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چکیده

مقــدس  کــن  اما بــه  امــوات  انتقــال  چالش هــای  تطبیقــی  بررســی  حاضــر  پژوهــش  هــدف 

کتابخانــه ای و  میــان شــیعیان ایــران و هنــد در عصــر قاجــار اســت. پژوهــش حاضــر بــه روش 

گرفتــه اســت. براســاس یافته هــای تحقیــق شــیعیان  به صــورت توصیفی-تحلیلــی صــورت 

کوشــیدند،  هنــد و ایــران در انتقــال اجســاد بــه شــهرهای مشــهد، قــم و عتبــات عالیــات 

ــاط  ــاری، در نق ــار بیم ــا انتش ــه ب ــرای مقابل ــا ب ــری، دولت ه ــای مس ــترش بیماری ه گس ــا  ــا ب ام

کردنــد و ایرانیــان و  مــرزی اقــدام بــه ایجــاد قرنطینــه نمــوده و از ورود اجســاد آلــوده جلوگیــری 

گمرکــی، بازرســی اجســاد،  هندی هــا در انتقــال اجســاد بــا چالش هایــی ماننــد پرداخــت حــق 

گواهــی روبــه رو شــدند. نــوآوری پژوهــش حاضــر در بررســی تطبیقــی بــاوری واحــد میــان  تهیــه 

دو جغرافیــای متفــاوت ایرانــی و هنــدی اســت. براســاس نتایــج تحقیــق شــیوع بیماری هــای 

گــون  گونا ــه روش هــای  ــه اعمــال قوانیــن ســخت در ایــن زمینــه شــد و مــردم ب مســری منجــر ب

ماننــد توســل بــه افــراد بانفــوذ، تهیــه مــدارک تقلبــی بــرای اجســاد یــا قاچــاق بــه انتقــال امــوات 

کــن مقــدس پرداختنــد. بــه اما
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مقدمه

یــخ، ادیــان همــواره جزئــی از فرهنــگ و تمــدن بوده انــد. ادیــان و مذاهــب در میــان  در طــول تار

ــی از فرهنــگ و تمدن هــای بشــری شــدند. دیــن اســام  ــج جزئ ی ــد و به تدر کردن مــردم رســوخ 

پــس از ظهــور، مناطــق وســیعی از جملــه ایــران را تحــت تأثیــر قــرار داد. ســرزمین های مختلــف 

پــس از پذیــرش دیــن اســام و مذهــب تشــیع آن را در فرهنــگ خویــش پذیرفتنــد و ســپس 

گماشــتند. از آن پــس فرهنــگ و تمــدن ملــل مختلفــی همچــون ایــران،  بــه انتشــار آن همــت 

آمیختــه ای از اندیشــه های اســام و آداب پیشــین تمدن هــای مذکــور بــود. مــردم ایــران نیــز 

کوشــیدند. در ایــن میــان همســایگی  در انتشــار عقایــد و باورهــای فرهنــگ ایرانــی- اســامی 

گســترده ای میــان دو ملــت شــد؛  ایــران و هنــد از دیربــاز ســبب مــراودات فرهنگــی و تمدنــی 

از آن جملــه می تــوان بــه انتشــار عقایــد مذهــب تشــیع در ســرزمین هنــد بــه واســطه رفت و آمــد 

کــرد.  یــخ بــه آن ســرزمین اشــاره  ایرانیــان شــیعه و مهاجــرت آنهــا در برهه هــای مختلــف تار

ازایــن رو همــواره آداب و فرهنــگ و رســوم مختلــف دینــی و ملــی ایــران و هنــد از جملــه رســم 

یــادی بــا یکدیگــر قابــل تطبیــق و مشــابه بــوده اســت.  کــن مقــدس تــا حــد ز دفــن امــوات در اما

کــن مقــدس و متبــرک بــه صــدر اســام بازمی گــردد؛  یخچــه دفــن امــوات در اما به طورکلــی تار

ــه  ــار ب ــا در دوره قاج ــود؛ ام ــج ب ــار رای ــر قاج ــا عص ــم ت ــن رس ــیعه ای ــع ش ــز در جوام ــس از آن نی پ

پرداختنــد؛  اجســاد  انتقــال  بــا  مقابلــه  بــه  دولت هــا  مســری،  بیماری هــای  شــیوع  ســبب 

بنابرایــن در مرزهــای ایــران و عثمانــی بــا ایجــاد قرنطینه هــا و مقابلــه جــدی بــا انتقــال اجســاد، 

چالش هــای متعــددی بــرای همــۀ شــیعیان، از جملــه شــیعیان ایــران و هنــد پدیــد آمــد؛ اخــذ 

گمــرک از اجســاد، وارســی اجســاد در جســت وجوی نشــانه بیماری هــای مســری، ممانعــت 

کــه بــه واســطه  گذشــته و نیــز اجســادی  کمتــر از ســه ســال از مــرگ آنهــا  کــه  گــذر اجســادی  از 

کــردن آن در مرزهــا از چالش هایــی  گاه پــس زدن و امحــا  بیمــاری مســری از دنیــا رفتــه بودنــد و 

ــه  ــه قاچــاق اجســاد ب ــد؛ ازایــن رو مــردم دســت ب ــا آن درگیــر بودن ــان ب کــه ایرانیــان و هندی ــود  ب

ــد. شــیوه های مختلــف و راهکارهایــی از ایــن قبیــل زدن
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کــن  هــدف ایــن پژوهــش بررســی تطبیقــی چالش هــای موجــود در زمینــه انتقــال امــوات بــه اما

ــش  ــر پژوه ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــار اس ــر قاج ــد در عص ــران و هن ــیعیان ای ــان ش ــدس در می مق

کــن مقــدس میــان شــیعیان ایــران و  حاضــر در پــی یافتــن چالش هــای انتقــال اجســاد بــه اما

هنــد و تطبیــق و مقایســه آنهــا در دوره قاجــار اســت.

کنــون اثــر جامــع و کاملــی صــورت نگرفتــه اســت؛ فقــط  در زمینــه موضــوع پژوهــش حاضــر، تا

در برخــی مقــاالت اشــاراتی بــه مســئله پژوهــش، و تنهــا در بــاب انتقــال اجســاد از ایــران 

کــن مقــدس همچــون مشــهد دیــده می شــود؛  بــه عتبــات و در مــواردی جزئــی بــه دیگــر اما

ماهــری  ماشــینچی  شــهرو  می شــود.  اشــاره  مذکــور  پژوهش هــای  از  برخــی  بــه  ادامــه  در 

یارتــی و دفــن مــردگان در عتبــات عالیــات بــر  کاروان هــای ز در مقالــه ای بــا عنــوان »تأثیــر 

مناســبات ایــران و عثمانــی )1343-1264ق(« بــه بررســی بــاور انتقــال امــوات از ایــران بــه 

یــه پرداختــه اســت. نویســنده در ایــن مقالــه  عتبــات عالیــات و شــیوه های آن در عصــر قاجار

گلشــنی و  کــرده اســت. علیرضــا  مشــکات و پیامدهــای ایــن عمــل را بــرای ایرانیــان ارائــه 

کــن مقــدس و پیامدهــای  ــه اما ــر ســنت انتقــال مــردگان ب ــه »نگاهــی ب همــکاران نیــز در مقال

آن در دوره قاجــار« بــه رونــد انتقــال اجســاد ایرانیــان بــه عتبــات عالیــات و ســایر مکان هــای 

مقــدس و برخــی مشــکات آنهــا در عصــر قاجــار پرداخته انــد. داریــوش رحمانیــان و ثریــا 

شهســواری در مقالــه ای بــه نــام »جایــگاه عتبــات عالیــات در مناســبات ایــران و عثمانــی در 

گزارشــاتی در ایــن زمینــه  گفتــه و اطاعــات و  عصــر قاجــار« از ســنت انتقــال مــردگان ســخن 

کرده انــد. صبــری آتــش نیــز در مقالــه ای بــه نــام »نعش کشــی بــه عتبــات )رقابــت ایــران و  ارائــه 

عثمانــی در عــراق ســده 19میــادی(« بــه مســئله انتقــال امــوات از ایــران بــه عتبــات پرداختــه و 

گفتــه اســت.  کــه در مرزهــا در هنــگام انتقــال اجســاد وجــود داشــت، ســخن  از دشــواری هایی 

محمد حســن رازنهــان و همــکاران در مقالــه ای بــا عنــوان »بررســی جایــگاه اقتصــادی عتبــات 

عالیــات در روابــط ایــران و عثمانــی در دوره صفــوی« بــه بررســی پیشــینه ایــن رســم در میــان 

ایرانیــان در عصــر صفویــه پرداخته انــد. در نهایــت بــا توجــه بــه خــا موجــود در زمینــه بررســی 
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کــن مقــدس در  وجــوه تطبیــق و تشــابه مشــکات و چالش هــا در زمینــه انتقــال امــوات بــه اما

میــان شــیعیان ایــران و هنــد لــزوم انجــام پژوهــش حاضــر ضــرورت دارد.

