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که همتواره متورد توجته ایرانیتان بتوده استت، در دوره  تسفرهای مذهبی یا زیار: چکیده
هتایی ها حضور بیشتری یافتند. این سفرها اغلب سختیقاجار افزایش یافت و زنان نیز در آن سفر

توان احتمتال داد بخشتی از ایتن مشتکالت به دنبال داشت که برای زنان بیشتر از دیرران بود. می
یط سفر بوده است. در پژوهش حاضر بتا استتفاده از روش های جسمانی و یا شراناشی از ویژگی
 ستائلمای بته بازنمتایی گیتری از استناد دولتتی و منتابع کتابخانتهتحلیلی و بهتره-کیفی توصیفی

 پرداخته شده است. در دوره دوم قاجاربه کربال زنان  یارتیز یسفرها
اقلیمتتی، نخستتت ناشتی از شتترایط  دهتتد کتته مشتکالت در ستتطحنتتای  پتتژوهش نشتتان متی

-شد. در سطح دوم شتامل بیمتاریطور عموم شامل مردان و زنان میونقل و امنیت بود و بهحمل

ها، مرگ و میر، نبود پزشک مخصوص زنتان، مشتکالت بهداشتتی نظیتر نبتود حمتام و ستختی 
 .های ناخواسته بوده استامکان استحمام، مسائل خانوادگی، ازدواج موقت و بارداری

 
 

 ر، مشکالت سفرقاجا ،کربال، زنان مذهبی، یسفرهازیارت،  :یکلیدیهاواژه

                                                 
 sh.bakhtiari@alzahra.ac.ir  (مسئولالزهراء)س()نويسنده  دانشگاه تاريخ گروه دانشيار  1
 mozhgansalay20@gmail.com  دانشگاه الزهراء)س( کارشناس ارشد تاريخ اسالم  2

 22/11/33تاريخ تأييد:    21/01/33تاريخ دريافت: 

Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r

Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22286713.1400.13.48.6.9
https://dorl.net/dor/20.1001.1.22286713.1400.13.48.6.9


 ۲4۱۱بهار ، 48شمارۀ ، سیزدهمسال ، مطالعات تاریخ اسالم ۲۱

 
 

Problems of Women's Pilgrimage (Case study: Karbala 

Pilgrimage in the Second Period of Qajar Era) 
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Abstract: Religious travels has been interesting for Iranians. During the Qajar era, 

travels increased and women were present in them. Such travels was difficult, and 

everyone was accompanied by others, however women’s problems were more than the 

problem of others. Such problems were partly due to their physical characteristics or travel 

conditions. The present study using descriptive-analytical approach and qualitative method 

and using documents and library resources reveals the problems of women’s pilgrimage to 

Karbala in the second period of Qajar era. 

Research results show that problems at the first level were due to climatic conditions, 

transportation and security issues, which can be considered as obvious problems of travel. 

Meanwhile the second level of problems included: diseases, death and lack of a 

gynecologist and also health issues like the impossibility of bathing, family issues, 

temporary marriage and unwanted pregnancies. 
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 ۲۵  مشکالت سفرهای زیارتی زنان )مطالعۀ موردی: زیارت کربال در دورۀ دوم قاجار(

 مقدمه 

در سفرهای مذهبی یا زیارت همواره شهرهایی که برای ادیان و مذاهب جنبة تقددس داشدته، 
اند. عتبات عالیات )شهرهای مقدس کربال، نجف، کاظمین، سامراء( مدورد مقصد مسافران بوده

عنایت شیعیان اعم از زن و مرد بوده است. زیارت امام حسین)ع( امام سدوم شدیعیان، در طدول 
تواند با رویکردهای علمی، اجتمداعی، مسائل زیادی را برای زائران به همراه داشته که می تاریخ

هدا در مدورد حاکمیدت بدر ایدن اقتصادی و سیاسی مورد بررسی قرار گیرد. مناقشة حکومدت
داد؛ به همین دلیل از جمله مسائلی بدود کده زیدارت سرزمین، امنیت زوار را در خطر قرار می

ها تبدیل کرده ترین بحثالمللی، منطقه را به یکی از مهمدر روابط سیاسی بین کربال و زائرانش
 باشد.های سیاسی میناشدنی قراردادها و معاهده در دورة معاصر، مسئلة زائران جزء جدا بود.

شاه قاجار به دلیل تحوالت در روابط دو حکومت ایران و عثمدانی و از دوره ناصرالدین
ونقل، شرایط بدرای حرکدت زائدران ایراندی بده سدمت عرصة حمل همچنین توسعة جهانی

ویژه کربال فراهم و روزافزون شد. با این حال، زوار کده بده قصدد زیدارت راهدی عتبات به
رو بودند. گروهی از این زوار، زندان ایراندی بودندد شدند، با مشکالت عدیده روبهکربال می

ا هر منزلت و جایگاه اجتماعی عدازم زیدارت که بنا به عقیدة مذهبی خود، از هر طبقه و ب
و مسائل آنان با توجه به شرایط حاکم بر جامعه، همواره تحدت  شدند. مشکالتکربال می

گرفتده اسدت. در مطالعدات تداریخ تأثیر فضای عمومی بوده و کمتر مدورد توجده قدرار می
-ن به دلیدل ویژگدیباشند. آناپذیر مورد توجه خاص میقشر آسیب عنوانبهاجتماعی، زنان 

اند و مسدائل مدرتبط های جسمانی خود و همچنین غلبة نگاه مردانه کمتر مورد توجه بوده
با آنان نیز مغفول مانده است. نگارندگان پژوهش حاضر درصددد برآمدندد بدا کنکدا  در 

 ایرانی، به بازکاوی مشکالت آنان در سفر به کربال بپردازند. زنان یارتیز یسفرهامورد 
و منداب   تحلیلدی-گیری از رویکدرد توصدیفیین پژوهش تال  شده است تا با بهرهدر ا
ماندده از زائدران و همچندین اسدناد  جابدههای ها، آثار و سفرنامهای مانند روزنامهکتابخانه

های ایدران مربوط به موضوع که بیشتر آنها اسناد وزارت خارجة وقت ایران و کنسولگری
وارد مرتبط با رفت و آمد افراد در مرزهدای ایدران و عثمدانی در و عراق و منعکس کنندة م

 عصر مورد مطالعه است، به بررسی و تبیین موضوع پرداخته شود.
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 پیشینه پژوهش

تواندد از با وجود آنکه در مطالعات تاریخ اجتماعی، مسدئلة زندان و سدفرهای زیدارتی مدی
هایی که در آنهدا نامهقاالت و پایانموارد جالب توجه برای پژوهش باشد، اما تعداد آثار، م

 به زنان زائر کربال و مشکالت آنان پرداخته شده، بسیار اندک است.

ویژه کدربال رشدد چشدمگیری یافدت. بررسدی در دوره دوم قاجار سفرها به عتبات، به
دهد که بیشتر ایدن مسدافران از اعیدان و اشدراق و قشدر های به جا مانده نشان میسفرنامه
امعه بودند. افرادی که از شرایط مالی مناسب، یا موقعیت ویژة سیاسدی، اجتمداعی و باالی ج

-هایی که مردم عادی هنگام این سفرها با آن مواجه مدییا دینی برخوردار بودند و با سختی

شدند، برخورد کمتری داشتند؛ به همین دلیل در بیشتر مقاالت فقط به مسائل پیرامدونی ایدن 
 اسدییسفر زیارتی بلنددپایگان س یامدهایو پ هازهیانگ»ه است. مانند مقالة شد افراد پرداخته

 عثمدانی مشدکالت ناشدی از رفتدار مدأموران و مسائل»(؛ 0336)واعظ شهرستانی،  «قاجار

مسائل کلدی از قبیدل مسدئلة سدالمت و بهداشدت »(؛ 0336، معینی ینورائ« )زوار به نسبت
رو ( که زائران کربال امروزه نیز با آن روبده0336، پورسلطانیو  علیزاده بیرجندی)« زائران
، شدرفی قائددو کجباق، سلیمانی « )های آنهاهای حج و دشواریراه»شوند. همچنین مقالة می

 باشند.ترین مباحث مورد توجه میکه از عمده (0336

زیدارت حدج زاویة دیگری در پیشینه پژوهش اسدت کده خداطرات  ،بررسی خاطرات
سفرنامة حدج بده جدا ماندده از زندان دورة سه ساختار روایی  از منظر قاجار ةزنان در دور

خانم(، حاجیه خدانم علویده کرمدانی، سدکینه سدلطان السلطنه )مهرماهقاجار، یعنی عصمت
-دید، نوع و روایت سدفرنامه، سدبک خانم اصفهانی کوچک )وقارالدوله( از حیث زاویه 

در مقالدة . (0336، کامکدارو  عباسدی) اسدت نگار  و غیدره مدورد بررسدی قدرار گرفتده
( اشاراتی بده 0336، فقیه بحرالعلوم« )کربال( تاریخچه انتقال جنائز به عتبات عالیات )شهر»

 مسئلة تفتیش بدنی زنان شده است.
های حج و عتبات باقیمانده از دوره قاجدار، آوری سفرنامهرسول جعفریان با جم 

را در موضدوع  سفرنامه حج قاجاری چهاردهو  ریسفرنامه حج قاجا پنجاهدو کتاب 
ای سفرهای مذهبی گرد آورده است که یکی از مناب  تحقیقی این پدژوهش و پیشدینه

 برای پژوهش حاضر است.
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رسدد. ایدن در نهایت پژوهشی جام  و مستقل با موضوع حاضر ضدروری بده نظدر مدی
مسائل مرتبط بدا زندان  پژوهش در دو بخش کلی، مشکالت عمومی سفرها با رویکرد ذکر

در کنار موارد عمومی و بخش دوم موارد ویدژة زندان کده برخاسدته از طبیعدت و ماهیدت 
 باشد، تدوین شده است.زنانه بودن آنها می

