ـ ن ایم دولت در آنجـا   یران و عثمـان ی
  باشد. می هیارتگاه بهائیه زکمزار و مقبره دارد  رده و فعالًکمحبوس بوده و همان جا وفات 

رده و شام کداری) دعلی محمد باب و حسینعلی بهاءبزرگانشان ( ده و از قبوریشان گردیهمان ایم او
(عبـدالبهاء)   عبـاس افنـدي  ن یداماد و جانش معروف به افنان ،آقا میرزا محسنان یبهائ يشوایپ را با

  54نماید.  صرف می
  :یسدنو می قاهره ف مدت اقامتش دریتوصادامه و در در  جزایري

بـه   ،به جـا آورده  يارت و نمازیرفته ز نیس الحسأر اول به مسجد و مقام، میرون آمدیمغرب ب
ـ  يجـا  ،میوارد شد ،ط گرفتهیم و بلیرفت یاخالق يها شگاهیاز نما یکیبه  میرزا حسنهمراه   یعیوس

سه  خره دود درآورده و باألیچند پرده تقل و داد یش اخالقیچند پرده نما .بود يادیت زیبود و جمع
خواندنـد انـواع و اقسـام     ي میبه مصر یعربهاي  فیو تصن دندیرقص می هیمصر يها زن پرده آخر،

 يبـرا  یفکیچندان  ،میا عادت نبودی چون به لسان و اصطالحات آنهول. بود یو نوازندگ یسازندگ
  55.میرون آمدیب م،یردک می ها و سازها استفاده نداشت، فقط از رقص زن ما

  است: ر بازگشت آوردهیز در شرح مسیف نیوظا ریوز میرزا داود
 چهل دختر ـ سی شب را نیز به تماشاخانه رفته که در یکی از آنها ها همراه برخی دیگر از همفسري

رقـص   فرنگی، و به همین عدد مرد از لژها پایین آمدند و دست هم را گرفته، بـه اشـکال مختلـف   
  56کردند، چندان عیبی نداشت.

ات مفـرح  یـ اکوجود آمدن حه خود موجب ب ،حجاجبیشتر بودن  ین بودن سطح فرهنگ و عامییپا
ها  ات فراوان در سفرنامهیاکن گونه حیز از ایادوار بوده و هست و در زمان مورد بحث ما ن ۀدر هم
  :کند می نقل دارها یکی از حمله از قول الصدر نایب. استشده نقل 

؟ وقتـی  از من پرسید که اینجا قبر خداست یک حاجی کاشانی در همین مسجد الحرام، ده سال قبل
پس اینجا قبر کیست؟ : گفت، جسم ندارد تا ممات و حیات به این معنا داشته باشد خدا: به او گفتم

از کتل  ایم ، شش ماه راه آمده: دفن نیست. آن حاجی کاشانی گفت ،کسی در این خانه: او گفتم به
  57گردیم؟ می عبثی دور این خانه ،ایم سرما گرما خورده، ایم باال پایین کرده
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کـه وقتـی پـس از    پـردازد   مـی روسـتایی  ان زائراز یکی از ي ا فهیگر به نقل لطید یین در جایهمچن
اما چـه  : « گرماي شهر مکه گفتدر خصوص ، بازگشت از حج از وي در باره مکه و کعبه پرسیدند

  58»!قبر خدا جهنّم دره واقع شده، بگم
ات نیز از رفتار یک زائر عامی خراسانی یـاد کـرده کـه از کثـرت عـوامی      در وقت رمی جمر جزایري

خواسته در موقع رمی جمره، عین عبارت مناسک را خوانده باشد و بیچاره به غلط خوانده و نفهمیـده   می
  59».اهللا یال ۀًحجۀ االسالم قربسنگ تمتع مزَنَم بر قرض «گفت:  در موقع پرتاب سنگ می

نـد  ک مـی  برخوردکشیشی ت المقدس با یاز ب ییدر جا بازگشت از حج و ریدر مس ين ویهمچن
  :به او جالب است جزایريپاسخ ، ندک ی میم اظهار ناراحترواج گرفته در عالَ یِنید یه از بک

ه مردم کرد ک می سفأه سر صحبتش گرم شد و اظهار تکدم ید يش مسافریشک ...ي قنطره (پل)رو
ـ    یاند و د ل شدهیات مایعیه طبهم از مذهب خارج شده و ب ينصار ننـد و  ک یگر به بـه مـا اعتنـا نم

ي بازار خود را عالمت سادک ،انیاد يساؤاز ر یسکه هر کمعلوم شد ، ن استیعالمت آخرالزمان ا
از عالمـت  مسلمان بودم با او هـم نالـه شـده و     یه روحانکمن هم  ،به هرحال .داند می الزمانآخر

  60آخرالزمان نالیدم.

