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  تأملی بر نقش زائران ایرانی در رونق اقتصادی عتبات عالیات
  * )در نیمۀ نخست قرن بیستم(

  **سجاد دادفر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  چکیده 
 عتبـات   های و اجتماعی شهر   های اقتصادی  بررسی زیرساخت 

ن ورود  بـی دهد که همـواره ارتبـاط نزدیکـی          می نشان   ،عالیات
اقتصادی این شهرها وجـود داشـته         اجتماعی و  ۀتوسع زائران و 

 اکثـر زائـران عتبـات را ایرانیـان         قرن نـوزدهم،     طیّ در .است
حدود صد هزار زائـر      ای که ساالنه در    دادند، به گونه   میتشکیل  

 عالوه  ،حضور زائران . ندشد  میراق  ایرانی به قصد زیارت، وارد ع     
هـای اشـتغال     نـه یمز تجـاری عتبـات،    رونـق اقتـصادی و     بر

اما به دنبال    .نمود می شیعی عراق را فراهم      هایی از جامعۀ   بخش
  بـه  امپراتـوری عثمـانی،    استقالل عـراق از     و اوّلجنگ جهانی   

 حـضور زائـران ایرانـی در        از ،ثیر عواملی چند  أت  تحت تدریج و 
به دنبال آن است تا با      حاضر  پژوهش   بنابراین، .کاسته شد عراق  

در  رونق اقتصادی عتبات عالیـات     بررسی نقش زائران ایرانی در    
ه ئلضعف این مـس    ت و شدّ ر بر ثّؤعوامل م   قرن بیستم،  اوّل ۀنیم

  . را مورد توجه قرار دهد
  

  .ایران زیارت، عراق، عتبات عالیات،: ها کلیدواژه
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  مهمقدّ
 باعـث   ،عآموزشی جهان تشیّ   ترین مراکز دینی و    ات عالیات به عنوان مهم    ت عتب یمّاه

ای بـه ایـن شـهرها        دیرباز توجه ویژه    از ،جمله ایرانیان   از ،شیعیان جهان   تا  است گردیده
اصـفهان   فقهی شیعه از    و  میانتقال مراکز عل   سقوط دولت صفویه و   پس از    .داشته باشند 

سـاله تعـداد     هر .نیان به عتبات عالیات افزایش یافت     توجه ایرا  کربال، به شهرهای نجف و   
 موجب رونق   ،انزائرحضور بیشتر    .شدند می راهی عراق    ،رانیان به عزم زیارت   ای کثیری از 

 اوّل جنگ جهـانی      از پس .گردید میساکنان آن    رفاه بیشتر  اقتصادی شهرهای مذهبی و   
هـای   تمحـدودیّ  ی بـه عتبـات بـا   ان ایران زائرامپراتوری عثمانی، ورود     استقالل عراق از   و

های حاکم بر عراق به منظور کاهش نفوذ ایرانیـان           دولت یک سو  از .ی همراه گردید  خاصّ
 از  تـالش نمودنـد تـا      ،برابر عتبات عالیات   اجتماعی بغداد در   تقویت جایگاه اقتصادی و    و

 اه در هـای رضاشـ    سوی دیگر سیاست   از . ایرانیان به عراق جلوگیری نمایند     ۀورود گسترد 
اوضـاع   مذهبی علیه عتبات، باعث گردید تـا       اجتماعی و  های اقتصادی،  تاعمال محدودیّ 

هـای زیـارتی ایرانیـان بـه        رسدکاهش سـفر   میبه نظر    .مختل گردد  اقتصادی این شهرها  
 جمله نجف و از آن شهرها،رکود اقتصادی    در  مینقش مه  استقالل عراق،  ازعتبات، پس   
لی عراق میآغاز جنگ تح با ت حزب بعث ومیّزمان حاک له درئاین مس .ه استکربال داشت
رونـق    در هـا نقـش آن   عتبـات و   ان ایرانـی در   زائـر  بررسی حضور . شد تشدید   ،علیه ایران 

  .دهد می محور پژوهش حاضر را تشکیل ،اقتصادی این شهرها
  

  توجه به عتبات عالیات ایرانیان و
کـه ورود زائـران و       دهـد  ن مـی  های اقتصادی عتبـات عالیـات نـشا        بررسی زیرساخت 

ترین منـابع درآمـد ایـن شـهرها را تـشکیل             درآمدهای ناشی از آن، همواره یکی از مهم       
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واجد شـرایط جـسمی و       که بر تمام مسلمانانی که       برخالف سفر زیارتی حجّ   . داده است  می
یان  شـیع  د، زیارت امامان، مخـتصّ    شو  ه برگزار می   واجب است و در ماه ذیحجّ      مالیِ الزمند، 

 زیـارت در برخـی از       ،امـا بـا ایـن حـال        .است و محدود به زمان مشخصی از سـال نیـست          
 در .یت بیشتری برخـوردار اسـت   از اهمّ،ام والدت و شهادت ائمههای ویژه، چون ایّ    مناسبت
ای در نـزد شـیعیان      شـهرهای کـربال و نجـف از جایگـاه ویـژه             عـراق،  مقـدّس کن  امیان ام 

.  ایرانیان بوده اسـت    عنایت همواره مورد    ، شیعه در عراق   مقدّس توجه به اماکن  . برخوردارند
اما گسترش آن در مقیاس       این توجه بیشتر شد،    ، آل بویه  دوران حکومت شیعی مذهبِ    در

بـا  .  بعد از تثبیت حکومت صفویه در ایران و رسمی شدن مذهب شیعه آغاز گردید              تر  وسیع
ی مذهب و انتقال مرکز      سنّ ۀفاغن ا به دست ق  1134 /م1722سقوط دولت صفویه در سال      

زیـارت و   ) از اواسط قـرن هجـدهم     (علمی و فقهی شیعه از اصفهان به کربال و سپس نجف            
 اجتمـاعی و اقتـصادی ایـن دو شـهر ارتبـاط نزدیکـی پیـدا نمـود و                    ۀ با توسع  ،ورود زائران 