 . مشکالت عمومی سفر زیارتی کربال1

کده  شدودرو مدیروبده هاییو گرفتاری هابا سختی خود مسیر در مسافری طور طبیعی هربه
 و اسدت فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی سیاسی، شرایط اقلیمی، جغرافیایی، مرتبط با
رود، بدا معضدالت  فراتدر یدک کشدور سیاسدی مرزهدای حددود از مسیر مسافر که زمانی
متعالی و مقصد برای او جنبة معندوی داشدته  سفر هدق تری مواجه خواهد شد. اگرگسترده

شود و جنس مشکالت بدا زمیندة عنوان زائر تلقی می باشد، مانند سفرهای زیارتی، مسافر به
 مذهب نیز قابلیت بررسی دارد.
مانندد  طبیعدی عوامدل از گرفتده تواند نشدأتها میاز سختی در یک نگاه عام، بخشی

دیگدر ناشدی از  بخشدی و غیدره و آب کمبدود مسدیر، بودن بیابانی گرمای هوا، خشک و
 ایرانیدان بدا مذهبمتعصدبان سدنی برخدورد وعن و تقابل مذهبی، از قبیل فرهنگی تفاوت

نسدبت بده  هدادولدت سیاسدت از ناشدی نیز ها باشد. بخشی از آنهاشیعه و یا حملة وهابی
 در زیدادی تدأثیر عثمانی با قاجار رابطة دولت بوده است که نوع یکدیگر و مسئلة اقتصاد

 ج و عدوار بدا دریافدت همچندین و مسدافران امنیدت تدأمین و مرزی برخورد مأموران

 .داشت یرانیاگمرکی از زائران 
در برخی سفرها مسافران کربال در طول سفر طوالنی خود، پس از سفر حج و یدا پدیش 

رسیدند و مسائل آن سفر با این زیدارت می از آن و زیارت شهرهای مکه و مدینه، به کربال
 اند.ها نیز با هم بیان شدهشد که در گزار عجین می

 آمده برای زنانشی از عوامل اقلیمی و طبیعی با رویکرد انعکاس موارد پیشالف. مسائل نا

 مسیر و راه انتخابی 

های ایرانی به مقصد زیارت کربال در دو مسیر عمده بدود: مسدیر های حرکت کاروانراه
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توان ادامة همان مسیر خشدکی بده ای میخشکی و مسیر دریایی. مسیر دریایی را به گونه
ها براساس اعتقاداتی زیارت عتبات را تکمیدل کننددة رخی افراد و کاروانحساب آورد. ب
دانستند و پیش یدا پدس از ایدام حدج بده زیدارت امامدان شدیعه در عدراق زیارت حج می

های راه دریایی و ادامة مسدیر حدج بده ایدن رفتند. در این صورت مشکالت و دشواریمی
 شد.بخش سفر اضافه می

شدام و  یخشدک ریمسدگذشدت: ر دوره قاجار از این سه راه میمسیر زیارتی مسافران د
و  بده جدده عربسدتان هیبنددر اسدکندر ،یعثمدان ه،یروسد ییایو در یخشک ریمس؛ راه جبل

 جده. به بوشهر دریایی همچنین مسیر
تعیین  در عوامل اقلیمی، جغرافیایی و طبیعی نقش مهمی از ناشی رسد مشکالتبه نظر می
 کده رفتنددمدی مسیری از شاهزادگان اغلب و درباریان و سافران داشتم مسیر و حتی تغییر

 دهد که برای این منظدور،ها نشان میباشد. بررسی داشته را کمترین مشکل و امنیت بیشترین

 علت به خشکی مسیرهای ویژهبه سایر مسیرها و شدمی استفاده عثمانی-روسیه مسیر از بیشتر

علف کده بیشدتر  و آببی هایبیابان و های نامناسبراه و گتن هایدره بلند، هایکوه وجود
 خود هایسفرنامه برای زائران خطرناک بوده است. آنها در همیشه توصیف راه جبل است،

گونه توصدیف ها را اینالعبور بودن برخی راهاند. سقزی مجدی صعبکرده اشاره آن به بارها
افتادند. نسوان خ بسیار بود. بارها، مکرر میبرق سه چارک و در معبر گل و ی»کرده است: 

 (.6/632: 0313)سقزی مجدی، « رفتندبه ناچار از کجاوه فرود آمده، پیاده می

 وهوا و تغییرات فصولآب

وهوای عراق، سرمای زمستان و دچار شدن به مشکالت ناشدی به دلیل چهار فصل بودن آب
رهیز از گرفتار شددن بده تغییدرات فصدلی، از آن از جمله مشکالت سفر بود. زائران برای پ

بردندد و وهوایی این سدرزمین پدیش مدیریزی و طبق تغییرات آبسفرهای خود را با برنامه
سفرها در زمستان کاهش محسوسی داشت. این امدر سدبب شدده اسدت تدا بیشدتر مطالدب 

اسدتفاده از هوا و دردسرهای ناشی از آن متمرکز شدده باشدد. ها و اسناد بر گرمای سفرنامه
 یگرمدا»و عباراتی نظیر « هوا یآب و گرمکمی »، «آب و علفیب یصحرا»هایی چون واژه
، «کدردیمد لیآور تبدمرگ ییرهایرا به مس یخشک یرهایمس که سام یهوا و بادها دیشد
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 (.4/216: 0313ا، رزیدختر فرهادمالسلطنه شود )عصمتها زیاد دیده میدر نوشته
وهدوایی همیشده ی پرهیز از گرفتار شدن در مخاطرات تغییدرات آبها براریزیبرنامه
داد و اطالع نداشتن از شرایط جوّی حاکم و ثابت ممکن بدود زائدران عتبدات را جواب نمی

پدذیرترین ویژه آسیبناخواسته درگیر دگرگونی جوی کند. در این شرایط، تمام مسافران به
شددند. در گزارشدی از اسدناد وزارت مدی هداییقشر یعنی زنان زائر و اطفال دچار گرفتاری

برودت هوا و بارندگی زیداد در عدراق و نامسداعد بدودن احدوال »امور خارجه آمده است: 
سرپرست و زنان بدون شوهر )بر اثر این اتفاق( باعث شدد تدا مجلدس بدا حضدور اطفال بی

 (.22 ، شماره0)استادوخ« حکومت و اشراق عراق جهت اعانه به آنها تشکیل شود
قدری راه آمدیم. باد سردی برخاسدت، بده »ای آمده است: دربارة سردی هوا در سفرنامه

شدتی سرد شد، مثل چله زمستان که همه همراهان هرچه باالپو  داشدتند پوشدیدند، بداز 
« کشددسرد بود. هرگاه در زمسدتان، در ایدن راه، ایدن بداد حرکدت کندد، البتده آدم را مدی

 (.4/343: 0313میرزا،  رهادف السلطنه دختر)عصمت

 ونقلب. مشکالت ناشی از حمل

رسدانی در صدورت توانسدت عدالوه بدر کمکدر سفر از راه زمینی مسیر و ابزار سدفر می
حداجی سدرهنگ »نقص، منشأ آزار و مشکل شود. بده دلیدل وجدود کدوه و راه نامناسدب 

حاجیده شدهزاده و  دیم.کدم روان شداو را با دو  برداشته، کدم نتوانست سوار پالکی بشود،
افتدان و خیدزان قددمی  هدای بسدیار چدوب بده دسدت گرفتده،سایر نسوان هم بدا زحمدت

 (.6/666: 0313)نائب الصدر شیرازی، « داشتندبرمی
ونقل و ابزار سفر بود که شدامل یکی از معضالت مسافران کربال در سفر، ناشی از حمل

هدا، افتدادن از کجداوه و ن خوردن کجداوهشد. زمیکجاوه، کشتی و در مواردی قطار نیز می
هایی اسدت کده در مدورد زندان شددت کتک احتمالی و تحقیر و توهین اطرافیان از نمونده

حضدرات اهدل »بیشتری داشت. برای نمونه، میرزا داود وزیر وظایف اشاره کرده است کده: 
حتمدال منزل از حرکت دلیجان دو روز قبل صدمه خورده، قدری ناخو  احدوال شددند و ا

)میدرزا داود « رفت، برطرق شد. به هدر حدال خددا را شدکرکردیمحملی )بارداری( که می
                                                 

است که برای سهولت در ارجاع از « ادارۀ اسناد و تاريخ ديپلماسی وزارت امور خارجه»استادوخ نشان اختصاری برای   1
 آن بهره گرفته شده است.
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هدا اشداره (. او در مشاهدة چندساعته از رفت و آمدد کجداوه6/462: 0313وزیر وظایف، 
متصل کجداوه بدود کده  .توان تقریر کرددر این کوچه ازدحام بود که نمی»کرده است که: 

از همه بدتر ایدن بدود کده جلدو دکدانی کده  رفت.زیر دست و پا می افتاد و آدم بود کهمی
مردم ازدحام کردند، یدک بیچداره زندی از  ؛حقیر نشسته بودم، پاتیلی بود پر از روغن زیت

کجداوه خدورد ...  دکان صاحب از هم چوبی چند ه صدمه،سفاریه افتاد میان پاتیل، به عالو
زرنگی کرده بودندد و نگذاشدته بودندد کده کجداوه  0هاها رفته بود که بیفتد. اما حکامزن

 (.643-642)همو، همان، « بیفتد و رد شده بودند

 هاترس از احشام حامل کجاوه

شد. تدرس زندان از مواجهده بار و بنة سفر اغلب با چارپایان و احشام حمل می ها وکجاوه
نویسنده گمنام یکدی از با چارپایان و سوار شدن و افتادن از روی آنها از مشکالت سفر بود. 