  ريمرگ و م
 یعیو شـا  يراه و عدم بهداشت اتفاق عـاد  یهولت سن و سختکز با توجه به یر حجاج نیمرگ و م

و  یخجسـته تلقـ   یشـدند، اتفـاق   مـی  تعداد کمی از حجـاج تلـف  ، اگر در سالیاي که  ، به گونهبود
  . شد می اسباب خوشحالی مردم

 موجـب قتـل و مـرگ و   ر عوامـل  یسا داران و رفتار حملهیاد شده، سوء جدا از علل  یدر مواقع
  سد:ینو در این باره می حافظ محمد هنديشد.  می ر حجاجیم

زور چـوب و   بـه . ننـد ک می ادهیاز حد ز يچاره ظلم و تعدیمان بر حاج بیا یملعون ب يدارها حمله
 و ردنـد کهمان جا دفن  ،ردکچاره فوت یه بکشخص را همچو زدند  یکرند یگ می چماق پول عبث

  61پرسد. کسی به کسی نمی ؛بت استیغرض، عجب مص
  د:یگو می ن خصوصیز در همیف نیر وظایوز میرزا داود

رود و فوري عسـکر و   می بعد شتر که خیلی زود، پول اول، چند چیز خیلی ارزان است ،در این راه
 و همین که شتر خوابید دیگر خواهی نخواهی نحـرش ، کنند می تشریح کارد را کشیده او را ها پیاده
چـه از  ، اي دیگري جانِ آدم است که اگـر بیچـاره  . کند نمی قدر یک تومان کار لیره هم به .کنند می

الجملـه سسـتی    همین قدر که فـی ، تبی کرد یا چند دست اسهال کرد ،از جمال و غیره حاج و چه
حرکت شـتر   بندند، خود یا پیاده نرود، او را بر شتر می، و نتوانست خود را روي شتر نگاه دارد کرد

گوید خـالص خـالص؛    رسد و می باشی می برد، عکام عدم توجه و آفتاب، بیچاره را از حال می و
اي به عمق دو وجب، در  کشند و حفیره می راها  یعنی مرد، معلوم نیست که مرده یا زنده است، نیزه
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واقعـاً   .ریزنـد  وسط راه کنده او را با همان لباس، بدون غسل و کفن، مشتی خاك بر رویـش مـی  
  62.خداوند باید محافظت کند است، زنده برگشتن حاجی خیلی مشکل سالمت و

  ابتين
ن یـ ا یول ،ستین یز مطرح وبحث تازه و خاصیامروزه ن یتابیآوردن حج ن يجا یابت و بهموضوع ن

سـب و  کابت حج، به عنوان شغل و یبه مقوله ن يعده ا ،ه در آن دورانکموضوع جالب توجه است 
حتـی  گفتنـد.   مـی  »حجـه خـر  «ا یـ  »حجه فروش« ن افراد اصطالحاًیعموم به اکردند و  یم ار نگاهک

ز بـوده  یـ ن یار پـر منفعتـ  کـ سـب و  کاحتماالً شهرت داشتند و  »حجه فروش«برخی به داشتن لقب 
ه کـ  63.شـد  گرفته میتومان  110براي یک حج نیابتی  ق1292در سال  فرهاد میرزات یبه روا، است

  بود. یمبلغ قابل توجه ،در آن زمان

  گيری جهينت
همـواره و در هـر    ،من و معتقـد ؤم ین اسالم به عنوان مسلمانانین مبیدن به دیان از زمان گرویرانیا

تالش وافر داشتند. آنهـا بـراي   ر اسالم یام و شعاکاحو براي اجراي دار بوده  نیمتشرع و د یطیشرا
ن یـ در اورزیدنـد.   اهتمـام مـی   ،ن اسالم استیمب نیر دین شعایتر ه از مهمک یمیحج ابراه يبرگزار

پرداختـه و گفتـه   ن مهم یبر ا رگذاریثأانجام وعوامل تچگونگی ار مختصر به یصورت بسه نوشتار ب
 یناشـ ي طاقت فرسا يها تیط سخت و محدودیتحت چه شرا یخیتار ةدر آن دورشد که ایرانیان 

ران و یـ ا يهـا  ومـت کح یاسین روابط سیچنو هم )یعه و سنین مذاهب شی(ماب يا از تعصبات فرقه
از آنها بهـره   ده وکره کیحج تهاي  ن شناخت به سفرنامهیا يبرا .پرداختند می ن عبادتیبه ا یعثمان

عالقمنـد و پژوهشـگر   که هستند از اطالعات مربوط به حج،  ییها نهیگنج ،حجهاي  سفرنامه م.یبرد
زائـران  گـزاري   ، چگـونگی حـج  حـج  يرهایو مسـ ها  روشنی درباره راهار یبستصویر آنها  یبا بررس

مناطق مختلف  حجاج ومردم یطور نوع زندگ نیان و همیرانیراه ا يها يدشواری، رانیر ایو غ یرانیا
 ،در آن روزگـار  )ینه منورهو مد رمهکه مکم( کنان مقصدن سایت بوده اند و همچنکر حریه در مسک
  ند.ک می دایپ
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