روش

ــز اســناد، داده هــای الزم  ک ــه ای و مرا کتابخان ــع  ــه مناب ــا مراجعــه ب در ایــن پژوهــش نخســت ب

جمــع آوری شــد؛ ســپس داده هــا مجــددًا مطالعــه و بررســی شــد و در ادامــه بــا تجزیــه و تحلیــل 

داده هــا، مطالــب صورت بنــدی و تنســیق شــد و بــه نــگارش درآمــد.

کن مقدس بررسی پیشینه دفن اموات در اما

ــد در  ــران و هنـ ــیعیان ایـ ــوم و آداب مذهبـــی شـ ــی از رسـ ــن مقـــدس یکـ کـ ــوات در اما ــن امـ دفـ

عصـــر قاجـــار بـــود. در ایـــن دوره شـــیعیان به شـــدت بـــه ایـــن رســـم پایبنـــد بودنـــد و هرکـــس تـــوان 

ـــزرگان  ـــراف و ب ـــرد. نه تنهـــا اش ـــذار نمی ک ـــام آن فروگ ـــت، از انج کار را داش ـــن  ـــکان ای ـــی و ام مال

بلکـــه حتـــی برخـــی ســـاطین قاجـــار ماننـــد آغامحمدخـــان قاجـــار و مظفرالدیـــن شـــاه نیـــز در 

ک ســـپرده  ـــه خـــا ـــار مرقـــد حضـــرت معصومـــه )س( ب کن عتبـــات عالیـــات و فتحعلی شـــاه در 

شـــدند. )جهانگیرمیـــرزا، 1384: 218؛ حســـینی فســـایی، 1367: 1/ 670-667؛ ســـپهر، 

)1091 /2 :1386

کنــار  برخــی پیشــینه ایــن رســم را در صــدر اســام و عصــر خلفــای راشــدی می داننــد. دفــن در 

قبــر پیامبــر و قبرســتان بقیــع بــه عنــوان محلــی متبــرک و مقــدس در صــدر اســام از ســوی 

خلفــای راشــدی و ائمــه اطهــار وصیــت و رعایــت می شــد. ابوبکــر و عمــر پــس از مــرگ بــه 

1565؛ المتقــی   /4 ک ســپرده شــدند. )طبــری، 1365:  وصیــت خــود نــزد پیامبــر بــه خــا

الهنــدی 1424: 12/ 689( عثمــان و چهــار نفــر از ائمــه یعنــی امــام حســن )ع(، امــام ســجاد 

)ع(، امــام محمدباقــر )ع( و امــام جعفــر صــادق )ع( نیــز در بقیــع دفــن شــدند. )مفیــد، 1413: 

2/ 138؛ جعفریــان، 1382: 322(
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ــیرازی،1328: 368-367؛  ــد ش ــود. )جنی ــرار ب ــم برق ــن رس ــز ای ــه نی ــس از آن در دوره آل بوی پ

کــه مــردم تصــور می کردنــد  گرفــت  میرخوانــد، 1380: 164/4( ایــن بــاور بــر ایــن اســاس شــکل 

ک ســپرده شــوند، بی تردیــد در ســرای آخــرت  کنــار مرقــد ائمــه و امامــزادگان بــه خــا گــر در  ا

گرفــت. بــه بــاور آنــان ایــن عمــل ســبب آمــرزش  مــورد مغفــرت الهــی و توجــه ائمــه قــرار خواهنــد 

گناهــان آنهــا شــده و شــفاعت ائمــه )بــه واســطه قــرب و نزدیکــی( شــامل حــال آنهــا می گردیــد؛ 

ازایــن رو از مجــازات و عــذاب الهــی در قیامــت نجــات می یابنــد. بر اســاس احادیثــی از پیامبر 

گورهــا از مــرگ او روشــن و نورانــی می شــود. چنیــن روایاتــی  کــرم )ص( چــون مؤمنــی بمیــرد،  ا

کــن مقــدس دامــن مــی زد. )محمــدی ری شــهری،  در افزایــش عاقــه مــردم بــه دفــن در اما

کــه امــکان فراهــم نمــودن  ــزرگان  ــر ایــن اســاس اشــراف، اعیــان و ب 1379:7/ 238-237( ب

کیــد داشــتند پــس از مــرگ اجســاد  گاه مــردم عــادی تأ کار را داشــتند و  هزینه هــای ایــن 

کربــا و نیــز در ایــران در مشــهد و قــم و حــرم حضــرت  آنهــا در اطــراف مرقــد ائمــه در نجــف و 

ک ســپرده شــود. لیــدی شــل در عصــر قاجــار در خاطــرات خــود بــه  عبدالعظیــم حســنی بــه خــا

کار عاقانــه ای بــه نظــر نمی رســد، معلــوم  ایــن موضــوع اشــاره نمــوده اســت: »... بــا اینکــه ایــن 

ــا انتقــال جسدشــان  کــه ایــن ملــت تصــور می کنــد ب کار نهفتــه اســت  نیســت چــه ســری در 

کــن مقــدس آرامشــی جاودانــی بــرای آنهــا فراهــم خواهــد شــد«. )شــیل، 1362: 153( بــه اما

یــخ اندیشــه ها  مذهــب تشــیع توســط ایرانیــان بــه ســرزمین هنــد وارد شــد؛ ازایــن رو در طــول تار

ــوده اســت.  ــران ب ــر از اندیشــه های شــیعیان ای ــادی متأث ی ــا حــد ز و باورهــای شــیعیان هنــد ت

یخ دو کشــور، باعــث تأثیر باورهای  افــزون بــر ایــن ارتبــاط مســتمر میــان ایــران و هند در طول تار

کشــور بــر یکدیگــر شــد. در ایــن میــان بــاور بــه دفــن امــوات در مکان هــای مقــدس و  مردمــان دو 

کــه حداقــل از دوره صفویــه به صــورت مشــترک  ی، اندیشــه ای اســت  تأثیــر آن در زندگــی اخــرو

175-168؛   :1394 ربیعــی،  و  )نــوروزی  می شــود.  دیــده  هنــد  و  ایــران  شــیعیان  میــان  در 

شــاردن، 1374: 4/ 1536( انتقــال جنازه هــای شــیعیان هنــد بــه مقابــر امــام هشــتم شــیعیان 

)ع( در مشــهد و حضــرت معصــوم )س( در قــم و نیــز انتقــال بــه عتبــات عالیــات در ایــن دوره 
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گســترده شــیعیان ایــران و از جملــه ســادات مقیــم  گفتــه شــده مهاجــرت  گرفــت.  صــورت 

یــان و حتــی پیــش از آن از جملــه  ایــران بــه حــوزه حکمرانــی ســاطین دهلــی در دوران تیمور

گســترش حضــور شــیعیان در شــبه قاره هنــد و نیــز انتقــال ایــن بــاور در میــان  عوامــل مؤثــر در 

گردیــد. )رضــوی، 1376: 1/ 257-252؛ نــوروزی و ربیعــی، 1394:  شــیعیان آن ســرزمین 