  )Litvak,1999: 23( .ام عثمانی تقویت نمودحکّ برابر در ت مجتهدین شیعه راقیّموفّ
در توجه بیشتر به امـاکن      تأثیر بسزایی    از عوامل مهم دیگری که       ،لهئکنار این مس   در
ـ        می داشته است،  قرن نوزدهم     شیعه در عراق طیّ    مقدّس ابیون بـه   توان بـه؛ حمـالت وهّ

تغییر  )78: 1384 نژاد، کوهستانی( .شهرهای کربال و نجف و تحریک احساسات مذهبی شیعیان
هـای    و بهبود روابط دولـت     )108ـ122: 1998 الحیدری،( عاق به تشیّ   قبایل عر  ۀمذهب گسترد 

در طی قرن    )58ــ 60: 1980 النجار،( . دوم اشاره کرد   الروم ۀارزن ۀایران و عثمانی بعد از معاهد     

 بـه   ؛دادنـد   را تـشکیل مـی     مقـدّس ت زائران شـهرهای     ها اکثریّ   ایرانیان و هندی   ،نوزدهم
 حدود صد هزار ایرانی به قصد زیارت عتبات         ، ساالنه  براساس آمارهای موجود   ای که  گونه

 در )ق1321  سال،12 کارتن ،8 ۀ شمارۀ پروند ،خارجه مرکز اسناد تاریخی وزارت امور    ( .ندشد وارد عراق می  
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 در مـورد    ، یکی از مأموران سیاسی ایران در عراق       ق1341/ م1923رشی که در سال     گزا
  :  آمده است،هکرد تنظیم ایرانیان ساکن در آن کشور و مشکالت آنان

سـاله    کثیری از ایرانیان به عزم زیارت عتبات عالیات همهۀ عدّ،از دیرزمانی به این طرف    
 آنها هر سال به چهل الی پنجاه ۀدر این سنوات اخیر، عدّ   . نمایند  می مسافرت   لنّهرینا به بین 

 استیـصال و    ۀیـا بـه واسـط      لنّهرینا  اغلب پس از ورود به بین      ، مذکور زوّار. رسد میهزار نفر   
 ۀ مسافرت و یا به قصد مجاورت عتبات عالیات و یا باالخص به واسط             ت مخارجِ پریشانی و قلّ  
نظـر    از مراجعـت بـه ایـران صـرف         ، وسایل تجارت بیشتر و بهتر اسـت       لنّهرینا اینکه در بین  

ـ  تو لنّهـرین ا  اقالً یک عشر از ایرانیان مسافر در بین        ،کنند و شاید هر سال      می ف نمـوده و از  قّ
هـا   ، ایرانـی لنّهـرین ا  اکنون در بین،بـه همیـن جهت. کشند میمراجعت به وطن خود دست   

ـ  ،کـه سـه و متبرّ    شـهرهای مقدّ   ۀیّ بزرگی تشکیل داده و در کلّ      نیِکُلُ  :همـان ( .ت دارنـد   اکثریّ

  )ق1321سال، 27 کارتن ،17 ۀ شمارۀپروند
ایرانـی از طریـق دو مـسیر وارد عـراق           ، معمـوالً زائـران      اوّلتا قبل از جنگ جهـانی       

کـرد، بـا عبـور از شـهرهای      مسیر نخست که از شمال غـرب ایـران عبـور مـی       . شدند می
شـد و مـسیر دوم       سامرا به شهرهای کربال و نجف منتهی مـی         خانقین، بغداد، کاظمین و   

 بـه   ، زائران را از طریق خلیج فارس به بندر بصره و از آنجـا             شد  رد می  جنوب ایران    که از 
هـا و گـسترش     راهۀتـا قبـل از توسـع    )Nakash, 2003: 62( .نمود طرف عتبات منتقل می

هـا بـه     سیستم حمل و نقل مدرن در قرن بیستم، سفر بـــه عتبات عالیـات بـرای قـرن                
 /م1919در سـال    . هـای فـراوان بـود      معنای سفری طوالنی، همراه با مشکالت و سـختی        

 هنـدی یـاد   ۀ سـالخورد  زن و مـرد     عراق، از گروهـی    ق یکی از مأموران بریتانیا در     1337
 کند که مسیر کراچی تا کربال را به منظور زیارت و ادای احترام به مقام امام حـسین                  می

  )Ibid: 165( . نموده بودندماهه و با پای پیاده طیّ در زمانی یازده
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  رفاه اقتصادی عتبات زائران و
 به معنای رفاه بیـشتر و تقویـت   ، عالیاتاما در مجموع حضور بیشتر زائران در عتبات 

زارشی که در الی گ هله را از الب  یت و تأثیر این مسئ    اهمّ. شهرها بود ت اقتصادی این    موقعیّ
تـوان    بـه خـوبی مـی      ،سفر ایرانیان به عتبات تهیه شـده اسـت        اواخر قرن نوزدهم دربارۀ     

  انگلـیس در   ق نماینـدگان سیاسـی    1292 /م1875 در این گزارش که در سـال         .دریافت
  :  آمده استاند دهکرعراق تدوین 

تی در حدود صد هزار نفر از زائـران ایرانـی وارد عـراق              ساالنه و به طور میانگین، جمعیّ     
بـا بررسـی   . م نمـود یط و فقیر تقس غنی، متوسّۀ به سه طبقتوان میگردند، این زائران را     می

د ین افراد، ساالنه مبلغی را در حدو گفت که اتوان می ، اقامت و خرید   ،های رفت و آمد    هزینه
  )Ibid: 166( .نمایند  پوند استرلینگ در عراق هزینه می1070000  برابر، تومان4250000

کنسولگری نجف به تهران  از ش1302ماه سال  اوایل دی گزارشی که در همچنین در
عراق عایـد   ایرانیان به    طریق ایران و   عراق که از   در چهارده نوع درآمد   ، است ارسال شده 