ترسدم و فرمایند من از شتر مدیهمشیره می»های حج و عتبات توصیف کرده است: سفرنامه
شوم. والده پیغام دادند پیش شاهزاده که شما مقرر فرمایید ایدن شدتر خدوب امروز سوار نمی

 (. در136، سدفرنامه مکده: 0313)مجهدول المللدف، « ما را بگیرند و یک شتر نرو بدهندد
شدوم. بدا ترسم. سوار شتر وحشی نمیهمشیره گفت من می»ادامة این سفر، ترس ادامه دارد: 

شتر قنبر عو  کردیم او بدتر بود. دوباره بار به همان شتر اول زدیم. همشیره رفدت پهلدوی 
والده سوار شد و نصیب الحاجیه پهلوی من سوار شد. در بین راه دو مرتبه بدد سدری کدرد و 

 جا(.)همان، همان« رفتلی شتر والده هیچ نمیآرام گرفت. و
شدد. جدنس ناپذیر بود که باعث مشدکالتی میهای آنها اجتنابشکستن کجاوه و تخت

ها از چدوب بدود و بده دلیدل اسدتفاده و یدا عددم اسدتحکام، احتمدال خ ردشددگی و کجاوه
اطر جلدوی قدری که آمدیم پل خرابی بود از تخدت پیداده شدده، قد»شکستگی آن زیاد بود. 

تخت پیچید، ولی قداطر عقدب تخدت از نهدر جسدتن کدرد، جدای تحسدین بدود. خواسدت 
شد. هدیچ چداره نبدود شکست و قاطر خرد میشب تخت میخداوندی بود و اال در آن نیمه

 (.4/343: 0313میرزا،  فرهاد السلطنه دختر)عصمت« مگر در صحرا ماندن
                                                 

جاوه که اغلب بانوان بر آن سوار بودند، با حکام جايی کآمدند و جابهدرواقع، حکام به نوعی مدير کاروان به حساب می  1
هاا اشااره شاده بوده است. از اين حيث که زنان بيشترين ارتباط را بعد از مردان خانواده، با آنان داشتند. در سفرنامه

 گرفتند.است که گاهی مورد تشويق و يا سرزنش زنان قرار می
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قدالب تخدت شکسدت. خدوب »ست که: دختر فرهادمیرزا در جای دیگر اشاره کرده ا
ها ریخته نگاه داشتند. قددری صددمه بده بدازوی بود که تخت کش تخت را گرفت تا غالم

چپ من وارد آمد، به قدری که کبود شده ورم کرد... به جهت صدمه دیروز کسدالت هدم 
 (.341-346)همان، « عار  گشته

تفاقی که وقارالدوله ها گاه خطر جانی به همراه داشت. همانند اشکستگی کجاوه
چونکه یک جفت کجاوه هم امروز سدر نهدر زمدین خدورده و »کرده است: روایت 

)وقارالدولده، « های آن یک جفت کجاوه راه رفته و هر دو مرده بودندشتر روی آب
0313 :6/013.) 

این گردنه برای اسب خیلدی »ها و ترس از آن نیز از این موارد بود. پرت شدن در گردنه
است. ولی برای کجاوه خوب نبود. من زیداد ترسدیدم کده اگدر قاطرهدا یکددیگر را خوب 

 (.63)همان، « ماندافتد و اثری از آدم باقی نمیپرت کنند، آدم یکراست توی آب می
بدرده، خسدتگی چارپایدان حامدل هدای شکسدته و یدا آبهای همدوار نشدده، پدلجاده
بده یدک »ایت بود. وقارالدوله نوشدته اسدت: ها از دیگر موان  رضها و آدمها، تختکجاوه

هدا ایسدتاده تدا ما خوابید. من پیاده شده، توی گل نهر آب رسیدیم که از آب گذشته، کجاوه
مچ پایم درگل فرو رفته با زحمت یابو را بلند کردند. دوباره کجاوه را رویش گذاشتند. مدن 

یدیم. بداز هدم از آب گذشدتیم بیچاره را سوارکردند. آنقدر آمدیم تا به یک رودخانده رسد
را دوباره بار کردند و سوار شددم. یدک  ها یابو خوابید. باز هم پیاده کردند. کجاوهمیان گل

شددند. بدازم برگ خزان پرت مدی گل ناقالیی بود که چه عر  کنم. کجاوه و بارها، مثل
دیگدر تا صبح نزدیک شده بدود، یدک دفعده  ده بود و ماهتاب بودرخوب بود که شب چها

 (.60-61)همان، « شومکجاوه زمین خورد که من دیگر گفتم: سوار این یابو نمی
تددبیری در رانددن نباید فرامو  کرد که رم کردن قاطر یا شتر حامدل کجداوه و یدا بی

امروز شتر کجاوه ما را عدو  کدرده بودندد. همدین »آورد. هایی را به وجود میآنها، آسیب
کردند، شتر از چراغ رم کرده، ما را برداشته، بده طدرق بیابدان ها را روشن که مردم فانوس

روان شده، به قدری ما را برد که من امیدد زندده برگشدتن را نداشدتم. کجداوه چندان صددا 
ه خرد خواهد شد اما یک چوب کجاوه شکسدته و حداجی وگفتم تمام کجاکرد که میمی

 (.016)همان، « تعلی آمده، هر طوری بود خود  را رسانیده و شتر را گرف
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در صورت رم کردن مرکب حامل کجاوه، در بهترین حالت ممکن منجر بده کدوفتگی 
گفدت دختر آقا پیش من آمد. می»شد. های سطحی و عمیق برای راکب میو کبودی و زخم

(. نگراندی دیگدر آندان 014)همان، « هایش کبود شده بوداز کجاوه افتادم. قدری تن و دست
مدردم بده »رفتن در مسیر تردد بود که وقارالدوله بدان اشاره کرده اسدت: تعجیل هنگام راه 

هدا نزدیدک بدود خدرد بردند که کجداوهذوق نجف اشرق رسیدن، شترها را چنان تند می
مدت در کجاوه از دیگدر مشدکالت (. خستگی مفرط از حضور طوالنی011)همان، « بشود

 بسدیار بیست سداعت میدان کجداوه،. »انجامیدبود که گاه نزدیک به یک روز به طول می
 (.016)همان، « امشده خسته

های دسترسی به آب، هم بدرای چارپایدان و هدم افدراد سدوار بدر ازدحام در مکان
ازدحدام »ویژه آنکه اغلب زنان سوار آنها بودند. ها خطرآفرین بود؛ بهها و تختکجاوه

رسیدیم معلوم شد کده نهدر  خواهند فرشی بگذارند. وقتیغریبی است. گمان کردیم می
ها خدرد خواهند عبور کنند. راه قلب بدی است. بعضی کجاوهآب اینجاست و مردم می

ه وام کجاوه، ما را خوب گذرانید. بدرای همدین گذرانیددن کجداکشده. حاجی امین ح
 (.013)همان، « انعامی به او دادیم یفور

توانست بالی آمد، میحساب میکجاوه در عین اینکه وسیلة حمل زنان مسافر کربال به 
هدای راه و یدا جان آنان نیز باشد؛ زیرا در صورت برخورد با موان  طبیعی مانندد نداهمواری

ترسید و کجاوه را زدن حیوانات گزنده، شتر و یا قاطر میهنگام عبور از رودخانه و یا نیش 
 نمود.بسیار سخت میها زد. در این مواق  معموالً کنترل حیوانات توسط انسانزمین می

 مسیر دریا و کشتی

-با توجه به اینکه زوار مسیرهای متفاوتی را بدرای زیدارت عتبدات و حدج انتخداب مدی

گذشت. برای مثال، علویه خانم از راه بوشهر به بمبئدی و ها از دریا میکردند، یکی از راه
بده ایدران سپس راهی جده شده بود و از طریدق راه جبدل بده عتبدات و بعدد از زیدارت 

کردندد، بسدیار بار آن را تجربده مدیبازگشت. سوار کشتی شدن برای افرادی که نخستین 
هدا بدرای زن چندی نگذشت خبدر آوردندد زنها را به سالون جهاز بردم.»نمود. سخت می

 (.1/21: 0313زاده، )منشی« خیلی سخت است
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شتر افراد داخدل کشدتی بود که برای بی« دریازدگی»یکی از مشکالت انتخاب این مسیر، 
افشدار گفتده اسدت: خان داد. برای مثال، میرزا عبدالحسینقی کردن، سردرد و غیره روی می

: 0313، افشدار« )دریا قدری تالطم داشت. بعضی از زن و مدرد بندای قدی نمدودن گذاشدتند»
مرتبه هوا منقلب شد و دریا مضطرب گشدت. یک»(. در گزارشی دیگر آمده است: 4/433
باشی قدری منقلب شده، یدک مرتبده قدی فرا  ی هم مضطرب شد، بعد از حقیر والدهکشت
 (.6/463: 0313)میرزا داود وزیر وظایف، « کرد

نقل با کشتی، غرق شدن بود کده از جملده مشدکالت عمددة  واز دیگر مشکالت حمل
-وضدعیت آب بیندیزنان زائر نیز بود. با توجه به نبود ابزارهای پیشرفتة امروزی برای پیش

شد و ممکدن وهوا و شرایط جوی، اغلب سفرها بدون در نظر گرفتن شرایط جوی انجام می
بود خطرات جدی برای مسافران دریایی به وجود آید؛ بددون اینکده در جدایی ثبدت شدود. 