یــان بــر  کمــی بعــد در دوره حکومــت صفویــان شــیعی بــر ایــران و بابریــان یــا تیمور  )168-175

کشــور بــر  گســترده تر شــد و بالطبــع تأثیــر و تاثــرات فرهنگــی و تمدنــی دو  هنــد ایــن مــراوادات 

ــه حــوزه شــبه قاره هنــد در  ــران ب ــد. مهاجــرت شــیعیان ای گردی گســترده تر  یکدیگــر آشــکارتر و 

کردنــد  دوره صفــوی نیــز همچنــان ادامــه یافــت. ایــن افــراد در دســتگاه حکومتــی بابریــان نفــوذ 

و بــه مناصــب باالیــی دســت یافتنــد، بــا ایــن حــال تــا زمــان مــرگ ســرزمین مــادری خویــش را 

ی بازگشــت بــه ایــران بودنــد. ایــن افــراد بــه واســطه عشــق بــه  فرامــوش نکردنــد و همــواره در آرزو

ی، معمــواًل در هنــگام  وطــن و نیــز بــه جهــت اعتقــاد بــه تأثیــر شــفاعت ائمــه در زندگــی اخــرو

کــه جنــازه آنهــا پــس از مــرگ بــه ایــران منتقــل شــده و در جــوار مرقــد  مــرگ وصیــت می کردنــد 

گــردد. بــرای مثــال می تــوان بــه ایرانیانــی همچــون »محمدبیــرام بهارلــو«  امــام رضــا )ع( دفــن 

کــه در دســتگاه همایــون پادشــاه تیمــوری بــه مقــام ســردار  ملقــب بــه خان خانــان اشــاره نمــود 

ــه مشــهد منتقــل و در جــوار  کــرد جنــازه اش ب ی در هنــگام مــرگ وصیــت  ــل شــد. و ســپاه نائ

گــردد. )بداونــی،1370: 3/ 134( افــزون بــر ایــن »وکیل الســلطنه« فــرد  امــام رضــا )ع( دفــن 

کــرد  کبرشــاه تیمــوری خدمــت می کــرد و وصیــت  کــه در خدمــت ا ایرانی تبــار دیگــری اســت 

گفتــه شــده چــون در هنــگام مــرگ امــکان انتقــال جنــازه  جنــازه اش بــه مشــهد منتقــل شــود. 

ی بــه مشــهد منتقــل  ی مهیــا نشــد، در ســال 971ق حــدود ســه ســال پــس از مرگــش، جنــازه و و

ی،  کنــار مرقــد امــام رضــا )ع( دفــن شــد. )بداونــی،1370: 3/ 134( میرزاقلــی میلــی هــرو و در 

کــه در عصــر صفویــه در دربــار گورکانیــان هنــد حضــور داشــت  شــاعر ایرانی تبــار دیگــری اســت 

کنــار مرقــد امــام رضــا )ع(  و بنــا بــه وصیتــش، پــس از مــرگ جنــازه اش بــه مشــهد منتقــل شــد و 

گردیــد. )گلچیــن معانــی، 1369: 2/ 1387( البتــه برخــی شــیعیان ایرانــی مقیــم هنــد  دفــن 
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گفتــه شــده عرفــی  کنــار مراقــد ائمــه در عتبــات بودنــد؛ بــرای مثــال  ی دفــن در  نیــز در آرزو

کنــار مرقــد امــام علــی  گورکانــی، خواســتار دفــن جنــازه اش در  کبرشــاه  شــیرازی شــاعر دربــار ا

)ع( بــود و ســی ســال پــس از مرگــش باالخــره بــه وصیــت او عمــل شــد و جنــازه اش بــه نجــف 

گردیــد )شــیمل، 1386: 293(. منتقــل 

ــاور  ــار شــیعیان مهاجــر ایرانــی ب ــرای نخســتین ب ــه نظــر می رســد ب ــر اســاس مطالــب مذکــور ب ب

ــاور را در میــان  یــج ایــن ب گســترش دادنــد و به تدر مذکــور را در میــان شــیعیان شــبه قاره هنــد 

آنهــا نهادینــه نمودنــد؛ به طوری کــه ایــن رســم تــا دوره قاجــار همچنــان پابرجــا مانــده و شــیعیان 

هنــد در انتقــال جنازه هــای خــود بــه مشــهد و عتبــات اصــرار داشــتند. افــزون بــر ایــن بــا توجــه 

بــه اســناد و مــدارک موجــود بــه نظــر می رســد در دوره قاجــار ایــن بــاور در فرهنــگ مردمــان 

ــه  کشــور ب گرچــه در دوره قاجــار ارتبــاط سیاســی دو  کشــور قــوت بیشــتری یافتــه اســت. ا دو 

گســتردگی دوره صفویــه نبــود، مردمــان دو ســرزمین بــه واســطه همســایگی، تجــارت و نیــز 

ــا یکدیگــر مرتبــط بودنــد. یشــه دار همچنــان ب پیوندهــای فرهنگــی، مذهبــی ر

کن مقدس بررسی نحوۀ انتقال اجساد به اما

یشــه  کــن مقــدس در فرهنــگ دینــی مــردم شــیعه مذهــب ایــران ر عمــل انتقــال اجســاد بــه اما

کــه  ــه روش هــای نامناســبی صــورت می گرفــت  گاه ب داشــت، امــا ایــن عمــل در دوره قاجــار 

ــن  ــه ای ــز ب ــع آن دوره نی ــد. مناب ــر می ش ــدد منج ــکات متع ــاری و مش ــروز بیم ــه ب ــت ب در نهای

امــر چنیــن اشــاره نموده انــد: »تابــوت زهواردررفتــه ای از ترکه هــای چوبــی کــه بــر پشــت قاطــری 

بســته شــده بــود و بســیاری از آنهــا را از صدهــا فرســنگ دورتــر، از ایــران و هنــد آورده بودنــد 

)Cowper,1894: 372( .»...

گاه مــرگ بســیاری  گیــردار دامــن مــی زد و  ــه شــیوع بیماری هــای وا کار ب  به طــور معمــول ایــن 

یــده شــدن را در پــی داشــته باشــد،  دیگــر را در پــی داشــت. بدیــن ترتیــب بــه جــای آنکــه آمرز
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گنــاه نیــز ختــم می شــد. در ادامــه شــرحی از رونــد ایــن عمــل و نظــرات و ســخنان ســیاحان  بــه 

عصــر قاجــار در ایــن زمینــه ارائــه می شــود.

را در  آنهــا  بودنــد جســد  کــرده  پیــش وصیــت  از  کــه  افــراد )کســانی  مــرگ  از  پــس  معمــواًل 

کننــد(، ابتــدا جســد آنهــا در مکانــی بــه امانــت ســپرده می شــد؛  مکان هــای مقــدس دفــن 

ــا  ــار امامزاده هــا ی کن گورســتان ها و  ــز در  جنازه هــا معمــواًل در برخــی مســاجد، مدرســه ها و نی

گفتــه شــده جنــازه آغامحمدخــان مدتــی در  مکانــی دیگــر بــه امانــت ســپرده می شــدند؛ مثــًا 

ــی در بقعــه حضــرت عبدالعظیــم در شــهر  ی در قفقــاز( و ســپس مدت شوشــی )محــل قتــل و

ی بــه نجــف منتقــل شــد و  ری بــه امانــت ســپرده شــد و در نهایــت در ســال 1212ق جنــازه و

ک ســپرده شــد. )حســینی فســایی، 1367: 1/ 667-670( در آن محــل بــه خــا

کــن مقــدس حمــل شــود پــس از  کــه قــرار بــود بــه اما  بــر اســاس منابــع معمــواًل جنــازه فــردی را 

ی قبر را با ســنگی نه چندان  کم عمق قرار داده و رو گوری  کفن، در  مراســم غســل و پوشــاندن 

کنــار زده شــود( )ســرنا، 1363: 155- محکــم می پوشــاندند. )به طوری کــه بعــدًا به راحتــی 

کــن  گفتــه شــده پــس از پایــان مراســم عــزاداری و احتمــااًل هنــگام انتقــال جنــازه بــه اما  )154

ک اره پوشــانده و ســپس  کــرده و بــا الیــه ای از خــا گــور موقتــی خــارج  مقــدس، جنــازه را از 

آن را در نمــدی ســفیدی می پیچاندنــد و بــرای انتقــال بــه ســایر مکان هــای مقــدس راهــی 

)Ussher,1865:439( می شــد. 