  :ده استش موارد زیر مشخص ، این عوایدۀجمل  مشخص گردیده که از،دش می
  .وجوه ارسالی برای علما. 1
  .زکات وجوه خمس و. 2
  .زوّارخروج  ورود و. 3
  .شوند  می عازم کشورهای دیگر لنّهرینا راه بین  عایدی مسافرین ایرانی که از.4
 ،30 ۀ شـمار  ۀپرونـد  رکز اسناد تاریخی وزارت امـور خارجـه،       م( .لنّهرینا راه بین  اج از عایدی حجّ . 5

  )1302 سال،27 کارتن
 ،رونق اقتصادی عـراق    یت اقتصادی ایرانیان در   اهمّ موارد فوق به خوبی بیانگر نقش و      

رو پیونـد بـسیار نزدیـک و محکمـی میـان سـفرهای               از این . استویژه عتبات عالیات      به
 عالوه بر رونق اقتـصادی و       ،حضور زائران .  داشت  وجود مقدّسزیارتی و اقتصاد شهرهای     
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 تـا   .نمود  شیعی عراق را فراهم می     ۀهایی از جامع   های اشتغال بخش    زمینه ،تجاری عتبات 
 عـاملی   ،های ایران و عثمـانی     های دولت   روابط و سیاست   ۀ نحو ،اوّلقبل از جنگ جهانی     

ق و 1142 /م1730هـای    ل دهـه  اوایـ   در )63 :2002 النصراوی،( .ر بر سفرهای زیارتی بود    ثّؤم
 یکـی از    . تصمیم به فتح عـراق گرفـت       ، طی دو بار لشکرکشی    نادرشاهق  1152 /م1740

هـا در سـال       صلح کـردان میـان نادرشـاه و عثمـانی          ۀنام  انعقاد پیمان  ،نتایج این حمالت  
د دولت عثمانی به تضمین      تعهّ ،نامه از جمله مفاد اصلی این پیمان     . ق بود 1159 /م1746

 )300ــ 304: 1341 اسـترآبادی، ( .ت و دسترسی آسان زائران ایرانی به عتبات عالیـات بـود           امنیّ
رفـاه طبقـاتی     ت اقتـصادی و   به شکل محسوسی بـه بهبـود وضـعیّ         امضای این عهدنامه،  

 . کمـک نمـود  ، زیـارت بـود  ۀمـسئل  شیعی عراق که حیات اقتصادی آنها مرتبط با        ۀجامع

)Litvak, 2003: 56(  
گردیـد تـا      باعث می  ، زیارت ۀمسئلی عتبات عالیات و حتی بغداد به        وابستگی اقتصاد 

ـ    ، در بعضی از مواقع    ،های حاکم بر ایران    دولت ت بـه منظـور اعمـال فـشار بـر        از ایـن واقعیّ
 .های تحمیل شده بر زائران ایرانی استفاده نماینـد         دولت عثمانـی در راستای کاهش هزینه     

 مانع از   ،ستتوان  می گاهی اوقات وقوع حوادث و رخدادهایی        ، عالوه بر این   )265: 1998 ابراهیم،(
 ۀق بـه واسـط    1294 /م1877ای که در سال      به گونه . حضور زائران در عتبات عالیات گردد     

 مـسافرت زائـران ایرانـی بـه عـراق را ممنـوع و در                ، دولت قاجار  ،وقوع بیماری وبا در عراق    
  )Litvak, 2002: 33( .ضا نمودهد الرّ آنان را تشویق به زیارت امام هشتم در مش،مقابل

 ، مشهد به جای شهرهای نجف و کربال به جایی نرسـید           هر چند تالش برای جایگزینیِ    
بـسیار   تـأثیر    ، مدیـدی  مدّت برای   ،اما کاهش ناگهانی تعداد زائران ایرانی در عتبات عالیات        

 را  مقـدّس های   هرله نه تنها وابستگی ش    ئاین مس .  جای گذاشت  نامطلوبی بر اقتصاد عراق بر    
پذیری آنها را نیـز بـه         بلکه آسیب  ، به عنوان منبع مهم درآمد نشان داد       ،به سفرهای زیارتی  
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 تعداد زائران عتبات    ،اوّل جنگ جهانی     در طیّ  )132: 1986 آل محبوبه، ( .خوبی مشخص ساخت  
 را با رکود شـدیدی مواجـه        مقدّس اقتصاد شهرهای    ،ت کاهش یافت و کاهش زائران     به شدّ 
 بـه  ،فاق افتادها اتّ  این سالم شدیدی بود که در طیّ تورّ ،یه این واقعه  اوّلیکی از نتایج    . نمود
 5کـه تـا قبـل از شـروع جنـگ              در حالی  ،ای که قیمت یک حلب نفت سفید در نجف         گونه

شـهرهای کـاظمین و   .  روپیـه افـزایش یافـت   50ق بـه    1337 /م1919 در سال    ،روپیه بود 
 ایـن دو    ،ت بهتری برخـوردار نبودنـد     مشابهی قرار داشتند و از وضعیّ     ت  سامرا نیز در موقعیّ   

شدند و تا قبـل از شـروع         های ورود بـه نجف و کربال محسوب می        شهر که به عنوان دروازه    
 ،سراهای موجود   و اکثر منازل و کاروان     ندبرد می از کمبود زائر رنج      ،جنگ مملو از زائر بودند    
  )Nakash, 2003: 166-167( .خالی از مشتری بودند

  
   زائرانۀلئمس عراق و های ایران و دولت

 ایرانیان با میانگین حـضور صـد   ،اوّل از جنگ جهانی    تا پیش  ،گونه که ذکر شد    همان
هـر چنـد در     . دادنـد   نود درصد از زائران خارجی عتبات را تشکیل مـی          ،هزار نفر در سال   

رفت که با پایـان       انتظار می   و دت کاسته ش   از این تعداد به شدّ     ،اوّلان جنگ جهانی    یجر
 امـا بـه     ، از سر گرفته شـود     ، سفر زائران ایرانی با همان حجم و حتی بیشتر         ،یافتن جنگ 

های دولت   بسته به عوامل جدیدی چون سیاست،زودی مشخص شد میزان حضور زائران
ق 1339ــ 1346/ م1921ــ 1928هـای     سـال  ۀدر فاصـل  . ر خواهد بود  ایران و عراق متغیّ   