« یددک نفددر زن در دریددا افتدداده و مددرده اسددت»بددرای مثددال، در گزارشددی آمددده اسددت: 
 (.6/664: 0366)ظهیرالملک، 

شدد. نائدب الصددر نیز به معضدالت دیگدری منجدر مدی« محل استقرار افراد در کشتی»
در این چند روزه هوا به شدت گرم است. بادبزن برقی در ایدن طبقده »شیرازی نوشته است: 

محلی که ما بودیم نصب شده بود. جای اعیانی است، این محل بدادبزن را بده مسدافرین  ،باال
شدد ه با زحمت بیست روپیه دادیم و گاهی که حالمان بدد مدیکرایه بادبزن ک. فروشندمی

هایی هم کده از نداراحتی گرمدا شدکایت آمد، خوب بود. زنرفتیم. چون باد میبه آنجا می
 بحمداهلل هر طور بود بدا صدبر و تحمدل بدا شد.ای ملثر واق  میآمدند و تا اندازهداشتند می

که طبقه پایین بودندد حالشدان و جایشدان از گذشت، ولی آنها شکرگذاری به پروردگار می
ها پیددا کدنم بده دسدت هرچه من سعی کردم جای مناسبی برای هواخوری زن. ما بدتر بود

در این چند روز حدود بیست و پنج نفر از مسافرین که از بوشدهر کسدالت داشدتند ...  .نیامد
 (.31-1/23: 0313زاده، )منشی« در جهاز مرحوم شدند و اجساد آنها را به دریا انداختند

با توجه به اینکه حرکت کشتی ارتباط مستقیم با وز  بداد دارد، گرفتدار شددن آن در 
آورد. علویه خانم کرمدانی اشداره های مسافربری پیش میتالطم دریا خطراتی را برای کشتی

به تالطم افتاده بود. سدر همده ماهدا  یاز نصف شب باد حرکت کرده کشت»کرده است که 
 «یمداشدت یکده چده حدالنکندد  کدافر بیخداوندد نصد …میخورد نیگرد  افتاده زمبه 
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هزار مرتبه مرگ را به چشدم  یساعت(. »233-6/232: 0313کرمانی،  )حاجیه خانم علویه
 (.4/312 :0313فرهادمیرزا،  السلطنه دختر)عصمت« میکنیمالحظه م

بوشدهر بده  ییایددر رییژه مسدوبه یی،ایمسافران در هایسختی گریاز د «هایکشتی فیکث»
 یرا نجس اندر نجس معرفد و آن هدکر هیگال هایکشت یفیخانم بارها از کث هی. علوبود جده

 یاز راه خشدک یدوستان ادا کند ولد هواجب را از گردن هم نیدِ ،یاله» نوشته است: کرده و
پداک، همده  یغذا نه نماز، نه عبادت، نه گذارد،ینم یانسان باق یبرا زیچ چی. هینه از کشت
(. ایدن 6/43 :0313کرمدانی،  )حاجیه خانم علویه« فهمدینم ندینب یتا کس ،نجس نجس اندر

 کرده است.مسائل برای زنان که توجه بیشتری به نظافت دارند، سخت جلوه می

 استفاده از قطار

ونقدل و های همزمان با حاکمیت دورة دوم قاجار، پیشدرفت وسدایل حملیکی از پیشرفت
توانسدتند بدرای کردند، مدیوسعة شبکه ریلی بود. مسافرانی که مسیر روسیه را انتخاب میت

رسیدن به مقصد با قطار عزیمت کنند. بخشی از مسیر با قطار بود، اما بقیة راه بدا کجداوه و 
 0شد که مشکالت دیگری به همراه داشت.چارپایان انجام می

از جملده مشدکالت « ر در سوار شدن دوبارهتأخی»و « پیاده شدن»، «جا ماندن از قطار»
یک نفر از ریل پیاده شده برنگشته بود با زحمتی زیداد بده وسدیله »این شکل از سفر است. 

زنجیری که امور ریل دست آن است. به راننده فهمانده شد و او باالخره نگده داشدت و زن 
 (.1/31: 0313زاده، )منشی« را سوار نمودند

 منیتپ. مسائل مرتبط با ا

 ةهمد و عدام بدوده ایلهئمسدو اتفاقدات مربدوط بده آن، هدا در راه یراهزند و تیدامننبود 
ها و غارت اموال زوار و خطر جدانی تعداد زیادی از دزدی .اندها به آن اشاره کردهسفرنامه

و مالی زائران در همة سفرنامه باقی مانده از دوره قاجار )حدود هفتاد سفرنامه( که توسدط 
( و 0313، پنجاه سفرنامه حدج قاجداریآوری شده، مطرح شده است )عفریان جم رسول ج

                                                 
طور باه ايا يی،اياراه در قياشدند و از آنجا از طریو استانبول وارد م ريصغ یايبه آس هيروس خاک مسافران با قطار از  1

. دنديرسایم سرخ به بندر جده یايدر قيو از طررفتند می هيابتدا به اسکندراينکه  اي رفتند.میجده  دربن به ميمستق
 شدند.گروهی پس از آن راهی عتبات می

Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r

Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r



 ۱۵  مشکالت سفرهای زیارتی زنان )مطالعۀ موردی: زیارت کربال در دورۀ دوم قاجار(

 های مسافران سفرهای زیارتی هنگام و پیش از سفر بوده است.همواره جزء نگرانی
رو بودندد. هبدا آن روبدهمه  مسافران عادی اگرفته تشاه  نیمانند ناصرالد یاز فردزائران 

خروج از شهر خود، حتدی در داخدل کشدور از زمان  ،دشیم عتبات زم سفراعهر فردی که 
در  یعندی ،ر خدارج از مرزهدانیز ممکن بود با تهدید راهزنان مواجه شود. خطر راهزندی د

 اگدر راهزندان رانیدشد. در ایتمام م افرادجان  یده و گاه به بهابو دتریشد عربستان عراق و
در  یراندیا عهیال مسدافران شددر عربستان جدان و مد ،کردندیبه سرقت اموال بسنده م فقط

مدال عجدم را  و خدون»باشدی منجم امه عبددالغفارخانسدفرن گزار بنا به  رایز؛ خطر بود
« کننددینمد یبده هدر قسدم بتوانندد در صددمه حجداج کوتداه دانندد ویمبداح مد حالل و
 (.10 :0366باشی، )منجم

 بدرفتاری با مسافران ایرانی

 را اتباع ایرانی زیارتی سفرهای قلمرو عثمانی، در تباتع زیارتی حج و هایمکان گرفتن قرار
 روابدط در کنندده تعیدین نقشدی مسدئله این ای کهبود؛ به گونه کرده تبدیل سیاسی مسئلة به

 در محکدم مانعی و عثمانی ایران هایجنگ قاجار حکومت اوایل در داشت. عثمانی و ایران

 و مدینده مکده و زیارت عتبات به داشتند دقص که بود زیارتی مسافران ایرانی سفرهای برابر

 روابدط عتبدات، بده شداهسدفر ناصرالدین و صدلح برقراری با بروند، ولی در دورة دوم قاجار

پاشا )صددراعظم عثمدانی طدی مدحت با شاه مذاکرات و شد آغاز عثمانی و ایران بین جدیدی
 زیارتی سفر شرایط که شد منتهی توافقاتی به سیاسی، ابعاد بر ( عالوه0233-0213های سال

آورد  بده ارمغدان مسدافران بدرای بیشدتری امنیت و بخشید بهبود مکه و به عتبات را ایرانیان
کندد کده بده دولدت عثمدانی وعدده مدی» الدرومهًًْارزن عهدنامه فقره هفتمبرای نمونه، در 
تا از هدر  های سابقه امتیازاتی که الزم باشد در حق زوار ایرانی اجری داردموجب عهدنامه

ای کده در ممالدک دولدت های مبارکدهنوع تعدیات بری بوده بتوانند به کمال امنیت محل
کنندد کده مدواد اسدتحکام و تأکیدد روابدط عثمانی است زیارت کنند و همچنین تعهد مدی

-دوستی و اتحاد که الزم است فیمابین دو دولت اسالم و تبعه طرفین برقدرار باشدد مناسدب

تحصال نماید تا چنانکه زوار ایرانیه در ممالک دولدت عثمدانی بده جمید  ترین وسایل را اس
ور بدوده خدواه در باشند، سایر تبعه ایرانیه نیز از امتیدازات مدذکوره بهدرهامتیازات نایل می
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 ۲4۱۱بهار ، 48شمارۀ ، سیزدهمسال ، مطالعات تاریخ اسالم ۱4

« و...حرمتدی محفدوظ باشدند تجارت و خواه در مواد سایره از هر نوع ظلم و تعددی و بدی
 (.031، 036: 0363 طباطبایی مجد،)

 بده نداشتند. آنها ایرانی با مسافران مناسبی رفتار عثمانی مأموران توافقات، این با وجود

 آزار مختلدف اقسام به و تفتیش را زوار بیماری وبا( سرایت مختلف )برای مثال، هایبهانه

 را دادند. گاهی مردهامی فحش زدند وکتک می را آنکه آنها جمله کردند؛ ازمی اذیت و
 دادندمی دستور حتی و کردندجدا می آنها از را هاو زن فرستادندمی بغداد به فظالحتحت

، گزیده اسناد روابدط ایدران و عثمدانی ببینند ) را صورتشان تا بردارند را خود نقاب هازن
داشتند و امنیت مسافران را بده روا می (. یکی از آزارهایی که در حق آنان6/336: 0366

هدای زیددارتی بده شد کداروانکه موجب میبود بهداشت  ند، به بهانهانداختمخاطره می
ای کده کنسدولگری ایددران در شدوند. در نامده ریادمدت چندین روز در قرنطینده نگهد

از بازدیددد مکددرر مددأموران عثمددانی از  بددود، بغدددداد بدده وزارت امددور خارجدده نوشددته
: بدودآندان شدکایت کدرده های زیارتی ایران و دریافت چندین نوبت گمرکدی از کاروان

های بزرگ ایران این است که وقت ورود به خانقین اشیاء و امدوال آنهدا را یکی از ذلت»
رباط و شهربان به اسدم ذلک باز در قزلم دهند. گمرک کرده نوشته به دسدت آنهدا می
ار گریزانده باشند حین ورود جلو آنها را گرفته بد معاینده کده مبدادا چیدزی از گمدرک

ها، لباس زنانه و مردانده آنهدا ها و بقچهرا بر روی هم ریختده حتدی جدوق کجاوه هنِو ب 
کنند و این فقدره زحمدت بزرگدی برای زوار و اسباب افتضداح اسدت. یدک را معاینه می

