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در پی گسترش اسالم در ایران و توجه به حج به عنوان یکیی ا همی تیری
آیی های دینی ،اعزام کاروانهای هتعددی ا سر هی های شرق خالفت با عنوان
رکب الخراسان به حرهی شریفی رواج یافت .ایی سیفر دینیی کیه در هسییری
طوالنی صورت هی گرفت ،گیا بیه دلییش هتیکالت و خ یرات هسییر هتو ی
هیییهانیید .پ ی

ا افییوا دسییت ا خالفییت ع اسییی ( 656-231ه.ق ).و تجزیییه

سر هی هیای ییر سیه ه ایتیان و افیزای

درگییریهیای داخهیی و خیارجی

سهسهههای ایرانی بر سر تصاحب تاج و تخت و توسعه همرو ،دور ای طیوالنی
ا نااهنیهای هق عی در هسیرهای هنتمی به عیراق و حجیا ایجیاد شید کیه در
نتیجه آن ،نه تنما اهکان فعالیتهای عمرانی و خدهات بمتر برای افهیههیا هیسیر
ن ردید ،بهکه با افزای

درگیریهای فر های ،ظمیور گیرو هیای تنیدرو و رواج

راهزنی ایش عرب ،افهههای حج در برخی دور ها ا سفر با هاندنید .پیهوه
حاضر با روش توصیفی تحهیهی و با تکیه بر هنابع کتابخانیهای در پیی ه العیه
 .1استتت ی ر گتتت تا تتت ریخ ت متتتمل اتتت استتت ی ،انشتتت ا تتت یم تتتمنی آذرب یجتتت ل:
(.)mrezayi139@yahoo.com
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تأثیر نااهنی بهعنوان هتغیری هستقش بر روند حجگزاری خراسانیان در ابتدای رن
سوم تا هیانه رن پنج هجری است.

کلیدواژگان :حج ،مسیر حج ،خراسان ،حجاز ،ناامنی.
 .1مقدمه

زمان دقیق شروع اعزام قافلههای حج از شرق دنیای اسالم به ویژه ،خراسان بزرگ روشن
نیست ولی به احتمال زیاد با جریان اسالم پذیری گسترده ایرانیان به ویژه اهالی خراساان
بیارتباط نبوده است .در البهالی منابع میتوان اشاراتی درباره حضاور مسالمانان مناا ق
شرق خالفت در حج یافت 1.حجاج ایرانی را بیشاتر باا عناوان رااخ الاراساان یاا اها
خراسان 2میشناختند اه در بغداد به حجاج عراقی میپیوستند .این عنوان نشاندهنده همه
منا قی نیست اه ایرانیان از آن جا در ااروان حج حضور داشتند ولی در منابع دوره ماورد
بررسی و منابع ادوا ر بعد وجاود دارد .حضاور اااروان خراساان در حاج از اناان اهمیتای
برخوردار بود اه تأخیر ایشان در برخی سالها موجبات توقف و حتی تعطیلی قافله عراق را
فراهم میآورد.

3

از سوی دیگر حکومت های محلی ،منا ق شرقی را اه روزگاری تحت نفاو دساتگاه
خالفت عباسی ( 656-132ه.ق ).بودند از سلطه مستقیم ایشان خارج اردند در نتیجه ،هر
باش از این منا ق ،زیر سلطه یکی از خاندانهای حاام درآماد .حجااج سارزمینهاای
 .1تنوخی از تاجری خراسانی به نام ابوالقاسم منجم یااد مینمایاد هاه ار ساا در مراسام اض

اور

مییافت (تنوخی ،فرج بعد از شدت ،ص )148؛ عدهای نیز جان خود را در این راه از دست دادهاناد ،للای
تنها اسامی تعداد انگشتشماری از آنها در منابع ثبت شده است (برای نمونه ،ر.ک :السمعانی ،االنساب ،
ج  ،8ص  32ل ج  ،9ص 918 ،942؛ السلمی ،طبقبت الصوفیه ،ص .)208
 .2شریف الرضی ،دیوان الشریف الرضی ،ج  ،4ص .93
 .3ابن الجوزی ،المنتظم فی تبریخ االمم و الملوک ،ج  ،81ص .892
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شرقی خالفت به ویژه ماوراءالنهر و خراسان ،باشی از مسیر را در منا ق زیر سلطه ساایر
حاامان و باشی را در عراق و قلمرو عباسیان میپیمودند .ناامنی در اشکال ماتلف مانند
دشمنی حاامان ،درگیری نظامی ،شورشها ،آشوب های داخلی ،رواج راهزنی و مؤلفههای
وابسته به آن ،هماون تاریخ تأسیسات بینراهی سبخ ایجااد مشاکالت فاراوان و گااه
توقف حج میشد.
پیرامون حج و حج گزاری ایرانیان در دو دهه اخیر ،پژوهشهای ارزشمندی انجام شده
است .در اتاب حجگزاری ایرانیان 1توجه عمده به تحوالت دوره پس از صفویه است ولای
به صورت گذرا ،اشاراتی به مسیرهای حج ،حمالت قرامطه و مسائ سیاسی به عم آماده
است .پرااندگی مطالخ ،عدم انسجام و استفاده از منابع پژوهشی با وجود منابع دساتاول
از ضعفهای این اتاب به شمار میرود.

مقاله ارزشمند مسئله راه حج در مناسبات حکومتهای شرق و غرب ایران (از غزنویان
تا صفویه) 2به سوء استفاده حکومتها از مشکالت و توقف حج بهعناوان حرباهای جهات
فشار به رقبای سیاسی و توسعه سرزمینی پرداخته است و تداوم این ادعا در ادوار بعدی در
این مقاله بررسی شده است.

در خصوص آیین و روش برگزاری مراسم حج در قرون اولیه ،پایاننامه مراسم حج در
دوره اول عباسیان 3نوشته شده است و درباره مسیرهای مورد استفاده حجاج در سدههاای
اولیه ،مقاله مسیرهای آسیایی حج جلوههای تاریای و جغرافیایی 4،راههای ماورد اساتفاده
 .1دلغان ،تبریخ حجگزاری ایرانیبن.
 .2صادقی« ،مسئله راه ض در مناسابا

وومت اای شارو ل غاری ایاران (از غزنویاان تاا صا ویه)»،

تبریخنبمه ایران بعد از اسالم ،ش  ،7ص .121 -103
 .3مو دی نیا ،مراسم حج در دوره اول عببسیبن.
 .4ا مدی قورتولمش« ،مسیر ای آسیایی ض جلوه ای تاریخی ل جغرافیایی» ،فصلنبمه میقبت حج ،ش
 ،32ص .37-37
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در ادوار ماتلف را بررسی ارده است و اشاراتی به مسیرهای مورد استفاده در سده اهارم
و پنجم دارد.
همانین ،مقاله امرای سادات حاج در دوره بویهیاان 1باه انتاااب ساادات باهعناوان
امیر الحاج پرداخته است و اشاره گذرایی به وقایع زمان سرپرستی هرادام از ایشاان دارد.
مسئله حج در دوره زمانی برآمدن سالجقه تا دوره معاصر ،باش مهمی از تحقیقات را باه

