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دوران قاجاردر مسلمان شبه قاره هند در مشهد زائرانمالی بههايکمکاسنادي از

1حسن امیرزاده

چکیده

جمعیت زیاد که بواسطه وسعت و)برمهوبوتان بنگالدش، نپال،پاکستان،هند،کشورهاي کنونیشامل (شبه قاره هنداز از دوران صفویه زائران زیادي 
دوره قاجار چنانکه از اسناد .روي می آورده انده بوده اند به شهرهاي مذهبی چون مشهد و حتی عتبات عالیات در عراق شیعاز آنان مسلمان وبخشی 

مشهد عبور کرده و گاهی رحل مسیرازشیعی عراق اماکن مقدسه برگشت ازویا هنگام رفت وزیارت مشهد در زمانزائرانبرمی آید برخی از این 
درمشهد در دوران صفوي و هنديزائرانحضور ضمن پرداختن به پیشینه اي ازاین مقاله درصدد است تا .فکنده تا نفسی تازه کننداقامت در این شهر ا

) آستان قدس رضوي(مالی و رسید پرداختهاي کمک آستانه مقدسه مشهدمربوط به درخواستهاي کهاز اسناد تاریخی بپردازدتعداديبه معرفی ، افشاریه
.می باشددوران قاجاریهاواسطدرهندمسلمان شبه قاره انزائربه 

آستان قدس رضوي،مالیهاي، کمکن مشهد، شبه قاره هندازائر:هاي موضوعیکلید واژه

مقدمه
هشتمین امام ) ع(به قصد زیارت مشهد علی بن موسی الرضا هر ساله زائران زیادي از نقاط مختلف ممالک اسالمی از قدیم االیام 

مهمترین راه . یکی از مناطق اسالمی که زائران زیادي به مشهد اعزام می داشت شبه قاره هند بود . وندشیعیان به ایران وارد می ش
که مبلغان استطبیعی از کانونهاي مذهب تشیع نیز بودهاز آنجائیکه ایران یکی . نفوذ اسالم به شبه قاره هند از طریق ایران بود

با توجه به وجود موقوفاتی در آستان قدس که . نفوذ کرده و بخشی از مسلمانان هند را شیعیان  تشکیل دهندشیعی ایران در هند 
کمک مالی به آنها از طرف پرداخت بررسی اسناد ،اختصاص یافته بودزائرانبخشی از درآمد آنها جهت پرداخت کمک مالی به 

که این مقاله درصدد معرفی و می باشدزائراني در بین هنداز مسلمانان وجود زوار زیاديدر دوران قاجار حاکی از آستان قدس
که می تواند از سویی نمودار فعالیتهاي گذشته این نهاد زیارتی در ارتباط با رونق زیارت و استبررسی تعدادي از این اسناد 

نقاط جهان آشکار سایر را براي مسلمانان جاذبه هاي مراکز زیارتی چون مشهدپیشینه از سوي دیگروباشد زائرانمساعدت با 
مسلمان شبه قاره هند به زائرانپیشینه حضور . در مشهد باقی مانده استزائرانشواهد و مدارکی نیز دال بر حضور این .سازد

ن یازدهم قمري یکی از امپراطوران گورکانی هند در قر» جهانگیر«ابوالمظفر نورالدین محمد ملقب به .گرددمیدوران صفویه باز
.)37قرآن شماره (وقف آستانه مقدسه مشهد کرده استراق می رسد.ه876خ کتابت آن به سال یک جلد قرآن نفیس که تاری

هندي شده که نذوراتی به صورت زائراناشاراتی بر وجود . ق1067- 1068جمع وخرج تشکیالت آستانه مقدسه در سالهاي دراسناد
اما در دوران افشار و نادري هم در یکی ) 33421، سند، ...سازمان کتابخانه ها(تقدیم کرده اند) ع(رضاضریح امامزیورآالت طالبه 
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ق ، عالوه بر آنکه یک تخته قالی بافت جهان آباد هند جزء اقالم 1153از اسناد مربوط به صورت نذورات اهدایی اشخاص در سال 
یک عدد جاروب ه نذر کنندگان دیده می شود که مقداري وجوهات نقدي و، نام سلطان علی هندي در زمرنذوراتی آورده شده