فدت دریا گمدرک و کنندمی معاینه معظدم جدسر سدر در کاظمین به مرتبه هم در ورود
 (.013وخ، شماره )استاد« ندکنمی

 دولتمدردان اسدتقبال با که کرد مستثنی را دولتی شاهزادگان و رجال باید این میان در البته

-ناصدرالدین چدون رجدالی هایسفرنامه از بخشی درواق ، و شدندمی این کشور وارد عثمانی

 هدایاسدتقبال شدرح بده و دیگدران عضددالملک فراهدانی، السلطنه، فخرالملک،مشاه، حسا

 و کرمدانی خانم علویه افرادی چون حتی و یافته آنها اختصاص از عثمانی رجال و ولتمرداند
و توجهدات  هااسدتقبال ایدن از شداه نیدزفرهدادمیرزا و وقارالدولده همسدر ناصرالدین دختر
 مدورد عدادی مردم و بود بزرگان و رجال به مختص فقط هااستقبال این . البتهنبودند بینصیب

 اشداره اعیان و اشراق نیز بددان حتی که طوریبه گرفتند؛می قرار عثمانی عمال اذیت و آزار
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 ۱۳  مشکالت سفرهای زیارتی زنان )مطالعۀ موردی: زیارت کربال در دورۀ دوم قاجار(

عجدب اسدت  یلدیخ»که گفته است:  فرهادمیرزا دختر اند؛ مانند ذکر این نکته توسطکرده
 برخدورد ندوع همدین«. اورنددیب بر سدر حجداج یهمه خوار نیدارد که ا نیکه دولت تمک

بدانندد )حاجیده خدانم  حیاو بی رذل و یهودی و شمر از ربدت را ای آنانعده بود تا شده باعث
(. 4/316: 0313، میدرزا فرهداد ختدرالسدلطنه د؛ عصمت66، 6/66 :0313ی، کرمدان هیعلو

سدوخته گیدر عدرب پدر»برای نمونه، علویه خانم در سفرنامه خود اشاره کرده اسدت کده: 
که اینها تند بروند. هر چده مدن  زدافتاده بودیم از شمر بدتر. سوار قاطر باری هی چماق می

دار هدای پدیچزند قاطر را، به ویژه زیر درختآورد. میکردم، تقلید مرا بیرون میالتماس می
)حاجیده  ها تکه تکه کردند. چادرم، پیدراهنم همده پداره پداربرد که تمام بدن مرا پیچمی

 (.66، 6/66: 0313ی، کرمان هیعلوخانم 

 باج پرداخت و مالی مسائل

 و مدالی مسدئلة بودندد، روروبده آن با مسافران سفرهای زیارتی که مسائلی ترینمهم از یکی
هدای جداری نظیدر ها افدزون بدر هزیندهاین هزینه است. بوده زیارتی سفر اضافی هایهزینه

 بدود هداییباج شامل و شدمی بر آنان تحمیل ونقل بود کهحمل وسیله و پوشاک و خوراک

گرفتندد. ایدن مشدکل بدرای تمدام مدی قبایل در طدول راه از زائدران ایرؤس راهدارها و که
 شد.توانست رخ دهد، اما برای زنان منجر به اتفاقات ناگواری میمسافران می
کده  شددندمدی مواجه گمرکی عوامل با عراق، خاک به ورود ابتدای در عتبات مسافران

 ترکدی زبدان به و دهندمی کاغذ ار مردی هر آیند،می و خانقین عثمانی خاک به اول ورود»

 هدم را هازن گیرند.می ده شاهی و هزار هشت مبلغ و نویسندمی را انسان قامت قد و عثمانی

 دهنددمی مجانی یا تذکره را هاپیاده گیرند.می هزار سه مبلغ و نویسندمی خانم ایران قدر این

 (.32: 0362الن، )فخرالملک ارد« شودیهم متعر  نم یکسدهند هیچ نمی یا و
 بیمداری شدیوع صدورت در و عراق خاک به ورود از بخش دیگر هزینه، مربوط به بعد

 بایسدتمدی بلکده بودندد، قرنطینه دوره به گذراندن مجبور تنها نه زائران وبا بوده است که

 بدوده عباسی یک و هزارسه پنج روز هر ازای به که پرداختندنیز می قرنطینه را دوره هزینة

بودندد.  عداجز آن پرداخت از زائران از ( و بسیاری32، 6/30 :0313)مجهول المللف،  است
اسدتفادة سیاسدی ءکه برای سدود مدالی و یدا سو-های غیربهداشتی گاه افراد در طول قرنطینه
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 ۲4۱۱بهار ، 48شمارۀ ، سیزدهمسال ، مطالعات تاریخ اسالم ۱2

 هداییپدل از عبور شدند. زائران برایبا وجود سالمت کامل دچار بیماری می -شداعمال می

 پرداخدت پدول بایسدتمدی« گ می» یا «طراده»اجاره  همچنین و ودندب بسته آب روی بر که

 و تومدان هفدت الی پنج گمی یا طراده اجاره عباسی و یک از پل، عبور هزینه که کردند؛می
 :0313مجهدول المللدف،  ؛6/33 :0313کرمدانی،  بود )حاجیه خانم علویه دینار هزار یک
سدبب  کده ای گدزاق بدودئران بود و به انددازهزا برای گزافی ها بهایهزینه این (.6/42-41

 شد.می سفر مشکالت مادی در پایان

شدد، در بیشدتر مدوارد شدامل سدرقت پدول و مسائل اقتصادی که دامنگیر زنان زائر می
اجناس قیمتی مانند طال و جواهرات و یا تمام شددن پدول سفرشدان در میاندة راه بدود کده 

آورد. علویه خانم در جدایی از سدفرنامه خدود ود میای را برای آنان به وجمشکالت عدیده
 خدرجبدی راه، ماه دو سرما، زمستان سر»اذعان کرده است که هزینة سفر  به اتمام رسیده 

« بکدنم چده کده متحیدر امماندده دارم، پدول دهد، ندهمی قرضم به نه کسی )پول( مخارج، و
 (.6/36: 0313کرمانی،  )حاجیه خانم علویه

 حدق بدود. خداوه «خداوه»شدد، مدی که بر زائران تحمیل اضافی هایاز دیگر هزینه

 قافلده رئیس به کردند. خاوهمی پرداخت مناطق از عبور هنگام مسافران که بود عبوری

پرداخدت خداوه  شدود. پرداخدت راه میدان قبایدل رؤسدای به او طرق از تا شدمی داده
گدذر . »اندها به آن اشاره کردهسفرنامه که بیشترچنان ؛بودبرای زائران  بزرگ مشکلی

 :0313فرهدادمیرزا،  السدلطنه دختدر)عصمت« بدهیدد خداوه کده گرفتده جلدو گذر به
های آن حتی توسط عمال دولتدی و بده ها و حجم هزینه(. زیادی این باج ستاندن4/231

 کداری گدرفتن پدول جدز بده هداسوخته پدر» شکل قانونی نیز برای زائران سخت بود.

 (.6/61 :0313کرمانی،  اجیه خانم علویه)ح« ندارند
 گالیده کدرده اسدت.اظهار رهایو مسد یاجناس در کشدت یگرانهمچنین از  خانم هیعلو

راه  نیدکده ا گدریاز راه د یواجب را از گردن همه دوستان ادا بکند. ولد نیخداوند د یاله»
 (.41-46 )همو، همان،« هم راه بد و یاست، هم گران یبد راه اریبس

 بهداشتی مشکالت

های واگیدردار عمدومی مثدل شدند. الف. بیماریها در طول سفر به دو نوع تقسیم میبیماری
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هدایی کده بده سدبب عددم رعایدت بهداشدت و وسدایل بهداشدتی طاعون و وبا؛ ب. بیماری
 شد.گیر زائران عتبات میگریبان

ول کسدانی بودندد . دستة ا0توان بررسی کرد: در چهار دسته می بیماری زائران کربال را
شددند؛ . دستة دوم زائرانی که در طول مسیر بیمار مدی2شدند؛ که با بیماری عازم عتبات می

. 4شددند؛ ها به سبب عدم رعایدت بهداشدت بیمدار مدی. دسته سوم افرادی که در قرنطینه3
هدای عمدومی و شدای  و دسته چهارم کسانی بودند کده در خدود شدهرها بده سدبب بیماری

 خدود هدایسفرنامه نویسان اعم از زنان و مردان، درسفرنامه بیشتر شدند.بیمار می واگیردار

 مدرگ و حدرم اهدل و خدود بیمداری از بارهدا شداهاند. ناصرالدینکرده اشاره مسئله به این

 از که آفرینشد... نو  کسالت بر مزید داشتم، امروز آثار زکام»داده است:  خبر همراهانش

 نجداای …فاطمه بلندده زیواهمه کرده بود. کنخوب است  حاال بود شده ناخو  اسدآباد باغ
 .(36-36: 0362قاجار،  شاه ناصرالدین)« ناخو  شده و مرد

هددای زیددارتی کداروانزائران و رعایت بهداشت از سوی یکی از عوامل سالمت سفر، 
مزیدد بدر  شدددهاموات تازه فدوت ها و اجساد بود. عالوه بر افراد زنده، مسئلة حمل جنازه

از قبیدل های مسدری بیماری موجدب رواج طدوالنی بدودن مدسیر و گرمدای هدواعلت بود. 
-مدی بدرده های دیگرزمینبه سرهای واگیردار برخی از بیماریگاه در این مسیر  شد.وبا می

 .م0166ق/0234 سدال نمونه، وبدایی کده در رایبشد. شد و یا از آنجاها به همراه آورده می
که مددام بده ایدن  ایرانیانی آب فرات پدید آمد، سبب شد برخی از عراق به دلیل آلودگی در

 0.شوند بیماری این مبتال به ،بودند وآمددرفدت سدرزمین در
انجدام خددمات بهداشدتی و  ایدولت بر پزشدکانی از سدوی هدر دودر چنین حاالتی 

ها یدا افدراد در مرزهدا در قرنطیندهشددند و و مسدافران گماشدته مدیایرانی  زوار ةمعاین
در قرنطینه بده  2گرفتند.ها مورد بررسی و معاینة خاص قرار می. جنازهشدندمینگهداری 

هدا ضددعفونی های خودشدان را در دسدتگاهو لباسشد میهدای مخصوص داده لباس زوار

                                                 
1  R. M. Burrel, “The 1904 Epidemic of cholera in Parsia: some Aspects of Qajar society”, pp.18-22 

(stable url: http//www.jstor.org). 