خود اختصاص داده است .بهویژه ،مقاله موانع و مشاکالت سافر حاج ایرانیاان در روزگاار
سلجوقی 2در موضوع شبیه پژوهش حاضر است ولی تکیه آن بر دوره سالجقه است.
قسمت عمده پژوهش های این حوزه در دوره صفویه ،قاجاار و معاصار تمرااز یافتاه
ا ست اه تعداد زیادی سفرنامه و اسناد آرشیوی در ارتباط با آنها وجود دارد .با وجود اهمیت
این پژوهشها و اشاراتی اه درباره مشکالت سفر حج بهعم آماد باه رقابات حااماان و
مؤلفه های متأثر از آن در قالخ ناامنی در روند حجگزاری خراسانیان در فاصله زمانی قارن
سوم تا میانه قرن پنجم توجهی جدی نشده است.
پژوهش حاضر با روش توصیفی -تحلیلی و بهره گیری از ا العاات مناابع ماتلاف
تالش می اند ،تأثیر ناامنی متأثر از رقابات حااماان و اختالفاات فرقاهای را باهعناوان
متغیری ثابت بر حج گزاری خراسانیان در فاصله زمانی بین قرن سوم تا میانه قرن پنجم
بررسی اند و پاسای برای پرسش ناامنی متأثر از مناقشات اربااب قادرت و اختالفاات
فرقه ای به اه میزان بر روند حج گزاری ساانان شرق ایران بهویژه خراسان بزرگ تاأثیر
نهاده است؟ بیابد.
 .1موسوی مقدم ل دیگاران« ،امارای ساادا

اض در دلره بویهیاان» ،پژوهشانبمه حاج و زیابرت ،ش ،2

ص .891-807
 .2غ رانی ل دیگران« ،موانع ل مشوال س ر ض ایرانیان در رلزگار سلجوقی» ،فصلنبمه تابریخ فرهناو و
تمدن اسالمی ،ش ،44ص .892-887
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به نظر میرسد ناامنی و مؤلفه های متأثر از آن در قالخ رقابت سیاسی امیران و خلفاا،
ظهور گروههای تندرو فرقهگرا ،جنگها و پیآمدهای آن ،راهزنی ،عدم توجه به تأسیسات
بینراهی به اشکال ماتلف سبخ ایجاد مشک در روند حجگزاری شدهاناد و گااه موجاخ
توقف آن گردیدهاند.
.2تأثیر رقابتهای سیاسی بر ناامنی مسیر حج خراسانیان
 .1-2رقابت صفاریان ،سامانیان و دستگاه خالفت

اولین بار اهریان ( 252-205ه.ق ).مناصبی مانند عم الحرمین را اه رابطه مستقیمی با
امنیت مکه در زمان برگزاری مناسک داشته است ،عهدهدار شدند 1.از سوی دیگر ،خلفاای
عباسی از موسم حج به ویژه حضور حجاج خراسانی در میعادگاه حج بغداد برای پایشبارد
اهداف سیاسی خود سود میبردند 2.در سال  271ه.ق .معتماد ( 272-256ه.ق ).در جماع
حج گزاران خراسان ،عمارو بان لیا ( 287-265ه.ق ).را از قادرت معازول نماود و او را
لعن ارد.

3

روابط سامانیان ( 382-272ه.ق ).و دستگاه خالفت دارای فراز و نشیخ باود و گااه در
رابطه با سامانیان ،سیاست دو پهلوی عباسیان را شااهدیم .اناانااه در ساال  285ه.ق.
خلیفه در حضور حجاج خراساانی ،امیار اساماعی ساامانی ( 225-272ه.ق ).را از اماارت
ماوراءالنهر عزل نمود و قلمرو وی را به عمرو لی واگذار ارد 4.همانین در جریاان فارار
یحیی بن احمد در سال  310ه.ق .به بغداد ،روابط دو رف باه تیرگای گراییاد 5.بار ایان
 .1ابن جوزی ،المنتظم فی تبریخ االمم و الملوک ،ج  ،88ص .928
 .2ابن اثیر ،تبریخ کبمل بزرگ اسالم و ایران ،ج  ،48ص .487
 .3طبری ،تبریخ طبری ،ج  ،81ص .3347
 .4همبن ،ص .3334 ،3347
 .5گردیزی ،زین االخببر ،ص .993
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اساس می توان حضور حجاج خراسانی در بغداد را فرصتی تبلیغی در دست خالفت جهات
فشار بر حاامان و پیش برد اهداف سیاسی به شمار آورد.
از سوی دیگر ،انان اه اشاره شد اختالفات عمرو لی با امیر اسماعی و سامانیان باا
خاندانهای محلی ،مانند سیمجوریان و اغانیان 1بر امنیت خراساان ،اثاری منفای داشاته
است .ابوعلی سیمجور (د 387 .ه.ق ).و ابوعلی اغانی (د 344 .ه.ق ).با افزایش قدرت خود
بر سامانیان شوریدند و در برخای دورههاا باه آلبویاه ( 447-320ه.ق ).نزدیاک شادند.

2

هم انین ،درگیری عناصر ترک برای اسخ قدرت در قلمرو ساامانیان ( 325 -261ه.ق،).
حمالت آل افراسیاب ( 560-320ه.ق 3).و استیالی محمود غزنوی ( 421-387ه.ق ).بار
خراسان ،نشان از ضعف سامانیان و تداوم ناامنی دارد.

4

غیر از موارد باال ،رقابت سامانیان و آلبویه در دورههایی از تاریخ به آشفتگی مسیر حج
انجامید .درگیری امیر نوح سامانی ( 343-331ه.ق ).و رانالدوله دیلمی (د 336 .ه.ق ).بر
سر جبال و شهر مهم ری ،سبخ ناامنی در مسیر شرق به غرب شاد 5.هماه ایان حاواد
میتوانستند مشکالتی را برای قافلهها بهویژه محم خراسانیان ایجاد انند.
 .2-2رقابت غزنویان با آلبویه

با تصرف سیستان ،قلمرو سلطان محمود غزنوی و آلبویاه ااه ارماان را در تصارف
داشتند به هم متص شد .با این وجود به غیر از اواخر دوره آلبویه ،روابط دو رف اندان
خصمانه نبود و با وجود اختالفات مذهبی ،درگیاری نظاامی گازارش نشاده اسات 6ولای
 .1نرشخی ،تبریخ بخبرا ،ص .990-947
 .2ابن مسوویه ،تجبر االمم ،ج  ،3ص 831-833؛ ابن اثیر ،تبریخ کبمل بزرگ اساالم و ایاران ،ج ،48
ص .482
 .3آ افراسیای یا ایلک خانیان ،سلسلهای از ترهان مسلمان در ترهستان ل مالراءالنهر.
 .4جرفادقانی ،تبریخ یمینی ،ص 810؛ نرشخی ،تبریخ بخبرا ،ص .991
 .5گردیزی ،زین االخببر ،ص .921
 .6جرقادقانی ،تبریخ یمینی ،ص .938
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حمایت محمود از ابوالفوارس ( 372-372ه.ق ).حااام ارماان در مقابا سالطان الدولاه
( 415-403ه.ق ).و درگیری امرای بویه ،این روند را داار تغییر ارد.

1

برای مثال ،درگیری سلطان الدوله در جنوب عراق ،اسباب تعطیلی اعزام ااروان حج را
فراهم آورد 2.بر این اساس به نظر میرسد از سال  424ه.ق .تا پایان دوره آلبویاه ،اعازام
ااروان حج خراسان با دشواری بسیاری همراه بوده است و در برخی مواقع ،سبخ تعطیلای
روند حجگزاری شده است.
در منابع دوره غزنوی ،اشاراتی به سوء استفاده از مسئله حاج بارای دساتانادازی باه
قلمرو آلبویه در منا ق مرازی ایران مشاهده میشود 3.بر اساس گازارش مناابع در پای
توقف خراسانیان در اثر ناامنی متأثر از درگیری امرای بویهی عاراق در ساالهاای  410و
 411ه.ق .عده ای از بزرگان خراسان ابراز نارضایتی نمودناد و سالطان محماود را تهیایج
4
اردند نسبت به اعزام ااروان حج ،تمهیدات الزم را فراهم نماید.
در اواخر دوره محمود ،جبال و ری تصرف گردید و در اصفهان به ناام سالطان غزناه،
خطبه خوانده شد 5.با دقت در پاسخ سلطان مسعود ( 432-421ه.ق ).به فرستاده خلیفه به
نظر میرسد اه محمود در اعزام پسرش به جبال ،گشودن مسیر حج را بهانه نموده است.