گرفته  که برای دفن در نظر  کربا، نجف، مشهد و یا دیگر محل هایی  پس از مدتی اجساد به 

کرده بود، منتقل می گردید. در این میان به واسطه اعتقاد شدید  شده و متوفی به آن وصیت 

عتبات  به  اجساد  انتقال  معمواًل  ایران  در  )ع(  حسین  امام  و  )ع(  علی  امام  به  شیعیان 

در  شیعیان  هشتم  امام  مرقد  بیشتر  هند  در  و  بود  موردنظر  مکان ها  سایر  از  بیش  عالیات 

یارتی یا تجاری با خود اجساد  کاروان های ز کار معمواًل  مشهد مدنظر قرار داشت. برای این 

را منتقل می کردند و گاه نیز کاروان هایی مختص انتقال اجساد به راه می افتاد. در این راستا 
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کن مقدس منتقل می شد. معمواًل پس از مرگ  گاه اجساد توسط نزدیکان فرد متوفی به اما

کن  ی قصد سفر به عتبات، مشهد مقدس یا دیگر اما که یکی از نزدیکان و افراد، هنگامی 

ک سپرده  ی سپرده می شد تا در محل مورد نظر به خا یارت داشت، جسد به و مقدس و ز

که حدود دو سال  ی به نجف ذکر شده است  شود. در مورد آغامحمدخان و انتقال جسد و

یت یافت، جسد  ی، فردی به نام میرزا موسی قاجار از سوی فتحعلی شاه مأمور بعد از مرگ و

نماید. )حسینی  فراهم  آن دیار  را در  او  ترتیب دفن  و  نموده  به نجف منتقل  را  شاه سابق 

فسایی، 1367: 1/ 667-670(

کارال ســرنا نیــز در خاطــرات خــود از انتقــال اجســاد توســط افــراد خانــواده  افــزون بــر ایــن مــادام 

ی در ایــران در مواقعــی از ســال مــردم  گفتــه و گفتــه اســت. بــه  یارتــی ســخن  در هنــگام ســفر ز

گــر یکــی از آنهــا خویشــاوندی متوفــی  یارتــی آمــاده می شــوند؛ در ایــن میــان ا بــرای ســفرهای ز

ک بیــرون  کــن مقــدس داشــته باشــند، جســد را از خــا داشــته باشــد و قصــد دفــن آن را در اما

ــرده و در آنجــا دفــن  ــه مــکان موردنظــر ب ــه همــراه خــود ب کنــار دیگــر اســباب ســفر ب آورده و در 

می کننــد. )ســرنا، 1363: 56-57(

گاه انتقـــال جســـد توســـط نزدیـــکان و اطرافیـــان به صـــورت شـــخصی صـــورت  همچنیـــن 

کاروان هـــا شـــهر  کاروان هایـــی بـــرای انتقـــال اجســـاد بـــه راه می افتـــاد. ایـــن  گاه  می گرفـــت، 

کـــرده و ســـپس رهســـپار شـــهر موردنظـــر )عتبـــات، قـــم یـــا مشـــهد(  بـــه شـــهر اجســـاد را جمـــع 

می شـــدند. ســـیاحان خارجـــی ایـــن امـــر را در ســـفرنامه های خویـــش به خوبـــی بـــه تصویـــر 

کاروانـــی از اجســـاد ارائـــه نمـــوده اســـت  کشـــیده اند. بروگـــش در ســـفرنامه خـــود شـــرحی از 

ی حیوانـــات  گفتـــه و کـــه بـــه منظـــور دفـــن شـــدن در قـــم بـــه ســـوی آن شـــهر رهســـپار بـــود. بـــه 

کیســـه هایی طنـــاب پیـــچ شـــده در دو ســـوی خـــود را حمـــل می کردنـــد.  کاروان  بارکـــش ایـــن 

کـــه در آنهـــا اجســـاد قـــرار داشـــتند. )بروگـــش،  کیســـه در دو ســـوی خـــود داشـــت  هـــر حیـــوان دو 

)553  :1367
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که رهسپار عتبات بوده  کاروانی از مردگان  در سفرهای آرمینوس وامبری نیز شرحی در باب 

کاروان  گفته وامبری بوی تعفن اجساد در فاصله ای بسیار دور از  است، ارائه شده است. به 

مذکور به مشام می رسید و موجب آزار و اذیت مسافران شده بود؛ به طوری که همگان تاش 

گرفته و هرچه زودتر از آن دور شوند: کاروان مزبور فاصله  می کردند به سرعت از 

گــوش رســید .. هنــوز  کــه صــداى زنگوله هایــی بــه  ...حدودهــاى نیمه شــب بــود 

کــه بــوى زننــده تحمل ناپذیــرى، هماننــد  بــه یک صــد قدمــی آنهــا نرســیده بودیــم، 

کاروان  کاروان رســیدیم.  کــرد... لحظاتــی بعــد... بــه آن  تعفــن اجســاد، هــوا را پــر 

حامــل مرده هــا شــامل حــدود چهــل حیــوان، اســب قاطــر، بــود... بــار قاطرهــا 

تابــوت بــود... بــه کنــار قافله ســاالر رانــدم و مقصــود خــاص ســفر او را جویا شــدم... 

کــه ســفر می کنــد و بیســت روز دیگــر طــول می کشــد تــا اجســاد  گفــت ده روز اســت 

گاهــی دو مــاه طــول می کشــد تــا جســد بــه مقصــد  کربــا برســاند...  مــردگان را بــه 

کارى نســبتًا  برســد. هــر قاطــر چهــار تابــوت می بــرد؛ حمــل آنهــا در طــول زمســتان 

یــان اســت، امــا در هــواى ســوزان ایــران هــم بــر انســان و هــم بــر حیوان هــای  بی ز

بارکــش تأثیــر مرگبــارى می نهــد... . )وامبــری، 1372: 89-92(

یایــی  انتقــال جنازه هــا در دوره قاجــار از ســرزمین هنــد بــه مشــهد نیــز معمــواًل از طریــق راه در

ــی، در  ــیرهای زمین ــوات در مس ــال ام ــت. انتق ــورت می گرف ــی ص ــیرهای زمین ــز از مس گاه نی و 

کشــور اســتفاده می کردنــد، صــورت  کــه مســافران و بازرگانــان بــرای ارتبــاط میــان دو  راه هایــی 

همــراه  تجــاری  کاالهــای  ســایر  درکنــار  جنازه هــا  نیــز  یایــی  در مســیرهای  در  می گرفــت. 