ی پیشکش قرآن اطلسقابلقتن از خواجه هاي نواب محمدشاه نیز تعدادينیز دو.ق1158در سال . دسته نقره اهداء کرده است
باشد به زائرانه بتواند معرف حضور این ن اثري کتاکنو.)35728و 35971د، اسنا، ...سازمان کتابخانه ها(آستانه مقدسه کرده اند
دلیل نبود منابع کافی در این حوزه و اتکا بر اسناد روش کار  نیز اسنادي بوده که در آن ابتدا مشخصات هب. نگارش در نیامده است

اخت، میزان،ترتیب پردچگونگی و ظاهري اسناد مورد بررسی قرار گرفته و سپس اطالعات محتوایی همچون شاخصه هاي زائران،
.گرفته استمدنظر قرار نوع  و حتی محل پرداخت کمکها که از متن اسناد قابل استخراج می باشد

اسنادعمومیویژگیهاي
د و نشماره اموالی را شامل می شو50که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند حدود هنديزائرانکمکهاي مالی به اسناد

می باشد که غالباًٌ خطاب به متولی نگاشته زائرانعریضه هاي دسته اول درخواستها و:قسیم می شوندنوع تچهاربه بطورکلی
از متولی درخواست پرداخت کمک مالی را مطرح شدند که طی آن شخص زائر به شرح حالی از خود و مشکالتش پرداخته ومی
ن آحتی محل پرداخت نوع کمک وستوري مبنی بر میزان ود،ي درخواستراست باالمتولی در صورت موافقت در گوشه.کردمی

بخش اصلی متن درخواست بود که در پایان برخی از :این گونه درخواستها از سه قسمت عمده تشکیل می شدند.را صادر می کرد
ستور پرداخت متولی به قسمت دوم که معموالً در گوشه راست باال نوشته می شد د.اثر مهر خود را منقوش می کردندزائران،آنها

حالت اعالم وصول مبلغ کمک بود که تحویلداران از قسمت سوم که غالباً در پشت درخواست آورده می شد . تحویلداران بود
.شخص دریافت کننده کمک می گرفتند

ایستی دریافت بود که توسط تحویلداران صادر می شد و شخص زائر می بزائراندسته دوم قبوض رسیدکمک پرداخت شده در حق 
.می کردتصدیق تایید ودر پشت عریضه کمک را با مهر خود 

این .پرداخت شود آورده می شدزائراندسته سوم حواله و براتهاي صادره بود که در آن مبلغ و میزان کمکی که می بایستی به 
.می گرفتندبرهندي درزائرانز آنها را ایوجه گروهی از زوار صادر می شد که بخشغالباً بصورت یک جا در هالهدسته از حوا

اثري از درخواست شخص آورده می شد وزائرانو میزان کمک به دستور پرداخت مبلغهاآندسته چهارم اسنادي می باشند که در
صورت هیا آنکه درخواستها شفاهی و باین احتمال وجود دارد که اصل درخواستها از بین رفته باشد و.زائر مشاهده نمی شود

.سفارشی به متولی می رسیده است
بیشتر وهمکار می رفته است از نظر جنس و رنگ غالباً همانند هو درخواستها بهانوع کاغذهایی که براي نوشتن این عریضه

نگارشی از نظر ادبیات و رعایت اصول.کاغذها نخودي رنگ و تنها تعداد کمی از آنها به رنگ آبی متمایل به سرمه اي می باشند
کم سواد بوده اند داراي اشتباهات فراوان و بدخط بوده و گاهی اصطالحات هادلیل آنکه بیشتر نویسندگان آنهنیز این عریضه ها ب

اما آن دسته از عریضه هایی که .کندرا دشوار می هابه گونه اي که درك و خواندن آن؛کار رفته استهغریب و نامأنوسی در آنها ب
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نگاران حرفه اي نگاشته می شدند از انسجام و نظم بیشتري برخوردار بوده و شباهتهاي زیادي در محتوا و شیوه توسط عریضه 
.نگارش دارند

با تشکیالت آستان قدسشانچگونگی پرداختها و ارتباط
این وتان قدس یکی از پرسشهایی که ممکن است در ذهن خوانندگان این مقاله تداعی شود این است که چه ارتباطی بین آس

براي پاسخ به این سوال بایستی توجه داشت که این تشکیالت مذهبی که حول محور بارگاه علی بن وجود داشته است؟زائران
وجود آمده است هاین مرکز زیارتی بزائرانامورامام هشتم شیعیان شکل گرفته است جهت سازماندهی موقوفات و)ع(موسی الرضا