6

شاید به خا ر همین فشارها بود اه فرستاده القائم بامر اهلل ( 467-422ه.ق ).خبر گشایش
مسیر حج را به سلطان غزنه رساند .بیهقی در این باره مینویسد:
 .1ابن اثیر ،تبریخ کبمل بزرگ اسالم و ایران ،ج  ،44ص .82
 .2ابن جوزی ،المنتظم فی تبریخ االمم و الملوک ،ج  ،81ص 829؛ ابان هییار ،البدایا و النابیا  ،ج ،84
ص  38ل .31
 .3ر.ک :صادقی« ،مسئله راه ض در مناسبا

وومت ای شرو ل غری ایران (از غزنویان تا صا ویه)»،

تبریخنبمه ایران بعد از اسالم ،ش  ،7ص .880 ،801
 .4ابن الجوزی ،المنتظم فی تبریخ االمم و الملوک ،ج  ،82ص 919؛ ابن اثیر ،تبریخ کبمل بزرگ اسالم و
ایران ،ج  ،44ص .293
 .5نویسنده ناشناس ،مجمل التواریخ و القصص ،ص 202؛ گردیزی ،زین االخببر ،ص .281
 .6بیهقی ،تبریخ بیاقی ،ج  ،4ص 229؛ سبوی ،طبقبت الشبفعیه الکبری ،ج  ،1ص .983
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جوابی رسید که خلیفه آلبویه را فرمان داد از دار خالفت اتا راح تب آبتاد
کردند و وضها راس کردند و مانعی نماندح اس .

1

غزنویان با تبلیغات خود تالش میاردند ،دیالماه را فاقاد تاوان الزم بارای برقاراری
امنیت راه حج معرفی انند .در دیدار فرستاده القائم با سلطان مسعود ( 432-421ه.ق ).در
سال  423ه.ق .سلطان غزنه خواستار تالش بیشاتر امارای آلبویاه در جهات حفاظات از
حجاج شد و در این باره گفت:
راح ب را گشادح کنند که مردم والی را فرمودح آمدح است اتا کتار تب
راس کنند ...و اگر در این باب جهدی نرود ،ما جد فرماییم.

2

مطالخ باال تا حدودی نشان از ناامنی عراق و ضعف امرای آلبویه دارند ااه بار روناد
حجگزاری خراسانیان تأثیر منفی داشته است.
 .2-3رقابت امیران شرق و غرب دنیای اسالم

اشمکش بر سر حرمین و استفاده سیاسی از حج به وسیله امیران شرق و غرب دنیای
اسالم را می توان یکی دیگر از موارد تأثیرگذار بر جریان حجگزاری باه شامار آورد .بارای
مثال در سال  267ه.ق .بین فرستادگان عمرولی با نیروهای احمد ابن ولون (270-254
ه.ق ).اه در پی اسخ برتری در مکه و مدینه بود 3بر سر نصاخ پارام در سامت راسات
منبر پیامبر

درگیری روی داد .بری در این باره مینویسد:
هرکتتدام دیتتوی دا ت ند کتته والیت از آن یتتار اوست  .مشتتیرها کشتتیدح
د...وابس گان هارون بن محمد ...یاران یمترو بتن ییتر را کمتر کردنتد و او
بهجایی که میخواس ایس اد.

4

 .1بیهقی ،تبریخ بیاقی ،ج  ،4ص .232
 .2همبن ،ص .229
 .3یعقوبی ،تبریخ یعقوبی ،ج  ،4ص .129
 .4طبری ،تبریخ طبری ،ج  ،81ص  3123ل .3303
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این رقابت ها در ادوار بعدی نیز وجود داشات .اقادامات عضادالدوله ( 372-338ه.ق).
در حرمین در مقاب فا میان ( 567-227ه.ق ).نشان از تداوم درگیریها دارد 1.باشای از
ناامنی حج ،مربوط به رقابت خلفای عباسی و فا می بود اه پس از تصرف مصر به توسعه
قلمرو خود در شام و حجاز پرداختند و حرمین شریفین را در دورههایی زیر سلطه درآوردند.
برای مثال در سالهای  363و  367ه.ق .و در زمان حضور ناصرخسرو در مکه ،حرمین در
تصرف فا میان بود 2.در انار این موارد ،گاه شورش و ناامنی در مکه و مدینه روی میداد.
اناناه ابوالفتوح حسن بن جعفر ،حاام مکه در سال  401ه.ق .شورش اارد و در نتیجاه
آن ،حج تعطی شد.

3

سکوت منابع ،امکان بررسی دقیق این وقایع و مشکالت آنها را میسر نمایساازد ،اماا
واضح است اه ااروان هایی مانند محم خراسانیان در این وقایع ،گرفتاار رناج ناخواساته
میشدند .درگیریها به صورت مستقیم سبخ از بین رفتن تأسیسات ماتلف مانند پا هاا،
آبشاورها و غفلت در نگهداری این تأسیسات میشاد 4و باه صاورت غیرمساتقیم ،رشاد
راهزنی را در پی داشت.
مشکالت حج گزاری در اشعار و ضربالمث ها بازتاب یافته اسات .در ادبیاات معاصار
ضرب المث هایی ،اون حاجی حاجی را به مکه بیند 5و حاجی حاجی مکه اه انایاهای از
دوری مسیر ،ول مدت و مشکالتی اه در راه حاجیان را تهدید مینمودند به اشام مای
خورد 6.سنایی غزنوی ( 522-452ه.ق ).ابیاتی در مدح فردی به نام احمد عاارف زرگار از
 .1ابن مسوویه ،تجبر االمم ،ج  ،3ص .218
 .2ابن جوزی ،المنتظم فی تبریخ االمم و الملوک ،ص  ،82ص 429؛ ابن اثیر ،تبریخ کبمل بزرگ اسالم و
ایران ،ج  ،48ص .801 ،13
 .3ابن الجوزی ،المنتظم فی تبریخ االمم و الملوک ،ج  ،81ص .71
 .4ابن مسوویه ،تجبر االمم ،ج  ،3ص .219
 .5د خدا ،امثبل وحکم ،ج  ،4ص .313
 .6درباره تأثیر ض بر ادبیا ر.ک :شجاعی ،حج در آیینه شعر فبرسی ،ص .29

911

تأثیر ناامنی بر روند حجگزاری خراسانیان...