ت به ورود زائران ایرانـی بـه عـراق و اقتـصاد عتبـات                ایران و عراق به شدّ     ۀخصمانروابط  
ق ایران کـه هنـوز دولـت    1341 /م1923 در سال )69: 1996 ابراهیم،( .عالیات آسیب رساند 

 ، به رسمیت نشناخته بود،ای از مشکالت در روابط دو کشور      پاره ۀجدید عراق را به واسط    
ل وزرات خارجـه در    Ĥحـدالم در مـتن متّ   . ق را ممنوع اعالم نمود    ورود زائران ایرانی به عرا    
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شـود کـه      می تذکّر اهالی تهران و والیات دیگر را م       ،وزارت خارجه «: این مورد آمده است   
 مشغول به    سکنی داشته یا   لنّهرینا به اشخاصی که در بین      جز ،بر تصمیم اولیاء دولت    بنا

مرکز اسناد تاریخی   ( .» داده نخواهد شد   تذکره ،دتجارت هستند و یا از آنجا عبور خواهند نمو        

 باعـث گردیـد تـا از تعـداد       مسئله ایـن   )1304 سال   ،29 کارتن   ،23 ۀ شمار ۀ پروند ،خارجه وزارت امور 
 /م1905هـای     سـال  ۀکه در فاصل     به عنوان مثال در حالی     .ت کاسته شود   به شدّ  ،زائـران
 نفـر   37000ائران ایرانی از خانقین      ز ۀق میانگین عبور سالیان   1332 /م1914ق تا   1323

 نفر کـاهش    17569ق به   1346/ م1928ق تا   1337 /م1919های    این رقم در سال    ،بود
  )(Nakash, 2003: 168 .یافت

ای بـه     با چـاپ مقالـه     ، چاپ لبنان  ،العرفان شیعی   ۀ روزنام ،ق1342 /م1924در سال   
 ۀنتیجـ .  پرداخـت  وّارز کـاهش    ۀتشریح رکود اقتصادی شهرهای زیارتی عـراق در نتیجـ         

  کنـسول ایـران در نجـف در        خالل گزارش   در توان  میخاذ چنین سیاستی را     حاصل از اتّ  
  : در این گزارش آمده است.  جستجو کرد1304 فروردین سال 4خ مورّ

اغلـب کـسبه ورشکـست      . لعموم در ضیق هـستند     اهالی نجف با   ،زوّار نیامدن   ۀبه واسط 
نمایند و معیشت اغلب علما و طالب        زندگانی می  ،شتطالب در نهایت سختی معی    . شوند می

 هر مـاه پـول   ،از جمله دو هزار روپیه از تبریز. رسد  وجوهات خیلی کم می    ، بوده زوّاربا ورود   
 ،نویـسی کردنـد   د ب ،فرستادند و از بس که آقایان از همدیگر به صاحب پول           نان به طالب می   

 اغلب طالب   ، باز نشود  زوّار اگر راه آمدن     ،دیگراند و تا چند ماه       دو ماه است آن را قطع کرده      
بلکـه هـم    نهایـت تـالش اسـت و      در) نجـف ( یحکومت محلّ  .خیال مهاجرت به ایران دارند    
 ،نماینـد  مـی مالقـات    مسافرین محتـرم را    آقایان علما و  وقت   دستور مخصوص دارند که هر    

م مقـام گفتـه کـه       ئ قا ،دهبن مرتبه به خود   چند نمایند و  می شدن راه را    باز التماس وساطتِ 
  بلکه راه بـاز    ،به مقامات عالیه عرض کنید     زوّارآسایش   مواظبت حکومت در   رضایت از  اظهار
   )1304 سال ،29 کارتن ،23 ۀ شمارۀ پروند،خارجه مرکز اسناد تاریخی وزارت امور( .شود
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ل شـد   های دولت عراق و مقامات انگلیسی نیز نبایـد غافـ            از سیاست  ،البته در این میان   
 ، اما در عین حال    ،دانستند  می مقدّسهای  رکه هر چند کمبود زائران را ضربه بر اقتصاد شه         

ای برای نفـوذ بیـشتر     را وسیله  زوّارآنان که حضور    .  هم چندان ناراحت نبودند    مسئلهاز این   
 )Litvak, 2001: 12( .نمودند  از کاهش تعداد زائران استقبال می،پنداشتند ایران در عراق می

و ) ق1332/م  1914(ط انگلیس   ، اشغال عـراق توسّ   اوّلواقع بــه دنبال جنگ جهانی       در
 هم مقامات انگلیسی و هم  ،در این کشور  ) ق1339/م  1921(تأسیس حکومت سلطنتـی    

 تـأثیر عمیـق   .ها در عراق نمودنـد   حضور ایرانی  ۀمسئل توجه زیادی به     ،دولتمردان عراقی 
 /م1914( آنـان در حرکـت جهـاد    ۀراق و نقـش برجـست    شیعی ع  ۀمراجع ایرانی بر جامع   

حتـی قبـل از     کـه    باعث گردید    1،ها  علیه انگلیسی  ،ق1338 /م1920و انقالب   ) ق1332
علمـای  ، بـه ویـژه       مقابله با نفـوذ ایرانیـان      ۀ انگلیس در اندیش   ،تأسیس حکومت سلطنتی  

 عـراق و ـ  بریتانیـا   ۀدمعاهـ  رو مخالفـت مراجـع بـا    این از )47 :1998 ابـراهیم، ( .ایرانی بیفتد
  اخـراج مراجـع شـیعی ایرانـی از         ۀ بهان ،این کشور  سان در سّؤبرگزاری انتخابات مجلس م   

اخـراج   بـا   کاهش نفوذ ایرانیـان را     ۀدولت عراق اندیش  1303تیرماه سال    در .عراق گردید 
 ، بنا به اعالم کنسول ایـران در کـربال         ، در مجموع  .این کشور عملی نمود     ایرانی از  یعلما

 چهل و چهار نفر از علمـا و همراهانـشان وارد ایـران              ،)نصرت الوزاره  (حسین بدیع محمّد
میـرزا   ،میرزا حـسین نـائینی     ،د ابوالحسن اصفهانی  سیّ به   توان  میشدند که از میان آنان      