دارایی خود را جهت رفع نیازهاي از این رو  برخی از اموال وومسأله واقف بودهاین ی از واقفین نیک اندیش به و از همان آغاز برخ
و یا ساکن در یک منطقه ویژهقومیتیککمک مالی به عامه زوار و حتی زوار داراي،اختصاص داده اند و در این میانزائراناین 

) ع(ی که ساالنه به زیارت مشهد الرضا زائراناین . موقوفاتی به آنها اختصاص یافته استه وی خاص از این  نظر دور نماندیجغرافیا
هالی مشهد و یا در عریضه هاي خود به مشکالتی چون سرقت اموال و وسایل شخصی خود و شکایت از برخورد امی آمده اند

تر موارد با اصل در بیش. کمک مالی بوده استاشاراتی کرده اند اما محتوي بیشتر عریضه ها درخواستخادمین حرم رضوي 
ترتیب پرداخت .مبالغی نقدي یا جنسی از محل موقوفات زواري به آنها پرداخت می شده است موافقت می شده اوهادرخواست

بر اهل نیز بدین صورت بوده که چنانچه در حاشیه عریضه حکم تصدیق و تأیید عالمان برجسته یا افراد صاحب نفوذ مبنیهاکمک
در گوشه باالي عریضه معموالً . کردندتوجه بیشتري می استحقاق و فقیر بودن صاحب عریضه گواهی می شده به درخواست وي

ن یا تحویلدار کل دستور می داده است که در وجه زائر نامبرده از دفتر برات صادر امتولی درمورد میزان و مبلغ پرداختی به تحویلدار
رد حتی محل موقوفه اي که باید از آن محل کمک شود ذکر می شده است و این امر به قومیت، نژاد، ملیت و در بیشتر موا. کنند

معموالً  . ستمشخصی اختصاص داشته ازائرانچرا که هر دسته از موقوفات زواري به ؛طبقات اجتماعی زائر بستگی داشته است
. رسیدي می گرفته اند که مبلغ یا جنس مورد نظر را دریافت داشته استتحویلداران در پشت عریضه از زائر یا فرد صاحب عریضه 

صورت جنسی یعنی غالت بویژه گندم و یا هموارد باز اما در پاره اي الب موارد نقدي پرداخت می شدهدر مورد نوع کمک نیز در غ
درخواست کرده است این نوع اجناس یا که زائر پوشاك گرم از قبیل پوستین یا کلیجه در مواردي. ن نیز پرداخت شده استنا

میزان کمک به صالحدید متولی یا سفارشات واقف بستگی داشته که سقفی براي حداقل یا . مبالغی نقدي معادل آن داده می شد
.گرفته استمیحداکثرکمک در نظر 

در دوران قاجارهنديزائرانکمکهاي مالی به اسناد 
حکومت قاجار،نیم قرن نخستیندر اما .مسلمان شبه قاره هند در مشهد می باشیمائرانزدر دورن قاجار کماکان شاهد حضور 

قاجار فرصت پرداختن به امورات آستانه مقدسه را نداشتند وپادشاهان ابتداي کار،مسائل هراتدلیل جنگهاي ایران و روس وهب
خستین متولی از طرف شاه عنوان نهب.ق.ه1248در سال تنها در اواخر حکومت فتحعلیشاه بود که میرزا موسی خان قائم مقام

کمتر به چشم می خورد زائرانبه همین دلیل اسناد راجع به کمک مالی به تا این تاریخ امورات آستانه نابسامان بود و.منصوب شد
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یست که درخواستهاي در این شکی ن. این امرحاکی از عدم هزینه عایدات موقوفات زواري در محل مصارف تعیین شده استو
ارائه شده باشد اما نداشتن سوابقی از این درخواستها نشان ازعدم پاسخگوئی به این درخواستهاست چرا زائرانکمک مالی از سوي 

.پرداختهاي مالی کمتر امحاء می شده اند، مگر آنکه در اثر حوادث و پیشامدهایی از بین رفته باشندکه اسناد دریافت و
ترین عنوان شاخصهبتوان ا مسرواقع در صحن آزادي » کفشداري هندیها«ي یکی از کفشداریهاي حرم مطهر به نام نامگذارشاید
ر آرنولد هنري سویچ لند.)494- 1385:495نظر زاده ،(شمار آوردهبمسلمان هندي در مشهدزائراناز پیشینه حضور اي نشانه