اهالی بلخ دارد .این ابیات نشاندهنده موانعی هستند اه سبخ مایگردیاد فارد باا وجاود
تالش ،موفق به حضور به موقع در مراسم حج نگردد 1.در انین شرایطی ،راهی جز صبر تا
رسیدن موسم حج سال آینده یا بازگشت به و ن وجود نداشت.
با توجه به مطالخ باال و سالشمارهای موجود در آثار نویسندگانی ،مانند ابن اثیر و ابن
جوزی به نظر میرسد ،آرامش مسیرهای منتهی به مکه ،تابعی از قدرت عباسیان و بعادها
آل بویه بوده است .در ادوار ضعف عباسیان ،مانند عصر سلطه تراان و نیمه دوم حکومات
آلبویه ( 447-372ه.ق ).به دلی ااهش اقتدار حاامان در پی منازعات داخلی و نااتوانی
امیران در ایجاد امنیت و سراوب قبایلی اه در راهزنی و بستن مسیر نقش داشتند ،شااهد
تکرار ناامنیهایی هستیم اه تأثیری منفی بر روند حجگزاری داشتند.
 .3ناامنی متأثر از رقابتهای عقیدتی و ظهور گروههای تندرو

یکی دیگر از عوام ناامنی ،ایجاد تنشهای فرقهای و ظهور گروههای تندرو باود ااه در
گوشه و انار دنیای اسالم با اقدامات خود در دورههایی از تاریخ ،مشکالتی را پدید آوردند
اه در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد.
 .1-3درگیریهای فرقهای در بغداد

اختالفات مذهبی در سده سوم و اهارم هجری ،باشی از حواد عاراق باه ویاژه در
مراز خالفت عباسیان بود اه در مسیر ااروان حج خراسانیان قرار داشت ،ولی در ایران به
دلی همگرایی بیشتر ساانان آن ،تحت تأثیر عواما فرهنگای و ساابقه دیریناه تمادنی،
اندان فرصت ظهور نیافت .در دوره ضعف آلبویه ،بارها آشوبهای فرقهای در بغداد اتفاق
افتاد .برای مثال در سال  363ه.ق .بین حنابله و شیعیان محلاه اارد درگیاری روی داد
و در سال  362ه.ق .محله ارد به آتش اشیده شد.

3

 .1سنایی ،دیوان سنبیی غزنوی ،ص .909-904
 .2ابن الجوزی ،المنتظم فی تبریخ االمم و الملوک ،ج  ،14ص .222
 .3ثعالبی ،ثمبرالقلو فی المضبف و المنسو  ،ج  ،3ص .155
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این منازعات در اواخر دوره آل بویه از گسترش بیشتری برخوردار بودناد ،اناانااه در ساال
 424ه.ق .شیعیان ارد امکان رفت و آمد بدون سالح را در شهر نداشتند 1.به دلی سکوت منابع
نمیتوان به بررسی میزان تأثیر این درگیریها بر جریان حج گزاری پرداخت ،ولی به احتمال زیاد
با توجه به وضعیت آشفته شهر در این مواقع ،مشکالتی برای حجاج در این شهر ایجاد میشد.
حاامانی ،مانند عضدالدوله برای مقابله با تنشهای مذهبی ،فعالیتهایی انجاام دادناد
اه میتوانست در بغداد از میازان مشاکالت بکاهاد و زمیناه مناساختاری بارای انجاام
فعالیتهای ماتلف بهویاژه سافر حاج فاراهم نمایاد 2اماا درگیاری و ضاعف جانشاینان
عضدالدوله ،امکان مقابله با گروههای ماتلف بهویژه گروههای فرقهای را محدود ارد.
 .2-3ناامنی متأثر از فعالیت قرامطه

3

پذیرش اخبار موجود در آثار اواخر سده دوم و سوم هجری اه آرای مسااعدی دربااره
قرامطه به عنوان جریان ماالف خالفت عباسی ندارند ،نشان میدهاد اقادامات ایشاان در
اواخر سده سوم و اوای سده اهارم هجری ،مشکالت فراوانی برای حجاج ایجاد ارده بود.
در این دوران ،قرامطه به رهبری زارویه (د 224 .ه.ق ).در شام و ابو ااهر جناابی (-310
 332ه.ق ).در احساء و بحرین به فعالیتهای گستردهای پرداختند .آنان جلوی بسایاری از
ااروانهای حج را میگرفتند و افزون بر غارت اموال ،عده زیادی را به قت میرساندند.
برای نمونه در محرم  224ه.ق .زارویه به قافله در حال بازگشت خراسان حمله ارد و
همراه با قت و غارت ،عدهای از زنان را به اسارت برد 4.این امر سبخ توقف قافلههای حج
 .1ابن جوزی ،المنتظم فی تبریخ االمم و الملوک ،ج  ،15ص .236 ، 325 ، 320 ، 311
 .2ابن مسوویه ،تجبر االمم ،ج  ،3ص .218
 . 3جهت اطالع بیشتر از فعالیت قرامطه در مناطق مختلف جهان اسالم ،ر.ک :زهاار ،الجابم فای اخبابر
القرامطه فی االحسبء ،الشبم ،العراق ،الیمن.
 .4مسعودی ،مروج الذهب ،ج  ،4ص 370؛ طبری ،تبریخ طبری ،ج  ،81ص 3733-3739؛ ابان اثیار،
تبریخ کبمل بزرگ اسالم و ایران ،ج  ،83ص .33-31

911

تأثیر ناامنی بر روند حجگزاری خراسانیان...

شد و به فرمان مکتفی ( 225-282ه.ق ).پاس از ساراوب قرامطاه ،سار زارویاه را باه
خراسان فرستادند تا مردم را ترغیخ به سفر حاج انناد 1.در ساه دهاه اول ساده اهاارم
هجری ،حمالت قرامطه به رهبری ابو اهر پسر ابوساعید جناابی ( 301-286ه.ق ).اداماه
یافت .در سالهای  311و  312ه.ق .قرامطه ااروان حجاج را غاارت اردناد ،زناان را باه
اسارت بردند و عدهای را به قت رساندند 2.میزان خسارت و تعداد اشتهشادگان مشاا
نیست ،اما ناامنی متأثر از اقدامات ایشان سبخ تعطیلی حج از مسیر عراق شد ااه حجااج
3
خراسانی از آن مسیر ،راهی مکه میشدند.
با توجه به ا العات منابع به نظر میرسد ،اوج این حماالت در ساال  316ه.ق .روی
داده است .در این سال ،ابوسعید برخالف گذشته به صورت مستقیم به مراسم حج در مکه
یورش برد و همراه با قت و غارت ،حجراألسود را به هجر 4فرستاد .این اقادام ،ماوجی از
وحشت را در حجاز و مسیرهای حج ایجاد ارد 5.افزون بر آن ،ضعف دساتگاه خالفات در
ایجاد امنیت الزم برای حجاج حرمین آشکارتر شد .نتیجه مستقیم این رویداد ،تعطیلی سفر
حج در سال آینده بود 6.البته در موارد معدودی ،قرامطه با گرفتن باج و یا وسا ت عدهای،
مانند بزرگان علویان از اشتار حجاج خودداری میاردند 7.برای مثاال در ساال  334ه.ق.
حجاج بدون مزاحمت به مکه رسیدند.

8

 .1همبن ،ص .31
 .2ابن مسوویه ،تجبر االمم ،ج  ،1ص 812؛ نویسنده ناشناس ،مجمل التواریخ و القصص ،ص .974
 .3طبری ،تبریخ طبری ،ج  ،83ص 3302؛ ابن مسوویه ،تجبر االمم ،ج  ،1ص 489 -484؛ ابن اثیر،
تبریخ کبمل بزرگ اسالم و ایران ،ج  ،83ص .839
 .4در مورد این لاژه ،منابع جغرافیا نگاری توافق ندارند .برخی آن را بحرین ل قصابه آن را ا سااء میدانناد
(مقدسی ،احسن التقبسیم فی معرف االقبلیم ،ج  ،1ص .)104
 .5طبری ،تبریخ طبری ،ج  ،16ص 6122-6121؛ ابن عربی ،محبضرة االبرار و مسبمرة االخیبر ،ج  ،1ص .44
 .6مسعودی ،مروج الذهب ،ج  ،2ص .221
 .2همبن ،ص 512؛ ابن مسوویه ،تجبر االمم ،ج  ،5ص .435
 .4ابن الجوزی ،المنتظم فی تبریخ االمم و الملوک ،ج  ،14ص .104
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به هر حال با قدرتیابی آلبویه و با اقدامات تعدادی از حاامان این سلساله ،حماالت
قرامطه بهمرور ااهش یافت ،اما از معدود اخبار موجود میتوان نتیجه گرفت ااه حماالت
قرامطه به راخ خراسان در ادوار بعدی تداوم یافته است 1.تعقیخ قرامطه به وسیله سلطان
محمود غزنوی در منا ق شرقی و بعدها جبال روی داد ولی به نظار مایرساد از قادرت
ایشان در منا ق زیر سلطه غزنویان ااسته شده بود 2.عنصری بلای درباره برخورد سلطان
غزنه با قرامطه میسراید:
فرو س ردی از دین نشان بدی را

زکعبه هم رقم قرمطی فرو س ردی.