 ،صـاحب جـواهر   ) فرزنـد  (شـیخ جـواد    ،زاده خراسانی  اهللا میرزا احمد اخوان آیت    و   مهدی
 ،خارجه مرکز اسناد وزارت امور   ( .اشاره کرد ت طباطبایی   حجّدحسن  یّس و   میرزا علی شهرستانی  

________________________________________________________ 
امپراتوری عثمانی   از این کشور     و  کرد  اشغال را عراق   ۀ منطق م، انگلستان 1914سال    در اوّل جنگ جهانی     پس از  ١

 فتوای این ۀنتیج در. به دنبال داشت مراجع شیعه را  واکنش سریع علما و،سوی بریتانیا اشغال عراق از .گردید جدا
 پـنج مـاهی     طیّ در. بودم  1920 انقالب   ، که اوج آن   شد اشغالگران انگلیسی آغاز     بر ضدّ  ها قیام ای از   مجموعه ،علما

 ۀنهایـت بـه واسـط     نفوذ آن به بیشتر مناطق عراق کشیده شد، اما در     ۀ اگرچه دامن  ،که این انقالب به طول انجامید     
  . نیروهای اشغالگر شکست خوردندمقابل ها، انقالبیون در ضعف ای از پاره
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 شـرط عـدم دخالـت در     بعدها بـا   ک فیصل لِمَچند    هر )1302 سال   ،27 کارتن   ،20 ۀ شمار ۀپروند
 ،ایـن میـان     قابـل توجـه در     ۀاما نکت  ،داد د علما به عراق را     بازگشت مجدّ  ۀ اجاز ،سیاست

 ، بازگـشت علمـا بـه عـراق        ۀآسـتان  در. تبات است شرایط اقتصادی ع   ثیر خروج علما بر   أت
تبعات مهـاجرت علمـا    گزارش تحلیلی جالبی از در نجف، کنسول ایران در   ،رهااعتمادالوز
  :نویسد  میبه تهران 

 کـه   لنّهـرین ا حکومت بـین   بر ثابت نمود  این حرکت آقایان که چند ماهی بیش نیست،       
افتـاده   نبودن آقایان،   و زوّار نیامدن   ۀواسطعایدات وارده به     ت تجارت و  مرکزیّ عراق عرب از  

اینکـه   تـا  ،شـود  مـی  اعالن    میقریب فقر عمو    عن .شود می شده و  کسادتر روز بازارها روزبه  و
 آقایان  تلگرافاً طرف حکومت بغداد   از و ند فهماند لنّهرینا به حکومت بین    مطالب را  ،اشخاص

دعوت نمودند کـه     را  جواد صاحب جواهر   آقای آقاشیخ   و زاده خراسانی  اهللا آمیرزا مهدی آیت  
شـاید منـافع     . حـل نماینـد    لنّهـرین ا بـه بـین     عظـام را   یاین قضایای مراجعت آقایان علمـا     

  و لنّهرینا فقر بازارهای بین   حالت افالس و   از و  برگشت نماید  ،تجارت عراق عرب   اقتصادی و 
  )همان( .ام خارج شونددّت خُجمعیّ

در . دهـد  این گزارش به خوبی وابستگی اقتصادی عتبات را به ورود زائـران نشان می            
 را بـر عهـده      ءار مقام رئیس الوز   ، که در آن زمان    رضاخانق  1342 /م1924دسامبر سال   

 از رضـاخان    ،در جریان مالقـات مجتهـدین بـا وی در نجـف           .  از عراق دیدن نمود    ،داشت
 زیرا حیات اقتصادی شهرهای     ؛رانی به عراق داده شود     ورود زائران ای   ۀخواسته شد تا اجاز   

ان در پاسـخ بـه درخواسـت    خ رضا، چندی بعد)همـان (.  وابسته به ورود زائران بود  ،مقدّس
 به 1304هر چند در اواخر شهریور  . به عتبات را لغو نمودزوّارت سفر  ممنوعیّ،مجتهدین

 توجه بـه    ، اما در این میان    ، شد  صدور گذرنامه برای زائرین عتبات آزاد      سردارسپهدستور  
  : دو نکته ضروری است

 در شـهریور  ، از سـوی سردارسـپه      به عراق  زوّارت سفر    لغو ممنوعیّ  ،نخست آنکه ) الف
 همراهـــی بـا تغییـر     بـرای  سیاسی بـرای جلـب نظـر علمـا    ی تصمیم که به نظر   1304
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از سـوی مقامـات      بـار دیگـر      ،هـای بعـد     در مــاه   ،سلطنت ایران از قاجاریه به پهلوی بود      
هـای جدیـدی در     دسـتورالعمل ، بعدیها  سال ایـرانـی مورد تردید قرار گرفت و در طـیّ       

 ،هـا   ایـن دسـتورالعمل    )173: 1384 نـژاد،  کوهـستانی ( .مورد زائران ایرانی به عراق وضع گردید      
 بـه   ، آنـان در عـراق     ۀمسافرت زائران را تا حدودی قانونمند نمود و مانع از حضور گسترد           

  .های قبل گردید  سالۀوشی
 ۀ سیستم حمل و نقل و افزایش وسایط نقلیـ  ۀکه گسترش و توسع    دوم آن  ۀاما نکت ) ب
د تـا  شاین تغییرات باعث . ددر عراق تغییر دا   را   زوّار روش مسافرت و طول اقامت       ،جدید

 ۀتوسـع . ندشـو  محـروم    ، حداقل از بخشی از درآمـدها و سـودهای سـابق           ،عتبات عالیات 
 ، با حداکثر سرعت و حداقل هزینه      زوّار ، تا از این به بعد     موجب شد هن عراق   آ خطوط راه 

طول اقامت زائـران در عـراق بـه شـکل محـسوسی             . سفرهای زیارتی را به پایان برسانند     
 بـا   ،دادند به جای استفاده از حیواناتی چـون اسـب و قـاطر             کاسته شد و آنان ترجیح می     