بنگالی در مسیر بلوچستان به خراسان  از تردد انبوه زائران هندي و،به ایران داشتهانگلیسی که در آستانه انقالب مشروطیت سفري 
آلودگی از باببه دغدغه مقامات محلی ایران وي اوضاع و احوال زائران را بسیار پریشان ذکر می کند و. سخن به میان آورده است

ران را عامل ایجاد مزاحمت براي بومیان مناطق سر راه و حتی او فقر مالی زائ. انتقال طاعون به داخل مرزها اشاره کرده استو
در وساختنوي حتی در نوشته هاي خود پیشنهاد محدود.چرا که آنها تحت تابعیت بریتانیا بودند؛مقامات کنسول انگلیس می داند

.)370- 371: 1388ر، لند(اي زیارتی را ارائه کرده است نهایت توقف این گونه سفره
به . ق.ه1300در ماه شوال سال ) آستان قدس(کمک مالی از آستانه مقدسه دریافت جهت درخواستهاي علماء و روحانیونبیندر

این امر نشان دهنده ارسال .)23843، سند، ...سازمان کتابخانه ها(خوریمنام سید حسین مترجم روزنامجات هندوستان برمی
.استحتی پیش از عصر مشروطیت دات فرهنگی بین این دو کشورمراووجودهاي چاپ هند به ایران وروزنامه

در طی مدت اقامت در این شهر با که انگیزه زیارت عازم مشهد شده اندشبه قاره هند با زیادي از شیعیان ،مذکوردر دوران
براي گذران زندگی روزمره ود واقامت آنها به درازا کشیده می ش،سرماي زمستانعلت سختی راه وهغالباً بمشکالتی روبرو شده و

اسنادي که نشان دهنده نخستین . درخواست کمک مالی می کرده اند)آستان قدس(ههزینه هاي سفر از متولیان آستانه مقدس
هندي باشد مربوط به اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد قرن سیزدهم زائرانو خاصه زائرانپرداختهاي کمک مالی به عامه 

وزمان ناصرالدین شاه آغاز شده قمري به بعد یعنی در . ق.ه1270کمک مالی به زوار اعم از داخلی وخارجی از سال.باشدقمري می 
سید رضاي هندي به همراه همسرش مقدار . ق.ه1274ماه ربیع الثانی سالدر. استاسناد بجا مانده حاکی  از تایید این موضوع 

. انداز محل موقوفه وزیر نظامی دریافت داشته)پوشاك گرمنوعی (بابت قیمت دو عدد کلیجهچهار هزار نقد رایج ازمن نان وچهار
، ...سازمان کتابخانه ها(سه من نان دریافت داشته استدر ماه صفر همین سال سید ابراهیم زائر هندي مبلغ یکهزار رایج نقدي  و

نامهاي سید آقا علی رضوي، میرزا احمد بیک و سید هائر هندي ببه سه نفر ز. ق.ه1277در ماه ذي الحجه سال .)28914سند،
سه مذکور نیز مقدار دو من نان از موقوفه عتیقی وول سال درماه ربیع اال.پرداخت شده استیک من نان احمد نفري یکهزار نقد و

سازمان (ائر هندي پرداخت شده استزوقوفه وزیر نظامی به عبد المهدي کلیجه از محل مبابت قیمت پاپوش وازهزار رایج نقد
پرداخت می شد در زائرانمیزان کمکهاي نقدي که بابت قیمت پوشاکی چون پوستین وکلیجه به .)19120سند، ،  ...کتابخانه ها

بوده و این امر نمایانگر ارزش باالي اجناس در مقایسه با پول نقد می باشد و محل مقایسه با پرداختهاي نقدي عادي بیشتر 
زمستانها درخواست کمک ید این موضوع سبب می شد زواري کهشا.پرداختها نیز در غالب موارد موقوفه وزیرنظامی بوده است
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اما طبیعی بود که به همه این درخواستها پاسخ مثبت داده .اعطاء این گونه پوشاك را مدنظر قرار دهند،در درجه نخست؛کردندمی
.سفارش افراد سرشناس مالك عمل قرار گیردوزائراننشود و مسأله استحقاق 

در ماه دي بنام حسنعلی  و یک نفر زائر هن. ق1281مختلف در ماه ربیع االول سال زائراندر بین رسیدهاي پرداخت کمک مالی به 
ومان از محل غالمعلی هندي مبلغ پنج هزار نقدي و سید علی تحمل هندي با دو طفلش مبلغ یک تنیز . ق.ه1282ربیع الثانی سال 