3

 .3-3ضعف حاکمان و گسترش راهزنی

رواج راهزنی به دالیا ماتلاف و نااتوانی حااماان در ساراوب آنهاا ،مؤلفاههاایی
تأثیرگذار بر روند حج گزاری خراسانیان به شمار میروند .به گفته بری ،گاهی اسانی اه
از دست گروه هایی ،مانند قرمطیان جان باه در مایبردناد باه دسات بادویان و راهزناان
میافتادند و هراه نهان ارده بودند به غارت میرفت و حتی عدهای از مشاکالت بعادی،
مانند تشنگی و گرسنگی جان میباختند 4.خطر راهزنان در برخی دورهها ،اناان گساترده
5
بود اه در منابع ادبی و نوشتههای نز تأثیر نهاد.
با توجه به مسیری والنی اه قافله های ماوراءالنهر و خراسان در داخ فالت ایران و
خارج از آن میپیمودند ،با خطرات بیشتری روبهرو میشدند .بر اساس اخبار منابع در برخی
منا ق خراسان ،مانند سرخس و وس و همانین در جبال بهویاژه در ری ،راهزنای روی
میداد 6.به همین دلی  ،گاهی مسافران به اجبار مسیرهای امنتر را در پیش میگرفتند.
 .1ذ بی ،دول االسالم ،ج  ،4ص .13
 .2بیهقی ،تبریخ بیاقی ،ج  ،1ص .230
 .3عنصری ،دیوان عنصری بلخی ،ص .907
 .4طبری ،تبریخ طبری ،ج  ،83ص .3301
 .5ابن جوزی ،اخببر الظراف و المتمبجنین ،ص .884
 .6مقدسی ،احسن التقبسیم فی معرف اقبلیم ،ج  ،4ص  213ل  237ل 119؛ ق ا
ساهن در اشیه جنوبی ل جنوی غربی هویر مرهزی ایران بودهاند (همبن ،ص .)787

یاا ق از از طوایاف

911

تأثیر ناامنی بر روند حجگزاری خراسانیان...

با توجه به ایناه جبال بهویژه ری در مسیر اصلی شااهراه شارق و غارب واقاع باود
آشفتگی آن ،مشکالت بیشتری را برای قافلهها ایجاد میارد .در سایر منا ق فالت ایران
مانند ارمان ،قُف ها در ناامنی راههاا تأثیرگاذار بودناد 1.در مناا ق غربای ،حسانویه از
ااروانها باجگیری میارد 2.با توجه به ا العات منابع میتوان ظهاور پدیاده راهزنای را
تابعی از قدرت حکومتها به شمار آورد .در ایاام منازعاات و دوره ضاعف حااماان خطار
راهزنان افزایش می یافت ،ولی در ادوار همراه با آرامش و در حضور امیاران نیرومناد ااه
اقداماتی جهت ایجاد امنیت انجام میدادند ،خطرات ااهش مییافت.

3

حجاج در مسیرهای خارج از فالت ایران به ویژه در عراق و مسیر حجاز باا مشاکالت
بسیار بیشتری در ارتباط با قبای عربی اه به اپاول و راهزنی میپرداختند ،روبهرو بودناد
اه این مسئله بی ارتباط با ضعف دستگاه خالفت عباسی و آشفتگی اوضاع نبود .در مناابع
ادوار ماتلف ،به ویژه در سالشمارهای ابن جوزی و ابن اثیر ،بارها راهزنی گازارش شاده
است .قبیله عرب خفاجه 4یکی از قبایلی است اه بارهاا در موضاوع راهزنای و باه ویاژه
راهزنی در مسیر حج از آنان یاد شده است .آنان در منا ق بین بغداد و بصره ساان بودناد
و از روشهایی ،مانند خشکاندن آب ااهها برای تسلیم شدن ااروانیان سود میبردند و به
قت و غارت اموال میپرداختند.

5

 .1همبن ،ص.781
 .2ابن اثیر ،تبریخ کبمل بزرگ اسالم و ایران ،ج  ،48ص 81؛ یوی از وام سلساله محلای بنای سانویه
در غری ایران.
 .3الرلزرالری ،ذیل کتب تجبر االمم ،ص 17؛ مقدسی ،احسان التقبسایم فای معرفا االقابلیم ،ج ،4
ص .781
 .4آ خلی ه در هتای خود ،سیر تاریخی مال خ اجه ل ناامنی راه ا را بررسی هرده اسات (آ خلی اه،
امراء الکوفه و حکبمهب ،ص .)793-701
 .5طبری ،تبریخ طبری ،ج  ،81ص 3130؛ ابن الجاوزی ،المناتظم فای تابریخ االمام و الملاوک ،ج ،81
ص 38-30؛ ابن اثیر ،تبریخ کبمل بزرگ اسالم و ایران ،ج  ،48ص .929
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انجام انین اارهایی ،صدمات بیشتری در پی داشت و به تأسیسات آبرسانی خساراتی
جدی وارد میارد .در منابع به خطرات فعالیت ایشان در سالهای  402و  403ه.ق .اشاره
شده است 1.امیران آل بویه ،بارها به تنبیه خفاجه اقدام اردند ،ولی شارارت ایشاان تاداوم
یافت .ادامه راهزنی این قبیله در سال  426ه.ق .سبخ توقاف اعازام اااروان حاج عاراق
گردید .با توجه به ایناه خراسانیان همراه ااروان یاد شده از این مسیر راهی حج میشدند
بهاحتمال قریخ به یقین ،این امر سبخ مشکالت فراوانی برای ایشاان شاده باود و مادت
بیشتری از وقت حجاج در بالتکلیفی سپری میشد.

2

قبیله ی در شمار قبایلی بود اه گاهی به غارت ااروانهای حاج اقادام مایاردناد.
صالح بن مدرک ائی در سال  285ه.ق .با غارت ااروان حج ،عدهای را به قتا رسااند.

3

حمالت ایشان در سالهای آینده تداوم یافت .اناانااه در ساال  372ه.ق .باه تعطیلای
ااروان حج عراق انجامید .گاهی حمالت آنها سبخ تأخیر میشد و حجاج به موقع در مکه
حضور نمییافتند 4.در سالهای  323و  322ه.ق .ایشاان جلاو اااروان حاج را گرفتناد و
مبالغی دریافت اردند 5.در مواردی رؤسای قبای از گرفتن باج و غارت به دالی نامعلومی
خودداری میاردند 6.با این وجود ،راهزنیها در ساده پانجم و ششام هجاری هاماناان
تداوم یافت.

7

 .1همبن ،ج  ،88ص .200-929
 .2همبن ،ج  ،44ص .819
 .3مسعودی ،مروج الذهب ،ج  ،2ص 655؛ طبری ،تبریخ طبری ،ج  ،15ص .6612
 .4ابن الجوزی ،المنتظم فی تبریخ االمم و الملوک ،ج  ،15ص .332 ،210 ،222
 .5همبن ،ص .64-62
.6ابن هییر ،البدای و النابی  ،ج  ،11ص .343
 .2ابن جبیر ،سفرنبمه ابن جبیر ،ص 251؛ ابان الجاوزی ،المناتظم فای تابریخ االمام و الملاوک ،ج ،15
ص .101 ،20
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تأثیر ناامنی بر روند حجگزاری خراسانیان...