کشــتی های تجــاری از بنــدر بمبئــی بــه بنــدر بوشــهر حمــل شــده و ســپس در بوشــهر از  بــا 

کشــتی پیــاده شــده و از مســیرهای خشــکی به ســوی ســرزمین خراســان حمــل می شــدند 

و عثمانــی رهســپار  به ســوی عــراق  بــود،  بــه عتبــات  انتقــال جنــازه  و درصورتی کــه قصــد 

می گردیــد. )خدیجــه نظــام مافــی، 1391: 31/1( جنازه هــا معمــواًل در مســیرهای تجــاری 
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در  گیــردار  وا بیماری هــای  همــواره  کــه  ازآنجا و  می کردنــد  عبــور  نیــز  قرنطینه هــا  از  بایســت 

ــواًل در  ــود، معم ــر ب ــیار مؤث ــر بس ــن ام ــا در ای ــال جنازه ه ــت و انتق ــیوع داش ــکان ش ــن دوره ام ای

تی پدیــد می آمــد. از ســوی دیگــر  محل هــای قرنطینــه در نقــاط ســاحلی و مــرزی مشــکا

ــیوع  ــان ش ــران، در زم ــور در ای کش ــارت آن  ــت تج ــد و اهمی ــر هن ــا ب ــیطره بریتانی ــطه س ــه واس ب

کــن  ــا دیگــر اما ــه ایــران ی ــه انتقــال جنازه هــا از هنــد ب بیماری هــا معمــواًل مأمــوران آن دولــت ب

گــزارش بالیــوز1  گرفتــه و بــا آن مقابلــه می کردنــد )مشــروطیت جنــوب ایــران بــه  مقــدس خــرده 

بریتانیــا در بوشــهر در ســال های ...، 1386: 18(، ازایــن رو شــیعیان هنــد بــه راه هــای مختلفی 

ی می آوردنــد  همچــون توســل بــه دولتمــردان، قاچــاق جنازه هــا و راهکارهایــی از ایــن قبیــل رو

ــه آنهــا پرداختــه خواهــد شــد. کــه در ادامــه ب

کن مقدس بررسی تطبیقی چالش های انتقال اموات به اما

کــن مقــدس  در ایــن بخــش چالش هــا و مشــکات موجــود در مســیر انتقــال امــوات بــه اما

کــه چــون  بــرای ایرانیــان و هندی هــا در عصــر قاجــار ارائــه خواهــد شــد. شــایان ذکــر اســت 

دسترســی بــه منابــع هنــدی محــدود بــود، بــر اســاس اســناد وزارت خارجــه ایــران در دوره 

قاجــار، چالش هــای شــیعیان هنــد در ایــن زمینــه بررســی خواهــد شــد.

به  انتقال  هنگام  تا  سال  چندین  یا  ماه  چندین  مرگ  از  پس  جنازه ها  گاه  شده  گفته 

مکان های مقدس بر زمین می ماندند. معمواًل تا هنگام رسیدن زمان مناسب برای انتقال 

کن مقدس، اجساد مدتی در مکان های مختلف به امانت سپرده می شدند.  جسد به اما

گفته شاردن چهارخانه  که به  این اجساد در مدارس، مساجد یا قبرستان ها در مکان هایی 

از  به طرقی  و  و حفظ می شدند  پارچه  پیچیده شده  و  کفن  در  یا  قرار داده می شدند  بود، 

کن مقدس منتقل می شدند. )شاردن، 1374:  این قبیل نگهداری می شدند و سپس به اما

ــی  ــا بازرگان کنســول و همچنیــن نماینــده سیاســی، نظامــی ی ــه معنــی قیــم، فرســتاده و  کلمــه التیــن Bajulus ب ــوز از  1 . بالی
ــی، 1365: 1/ 145( ــس و روس و عثمان ــا انگلی ــران ب ــی ای ــط سیاس ــمی در رواب ــناد رس ــت. )اس ــده اس ــه ش گرفت ــم  مقی
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که خود سراسر مشکل بود، طریقه نگهداری  4/ 1536( بدین ترتیب افزون بر روش انتقال 

اجساد تا زمان انتقال نیز باعث بیماری و مشکات فراوانی می شد. معمواًل گرمای شدید در 

که در اغلب ماه های سال در بیشتر مناطق غالب بود و همچنین طوالنی بودن  ایران و هند 

انتقال اجساد، مسائل و مشکات  کاروان های  مسیر و نیز عدم رعایت بهداشت از سوی 

که در این دوره در ایران حضور داشت، یکی از شیوه های  گرترود بل  فوق را در پی داشت. 

کن مقدس را شرح داده و این عمل را سبب شیوع  نگهداری اجساد تا هنگام انتقال به اما

انواع بیماری دانسته است:

را  ی شان  رو آجری  طاقی  با  و  می دهند  قرارشان  کم عمقی  قبرهای  ...در 

بروز  از  پس  گورستان،  اطراف  در  ک  وحشتنا بوی  مایه  خود  این  و  می پوشانند 

گذشت زمان میکروب های بیماری زا را از  وبا بود. چند ماه بعد و پیش از آنکه 

کرده به سوی آرامگاه دور  میان ببرد، این اجساد را بیرون می آورند... و بار قاطر 

دوباره  شیوع  بذر  مسیرشان  در  کم  نه چندان  احتمال  به  کرده  حمل  دستشان 

بیماری را می افشانند ... . )بل، 1383: 54(

گفته منابع، نگهداری اجساد پیش از انتقال و سپس در هنگام انتقال آن      بدین ترتیب به 

به شیوع بیماری های مسری مانند طاعون، حصبه و وبا منتقل می گردید. )بل، 1383: 54(

مشکات بهداشتی مذکور سبب شد برخی پزشکان عصر مذکور به این اعمال اعتراض 

دکتر  شده،  گفته  مثال  برای  نمایند؛  کار  این  توقف  برای  شاه  جلب نظر  در  سعی  و  کنند 

که از پزشکان خارجی ایران در عصر ناصری بودند، به امانت سپردن  کلو،  ک و دکتر  پوال

گیردار  گاه به سبب برخی بیماری های وا که  اجساد به روش های غلط و سپس نبش قبر آنها 

کن مقدس  چون حصبه، وبا و طاعون فوت شده بودند و سپس نحوه اشتباه انتقال آن به اما

ک  را مورد انتقاد قرار داده و کوشیدند نظر ناصرالدین شاه را برای ممانعت از این عمل خطرنا

کن  کنند. در این راستا ناصرالدین شاه نیز فرمان داد نبش قبر و انتقال اجساد به اما جلب 
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گردد؛ اما به واسطه اعتقاد شدید مردم به این عمل، این فرمان با انتقاد  مقدس باید متوقف 

ک، 1368: 250( شدیدی مواجه و ترتیب اثر نیافت. )پوال

گاهی برخی طبقات جامعه، قانون های سخت تری برای مقابله با  یج با رشد سواد و آ به تدر

گفته وقایع  اتفاقیه در سال  گردید؛ برای مثال به  به امانت سپردن اجساد و انتقال آنها وضع 

1300ق در شیراز بیماری مسری شیوع یافت و به سبب آن افراد بسیاری مبتا و فوت شدند. 

که در مقبره »بی بی دختران« به  گفته شد این بیماری به سبب جنازه هایی  در همان زمان 

کشیده و  امانت سپرده شده و به واسطه عدم نگهداری مناسب، توسط حیوانات بیرون 

یده شده بودند، شیوع یافته است. ازاین رو به واسطه برخی اعتراضات و نگرانی از تشدید  در

اجساد  وضعیت  به  سریع تر  هرچه  رسیدگی  برای  فرمانی  حکومت  سوی  از  مذکور،  وضع 

قرار شد  فرمان مذکور  بر اساس  گردید.  بقاع مختلف شهر صادر  امانت سپرده شده در  به 

مختلف  مکان های  در  سپرده شده  امانت  به  جنازه های  وضعیت  به  محات  کدخدایان 

کن مقدس و یا دفن در  کنند و زمینه الزم برای انتقال هرچه سریع تر جنازه ها به اما رسیدگی 

قبرستان را فراهم سازند. )سیرجانی، 1362: 175-176(

مشــکات پیش آمــده باعــث شــد دولت هــای ایــران و عثمانــی دســت بــه ایجــاد تدابیــری در 

کــه  مناطــق مــرزی بزننــد. بــر اســاس اصــول بهداشــتی و حفظ الصحــه قــرار شــد تنهــا اجســادی 

گــذر  گذشــته بــود و بــه علتــی غیــر از امــراض مســری مــرده بــود، اجــازه  ســه ســال از مــرگ آنهــا 

از مرزهــا را داشــته باشــند )طباطبایــی مجــد، 1373: 360(. عــاوه بــر ایــن ایجــاد قرنطینه هــا 

بــه منظــور بررســی دقیــق اجســاد، تدبیــر دیگــر دولت هــای ایــران و عثمانــی در مرزهــا در مقابــل 

ئمــی  کامــل خشــک نشــده بودنــد و یــا عا اجســاد آلــوده بــود. درصورتی کــه اجســاد به طــور 

ــی را  ــا عثمان ــران ی ــه ای ــازه ورود ب ــا اج ــد، جنازه ه ــده می ش ــا دی ــری در آنه ــای مس از بیماری ه

گورهــای دســته جمعی دفــن  گاه در مرزهــا امحــا می شــدند )آتــش زده شــده و یــا در  نیافتــه و 

کــه بــه منظــور  گمــرک بــر جنازه هــا از جملــه راهکارهایــی بــود  می شــدند(. قــرار دادن حــق 
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گرفتــه شــد )گزیــده اســناد سیاســی ایــران و عثمانــی، 1369:  کاهــش انتقــال امــوات در نظــر 

ارائــه  انتقــال اجســاد  ادامــه چالش هــای موجــود در هنــگام  60(. در  آتــش، 1390:  40/5؛ 

خواهــد شــد.