 ,Nakash( .تـری داشـته باشـند    تر و سریع  راحت مسافرت، جدیدۀاستفاده از وسایط نقلی

 /م1923ق تا 1339 /م1921های   سالۀ اصلی راه آهن که در فاصل سه خطّ)177 :2003
 ایـن خطـوط     . انتقال زائران را بر عهـده داشـتند        ۀ وظیف ، بیشتری یافتند  ۀق توسع 1341

 .3 ، کربال ، هندیه ،د مسیر بغدا  .2 ، بصره ، بغداد ، مسیر خانقین  .1: گانه عبارت بودند از    سه
 احداث گردید از کربال به سمت نجف امتداد         ،های بعد  و در نهایت مسیر سوم که در سال       

آهـن   ترین خدماتــی بود کـه راه   یکی از مهم، زائرانۀیاوّلتأمین آذوقه و مایحتاج  . داشت
 در  تآهن عراق شروع بـه فـروش بلیـ          راه ،ق1343 /م1925در سال   . دکر عـراق ارائه می  

ق تـا   1345 /م1927ــ 1927 تـا    1926هـای     سال این شرکت در طیّ   . ایران و هند نمود   
ـ     1347 /م1929ق تا   1346 /م1928ق و   1346 /م1928 ق بـه فـروش     ق به ترتیـب موفّ

  )Croker, 2004: 89( .شد ت بلی75447 و 47259 ،19160
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نـان  آ.  را بـه دنبـال داشـت       مقـدّس ای از ساکنان شهرهای      ه نارضایتی عدّ  مسئلهاین  
 مستقیماً با اسـتفاده از قطـار بـه کـربال            زوّار ،شکایت داشتند که اکنون برخالف گذشته     

فی  هیچ تـوقّ   ، به این ترتیب   .ندشو  تاکسی به نجف منتقل می     ۀرفته و از آنجا هم به وسیل      
 ،ایـن عالوه بر . دکردن  هزینه می پول کمتریزوّار ،گرفت و در نتیجه در مسیر صورت نمی   

ـ   می میزان پول و اموالی را که هر زائر          ، تصویب و اعمال برخی قوانین     دولت ایران با   ست توان
 سـفری   ۀ هزینـ  ۀ زائران تنها به انداز    ،براساس این قوانین  .  محدود نمود  ،از ایران خارج نماید   

 ، قادر به حمل پول بودند و از همراه بردن اجناسی چون فرش به منظور فـروش                مدّت کوتاه
همچنین  )1308 سـال ،  29 کارتن   ،28 ۀ شمار ۀ پروند ،اسناد تاریخی وزارت امور خارجه    مرکز  ( .منع شده بودند  

ی بـرای   زیـاد  تـالش    ، دولت عراق و مقامات انگلیسی     م1924 تا   1919های    سال ۀدر فاصل 
بـر ایـن    . کردنـد های دیگر بـه عـراق        سر و سامان دادن به امر مهاجرت و ورود اتباع کشور          

زمان اقامت آنان در عراق نیز بـه         مدّتریافت گذرنامه بودند و      ملزم به د   ، زائران ۀ هم ،اساس
  )همان( . تا سه ماه کاهش یافت،حداکثر دو و تحت شرایط خاص

ق 1344 /م1926ت خود به عنوان شاه ایران در سال         سپه پس از تثبیت موقعیّ    سردار
 مـذهب و    بر ضدّ ها را    ای از سیاست    مجموعه ،و انتقال سلطنت از خاندان قاجار به پهلوی       

ت علیه حضور زائـران     عمال محدودیّ  شامل اِ  ،بخشی از این سیاست   .  در پیش گرفت   علما
 /م1927هـای     سـال  ۀدر فاصـل  .  اقامت آنـان در ایـن کـشور بـود          مدّتایرانی در عراق و     

 ،بار دیگر بـا خـودداری از صـدور گذرنامـه           ق دولت ایران یک   1347 /م1929ق تا   1345
  طـیّ ، وزیـر دربـار وقـت ایـران       ،تیمورتاش. ممنوع اعالم نمود  مسافرت زائران به عراق را      

ـ  کـه زا مسئلهکید بر این أ ضمن ت،ای به وزیر مختار بریتانیا در تهران   نامه ران ایرانـی در  ئ
 ،خاذ این سیاسـت    بیان داشت که اتّ    ، در عراق نیستند   مدّت   مجاز به اقامت طوالنی    ،آینده
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 مصالح و منافع کشور ایـران    به منظور  بلکه   ،ق خصومت و مقابله با دولت عرا      ۀنه به واسط  
  )Nakash, 2003: 170( .است

 تحـت   ،ت در عـراق کـه از آن        تصویب و اجرای قانون جدید تابعیّ      ،رسد اما به نظر می   
ت  جهت ایجاد محـدودیّ    ،ای برای دولت ایران     بهانه ،شد ت نام برده می   عنوان قانون جنسیّ  

 ذکر شده بود    ، هشتم قانون مذکور   ۀ مادّ »ب«س بند    بر اسا  .برای سفر زائران به عراق بود     
د  اگر پدر او در عراق متولّ      ،د شده و به سن رشد رسیده باشد       هر کس در عراق متولّ    «: که

مرکـز  ( .»شود  عــراقی شمرده می   ،د پسرش نیز در آنجــا مقیم باشد      شده و در مـوقع تولّ    

ـ )1303سال، 27 رتنکا، 46 ۀ شمارۀپروند ،اسناد تاریخی وزارت امور خارجه      بـا  ،ت چنین تعبیری از تابعیّ
برخی از آنان کـه  .  داشت، منافات کلّیرات رایج در میان اتباع ایرانی مقیم آن کشور        تصوّ

ـ  ، اقامـت داشـته    لنّهـرین ا  در بین  ،گاه تا چندین نسل قبل از خود       د شـده و زنـدگی       متولّ
وجود اصالت ایرانـی آنـان   . مودندن  خود را ایرانی قلمداد می     ، به دالیل گوناگون   ،کردند می