قبیله بنی سلیم در سال  355ه.ق .به راهزنی و بستن مسیر ااروان حج اقدام اردناد.

1

یکی دیگر از این قبای  ،بنای هاالل باود ااه در ساال  361یاا  363ه.ق .باه ایان ااار
پرداختند 2.همانین ،بنی شیبان از قبایلی بود اه بارها در اپاول ااروانها شرات داشتند.

3

در انین شرایطی ،گاهی حجاج به دلی خستگی و مشکالتی اه در مسیر باا آن روباهرو
میشدند از پذیرش دستور تغییر مسیر خودداری میاردند .نتیجاه ایان ااار ،عادم یااری
نیروهای حکومت و غارت ااروانها بود 4اه افزون بر غاارت اماوال و اهارپایاان ،رباوده
شدن زنان و اوداان بارها گزارششده است.

5

در پی این حمالت ،حجاج اارهای جز بازگشت و یا ادامه مسایر نداشاتند ااه هار دو
گزینه با مشکالت و ساتیهایی همراه بود .با این حال ،رسیدن به موقع ااروان و شرات
در مراسم حج به عنوان مهمترین دغدغه حجاج ،همیشه میسر نمیشد 6و بارها سفر حج از
خراسان و عراق به سبخ راهزنی قبای عرب بهویژه در سه دهه اول قرن پانجم هجاری
تعطی شد.

7

در برخی ایام ،حمالت قبای در حجاز و حتی در مکه و مدینه روی میداد .تعادادی از
قبای ساان حجاز ،راه ااروانیان را سد مینمودند و به بهاناههاای ماتلاف ،وجاوهی باه
عنوان حق راه از ایشان اخذ میاردند 8.همانین ،گاهی بین قبای ماتلف و حتی ساانان
 .1همبن ،ج  ،14ص .124
 .2همبن ،ص .210
 .3ابن مسوویه ،تجبر االمم ،ج  ،6ص .421 ،420
 .4ابن اثیر ،تبریخ کبمل بزرگ اسالم و ایران ،ج  ،11ص .62 ،66
 .5همبن ،ص .141
 .6همبن ،ج  ،21ص .60
 .2همبن ،ج  ،22ص 132؛ ابن الجوزی ،المنتظم فی تبریخ االمم و الملوک ،ج  ،15ص .221
 .4ناصرخسرل ،سفرنبمه نبصرخسرو ،ص .801
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حرمین ،درگیریهایی روی میداد و مشکالتی برای حجاج پدید میآورد 1.این ساتیها با
انجام حج به پایان نمیرسید و در مسیر بازگشت ،دشواریهای مسیر رفت به ویژه حمالت
اعراب تکرار میشد.

2

برخی امیران بارای ایجااد امنیات در مسایر عاراق و حجااز و ساراوب اعرابای ااه
ااروان های تجاری و حج را مورد تعرض قرار میدادند ،اقداماتی انجام دادند .برای مثاال،
عضدالدوله به سراوب دو قبیله بنی عقی و بنی شیبان پرداخت اه بارها مشکالتی برای
حجاج ایجاد ارده بودند.

3

همانین ،در انار تنبیه ،تطمیع رؤسای قبای باهعناوان سیاساتی تأثیرگاذار از ساوی
برخی امیران و حاامان پیگیری میشد .بدر بن حسنویه در ساال  385ه.ق .باا پرداخات
هفتصد هزار دینار ،قراردادی با اصیفر منتفقی جهت حفظ امنیت و عدم تعرض به ااروان
حج بست اه تا سال  403ه.ق .تداوم یافت و سبخ افزایش منزلت وی گردید 4.این راهکار
از سوی برخی حاامان منا ق شرقی ،مانند غزنویان مورد استفاده قرار گرفت و با پرداخت
مبالغی ،امنیت ااروانهای خراسان را تأمین اردند.
برای مثال ،پس از سال  411ه.ق .اه ااروان حج خراسانیان برای مدتی تعطی شاده
بود ،سلطان محمود غزنوی مبلغ سی هزار دینار برای پرداخت به اعاراب ،در اختیاار ابای
محمد ناصی قاضی القضات قرار داد .اعراب منطقه فید ،حاضر به پذیرش مبلغ پیشانهادی
نشدند و اگر رئیس ایشان در ابتدای درگیری اشته نمیشد ،شاید ااروان خراسان را غارت
میاردند 5.با این حال در برخای مواقاع ،رؤساای قبایا باا دریافات مبلغای ،حراسات از
 .1یعقوبی ،همبن ،ج  ،4ص .124
 .2طبری ،تبریخ طبری ،ج  ،83ص .3301
 .3ابن مسوویه ،تجبر االمم ،ج  ،3ص 270؛ الرلزرالری ،همبن ،ص .17 ،12
 .4ابن هییار ،البدایا و النابیا  ،ج  ،88ص 207؛ ابان اثیار ،تابریخ کبمال بازرگ اساالم و ایاران ،ج ،48
ص .417
 .5ابن اثیر ،تبریخ کبمل بزرگ اسالم و ایران ،ج  ،44ص .22-29
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تأثیر ناامنی بر روند حجگزاری خراسانیان...

ااروانها را عهدهدار میشدند .در سال  382ه.ق .رئیس قبیله بنیتغلخ با دریافت وجوهی
به این امر پرداخت ،ولی در سال بعد به بهانه تقلبی بودن سکهها ،جلوی حجااج عاراق را
گرفت اه خراسانیان هم در این ااروان بودند و موفق به انجام حج نشدند.

1

وجود انین مشکالتی سبخ شد در منابع فقهی و احکام مربوط به حج ،باشای را باه
وظایف و حدود اختیارات امیر الحاج و لزوم مقابلاه باا خطار راهزناان و دزدان و رفاع آن
اختصاص دهند 2.در منابع در این باره آمده است:
اگر کسی بخواهد مانع راهشان ود ،او را دور کند و اگر کسی بخواهتد راح
ب بر ایشان ببندد او را از ایشان براند ،چه به جنگ اگر در اوانش با تد و چته
به بخشش آنچه اجیان برای دفع این مانع در اخ یارش گذارند.

3

انااین احکااامی نشاااندهنااده گسااتردگی راهزناای در ایاان دوره اساات اااه فقهااا را
وادار می ارد جهت حفظ جان ااروانیان ،حتی دادن باج باه راهزناان را در زماان سااتی
جایز شمارند.
 .4سایر مؤلفههای تأثیرگذار
 .1-4مشکالت متأثر از تغییر مسیر