زوار و  رای بررساای وـااعيت بهداشااتیباالحکماء از ساوی دولات اياران معتمدالسلطان احتشام .ق1917در سال   2
 (.7استادوخ، پروندۀ  :. بهک.ن) به قصر شيرين اعزام شد هاجنازه
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 تنگدی جدا، عددم .شدداجدازه خدروج داده نمدی ،مشخص روز کردند. به مددت چنددمی
از  ،کددشیدطددول مددی پدانزده روزمعمددوالً  مدت قرنطینده کده نظافت درست و طول

کدارگزاران دولدت ایدران را در پدی داشدت. میدرزا  عدواملی بدود کده اعتددرا  زوار و
رفتدار از ای به دولت ایران نوشدته و مهنا ،خان مشیرالدوله سفیر ایران در اسالمبولحسین

بدود. گدزار  او حداوی کدرده ابدراز نارضدایتی عثمدانی نادرست و غیراخالقی مأموران 
های ایرانی است کده بدرای دفدن بده اعترا  به رفتار بد مأموران عثمانی با زنان و جنازه

 (.06)استادوخ، شمارة  0شدندعراق برده می
در یکی از اسناد به جا مانده از دورة قاجار بده شدرایط اسدفناک قرنطینده اشداره شدده 

ار ، از یک خانوادة احتماالً مبتال بده وبدا بده ندام عبددالغفور بده همدراه است. در این گز
روی در قرنطینده مدرده بدود. نویسدندة همسر و دختر  یاد شده است که دختر بر اثر شکم

ها شکایت کرده است که آنها در میدان فضدوالت خدود گزار  از شرایط بهداشتی قرنطینه
( گاه اقداماتی بدرای حدل مداجرا انجدام 06، شماره کردند. )استادوخمیدر یک اتاق زندگی 

مذاکره با حکومت عثمانی جهت کاهش مدت قرنطینده خدانقین »شد که اسنادی دربارة می
 (.63مختص زائران کربال، از آن جمله است )استادوخ، شماره « بود

 . مشکالت ویژۀ زنان در سفرهای زیارتی2

ود در مسیر سفر زیارتی برای مدردان و زندان پیش از این به مواردی اشاره شد که ممکن ب
شود که به تناسدب طبیعدت زنانده زائر به وجود آید، اما در این بخش مسائلی بررسی می

 داد.برای زائران زن رخ می

 قرنطینهالف. سوء استفاده از 

-ویژه زنان پدیش مدیقرنطینه و مسائلی که حول محور این موضوع برای مسافران کربال به

                                                 
شاوند باه جهات اخاا  و حمل به اماکن مشرفه عراق عارب وارد مای به جنازه مسلمين و مسلمات که به جهات سپس» ...    1

گيرناد مای های آهنی در دست گرفته بسر جناازه آماده، اوال از قاوطی اياراداتصاحبان جنازه، ميخ جلاب نفاع خودشاان از
بشاود از  به بدن ميت به بهانه اينکاه معلاوم هاچند مرتبه از آن ميخو بعد جنازه را از قوطی بيرون آورده از کفن خارج نموده 

فرو کرده اگر صاحب جنازه حاـر است مخفياا  وجهای گرفتاه اجاازه حمال  امراض مسريه و امراض عاديه فوت نموده اسات
حرکات است کاه  ناوعريزناد. و ايان چهل جسد ميت را در گودالی ريخته و قدری خاک به سار آنهاا مای اال سی دهند ومی

 (.17/ 13: 1991)معتمد، « نمايدمیدعوا دهاد و محبات فطاری را مبادل باه قلوب يک ملت را نفرت مای
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ای کده بارهدا توسدط ی از مصادیق ظلم و هتک حرمت به زنان ایرانی بود؛ مسدئلهآمد، یک
 شد.کارگزاران ایرانی حاضر در مرزهای عثمانی به مقامات دولتی قاجار گوشزد 

ایدن قبیدل رفتدار نادرسدت و  بدهنامة خود در  ،خان مشیرالدوله سفیر ایرانمیرزا حسین
بده گمدرک بده قددری  ... بعددد از ورود»سددت: غیراخالقی مأموران عثمانی اشاره کدرده ا

نمایندد کده مدی باشدند هتدک احتدرامزوار که اکثر آنها مردمان معتبر و با شأن می درباره
 نداموس ن اصددل ونامافوقی بر او متصور نیست، مثالً البسه زنانه را کدده فیمددابین مددسلما

قددر  آورندد بده همددیند میی باز کرده انواع حقارت واربشود علی عیون التهامحسوب می
 خانه به اعتقاد خودشان از برای حفظ احتیاط دست زیدر چدادراکتفاء نکرده عمله گمرک

نمایندد و اسدم ایدن حرکدت رذل و نساء محترمات برده سینه و پشت آنهدا را تفحدص مدی
(. مالحظدات 63-61: 0336)معتمدد،  «دهندرا حفظ انتظام مناف  گمرک قرار می رکیک
ای از وزارت امور خارجه به کنسولگری سدفارت عثمدانی ارسدال عث شد تا نامهمذکور با

(؛ 03شود مبنی بر اینکه اجساد زنان ایرانی در عراق عرب معاینه نشدوند )اسدتادوخ، شدماره 
 دلیل این امر حفظ حرمت میت زن بود.

 ب. مشکالت ناشی از شرایط جسمانی

ت و ویژگی زنانده بدود کده بدرای زندان برخی از مشکالت ناشی از شرایط جسمانی، طبیع
کرده است. بیشتر زنان از بازگو کردن مشکالتی که برای آندان زائر کربال در سفر بروز می

زدند؛ زیرا بازگو کردن آنهدا را خدالق عفدت و حیدای زنانده آمد، سر باز میبه وجود می
زائدر دورة قاجدار،  ندانهای باقی مانده از زوجو در سفرنامهدانستند. با وجود این، جستمی

دهدد. بدرای مثدال، بارهدا از درد در ناحیده شدکم گالیده بازتاب برخی مسائل را نشان می
کردندد کده ممکدن بدود دالیدل کردند، اما امری را که سبب این درد شده بود، بیان نمدیمی

هدای توانست ناشی از مسمومیت غذایی یا قاعدگی و بیماریمتفاوتی داشته باشد. این درد می
وقارالدوله در سفر ده ماهة خود چندین بار بیمدار شدد، امدا فقدط  خاص زنانه و غیره باشد.
امروز احدوالی نداشدتم. تمدام روز را خوابیدده »کرد نه سرمنشأ آن را. دردهایش را بیان می

بودم. سردرد، تب، درد دل، همه امرا  ظداهر شدده، در ایدن شددت گرمدا خددا بده خیدر 
چده کدنم بدا »(. یا در جایی دیگر اشاره کرده است که 6/34: 0313وله، )وقارالد« بگذراند

« این همه زحمت که آمدم، حاال اینجا حالم خو  نیسدت کده همده روزه زیدارت بدروم
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 (.36)همان، « دار و هوای گرم امشب را به سر بردیمبا سردرد و تن تب»( و 32 )همان،
نکردن و کتمان بیماری بهدره گرفدت.  های زنان برای یافتن علت ذکرتوان از صحبتمی

ممکن است ترس از راه ندادن کاروان و یا افراد به شهرها و روستاهای مسیر به دلیدل دیدده 
شدن بیماری در قافله، عامل این کتمان بوده باشد. این موضوع عالوه بر بیماری، فشار رواندی 

ایدن موضدوع اشداره کدرده مضاعف را برای آنان به همراه داشت. وقارالدوله در جدایی بده 
هدای دهدد. آدمخوریم، مزه چده مدیاین بیابان قضا و قدر آب خیکی یک تومان می»است: 

 کده نیسدت چیدزی. ندرود شهرسدتان میان ما اردوی هایآدم که اندکرده قدغن هم شهر ینا
ز بدا حداال آورنددنمی که هم دیگر چیزی هیزم و هندوانه و گوشت آب جز بخورند مردم

فروشند، اما من چنان احدوالم بدد شدده آوردند میهای سیاه میست. اینها را هم زنهم خوب
تدوانم بخدورم. خددا بده خیدر که از صبح تا شام جز یک فنجان شدربت چیدز دیگدر نمدی

 (.31)همان، « بگذراند حاال که حال خو  نیست تا چه شود
های این سفر مقدس، زمدانی انگیز برای زنان زائر این بود که با تحمل سختینکتة بسیار غم
داد زیارتی را که برایشان دلچسب باشد، انجدام شان اجازه نمیرسیدند، بیماریکه به مقصد می

 (.33)همان، « مبنویس زیارت و رسیدن شرح که نیست خوب چندان احوالم من»دهند. 