در این .)13635سند،، ...سازمان کتابخانه ها(کمک مالی دریافت داشته اندآستانه مقدسه مزارع وقفی گوجگی و بروره ازات ونذور
که شاید درآمد مزارع و شودکمک می شده است و این گمان  تقویت می زائرانسند مشاهده می شود که از محل نذورات نیز به 

را ناشی از اعمال سلیقه  و این امرو شاید هم بتوان را نمی کرده استزائرانموقوفات زواري در برخی از سالها کفاف مصارف امور 
اما پرداخت کمک از محل مزارع گوجگی و بروره چناران که داراي مصارف زواري بوده اند صالحدید شخص متولی وقت دانست،

.مرسوم بوده استامري 
صورت متفرقه به برخی از هب. ق1286تشکیالت داخلی آستانه مقدسه در سالدر یکی از اسناد درآمد و هزینه هاي مزارع موقوفه و

یاد شده فردي بنام کرم حسین هندي می باشد که به نامبرده مقداري زائراننیز کمکهایی اختصاص یافته است که از جمله زائران
غالباً بصورت نان پرداخت می شده است و جنسی خوراکیکمکهاي.)13960سند، ، ...سازمان کتابخانه ها(ده استشغله پرداخت

به دو نفر زائر هندي . ق.ه1286در ربیع االول سال . به پرداخت غله و یا آرد اشاره شده استچون مورد مذکورتنها در موارد اندکی
سند، ، ...سازمان کتابخانه ها(رسید شده است اعالم به جهت خرجی راه نقدي پنج تومان حسین مبلغ سیدحسن ونامهاي سیدهب

عزم و درخواست کمک براي خرجی راه واین سند نشان دهنده آن است که مسأله سادات بودن این افراد از یک سو .)13982
کمک مالی قابل ،در راه ماندهزائرانشتر اسناد به است و در بیبازگشت به وطن تأثیري زیادي در میزان کمک دریافتی آنها داشته 

نه تنها منبع ،توجهی پرداخت می شد چرا که در گذشته ماندگاري و اقامت طوالنی زوار بویژه زوار بی بضاعت در شهر مشهد
-1288لهاي طی سا.کردبود بلکه هزینه هاي زیادي را به مجموعه تشکیالت حرم رضوي تحمیل می ندرآمدي براي اهالی 

خارجی به اعم از داخلی وزائرانمالی به کمکهاي،کردالبته خراسان بروزکه قحطی وخشکسالی در بیشتر نقاط ایران و.ق.ه1287
مشهد نیز زائراناین امر حاکی از کاهش آمار واسناد پرداخت مالی به زوار در طی این سالها بسیار اندك می باشد.رسدحداقل می

.باشدمی
هار و شام کارکنان کشیک امربوط به مخارج و مصارف کارخانه خدامی و زواري براي تهیه نصورتحسابهاي از اسناد مالی ودریکی 

اشرف الدوله هندي اشاره دعوت شده جهت صرف غذا یعنیزائرانبه نام یکی از ق،1291سال الثانیحرم و زوار در ماه جمادي
کمتر صورت افراد دعوت شده به مهمانسرا براي صرف غذا در گزارشهاي روزانه . )23502،سند ، ...سازمان کتابخانه ها(شده است
صورت و مشخصات افراد زائر و حتی تعداد نفرات و ملیت آنها نیز به وضوح ،اما در اسناد دهه پایانی قرن سیزدهم  به بعد؛ذکر شده

به همراه اعضاي خانواده خود در زمره نام عبداهللا هي بهندم یکی از زوارق ه1295در ماه ذي القعده سال .ذکر شده است
هم سال مذکورو در ماه صفرماه ربیع الثانی محبوب شاه هندي در . کنندگان کمک مالی از نوع جنسی و پوشاك بوده استدریافت

سازمان کتابخانه (ار شده اندرداز کمکهاي مالی آستانه مقدسه برخونشده یک نفر زائر هندي تازه مسلمان که اشاره اي به اسم وي
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از اظهارات زائر نخست چنین برمی آید که سه نفر از سادات هندوستانی از همراهان وي بوده اند و.)23536و23597اسناد، ،  ...ها
سان نیازمند زائرانگویا در روز مخصوصی مشرف کارخانه زواري از . نان داده می شده استاز کارخانه زواريبه آنهاروزانه