مسیر حجاج خراسان به عراق و بغداد با اندای تغییر ،به ور معمول راههای دوره باساتان
بود 4.در اتاب بقات الشافعیه ،بارها به علمای خراسان بزرگ و شرق اه از مسیر عراق و
بغداد راهی حجاز میشدند ،اشاره شده است 5.همانین در دیوان شریف رضی (د 406 .ق).
 .1ابن هییر ،البدای و النابی  ،ج  ،88ص .913 – 911
 .2ابی یعلی ،االحکبم السلطبنیه ،ص 801-882؛ مالردی ،آیین حکمرانی ،ص 443
 .3همبن؛ ابی یعلی ،االحکبم السلطبنیه ،ص .13-17
 .4ابن ف الن ،سفرنبمه ابن فضالن ،ص .33-38
 .5سبوی ،طبقبت الشبفعی الکبری ،ج  ،2ص 813؛ ج  ،1ص .881
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درباره حضور خراسانیان در بغداد برای عزیمت به حجاز ،سان به میاان آماده اسات 1.در
داخ ایران ،بیشترین رفت و آمد در اند مسیر فرعی و در عراق از دو مسیر اوفه و بصره
به سمت حجاز انجام میشد .بیشتر ااروان های حج برای رسیدن به مکه از این دو مسیر،
به ویژه مسیر اوفه استفاده مینمودند.
یکی از پیآمدهای ناامنی ،تغییر مسیر ااروانهای حج و استفاده از راههای غیرمعمول
بود .در شرایط بحرانی ،مسیر شام و در موارد نادری ،مسیر دریایی مهمترین گزینه به شمار
میرفت .با بررسی منابع میتوان نمونه هایی از تغییر مسیر را مشاهده ارد .این امر ،بیشتر
در زمان ظهور قرامطه و پیدایش ناامنیها در مسیرهای جناوبی عاراق باه سامت حجااز
رویداده است 2.در موارد بسیار نادری ،بنادر جنوبی مانند سیراف و هرمز به عناوان نقطاه
شروع سفر دریایی به حجاز انتااب میشادند .بارای مثاال در ساال  412ه.ق .باه دلیا
نابودی محصوالت اشاورزی عراق ،حجاج خراسانی از راه ارمان و مسیر دریایی به جاده
عزیمت اردند.

3

مسیرهای دشوار دیگر به ندرت مورد استفاده قرار میگرفت اه گااه از سارزمینهاای
غیرمسلمانان مانند ارمنستان ،خالط و آنی مایگذشات و مشاکالت بیشاتری باه هماراه
داشت 4.همانین ،گاه به دلی خطر غارت بادیهنشینان با ااروان شام همسفر میشدند اه
موجخ دوری مسیر میگردید 5.برای نمونه در سال  440ه.ق ،مردم خراسان از راه شاام و
 .1شریف الرضی ،دیوان الشریف الرضی ،ج  ،4ص .93
 .2ابن الجوزی ،المنتظم فی تبریخ االمم و الملوک ،ج  ،89ص 413؛ ناصرخسرل ،سفرنبمه نبصرخسارو،
ص .803
 .3ابن اثیر ،تبریخ کبمل بزرگ اسالم و ایران ،ج  ،44ص .12
 .4همبن ،ص .811
 .5ابن الجوزی ،المنتظم فی تبریخ االمم و الملوک ،ج  ،81ص 813؛ ابن قالنسای ،ذیال تابریخ دمشا ،
ص .841

911

تأثیر ناامنی بر روند حجگزاری خراسانیان...

مصر و با اشتی به مدینه رسیدند و پس از پایان مراسام حاج ،از راه شاام بازگشاتند 1.باا
بررسی اخبار موجود به نظر میرسد اه مشکالت و دشواری این مسیرها ،بسایار بیشاتر از
آن بوده است اه در منابع منعکس شده است .عدم وجود آبادی در مسیرهای غیر متعارف،
خطر گرسنگی و بی آبی را تشادید ماینماود .در اناین مسایرهایی ،تاأمین امنیات ااار
دشوارتری بود و در صورت غارت ،مشکالت بیشتری را پدید میآورد.
 .2-4افزایش عوارض

اناناه اشاره شد از سده سوم به تدریج ،سلسله هایی در شرق و غرب دنیاای اساالم
سر برآوردند اه حجاج ماوراءالنهر و خراسان بزرگ ،مجبور به عبور از قلمرو ایشان بودناد.
ساانان منا ق شرقی و خراسان زیر سلطه سامانیان یا غزنویان مجباور بودناد باشای از
مسیر را در قلمرو آلبویه و حتی فا میان ( 567-227ه.ق ).ی نمایند و در برخی دورهها
مجبور به پرداخت عوارض میشدند .وجود برخی اخبار درباره عوارض غیرضروری ،نشاان
دهنده آن است اه عالوه بر مسیرها ،گاهی در مکه هم عوارضی دریافت میشد.
برای مثال در دوره مقتدر ( 320-225ه.ق ).و مستنجد ( 566-555ه.ق ).بااج راهداری
لغو شد ،2اما گاهی مأموران دولتای و راه داران باه شاک بسایار زشاتی متعارض حجااج
میشدند و به تفتیش اثا آنها میپرداختند 3.انین اعمالی سبخ میشد برخی امیران مانند
عضد الدوله ،اقداماتی برای جلاوگیری از زورگاویی ماأموران انجاام دهناد و مالیاات را از
ااروانهای حج بردارند 4.البته به نظر میرسد این اقدامات با وضاعیت ماالی حکوماتهاا
ارتباط تنگاتنگی داشته است و در مواردی اه وضعیت مالی ایشاان آشافته باود ،عاوارض
برقرار میشد.
 .1ناصرخسرل ،سفرنبمه نبصرخسرو ،ص .803
 .2ابن اثیر ،تبریخ کبمل بزرگ اسالم و ایران ،ج  ،83ص 842-849؛ ج  ،47ص .72
 .3ابن جبیر ،سفرنبمه ابن جبیر ،ص .33
 .4ابن مسوویه ،تجبر االمم ،ج  ،3ص .218
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در دوره استیالی فا میان بر حجاز ،مُکوس یا هاللیّ اه از مالیاتهای رایج در مصار
بود از قافلههای حج دریافت میشد اه نوعی ستم به شمار میرفت 1.اخباری مبنی بر اخذ
این نوع از مالیات در حرمین در دوره معتضد ( 282-272ه.ق ).وجود دارد 2.دریافات ایان
مبالغ ،اندان مانعی برای حضور حجاج در مکه ایجاد نمیارد و بیشتر مسافران از ثروت و
مکنت برخوردار بودند .با این حال ،این امر برای افرادی اه در مسیر غارت میشدند و خود
را به مکه میرساندند ،خالی از اشکال نبود.
 .3-4بالیای طبیعی

بالیای بیعی را می توان از مصادیق ناامنی به شامار آورد ااه بار زنادگی انساانهاا
اثرگذار بوده است .بالیای بیعی مانند قحطی ،سی  ،سرمای شدید و شیوع بیماریهاای
مسری سبخ توقف حج میشد .در البه الی منابع تاریای به بالیایی ااه گااه در ارتبااط
با حج بودهاند ،اشاره شده است .در برخی موارد ،مانناد ساال  448ه.ق .ایان بالیاا شاک
گسترده و فراگیر داشته است و گاه محدود به یک ناحیه بوده اسات 3.در ساال  401ه.ق.
قحطی بزرگی در خراسان به ویاژه در نیشاابور روی داد ،در بااره ایان قحطای در مناابع
آمده است:
دندانهای در صف از اف رق باطن زرد د و دهتنهتای ختوش بتوی از
ااب عله گرسنگی دود خلوف به آسمان رستانید و جتانهتا از و شت منتازل
اجسام روی به مرکت خت ویش نهتاد و دانته گنتدم بته قیمت از دانته مرواریتد
درگذ

 ...و ه اران نفر جان خود را از دس دادند.
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 .1قلقشندی ،صبح االعشی فی صنبع االنشبء ،ج  ،9ص 198؛ مقریزی ،المواعظ و االعتببر بذکر الخطا
و اآلثبر المعروف ببلخط المقریزیه ،ج  ،8ص .837-832
 .2ابن عربی ،محبضراةاالبرار و مسبمرة االخیبر ،ج  ،1ص .19
 .3ابن جوزی ،المنتظم فی تبریخ االمم و الملوک ،ج  ،83ص .1
 .4جرفادقانی ،تبریخ یمینی ،ص .981-982
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هم انین در نواحی جبال و دیلم اه مسیر شرق به غرب باود ،بارهاا از وقاوع قحطای
سان رفته است 1.پی آمد قحطی ،گرانی شدیدی بود اه یک من سبوس را باه دانگای زر
می خریدند 2.گاهی قحطی در عاراق ااه مسایر اااروانهاای شارق از آن مایگذشات،
روی میداد .در سالهای  402و  418ه.ق .بر اثر تگرگ ،غالت عراق نابود شدند و ایزی
از آنها باقی نماند 3.گاهی سرما محصوالت را به تباهی مایاشااند .در ساالهاای  417و
 412ه.ق .محصوالت اشاورزی ،مانند خرما در عراق به سبخ سرما معدوم شدند و این امر
موجخ توقف حج گردید.