 میر زنان و پ. مرگ

ای د، راه حدل پیچیددهآمدویژه زندان پدیش میمشکالتی که در صورت درگذشت افراد بده
داشت. همکاری نکردن مردم مسیر به دلیل ترس از مسری بودن بیماری و هزینة زیاد کفدن 

 دسدت از را خدود نزدیک همراهان از یکی نیز کرمانی خانم و دفن از آن جمله بود. علویه

و در  دهسدفر بیمدار شد ابتددای همدان از کرده، یاد خانم عنوان با او از که همراه این داده بود.
 کدافر نصدیب خدا کردند فوت خانم غروبی»کرده است. فوت  نهیدر راه مکه به مد تینها

 نده آبدادی، آب نده کس،بی غریب بیابان میان بودم. نیامده بود شکسته من گردن نکند. کا 

و  زدندد چدادر کدوه دامنه توی زودی بیامرزد را دارحمله اصفهانی اسماعیل حاجی پدر خدا
« مغسدل داد نکدهیکه هرگز نکرده بودم، رفتم نشسدتم تدا ا یآوردند بنده کار سه نفر غسال

 .(6/60: 0313کرمانی،  حاجیه خانم علویه)
غسال زن برای غسل دادن میدت و دفدن جسدد زن بددون اتدالق وقدت نیدز از جملده 
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صبح از خواب برخاسته کنیدزی کده نداخو  بدود از ندیم فرسدخی مکده »مالحظات بود. 
و آبله درآورده بود وفات نمود. با هزار معرکه و پدول زیداد غسدال زنانده  معظمه تب کرده

« پیدا نمودیم، او را غسل دادند و حداجی میدرزا ابوالقاسدم نمداز  را خواندده دفدن کردندد
 (.4/616: 0313)افشار، 

طدور کده در شددند. البتده همدانرفتند، باید قرنطینه مدیزائرانی که بر اثر وبا از دنیا می
شدد و یدا ای قبلی اشاره شد، این قدانون بدرای همده بده صدورت یکسدان اجدرا نمدیهبخش

ویژه زنان زائر وجود داشت. در مرکز اسناد دیپلماسی بده مالحظاتی در مورد افراد خاص به
 0سندی با چنین مضمونی رسیدیم که ژنرال قنسول ایران در بغداد ارسال کرده بود.

ی و همراهان به عتبدات عالیدات، فدوت یکدی از درباره عزیمت حجت االسالم مامقان»
ها و من  عبدور زوار و نیدز زنان همراه بر اثر وبا در خانقین، اجرای قرنطینه از سوی عثمانی

)اسدتادوخ، شدماره « تلگراق نظام العلما و محمدتقی مجتهد در رابطه با این موضدوع اسدت
 (. در گزار  مذکور گیرنده مشخص نیست.43

 مراه کاروانت. نبود پزشک ه

ای که از زنان باقی مانده، وقارالدوله بده نبدود حکدیم یدا پزشدک در کندار در سه سفرنامه
کاروان اشاره کرده است. زنان نیازمند پزشکی بودند که به احوالشدان رسدیدگی کندد، امدا 

چه روزی گذرانیدیم تا شب شده، مدن بیچداره »دانستند چه کنند. آنان درمانده بودند و نمی
« داندم چده کداری کدنمحکیم این گرما.... امروز احدوالم بددتر شدده نمدیتن ناخو  بیبا 
 .(6/12: 0313وقارالدوله، )

شد زنان بدرای درمدان خدود بده اندواع و اقسدام اقددامات روی نبود پزشک موجب می
صبح برخاسته، عطش داشتم. قدری هندوانه خوردم که تب بدروز کدرده. پنداه بدر »بیاورند. 
هو  افتاده بودم. خدا عاقبدت تب شدیدی مثل آتش سوزان تا هفت شبانه روز بیخدا، چه 

دختر آقا که زن آقا سید احمد قزوینی است به خیدر کندد کده مثدل حکدیم بداال سدر مدن 
درمدان کدرد. حداجی میدرزا مرتضدی دامداد بددای  نگدار را هدم  نشست و همه نوع دوا و

، نمدک فرنگدی یداد. روز هفدتم ناخوشدمدیآوردند ولی بیشتر دختر آقا پیش خدود دوا می
                                                 

 کرده است.ژنرال کنسولگری در بغداد نقش سفارت را داشته و به وزير امور خارجه گزارش می  1
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خان با خدانم مدادر  خیلدی محبدت زن حاجی دادند. تب قدری سبک شده ولی قط  نشده
کردند. مونس کردند. زن حاجی سرتیپ با خواهر حاجی سرتیپ چندد مرتبده آمدندد. زن 

آمدد، حداجی حاجی مجید ترک همسایه بودند. چند مرتبه آمد. حاجی علویه همیشه مدی
-کرده از بس که بدرادرم گریده مدی دار چند مرتبه آمد با برادرم خیلی مونسد حملهمجی

دیدند، بعضی دعا نوشته برای بریدن تب آوردند. بعضی دعای چشدم زخدم کرد. مردم که می
 (.013)همان، « آورده بودند

درخواسدت »در میان اسناد مرکز دیپلماسی متنی به زبان غیرفارسی وجدود داشدت کده 
( را 24)اسدتادوخ، شدمارة « خانده زندانم یک نفر طبیب زن جهت کدار در مدری استخدا

 به پزشک زن بوده است. داشت. این مسئله نمایانگر نیاز زنان مسافر کربال
های زنانده نبدوده اسدت. بدا توجده بده نقش پزشک زنان فقط محدود به درمان بیماری

دادندد و ن خدود را از دسدت میاینکه گاهی زنان زائر کربال به دلیل مسدائل مختلدف جدا
شد، برای بررسی جنازه زندان های زنان برای دفن به عتبات متبرکه حمل میبرخی از جنازه

نیز به پزشک زن نیاز بود تا حرمت آنان حفظ شدود. نامدة درخواسدت از فدردی بده ندام 
 معایندهرعایت قوانین شرعی به هنگدام »نصراهلل به سفارت عثمانی ارسال شده است مبنی بر 

ای دربدارة (. همچندین نامده03)اسدتادوخ، شدماره « های زنان ایرانی در عتبات عالیاتجنازه
های زنان ایرانی توسط طبیدب صدور احکام تلگرافی به عتبات عالیات دربارة معاینه جنازه

از معاینة آنها که فرستنده فرج اهلل حسینی سدفارت ایدران در اسدالمبول و  نظرصرقزن با 
 (.03ده وزارت امور خارجه بوده است )استادوخ، شماره گیرن

دهدد می ها به صورت معدود وجود دارد، ولی همین تعدداد کدم نشداناز این دست نامه
ای مهم و در عین حال بغرنج برای دسدتگاه دیپلماسدی قاجاریدان که نبود پزشک زنان مسئله

 آمده است.به حساب می

 ج. نبود امکان استحمام

یابدد. زندان زائدر بده امری نظافتی و بهداشتی است که در سفر اهمیت مضاعف میاستحمام 
توانسدتند هدر جدایی حمدام های خاصی برای استحمام نیاز داشتند و هنگام سدفر نمدیمکان

وشو کنند. وقارالدوله در سفرنامه خود اشاره کدرده کنند و الزم بود در جایی پوشیده شست
آب بودم. بعد خبر آوردند که در کشدتی یدک حمدام بدی من برای حمام حیران»است که: 
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آدم از پشدت حمدام آب بده  .دارد. گفتم سماور آتش کردند، آب زیاد آوردند، رفتم حمدام
ریخدت. یدک دادند، او رخت پوشیده، به سر مدن آب مدیدست حاجیه خانم خراسانی می

شکر خدا بده جدا  سر تن گربه شوری کردم. یک ساعت از شب رفته از حمام بیرون آمده،
 (.6/12: 0313)وقارالدوله، ...« آورده

هدایی کده بدر سدر راه زائدران کدربال بدوده، نیز برای پیشگیری از بیماری قاجار دولت
مدأمور خدانقین از »گرفدت. گزارشدی از تصمیم به ساخت و تعمیر حمام زنانده و مردانده 

بیمداری و لدزوم اسدتحمام زوار تعمیر حمام زنانه و مردانه در محل برای مبارزه بدا شدیوع 
 (.226-226)استادوخ، شماره در دست است« ایرانی

 چ. دور شدن زن و شوهر در طول سفر

رفتندد، ای که با هم به زیارت مدیطور عام خانوادهیکی دیگر از مشکالت زنان زائر و یا به
لیدل لدزوم افتداد کده زن و شدوهری بده دجدا کردن زنان از شوهرانشان بود. گاه اتفاق مدی

تفکیک میان زنان و مردان در طول سفر، قرنطینه، گم کردن همدیگر و یدا علدل دیگدر از 
تیر اَجَدل در یافتند. فصل سیزدهم سفرنامه شدند و گاهی اوقات همدیگر را نمیهم جدا می

ها و تعددیات های راه جبل نگاشته شده، در بخش بدعتکه دربارة سختی صدمات راه جَبَل
 بدار و حداج میدان تفریدق م:چهدار»ن راه، نویسنده به این مسئله اشاره کرده است: متفرقه ای

: 0313)مجهدول المللدف، ...« و  رفیدق از فیدقشوهر، ر از زن شدن جدا و آبش شتر یا آذوقه
گونه که اشاره شدد، مدأموران عثمدانی (. همچنین همان601، جبل راه صدمات در تیر اجل

جددا  آنهدا از را هداو زن فرسدتاده بغدداد بده را مردها لحفظاتحت» به دالیل مختلف گاهی
 (.6/336: 0366، گزیده اسناد سیاسی ایران و عثمانی « )کردندمی

ممکن بود این جدایی زمان زیادی طول بکشد و حتی با توجه بده نبدود وسدایل ارتبداط 
و شدوهر  گداه زنجمعی و قوانین و نظارت صحیح دولتی برای پیگیری امدور زائدران، هدیچ

تدر را بدرای زندان و مدردان بده تر و عمیقیکدیگر را نیابند که مشکالتی به مراتب بزرگ
 آورد.وجود می

 بارداری، ازدواج موقت زنان در طول سفر ح.