ایران

نمی گرفــت.  صــورت  مناســبی  روش هــای  بــه  اجســاد  انتقــال  معمــواًل  منابــع  اســاس  بــر 

کفــن دچــار شکســتگی و  معمــواًل اجســاد در میانــه راه بــر زمیــن افتــاده و احیانــًا تابــوت و 

گــر متوفــی از  کنــاف مســیرها می شــد و ا کندگــی تکه هــای جســد در اطــراف و ا پارگــی و پرا

گیــرداری مــرده بــود، این گونــه حــوادث احتمــال شــیوع مجــدد بیمــاری را ممکــن  بیمــاری وا

تاج الســلطنه  بــود(.  مــرگ آن نگذشــته  از  یــادی  ز زمــان  می ســاخت )به ویــژه درصورتی کــه 

ــدان  ــه قــم شــاهد انتقــال اجســاد ب کــه در حیــن یکــی از ســفرهایش ب دختــر ناصرالدین شــاه 

شــهر بــوده اســت، در ســفرنامه خــود از نحــوه غلــط انتقــال اجســاد و ســپس طریقــه غیراخاقــی 

ی معمــواًل اجســاد را در تابوتــی  گفتــه و گفتــه اســت. بــه  دفــن آنهــا در برخــی مــوارد ســخن 

کنــده شــود، در  کمتــر در هــوا پرا قــرار داده و ســپس تابوت هــا را بــه منظــور اینکــه بــوی اجســاد 

کاروان بــه راه می افتــاد.  کــرده و  نمدهایــی می پیچیدنــد؛ ســپس تابوت هــا را بــر قاطرهــا ســوار 

گســیل  کشــور به ســوی مشــهد، قــم یــا عتبــات  کنــاف  کــه معمــواًل اجســاد از اطــراف و ا ازآنجا

ــا بــه مقصــد برســند. در مســیر  کاروان هــا راه درازی را بایــد می پیمودنــد ت می شــدند، معمــواًل 

ی قاطرهــا پاییــن گذاشــته شــوند تــا حیوانــات اســتراحت  الزم بــود در هــر منــزل، تابوت هــا از رو

ی  گاه تابوت هــا از رو گذاشــتن بــار قاطرهــا،  کــرده و جــو و علوفــه بخــورد. در حیــن پاییــن 

قاطــر بــر زمیــن افتــاده و اجســاد آســیب می دیدنــد و تابوت هــا می شکســتند. بدیــن ترتیــب تــا 

کفــن نیــز  کامــًا خــرد و شکســته می شــدند و  کــن مقــدس ایــن تابوت هــا  هنــگام رســیدن بــه اما

گــذر ایــام دچــار فســاد شــده بــود از بــدن جــدا  کــه بــه واســطه  پــاره شــده و ســر و دســت اجســاد 

کــه تعــداد قبرهــا  گفتــه تاج الســلطنه ازآنجا کنــده می شــدند. بــه  می شــد یــا اســتخوان ها پرا



129 بررسی تطبیقی چالش های انتقال اموات به مکان های مقدس میان شیعیان ایران و هند در دوره قاجار

ــم فرســتاده  ــه ق ــن ب ــرای دف ــه ب ک ــر تعــداد اجســادی  ــود و هــر روزه ب ــر ب کمت ــه مرده هــا  نســبت ب

کــه اجســاد بــه قــم می رســید بــه واســطه نبــود جــای جدیــد،  می شــدند، افــزوده می شــد، زمانــی 

گذاشــته شــده بــود،  کمبــود جــا در آن چنــد مــرده  کــه پیش تــر بــه واســطه  قبرهــای قدیمی تــر را 

ی آنهــا  ک بــر رو گذاشــته و مقــداری خــا ی دیگــر مرده هــا  کــرده و مــرده جدیــد را رو مجــددًا بــاز 

کــه بــه منظــور بــه دســت  یختنــد. )تاج الســلطنه، 1371: 103-102( بدیــن ترتیــب عملــی  می ر

ــه روشــی غلــط و حتــی خــاف اصــول  آوردن بهشــت و شــفاعت ائمــه صــورت می گرفــت، ب

مذهبــی تبدیــل شــده بــود.

بــه عتبــات عالیــات مشــکات فراوانــی پیــش  از طــرف دیگــر در هنــگام انتقــال اجســاد 

گیــردار،  می آمــد. بــه ســبب بــروز و شــیوع بیمارهــای مختلــف و همچنیــن بیماری هــای وا

دولــت عثمانــی در مرزهــای خــود اقــدام بــه ســاخت برخــی پایگاه هــا بــرای قرنطینــه زوار و 

نیــز بررســی نمــودن اجســاد نمــوده بــود. معمــواًل جنازه هــا در مــرز چندیــن روز نگهــداری 

گذشــتن ســه ســال از مــرگ متوفــی، اجــازه  می شــدند، پــس از بررســی های الزم در صــورت 

برخــی  میــان  ایــن  در  بهداشــتی(.  مســائل  ســبب  )بــه  می شــد  داده  عثمانــی  بــه  آن  ورود 

کــه امــکان بازگردانــدن آنهــا نبــود، ایــن  جنازه هــا اجــازه ورود بــه عثمانــی را نمی یافتنــد. ازآنجا

ک ســپرده می شــدند؛ از ســوی  ــه خــا گورهــای دســته جمعی ب جنازه هــا در پشــت مرزهــا، در 

ــا طاعــون در جســد دیــده می شــد، جســد در  ــا ی ئمــی از بیماری هایــی چــون وب گــر عا دیگــر ا

همــان محــل توســط مأمــوران عثمانــی ســوزانده می شــد. ایــن عمــل به شــدت از ســوی مــردم 

ایــران و همچنیــن برخــی علمــا مــورد اعتــراض قــرار گرفــت. )اســناد سیاســی ایــران و عثمانــی، 

ــرای  ــی ب گمرک ــق  ــت ح یاف کار، در ــن  ــش ای کاه ــرای  ــی ب ــر عثمان ــکار دیگ 1369: 5 / 40( راه

ــران و  ــز ماننــد اجنــاس و امتعــه و زائ ــر جنازه هــا نی ــود. )آتــش، 1390: 60( ب انتقــال جنازه هــا ب

ــود. گمرکــی تعییــن شــده ب مســافران حــق 

ک ایــران و عثمانــی  گمــرک، قرنطینــه و بررســی اجســاد مانــع ورود امــوات بــه خــا بــا ایــن حــال 
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نشــد. مــردم بــرای پیشــبرد منظــور خویــش دســت بــه قاچــاق اجســاد بــرای عبــور از مرزهــا 

کــرده و در زیــر لبــاس خــود پنهــان نمــوده و از  گاه اجســاد را تکه تکــه  ــر اســاس منابــع  زدنــد. ب

کــردن در  کــردن جســد و پنهــان  گــذر می کردنــد، روش دیگــر انتقــال اجســاد، تکه تکــه  مــرز 

کاهــش مــی داد،  کــه بــوی تعفــن امــوات را  کاالهــا و اجنــاس تجــاری همچــون زعفــران  میــان 

کــرده و از مــرز عبــور می دادنــد.  ــا آرد مخلــوط  کــرده و ب گفتــه شــه حتــی اجســاد را پــودر  بــود. 