. آمـد  ه به شمار می    حقوق خاص برای آن عدّ     ی مبنایی برای تسرّ   ،تا قبل از تشکیل عراق    
ـ         ،ولی پس از آن    رات و  دولت عراق نیـز نظیـر هـر دولـت دیگـری کـه در چـارچوب تفکّ

ت و  یّ به ناچار باید مبنای قانونی برای تابع       ،گذارد  می وجود   ۀهای مدرن پا به عرص     دیدگاه
 بدیهی است چنـین فراینـدی در تغـایر بـا            .گذارد می اجرا   کرد و به    میاتباع خود تدوین    

 گذشته از بنـد    ،ت عراق در قانون تابعیّ  . رفتگ  تی و قدیمی خود قرار می     های سنّ  چارچوب
 فرد سـاکن در     تت و تابعیّ  د دیگری نیز در مورد تعیین هویّ       موارد متعدّ  ،کرالذّ فوق» ب«

وجـود     سـبب بـه  ،شت که شمول آنها بر تعدادی از اتباع ایرانی مقیم عراقعراق وجود دا 
 ،52 ۀ شـمار  ۀ پرونـد  ،مرکز اسناد تاریخی وزارت امور خارجـه      ( .آمدن مشکالتی در روابط دو کشور شد      

 ترتیـب  بـرای  ،ق مأموران دولتی عـراق 1341 /م1923 از اواخر سال    )1308 سـال    ،27کارتن  
 شروع به سرشماری نفـوس براسـاس قـانون          ، آن کشور  ۀننّمات انتخابات مجالس مق   مقدّ
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» ب«هـای مـشمول بنـد        ای از ایرانی   ه عراقی قلمداد کردن عدّ    .کردند) تجنسیّ(تابعیت  
 ،از آن جملـه   . هـای ایرانـی را بـه دنبـال داشـت            کنسول ۀ اعتراضات گسترد  ،قانون مزبور 

در کـربال شـایع اسـت ایـن         «: ای به وزارت خارجه نوشت      در نامه  ،کنسول ایران در کربال   
ن از  ت عراق یا تـرک تـوطّ      تحریر نفوس برای این است که ایرانیان را ملزم به قبول تابعیّ           

 کنسول ایـران در     ، چند هفته بعد   )1303سال،  27 کارتن،  46 ۀ شمار ۀپروند :همان( .»اینجا بنمایند 
 ایرانـی نخواهـد      در نجف چند خانه بیشتر     ،ه ادامه یابد   اگر این احصائیّ   :نجف گزارش داد  

ـ    ،عموم ایرانیان از ایـن پیـشامد      . بود  هـستند هـر روز بـه     ش و در هـراس    ی مـشوّ   بـه کلّ
  )همان( .کنند  میی آمده و کسب تکلیف قنسولگر

 بـر اسـاس قـانون       ،از سوی دیگر به دنبال اجرای قانون سربازگیری اجباری در عراق          
ـ   پدرش در عـرا    ،ت هر کسی که به موجب قانون تابعیّ       ،مذکور د و خـودش هـم در    ق متولّ

 مگـر   ،داد  مـی شد و باید خدمت نظـام را انجـام           می عراقی محسوب    ،دبود شده   آنجا متولّ 
 خارجی مقیم عراق به دلیل عدم انجام        ۀ هر تبع  ،این اساس  بر. داد  میت  که تغییر تابعیّ  آن

بـدیهی اسـت اجـرای چنـین        . دنمو  می مقداری مالیات پرداخت     ستبای  می ،خدمت نظام 
  .های مقیم عراق را به دنبال داشت انونی اعتراض ایرانیق

 بـدرفتاری مـأموران   ، شـیوع بیمـاری وبـا در بـصره         ،ت قانون تابعیّ  ۀمسئلاما عالوه بر    
 از عوامل دیگری است کـه       ، ایرانی و شرایط بد بهداشتی کشور عراق       زوّار گمرک عراق با  

 سفر زائران به عـراق بیـان شـده        ت ایران به عنوان دالیل ممنوعیّ     ۀدر منابع وزارت خارج   
به عنوان مثال کنسول ایـران در نجـف در           )1308 سال،  27 کارتن،  52 ۀ شمار ۀپروند :همان( .است

 بـه عتبـات عالیـات       زوّارهای حاکم نجف مبنی بر گـشایش راه ورود           پاسخ به درخواست  
  : گوید می

 بـاز هـم     ،رسـد  مـی اینجا  ار مقیم   دولت ایران با این صدمات زیادی که به ایرانیان و تجّ          
 و ایرانیان را اعـراب  زوّار تا اینکه قرار آسایش و احترام      ،باز شود ) زوّارورود  (راضی نیست راه    
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، 23 ۀ شـمار ۀپرونـد  :همان( .ه فراهم و مرعی بدارند    مقدّس روضات   ۀو خصوصاً مأمورین و خدم    

  )1304 سال، 29 کارتن
 در شـیخ العـراقین  از مالقات خود بـا   سرکنسول ایران در بغداد      بارههمچنین در این    

 ضررهای  زوّار نیامدن   ۀاگرچه به واسط   «عتبات یاد کرده و اینکه شیخ العراقین گفته بود        
دیب حکومت عراق و تصحیح رفتار      أ ولی برای ت   ، وارد آمده  لنّهرینا سختی به ایرانیان بین   

  )همان(. » ضرری نداردزوّار قدغن ،زوّارآن حکومت با 
ـ       1346 /م1928همچنین در سال    دولت ایران     ۀق با جلوگیری از مسافرت زائران خان

ایـن  . دکـر  استفاده از مسیر نجف به مدینـه را ممنـوع اعـالن              ،خدا از طریق خاک عراق    
 بسیاری از ایرانیان بود که بعد از زیارت عتبات عالیات           ۀتی مورد استفاد  مسیر به طور سنّ   

موران سیاسـی  أهای م گزارش برخی از در. دندش  وارد عربستان می   ، از طریق آن   ،در عراق 
داده شـده    خبـر آن کـشور     حاجی ایرانی از   ده هزار  عبور سالیانه بیش از    ،عراق ایران در 