. مساعدت شودروز رفتن و بازگشت به میهن خود به وي تادیده و در یکی از همین دیدارها به نامبرده قول داده شده است که می
زائر هندي نو مسلمان که دین سابق وي هندویی بوده است به این امر که کی و کجا به دین اسالم مشرف شده، اشارات چندانی 

.ود خرجی راه، اعطاء پوشاك و عزم زیارت عتبات عالیات را مشخص کرده استنکرده است اما در درخواست خ
که در پشت سند رسید مبلغ توسط ن رضا زائر هندي قبض صادر شده مبلغ سه تومان نقد در وجه حس. ق.ه1310در ماه محرم سال 

الم عابد در همین تاریخ به میزان یاد شده از عالوه براین فرد زائرهندي دیگري نیز بنام آقا میر غ.این زائر اعالم وصول شده است
در ماه صفر سال مذکور زائر دیگري بنام کربالیی حیدر .)16224سند، ، ...سازمان کتابخانه ها(کمک مالی برخوردار شده است

هم .ق1313ل در جمادي اآلخر سا.باز می گشته است مبلغ پنج تومان نقدي دریافت داشته است ربالعلی هندي که از زیارت ک
،  ...سازمان کتابخانه ها(ي از کمک مالی برخوردار شده است پنج هزار دینار رایج نقدوسید رضا زائر هندي مبلغ یک تومان

دستور صدور برات به مبلغ ده تومان در وجه دو نفر درویش هندي  صادر .ق.ه1317در ماه رجب سال .)16222و 16546اسناد،
دلیل پرداخت چنین مبالغی در وجه این افراد مشخص نیست اما از جماعت .)16920سند،، ...انه هاسازمان کتابخ(تشده اس

چرا که ؛ ین پرداخت تأثیر اساسی داشته استدراویش محسوب شدن آنها و یا آنکه به جهت خرجی راه کمک گرفتن در میزان ا
کی از زائران اهل هندوستان که در ماه ذي القعده سال ی.دراویش معموالً در حال گشت وگذار از شهري به شهر دیگر بودند

درخواست کمک کرده در عریضه خود اینگونه آورده است که در منزل کرند  اسباب و خورجین حاوي توشه سفر وي به . ق1300
عتبات بر می گشته اگر منظور وي از کرند ، کرند غرب در کرمانشاه باشد به احتمال یقین این مسافر از زیارت . سرقت رفته است 

، سند ... سازمان کتابخانه ها(ده ناچار از حرکت به مشهد می شودواسطه حرکت کاروان و  پیدا نشدن دزد، نامبرهبه هرحال ب. است
دلیل مصادف شدن با زمستان و هبسال مذکور سید بنیاد حسین هندي می باشد کهمحرم دیگر زائر هندي در ماه .)4/23800، 

.درخواست پوستین کرده است که دستور پرداخت آن به وي صادر شده و در پشت عریضه اش اعالم وصول شده استسرماي هوا 
در ایام اقامت در مشهد در مدرسه پریزاد در ماه رمضان نیز درخواست دیگري از این زائر موجود است که نشان می دهد نامبرده

نکته اي که در این درخواست قابل تامل می باشد . خت و برهنه مانده استدر سرما لدیگر از لوازمش مفقود وپوستین و برخی
و 47/23798، داسناسازمان کتابخانه ها ، (استغیر ایرانی در مدرسه پریزاد در این مقطع تاریخی زائراناسکان دادن زوار آن هم 

مختلفی تشکیل شده اند، به گونه اي که القاب ترکیب جمعیت زوار مسلمان هندي نشان می دهد که از اقشار و طبقات.)1/23790
دراویش و افراد داراي تمایالت عرفانی وتصوف، . نشان می دهد اشراف و شاهزادگانی نیز در بین آنها پیدا می شودزائرانبرخی از 

زوار هندي که عازم بابر د. برخوردار شده از کمک مالی به چشم می خورندزائرانسادات، زنان و حتی تازه مسلمانان  نیز در زمره 
خود را می باشند و حتی برخی از آنهابرخوردار تعداد قابل مالحظه اي از عتبات عالیات می باشند ذکر این نکته ضروري است که 