برخی زنان به امید به دنیا آوردن فرزند خود در کنار حدرم امدام حسدین)ع(، در حالدت 
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ه بر خودشان، جنین آنهدا را نیدز تهدیدد شدند که خطرهای سفر عالوحمل عازم سفر می
شدد و از میدان رسید و جنین در بین راه سقط میکرد. گاهی این حاملگی به اتمام نمیمی
)میرزا داود وزیدر وظدایف، « رفت، برطرق شداحتمال حملی )بارداری( که می»رفت. می

بارداری منجدر  ویژه اگر بههای موقت از دیگر مشکالت بود؛ به(. ازدواج6/462: 0313
-نمود که مردان از قبول مسئولیت این زنان سر بداز مدیشد. مسئله زمانی دردناک میمی

زدند. یک سفر حدوداً یک ساله که زن باردار نیز بدا توجده بده شدرایط مسدیر همدراه 
ها و مالحظات خاص خود  را داشت. علویه خانم کرمانی بدا چندین کاروان بود، سختی

خان، همسر  و زنی به نام فاطمده بودندد؛ بود. همسفران او که ولی رو شدهمشکلی روبه
 )حاجیه خدانم علویده« غروبی خانم فوت کردند...»خان فوت کرد. در بین راه همسر ولی

 (.6/630 :0313کرمانی، 
-خان با زن دیگری به نام فاطمه که همسفر  بوده، ازدواج کدرد و فاطمده بداردار ولی

ار را در نجف رها کرد و خود  راهی مکانی دیگر شدد و مسدئولیت باردخان زن شد. ولی
ا  را بگیدرم، بابت تددارک )زایمدان( آن و بچده»افتاد. فاطمه برعهدة علویه خانم کرمانی 

الهی خدا خیدر دنیدا و آخدرت بده سدرکار »؛ «ها همه بخت من استشاید در راه زایید، این
های مرحومه خانم، فاطمده را این همه محبتخان بدهد، با من خوب تمام نکرد. با وجود 

 (.634، 633)همان، « کندهم بیرون کرده، آبستن، سنگین، متصل خوابیده، هیچ کار نمی

 گیرینتیجه

دوم قاجار نشان داد که این سدفر بدا مشدکالتی  در دورة بررسی وضعیت زنان مسافر کربال
ودن و یا گزار  نشدن، از دیدد همراه بوده است. ممکن است این مشکالت به دلیل جزئی ب

مردم و مسئوالن دولتی مغفول مانده باشد، اما منشأ مشکالت زیادی برای زنان بدود کده در 
 های علمی و تاریخی کمتر به آن توجه شده است.پژوهش
دهد همة مسافران زیارت کربال در دورة دوم قاجار )اعدم از های پژوهش نشان مییافته

-اندد، امدا ندوع مشدکالت زندان مدیرو بودههایی روبهارتی با سختیزن و مرد(، در سفر زی

بنابراین ضروری بود تا در پژوهش حاضدر، مطالدب از دو ؛ تر باشدتوانست بیشتر و متفاوت
 منظر مورد بررسی قرار گیرد.
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وهوایی و امدور مربدوط بده ابتدا مسائل مشترک بررسی شد. مواردی از قبیل مسائل آب
ها، نبود بهداشت، قرنطینده، بددرفتاری ها، شکستن کجاوهیان حامل کجاوهونقل، چارپاحمل

های متفداوتی از مأموران مرزی با مسافران ایرانی، الزام به پرداخت باج و خداوه کده گونده
 دهند.مشکالت را نشان می

در منظر دوم، مسائلی که به واسطة طبیعت و ماهیت زنانه برای زنان مسافر کدربال رخ 
های مختلف در نقاط مدرزی عثمدانی هایی که به بهانهاحترامیت. مواردی از قبیل بیداده اس

داد؛ رعایدت نشددن مسدائل بهداشدتی؛ های بدنی رخ مدیها و تفتیشبا ایران و یا در قرنطینه
هدای مختلدف؛ های خاص و نبود پزشک و حتی پنهان کردن بیماری به دلیدل تدرسبیماری

ب برای استحمام در این سفر طوالنی نزدیک به یک ساله؛ جددا نبود مکان و یا فضای مناس
هدای موقدت و در کردن زنان از شوهران و محارم؛ مرگ همراهان؛ بارداری زنان و ازدواج

 شد.پی آن مسائلی که برای خود زنان و همسفرانشان در طول این سفر زیارتی ایجاد می
هدای ی از مشدکالت در حدوزههای مختلفدکند که گونهبررسی مطالب فوق روشن می

تدوان بدرای زندان زائدر کدربال در دورة سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی و فرهنگدی را می
ها، شناسی این گوندهو سنخ های مستقل به شناساییقاجار متصور شد که جا دارد در پژوهش

 علل به وجود آمدن و سایر وجوه تأثیرگذار آن توجه شود.

 منابع و مآخذ

، بده حدج قاجداری پنجداه سدفرنامه، «ق(0233سدفرنامه مکده )»(، 0313خان )یرزا عبدالحسینافشار، م -
 ، تهران: انتشارات علم.4کوشش رسول جعفریان، ج

 (، به کوشش رسول جعفریان، تهران: انتشارات علم.0313) پنجاه سفرنامه حج قاجاری -
، بده کوشدش حدج قاجداری رنامهپنجداه سدف، «روزنامه سفر حدج»(، 0313حاجیه خانم علویه کرمانی ) -

 ، تهران: انتشارات علم.6رسول جعفریان، ج
 (، به کوشش سید محمدمهدی موسوی، تهران: انتشارات زوار.0366) السلطنهخاطرات احتشام -
 ،«ق(0316سدفرنامه مکده و عتبدات )»(، 0313سقزی مجدی، میرزا عبدالجمیدد محمدودبن عبددالکریم ) -

 ، تهران: انتشارات علم.6ه کوشش رسول جعفریان، ج، بحج قاجاری پنجاه سفرنامه
بنیداد ، تهدران: همعاهددات و قراردادهدای تداریخی در دوره قاجارید (،0363مجد، غالمرضدا )طباطبایی  -

 .موقوفات دکتر محمود افشار
 ، قدم:6ج جعفریدان، رسدول کوشدش بده ،ایدران اسدالمی میدرا  ،«مکه سفرنامه»، (0366)ظهیرالملک  -
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 .نجفی مرعشی اهللآیت کتابخانه
بدا تکیده ) بررسی خاطرات زیارت حج زنان در دوره قاجدار» (،0336) سکینه دنیاری و محمدرضاعلم،  -

، «ه(السدلطنه دختدر فرهداد میدرزا معتمدالدولدهدای حدج خدانم علویده کرمددانی و عصمتبر سدفرنامه
 تقوی، تهران: نگارستان اندیشه.تاریخ، به کوشش هدیه  المللی حج در پویهمجموعه مقاالت همایش بین

بررسی وضدعیت بهداشدت و سدالمت حجداج در »(، 0336)سمیه پورسلطانی و  زهراعلیزاده بیرجندی،  -
، المللدی حدج در پویده تداریخمجموعه مقاالت همایش بین، «راهکارها تبیین آسیبها،شناخت  ؛عصر قاجار

 تقوی، تهران: نگارستان اندیشه.به کوشش هدیه 
 عباسدی، محمدرضدا کوشدش بده ،(حدرم تا حریم ازسفرنامه )(، 0362ان )خابوالحسن اردالن، کفخرالمل -

 .ملی اسناد سازمان: تهران
، «کدربال( )شدهر اتیدانتقالِ جنائز به عتبات عال خچهیتار»(، 0336 زمستان)محمدمهدی ، فقیه بحرالعلوم -

 .44-6صص، 33،  1 ةدورپژوهشنامه مزارات و مقابر جهان اسالم، 
 تهدران: اداره ،6ج عراقدی، کاووسدی حسدن محمدد کوشش به (،0366) عثمانی و ایران سیاسی اسناد گزیده -

 خارجه. امور وزارت المللیبین و سیاسی مطالعات دفتر اسناد انتشار
، بده حدج قاجداری پنجداه سدفرنامه، («0233تیر اجل در صدمات راه جبدل )»(، 0313مجهول المللف ) -

 ، تهران: انتشارات علم.4جکوشش رسول جعفریان، 
، بده کوشدش رسدول حدج قاجداری پنجداه سدفرنامه، («0233سفرنامه مکه )»(، 0313مجهول المللف ) -

 ، تهران: انتشارات علم.4جعفریان، ج
، بده کوشدش رسدول حدج قاجداری پنجداه سدفرنامه، «سفرنامه کربالی معلی»(، 0313مجهول المللف ) -

 .، تهران: انتشارات علم6جعفریان، ج
 سینا.تهران: ابن، تاریخ روابط سیاسی ایران و عثمانی(، 0336معتمد، محمود فرهاد )- -
 یقاضد یعلد دیبه کوشش س حج، قاتیم، «و پرماجرا نیریسفرنامه ش»(، 0366عبدالغفارخان ) ،یباشمنجم -

 .014-10، صص03عسگر،  
، بده کوشدش حدج قاجداری پنجاه سفرنامه، «ق(0333سفرنامه مکه )»(، 0313زاده، محمدحسین )منشی -

 ، تهران: انتشارات علم.1رسول جعفریان، ج
، بده کوشدش حدج قاجداری پنجاه سفرنامه، «ق(0322سفرنامه مکه )»(، 0313میرزا داود وزیر وظایف ) -

 ، تهران: انتشارات علم.6رسول جعفریان، ج
 .پانیذ: من، تهرانهو و هارون تصحیح به مکه، سفرنامه (،0313)معصوم  محمد شیرازی، الصدر نایب -
، بده حج قاجداری پنجاه سفرنامه، «ق(0316سفرنامه مکه )»(، 0313.................................................................... ) -

 ، تهران: انتشارات علم.6کوشش رسول جعفریان، ج
و پرویدز بددیعی، تهدران:  بده کوشدش محمدرضدا عباسدی ها،شهریار جاده(، 0362شاه قاجار )ناصرالدین -

 سازمان اسناد ملی ایران.
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، بده حدج قاجداری پنجاه سفرنامه، «ق(0236سفرنامه مکه )»(، 0313السلطنه دختر فرهادمیرزا )عصمت -
 ، تهران: انتشارات علم.4کوشش رسول جعفریان، ج
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