 سفر حـج در شـهرهای مـذهبی هزینـه           به هنگام  بخشی از پولی که      ،بدین ترتیب . است
فر ت سـ  اعمـال سیاسـت محـدودیّ     . گردیـد   اکنون در مسیرهای دیگری خرج می      ،شد می

 ادامه یافـت و حتـی       50  و 40،  1930های    تقریباً در سراسر دهه    ،زائران ایرانی به عتبات   
 وقـوع جنـگ جهـانی دوم و         پـس از  . دشـ   میت بیشتری دنبال     با شدّ  ،در برخی از موارد   

ویژه نجف    و بهمقدّس یک بار دیگر اوضاع اقتصادی شهرهای  ،کاهش شدید تعداد زائران   
 در آگوسـت    ، جریان ورود نیروهای انگلیسی و روسی بـه ایـران          در. و کربال مختل گردید   

های رضاشـاه در قبـال        سیاست ۀ مجتهدین ساکن در عتبات به واسط      ،ق1360 /م1941
 هـیچ گونـه موضـعی در        ،ت برای سفر زائران به عتبـات      مذهب و از جمله ایجاد محدودیّ     

  )24: 2005 النفیس،( .خاذ ننمودندحمایت از وی اتّ
ایی وجود داشت که با ورود نیروهای روس و انگلیس به ایران و بـا لغـو                 اگرچه امیده 

 به شکل گـسترده     ، یک بار دیگر سفرهای زیارتی به عتبات       ،های زمان رضاشاه   تمحدودیّ
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های دولت جدید ایران در       اما اندکی بعد از پایان جنگ دوم جهانی و سیاست          ،آغاز گردد 
 هـر چنـد در طـیّ    )Litvak, 1999: 165( .دل شـ بـد  امیدهای موجود به یأس ،این زمینه

زائـران ایرانـی   ) ق1371ـ1370 /م1953ـ1951(ق وزیری مصدّ   نخست مدّت دوران کوتاه 
 تعـداد   ،هـای بعـد     سال  اما در طیّ   ، راهی عراق شدند   ،یک بار دیگر و در مقیاس گسترده      

ر نفـر هـم      تعـداد آنهـا از دو هـزا        ،ای که در طول سال      به گونه  ؛ت کاسته شد  آنان به شدّ  
 کاهش سفرهای زیارتی ایرانیان بـه عتبـات در        ، گفت توان  می در مجموع    .دکر تجاوز نمی 

 از جمله نجـف     ، عامل مهمی در رکود اقتصادی عتبات عالیات       ،زمان رژیم سلطنتی عراق   
  )Nakash, 2003: 171( .و کربال بود

یز از یک سو بـه      های حاکم بر عراق ن      دولت ، نیز گفته شد   تر  پیشگونه که    البته همان 
منظور کاهش نفوذ ایرانیان و از سوی دیگر به منظور تقویت جایگاه اقتصادی و اجتماعی        

.  چندان هم از کاهش تعداد زائران ایرانـی ناراحـت نبودنـد            ،بغداد در برابر عتبات عالیات    
 کاهش درآمدهای حاصل ،ضمن آنکه افزایش میزان درآمدهای عراق از محل فروش نفت

 .دشـ   فشاری بـر دولـت عـراق وارد نمـی    ،نمود و از این جهت   ائران را جبران می   از ورود ز  
های بعـد از رژیـم سـلطنتی در عـراق و مخـصوصاً در                در دوره  مسئله این   )8: 1986 هاشم،(

 ، عـراق علیـه ایـران      ۀ با آغاز جنگ هشت سال     .زمان حاکمیت حزب بعث ادامه پیدا نمود      
 نجف و کـربال از یکـی از         ،ع گردید و بدین ترتیب    ی قط انجام سفرهای زیارتی به طور کلّ     

  .  محروم گردیدند،ترین منابع درآمد خود مهم
  
   نتیجه
بـه   مقیاسـی گـسترده و     ایرانیـان در   امپراتوری عثمـانی،   استقالل عراق از   پیش از  تا

 عثمـانی در   های ایران و   آخرین جنگ  .شدند  میمنظور زیارت عتبات عالیات راهی عراق       
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 که ای آرامش نسبی . خاتمه یافترومال  ةارزن  دومۀانعقاد عهدنام ق با1263 /م1847 سال
ارسال وجوهات دینـی از      ورود زائران و   وجود آورد،    مرزی عراق به   ۀاین پیمان برای ناحی   

 باعـث  ،عـراق  مراجع تقلید در علما و ،مقدّسوجود اماکن  .تسهیل نمود ایران به عراق را   
ـ  زا ۀحـضور گـسترد    .ندشو راهی این کشور     ،ایرانیان  نفر از  سالیانه هزاران  د تا ش  می  ،رانئ
 ،بـه عبـارت دیگـر    .اقتـصادی عتبـات عالیـات داشـت     زندگی مـذهبی و  ثیر عمیقی بر  أت

بـه   . وابـسته بـه ورود زائـران بـود         ،رونق اقتصادی این شهرها    توان گفت که بخشی از      می
سیس حکومت سلطنتی در این     أت ط انگلیس و  اشغال عراق توسّ   ،اوّلدنبال جنگ جهانی    

هـای حـاکم    طرف دولت هایی از تمحدودیّ تدریج با  کشور، ورود زائران ایرانی به عراق به      
 نـشان   ،آن زمـان    عـراق در    میرسـ  ی و گزارش منابع محلّ   .ایران و عراق مواجه گردید     بر

رکود اقتصادی شـهرهای زیـارتی را بـه دنبـال داشـته              ران،ئدهد که کاهش حضور زا     می
ـ        ،آغاز جنگ تحمیلی   با گیری حزب بعث و    با قدرت . است ی  سفرهای زیارتی بـه طـور کلّ
ـ ترین منـابع درآمـد خـود محـروم           مهم یکی از   از بنابراین عتبات عالیات   ؛دشقطع    .دمان

رسـد شـهرهای    مـی  د سفرهای زیـارتی، بـه نظـر   آغاز مجدّ سقوط حزب بعث و  امروزه با 
  .کوشندب در رونق اقتصادی خود  درآمد،عاین منباحیای  توانند با  می مقدّس
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