یا ترکیبی که بیشتر داراي اسامی والقابی چون علی، حسین، عبداهللا و زائراننامها والقاب این .ده اندورشمار آهاز مجاورین کربال  ب
هاي زمان.استعراق ایران وبه زیارت و مجاورت با مراکز زیارتی شیعه دردلبستگی آنهااز آنها می باشند نمودار شیعی بودن و
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ماهها و روزهاي ها ارتباط تنگاتنگی وجود دارد به نوعی که درپرداختزواري با تعداد درخواستها وایامبین فصول وخاص مانند
تعداد ،نده اداشتدر مشهد حضور تهاي مذهبی چون محرم و صفر، ذي القعده و ذي الحجه که زائران بیشتري داراي مناسب
.بیشتر بوده استبه همان نسبت پرداختها نیزدرخواستها و

جمع بندي ونتیجه گیري
صورت هي جنسی خوراکی بیشتر بنکته اول آنکه کمکها. استبا تعمق و بررسی در این اسناد نکاتی بدست می آید که شایان توجه 

د در مور. غالت که قوت غالب مردم در آن زمان بود، پرداخت می شده است و محل پرداخت آن موقوفه عتیقی بوده استنان و
، کلیجه و پوستین نامبرده شده است که معادل قیمت آن  )کفش(از پوشاکی چون پاپوشپرداخت کمکهاي جنسی غیر خوراکی

داده ندرت از محل نذورات یا مزارع وقفی دیگرهد پرداخت می شده و محل آن غالباً موقوفه وزیر نظامی بوده و بمبالغی به افرا
که این نوع پرداختها با کار رفته استهب»مستمري«و » مقرري«اصطالحات زائران درعنوان کمک به برخی از. شده استمی

دریافت کننده کمک مالی، افرادي به زائراندر بین .  قه دریافت قبلی می باشدنشان دهنده سابوعادي تفاوت داردکمکهاي مالی
همراه خانواده ذکر شده اند که این مساله در میزان کمک پرداختی موثر بوده است وکسانی که همراهان بیشتر بخصوص اطفال 

نوع مشکل فرد نیز فرات ، داشتن استحقاق کمک وعالوه بر تعداد ن. داشته اند به نسبت دیگران از کمک بیشتري برخوردار بوده اند
متقاضی خرجی راه جهت بازگشت به وطن از کمک بیشتري زائرانبه نوعی که ؛در میزان کمک دریافتی تاثیر داشته است

کمکهاي مقدار . ق1280چرا که در اسناد پیش از سال ؛البته نبایستی از مساله تاریخ پرداخت کمک غفلت کرد.برخوردار می شدند
.میزان کمک به مبلغ پنج تومان نیز می رسیده است. ق1300نقدي کمتر به یک تومان می رسیده اما در اسناد بعد از سال 

در ،از این رو. بوده استزائراننقل و سختی آب و هوا در برخی از فصول دلیل عمده طوالنی شدن مدت سفر مشکالت حمل و
کمک خرجی براي گذران امورات زندگی می باشند و تقریباً به بیشتر درخواستها پاسخ مثبت داده بیشتر موارد در خواستها مربوط به 

واسطه موقعیت هحساب می آمد بهکه شهر مشهد عالوه بر آنکه خود یکی از مراکز زیارتی شیعه بئیجااز آن .می شده است
؛شمار می رفت براي زوار هندي اهمیتی دو چندان می یافتهدر آسیا بغرب جهان اسالم همانند پلی بین شرق وممتاز جغرافیایی

در این شهر می توانستند نفسی تازه کرده، توشه سفر با اتراقچرا که زواري که قصد زیارت کربال را داشتند عالوه بر زیارت مشهد،
.برگیرند و با خیال راحت ادامه مسیر را طی کنند
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نمونه اسناد پیوستبازخوانی 

1یر شماره تصو
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هو
عریضه اقل السادات حاجی سید قاسم رضوي کشمیري اهل علم است

والیت کشمیر مانبعرض حضور مبارك حضرت امجد ارفع اسعد اعظم واال  ادام اله اقباله وشوکه میرساند اقل السادات از مرد
داشتم تمام را بجهت مال سواري کههست یکسال است  که به عتبه بوسی آستانه مقدسه مطهره جد علیه السالمم  اسباب و

تردد نمی شود که ارسال وچندانداردمسافتبمصرف فروش رسانیده و گذران کرده از اینجا الی کشمیر ششماه راه مخارج یومیه
نی را وپیرمرد هستم روي سؤال و گذرا) غریب(مرسول شود بجهت مخارج بیاورند اکنون از پریشانی قوه ماندن را ندارم چون قریب 