)گروتــه، 99-98؛ دالمانــی،1335: 401/1(

هند

تی  ــا مشــکا کــه انتقــال جنازه هــای شــیعیان ایــران بــه عتبــات در نقــاط مــرزی ب همان گونــه 

از ســوی مأمــوران عثمانــی و دســتگاه های قرنطینــه مواجــه می شــد، شــیعیان هنــد نیــز در 

ــه واســطه شــیوع مکــرر  ــا همــان مشــکات مواجــه بودنــد. ب ــه ایــران، ب ــز ب هنــگام انتقــال جنائ

قلمــرو  بــه  ورود جنــازه  از  نیــز می کوشــیدند  ایرانیــان  دوره،  ایــن  در  گیــردار  وا بیماری هــای 

کننــد. در ایــن دوره حفظ الصحــه ایــران زیــر نظــر پزشــکان خارجــی و به ویــژه  خــود ممانعــت 

کنتــرل هنــد را نیــز در اختیــار داشــتند، قــرار داشــت.  کــه در ایــن دوره  پزشــکان دولــت بریتانیــا 

ــا انتشــار بیماری هــای در حــوزه حکمرانــی خویــش و نیــز مســیرهای  ــه منظــور مقابلــه ب آنهــا ب

ــا عمــل انتقــال امــوات مخالــف و به شــدت ســعی داشــتند ایــن عمــل را متوقــف  تجــاری، ب

گــزارش بالیــوز بریتانیــا در بوشــهر در ســال های ...،  ســازند. )مشــروطیت جنــوب ایــران بــه 

1386: 18(. یکــی از مشــغولیت های آنهــا، ممانعــت از ورود امــوات از هنــد بــه ایــران بــود. 

مقابلــه می کردنــد.  ایــران  بــه  کشــور  آن  از  ورود اجســاد  از  بــا ســختگیری  و  به شــدت  آنهــا 

گمــرک از جنازه هــا در مرزهــا و بنــادر جنوبــی بــود  از دیگــر راهکارهــای دولــت ایــران اخــذ 

کارتــن 6، پوشــه 8، ص  )ســازمان اســناد و دیپلماســی وزارت امــور خارجــه، ســال 1324، 

گمــرک از ورود جنازه هــا بــه قلمــرو  51(. دولت هــای ایــران و عثمانــی تــاش داشــتند بــا اخــذ 

ــای  ــه روش ه ــش ب کم وبی ــا  ــت. جنازه ه ــی در برنداش ــر چندان کار تأثی ــن  ــا ای ــد ام ــود بکاهن خ
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کار اندیشــیده  ــرای ایــن  ــی دیگــر ب ــران وارد می شــدند. در ایــن راســتا تمهیدات ــه ای گــون ب گونا

کیــد داشــتند تنهــا جنازه هایــی  شــد. حفظ الصحــه و قرنطینــه ایــران نیــز همچــون عثمانــی تأ

ک ایــران و دفــن در مشــهد را دارا  ــه خــا ــه مــرگ طبیعــی فــوت شــده باشــند، حــق ورود ب کــه ب

خواهنــد بــود )اســنادی از روابــط ایــران و هند در دورۀ مظفرالدین شــاه قاجــار، 1376: 385(. 

کــه اثبــات ایــن مســئله بــرای نزدیــکان متوفــی مشــکل بــود و یــا جنازه هــای  بــا ایــن حــال ازآنجا

بــه بیمــاری مســری فــوت شــده بودنــد، معمــواًل دســت بــه دامــن افــراد متنفــذ در ایــران و هنــد 

کار خــود را پیــش ببرنــد. در ایــن راســتا به طــور مثــال بــر اســاس اســناد موجــود در  شــده تــا 

بایگانی هــا وزارت خارجــه مربــوط بــه دوره قاجــار، چهــار جســد از شــیعیان هنــد بــه وســاطت 

یــک روحانــی متنفــذ بــه نــام میــرزا مصطفــی آشــتیانی )فرزنــد میــرزا حســن آشــتیانی عالــم 

ــا  گفتــه منابــع میــرزا مصطفــی ب گردیــد. بــه  برجســته عصــر قاجــار( از هنــد بــه مشــهد منتقــل 

کارهــای  یــان و دولتمــردان قاجــار ارتبــاط نزدیکــی داشــت و از ایــن مســئله بــرای پیشــبرد  دربار

خویــش بهــره می بــرد )عین الســلطنه، 1377: 3/ 2373(. تجــار و بازرگانــان بانفــوذ هنــدی، 

گواهــی حفظ الصحــه  کــه بــر اســاس  بــا اســتمداد از آشــتیانی قصــد داشــتند چهــار جنــازه 

شــده  فــوت  پیــری  و  زخــم  ســکته،  واســطه  بــه  1322ق  تــا   1316 ســال های  طــی  بمبئــی 

ــام  ــه ن کار یکــی از روحانیــون برجســته بمبئــی ب ــه مشــهد منتقــل نماینــد. در ایــن  ــد، را ب بودن

ثقه االســام آقاســیدتقی مجتهــد نیــز دســت بــه توصیــه زده بــود )ســازمان اســناد و دیپلماســی 

کارتــن 6، پوشــۀ 7، ص 64؛ ســازمان اســناد و دیپلماســی  وزارت امــور خارجــه، س 1325، 

کارتــن 6، پوشــۀ 7، ص 71(. از ســوی دیگــر آشــتیانی بــا  وزارت امــور خارجــه، س 1325، 

کســب مجــوز ورود جنازه هــا بــه ایــران بــود. وزیــر خارجــه،  توســل بــه وزیــر خارجــه وقــت در پــی 

آشــتیانی را بــه اداره حفظ الصحــه ایــران معرفــی نمــود و بــا اینکــه ایــن مســئله ماه هــا طــول 

کوپــن رئیــس فرانســوی وقــت حفظ الصحــه  کشــید، امــا در نهایــت در ســال 1325ق دکتــر 

کــرد. )ســازمان اســناد و دیپلماســی وزارت  اجــازه ورود جنازه هــای مذکــور را بــه ایــران صــادر 

کارتــن 6، پوشــۀ 7، ص 71( امــور خارجــه، س 1325، 
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ــا  ــه قاچــاق جنــازه و ی ــه مشــهد اقــدام ب ــرای انتقــال جنازه هــا ب راهــکار دیگــر شــیعیان هنــد ب

ســاخت مــدرک جعلــی و تقلبــی بــرای اجســاد بــود. در دوره قاجــار ایــران، در بنــادر جنوبــی و 

ــا معضــل قاچــاق اجســاد روبــه رو بــود )ابوالحســن غفــاری، 1382: 363(.  مرزهــای شــرقی ب

کــه در ایــن دوره حفظ الصحــه قوانیــن ســختی بــرای انتقــال جنائــز در نظــر داشــت،  ازآنجا

ی مــی داد. این گونــه اعمــال رو

بــر اســاس اســناد موجــود چــون انتقــال جنازه هــای تــازه فــوت شــده بــه ایــران ممنــوع بــود )بــه 

کــه احتمــال داشــت فــرد بــه واســطه آن فــوت شــده  واســطه امــکان شــیوع بیماری هــای مســری 

یــخ فــوت جنــازه دســتکاری و تغییــر داده می شــد بــا توجــه بــه اینکــه پــس از  بــود(، معمــواًل تار

کار مطلــع شــدند، بــا امیــد بــه اینکــه قاچــاق  مدتــی مأمــوران قرنطینــه و حفظ الصحــه از ایــن 

گذشــته  کــه ســه ســال از مــرگ آنهــا  کــه جنازه هایــی  کاهــش یابــد، اعــام شــد  جنــازه تــا حــدی 

ــا بمبئــی  کلکتــه ی ــران در  کنســولگری ای ــا »تصدیــق« از ســوی  گواهــی ی ــه  ــا ارائ باشــد، تنهــا ب

مجــوز ورود بــه ایــران را خواهنــد یافــت )ســازمان اســناد و دیپلماســی وزارت امــور خارجــه، س 

کارتــن 36، پوشــۀ 21، ص2؛ ســازمان اســناد و دیپلماســی وزارت امــور خارجــه، س   ،1327

کارتــن 36، پوشــۀ 13، ص 2(.  ،1328

کــه بــر اســاس قوانیــن  بــر اســاس اســناد روش دیگــر تهیــه اســناد تقلبــی بــرای متوفــی بــود. ازآنجا

گذشــته بــود، اجــازه ورود  کمتــر از ســه ســال از فوتشــان  کــه  قرنطینــه و حفظ الصحــه اجســادی 

کنســولگری ایــران در هنــد مجــوز  بــه ایــران را نداشــتند، و نیــز بایــد از حفظ الصحــه و جنــرال 

گــر جنــازه ای تــازه و بــه واســطه بیمــاری مســری  یافــت می کردنــد، ا حمــل امــوات بــه ایــران را در

ــطه  ــه واس ــرگ ب ــال از م ــه س ــش از س ــه بی ک ــردی  ــدارک ف ــازه و م ــواًل جن ــود، معم ــده ب ــوت ش ف

یافــت مــدارک  کنســولگری تحویــل داده و بــا در گذشــته بــود را بــه جنــرال  عاملــی غیرمســری 

الزم، اقــدام بــه حمــل امــوات موردنظــر خــود می کردنــد:

کــه بــه وزارت خارجــه رســیده بعضــی هــا از هندوســتان جنائــز  بــه موجــب راپرتــی 



133 بررسی تطبیقی چالش های انتقال اموات به مکان های مقدس میان شیعیان ایران و هند در دوره قاجار

کن مقدســه  کــه جدیــدا بــه امــراض مســریه فــوت نموده انــد بــرای دفــن بــه اما امواتــی 

کــرده  بــه ایــران حمــل می کننــد و بــرای اینکــه تصدیــق اطبــای آنجــا را نیــز تحصیــل 

کــه در ســه چهــار ســال قبــل از امــراض عادیــه فــوت شــده اند بــه  باشــند اشــخاصی 

طبیــب معرفــی و بــه اســم او تصدیق نامــه تحصیــل می کننــد، در موقــع حمــل آن 

کــه منظورشــان اســت حمــل می کننــد ... )ســازمان اســناد و دیپلماســی  جنــازه را 

کارتــن 36، پوشــۀ 13: 2(. وزارت امــور خارجــه، س 1328، 
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نتیجه

کشــور و به ویــژه  بــه واســطه همســایگی ایــران و هنــد و برقــراری مــراودات طوالنــی میــان دو 

ــا و  ــد، باوره ــبه قاره هن ــوزه ش ــی در ح ــیعیان ایران ــای ش ــر فعالیت ه ــت تأثی ــیع تح ــار تش انتش

ــود.  ــران مشــابه ب ــا باورهــای شــیعیان ای ــادی ب ی ــا حــد ز آداب شــیعیان هنــد در دوره قاجــار ت

کــن  از جملــه باورهــا و اندیشــه های قابــل تطبیــق ایرانیــان و هندی هــا دفــن امــوات در اما

کســب شــفاعت امــام و امامــزاده در ســرای آخــرت بــود. شــیعیان ایــران بــه  مقــدس بــه هــدف 

عشــق امــام علــی )ع( و امــام حســین )ع( و امــام هشــتم )ع( و حضــرت معصومــه )س( در 

ی دفــن در جــوار قبــور ایشــان در عتبــات عالیــات و مشــهد و قــم بودنــد و شــیعیان هنــد  آرزو

کنــار مرقــد امــام هشــتم و نیــز عــده ای در عتبــات بودنــد، امــا  نیــز ســودای دفــن در مشــهد و در 

کــه مرقــد امــام هشــتم )ع( در مشــهد بــه آنــان نزدیک تــر بــود، غالبــًا امــوات خــود را بــرای  ازآنجا

ــران می فرســتادند. ــه ای ــن ب دف

گرمــای هــوا در ســرزمین ایــران و عــراق بــه فســاد ســریع اجســاد  در ایــن میــان ُبعــد مســافت و 

تی از ایــن قبیــل منجــر می شــد و انتقــال اجســاد را بــا مشــکل  و انتشــار بــوی تعفــن و مشــکا

ــر از  ــدی متأث ــا ح ــه ت ک ــری  ــای مس ــاله بیماری ه ــداوم و همه س ــار م ــاخت. انتش ــه می س مواج

انتقــال امــوات بــه مکان هــای مقــدس بــود، مشــکل مهمــی در ایــن زمینــه بــود. غالبــًا اجســادی 

گــذر از شــهرها و روســتاها جهــت  کــه از بیماری هــای مســری جــان باختــه بودنــد در هنــگام 

کــن مقــدس موجــب انتشــار ویــروس بیمــاری مجــدد بیمــاری می شــدند. در  انتقــال بــه اما

کــه در دوره قاجــار در راســتای مبــارزه و مقابلــه بــا  ایــن راســتا قرنطینه هــا و حفظ الصحــه 

به ویــژه  اجســاد  انتقــال  بــا  مقابلــه  بــه  مؤکــدا  بودنــد،  شــده  ایجــاد  همه گیــر  بیماری هــای 

ــای  ــتا در مرزه ــن راس ــد. در ای ــد، پرداختن ــده بودن ــوت ش ــری ف ــاری مس ــه از بیم ک ــادی  اجس

ــا  ــاد هندی ه ــال اجس ــات و انتق ــه عتب ــان ب ــاد ایرانی ــال اجس ــل انتق ــی در مقاب ــران و عثمان ای

کــه از بیماری هــای مســری فــوت  ــه ایــران، قرنطینه هــا از ورود اجســاد مشــکوک )اجســادی  ب
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گاه اجســاد مشــکوک در مرزهــای ایــران و عثمانــی  شــده بودنــد( ممانعــت می کردنــد، حتــی 

کشــیده می شــدند و ایــن امــر به شــدت بــا آداب و عقایــد دینــی مســلمین و شــیعیان  بــه آتــش 

ــران  ــی می شــد؛ از ســوی دیگــر در مرزهــای ای ــه نگرانی هــا و اعتراضات ــود و منجــر ب مخالــف ب

ــکوک  ــاد مش ــون از ورود اجس ــود. چ ــرار ب ــابه برق ــی مش ــًا وضعیت ــد دقیق ــیعیان هن ــرای ش ــز ب نی

ــدارک  ــاخت م ــا س ــوذ ی ــخاص بانف ــه اش ــل ب ــا توس ــا ب ــا و ایرانی ه ــد، هندی ه ــت می ش ممانع

تقلبــی بــرای جنازه هــا ســعی در انتقــال اجســاد بــه عتبــات و مشــهد را داشــتند. در ایــن میــان 

گــزاف  کــه در مســیر انتقــال امــوات وجــود داشــت، هزینه هــای  مشــکات و چالــش دیگــری 

کــه توانایــی پرداخــت هزینه هــای  گمــرک ایــران و عثمانــی بــر جنازه هــا بــود. ازایــن رو مردمــی 

کاالهــای  کــردن اســتخوان امــوات در میــان ســایر اجنــاس و  گمــرک را نداشــتند بــا پنهــان 

ــد. ــور می دادن ــا عب ــا را از مرزه ــاری، آنه تج

کــن مقــدس  بــه دفــن امــوات در اما ایــران و هنــد  بــاور شــیعیان  فــوق  بــر اســاس مطالــب 

در شــرایط نابســامان بهداشــتی و نیــز راه هــا و مســیرهای ناهمــوار و طوالنــی، آنهــا را دچــار 

کــه بــه واســطه شــرایط اجتماعــی، بهداشــتی و  مشــکات و چالش هایــی مشــابه نمــوده بــود 

یــادی بــا یکدیگــر قابــل تطبیــق هســتند. طبیعــی مشــابه تــا حــد ز
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