ندارم قوه عمله گی هم ندارم حاال می خواهم از حضور جدم مرخص شوم اهل وعیالم چشم براه هستند از سادات رضوي هستم و
که با آدم خود بروم از مال جد بزرگوارم ] ناخوانا[خرجی ششماه ور مبارکشان است دو رأس مال سوارياز حضواهل علم استدعا 

امر امر .  سر اهل وعیال  امیدوارم از برکت جد بزرگوارم  که سید دعاگو را آسوده بفرمائیددخومرحمت بفرمایید بروم بوالیت 
.مبارك است

شهر برات صادر شد  مبلغ پنج هزار نقد داده از دفتر برات صادر نمایید تحویلداران سرکار فیض آثار :]  گوشه راست باالي سند[ 
1307محرم الحرام 

)24239سند،،...سازمان کتابخانه ها(توسط فرموده اندسیدي کشمیري است که جناب میرزاي مستوفی :]حاشیه راست پایین [
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فدایت شوم
این کمینه ضعیفه میباشم هندوستانی وقت آمدن

به ارض اقدس زوج این کمینه در بین راه
میباشمالشیئی محضئینمود واز مال دنیا]فوت[فوط 

وبجهت یکشاهی خرج معطل مانده ام وبعالوه مکار سهم کرایه می خواهد
عمر وعزت مشغول بوده وخواهم بود]دوام[مانده ام معطل هرگاه التفاتی بفرمائید که بردام 

عمرکم مطاعیباق
ست بتاریخ دهم رجب کربالیی رمضان خباز مقدار چهار من نان در وجه مستحق کارسازي که محسوب ا: ]حاشه باالي سند[

مقرر شد1280
مهر: پشت سند

)8/43160، سند،  ...سازمان کتابخانه ها(» یا اباعبداهللا«بیضی شکل عبارت : ]سجع مهر [
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فداي حضور مبارکت شوم
بوسی ]عتبه[سه روز است که از کربال وارد اتبه بخدمت سرکار عالی این است که امروز ) اسم سید کاظم(عرض داشت سید هندي 

در خدمت نواب عبداهللا خان هندي بودم و ایشان نصبت ] تهران[امام ثامن و ضامن شده ام و در وقت آمدن چند یوم در طهران 
یوم که در زیاد فرمودند و در وقت آمدن یک عریضه بخدمت عالی به بنده دادند که چند] التفات[فات طبه دعاگوي ال] نسبت[

و خدمت حضرت باشم  مراقب احواالت اوالد رسول بشوید که با آسودگی بدعاگوئی و ثناجوئی وجود مبارك اشتغال داشته باشم 
عریضه ایشان در راه با چیزهاي دیگر مفقود شد و بخت یاري نکرد  چون قضیه این است  که زمستان  در خدمت حضرت 

بدعاگوئی وجود شریف مشغول باشم
چون از مخارج دست خالی هستم استدعا این است که بجهت داعی فکر بردارید  بجهت خرجی  که ]:  شیه سمت راست سندحا[

اول خدا و در ثانی حضرت امام ودر ثالث التفات عالی باقی عمرکم طویل] نا خوانا[کسی را نمی شناسم 
1295بعارض بدهند فی شهر ذي القعده تحویلدان آستانه مقدس مقدار پانزده من نان ] :  گوشه راست باال[
)1/23502، سند،  ...سازمان کتابخانه ها(ال اله اال اهللا الملک الحق المبین محمد سعید انصاري]: سجع مهر[



14

4تصویر شماره 

هفت هزار مبلغ هفت هزار رایج خزانه ریال  از موقوفه وزیر نظامی
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هنديمحمد میرزاي ديهنسید حیدر علی 
با عیالبا چهار عیال

50002000
حسب االمر سرکار جاللت مدار بندگان عالی  دام اجالله

بتوسط عالیجناب خالصه االنجاب آقا میرزا محمدعلی تحویلدار
واصل دونفر زوار فوق گردیدسرکار فیض آثار 

1275شهر ذیحجه الحرام 7تحریراً فی 
)2/14295، سند، ...سازمان کتابخانه ها(عالیجاه آقا میرزا محمدعلی کارسازي نمائید: ] گوشه سمت راست باالي سند[

نابع وماخذ م
ستانه دي و بازرگانی ایران در آاوضاع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصا.)1388(سویچ آرنولد هنري، رلند

.اطالعات: تهران-.بر عبدالرشیدياکترجمه علی.در سرزمین آرزوها: مشروطیت
.502- 493: 3و2ج،دفتر اسناد. "کفشداري هندیها".)1385(محمد نظرزاده،