4

امبود بارش ،خشک سالی و آفاتی مانند هجوم ملخ سبخ اختالل در تولید میشادند و
در نتیجه ،قحطی و ناامنی بر روند حج تأثیر منفی مینهاد .امبود آ وقه در مسایرها ،گااه
انان شدید بود اه به گفته بری در ساال  312ه.ق .حجااج نزدیاک باود ،هامدیگار را
باورند 5.قحطی بین سالهای  323تا  331ه.ق .در بغداد ،همراه با شایوع بیمااری باود.

6

همانین ،وقوع قحطی در حجاز اه بهصورت بیعی فاقد اشاورزی بود ،گزارششده است
اه به احتمال زیاد بر روند حجگزاری تأثیر منفی داشته است.
خشکسالی و امبود آب در مسیر یا آسیخ به تأسیسات آبرسانی یکی از مهامتارین
مشکالت ااروانهای حج در بیشتر مقا ع تاریای بهویژه در فالت ایران و حجاز به شمار
میرفت و گاهی سبخ مرگ عدهی زیادی میشد .در انار آن خشکسالی و امآبی سبخ
افزایش قیمت آب آشامیدنی میگردید 7.با آناه اقداماتی جهت احدا اشمه ،حفر ااه و
 .1همبن ،ص 441؛ مقدسی ،احسن التقبسیم فی معرف االقبلیم ،ج  ،4ص .979
 .2ابن اس ندیار ،تبریخ طبرستبن ،ص 1؛ ابن اثیر ،تبریخ کبمل بزرگ اسالم و ایران ،ج  ،44ص .897
 .3ابن اثیر ،تبریخ کبمل بزرگ اسالم و ایران ،ج  ،44ص .70
.4همبن ،ص.12 ،77 ، 70
 .5طبری ،تبریخ طبری ،ج  ،83ص .3329
 .6دلری ،بغداد ،ص .47
 .2ابن الجوزی ،المنتظم فی تبریخ االمم و الملوک ،ج  ،81ص .11
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آبشاور اارپایان به وسیله برخی ،مانند عضد الدوله انجام میشد ،ولای مشاک اامآبای
پیوسته وجود داشته است 1.گاهی مشک امآبی در نتیجه عوام غیر بیعی روی میداد.
برای مثال ،درگیری های حاامان و آشاوبهاا سابخ غفلات از نگهاداری تأسیساات
آبرسانی میشد .در برخی مواقع ،حاامان یا قبای مسایر اقادام باه تاریاخ تأسیساات
آبرسانی میاردند .برای مثال در سال  268ه.ق .حاام جده آب مح را فاسد نمود و در
سال  223ه.ق .قرامطه آب را با انداختن مردار آلوده اردند و برخی ااهها را پار نمودناد.

2

همانین ،گاهی قبای عرب جهت ایجاد مشک برای ااروانها و وادار نمودن ایشاان باه
تسلیم و واگذاری اموال ،منابع آب را از بین میبردند .در سال  357ه.ق .بسیاری از حجاج
خراسانی به علت بیآبی و تشنگی جان باختند.

3

مشک بی آبی انان اهمیت داشت اه در منابع ادبی این دوره اثر نهاد .ماء ریاق
الحج به عنوان ماده ای حیاتی اه آن را می نوشند و زبان به بدگویی میگشایند و هار
ایز نکوهیده را به آب مسیر حج تشبیه اردن در برخی اشعار مشاهده میشود 4.پیآمد
این امر به صورت مستقیم ،ایجاد مشکالتی برای حجاج و به صورت غیرمستقیم ،رشد
و شیوع بیماری های مسری ،مانند وبا در برخی منا ق باوده اسات 5.باه خاا ر ایان
مشااکالت و اهمیاات تااأمین آب ،فقهااا باشاای از وظااایف امیرالحاااج را تهیااه آب
میدانستند.
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 .1ابن مسوویه ،تجبر االمم ،ج  ،3ص .218
 .2ابن اثیر ،تبریخ کبمل بزرگ اسالم و ایران ،ج  ،81ص 482؛ ج  ،83ص .33 ، 30
 .3ابن الجوزی ،المنتظم فی تبریخ االمم و الملوک ،ج  ،82ص .813
 .4ثعالبی ،ثمبرالقلو فی المضبف و المنسو  ،ص 214؛ ابن مسوویه ،تجبر االمم ،ج  ،3ص .273
 .5مقدسی ،احسن التقبسیم فی معرف االقبلیم ،ج  ،4ص 979؛ ابن الجوزی ،المنتظم فی تابریخ االمام و
الملوک ،ج  ،81ص .243 ،901
 .6مالردی ،آیین حکمرانی ،ص .443
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سی و غیان برخی رودها از دیگر عوام منفی تأثیرگذار بر حرات ااروانهای حاج
به شمار میرود اه وقوع آن در سالهای ماتلف گازارش شاده اسات .سای عاالوه بار
نابودی محصوالت اشاورزی ،پ ها و بندها را تاریخ مایاارد و باه راههاا آسایخ وارد
مینمود 1.این امر ،افزون بر اندی حرات و تغییر مسیر ،تعطیلی حج از مسیر عاراق را در
پی داشت اه محم خراسانیان از آن استفاده میاردند .در سال  401ه.ق .آب دجله بااال
آمد و موجخ آسیخ به زمینهای اشاورزی و آبگرفتگای برخای مناا ق شاد 2.سای و
بی توجهی برخی حاامان ،نسبت به تعمیر و نگهداری تأسیساتی ،مانناد پا هاا در برخای
دورهها بر روند اعزام ااروانها تأثیر منفی داشته است 3.همانین ،سی در مکاه و مدیناه
روی میداد و ناصرخسرو از سیلی در مح جحفه گزارش میدهد اه سبخ مرگ عادهای
گردید.
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 .5نتیجه

امنیت در جریان حجگزاری مسلمانان شرق عالم اسالم باهویاژه خراساان بازرگ ،نقشای
اساسی ایفا میارد و بر هم خوردن آن ،مشکالتی را به همراه داشت .در میان مؤلفههاای
متعدد مؤثر بر ایجاد ناامنی ،درگیری داخلی مدعیان قدرت و درگیاری حااماان و ضاعف
متأثر از آن ،نقشی عمده و محوری داشت و سایر عوام تحت تأثیر آن ،شک میگرفتند.
رقابت امیران شرق بر سر گسترش قلمرو در انار رقابت جهت رسیدن به قدرت ،دورهای از
 .1ابن مسوویه ،تجبر االمم ،ج  ،3ص .219
 .2ابن اثیر ،تبریخ کبمل بزرگ اسالم و ایران ،ج  ،48ص .492.491
 .3ابن مسوویه ،تجبر االمم ،ج  ،3ص .219
 .4ناصرخسرل ،سفرنبمه نبصرخسرو ،ص .802
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جنگ ،شورش و درنتیجه ناامنی را در پی داشت .اشتغال امیران به جناگهاای داخلای و
خارجی ،امکان احدا و رسیدگی به تأسیسات بین راهی را محدود میارد.
از سوی دیگر ،درگیریهای فرقه ای در بغداد در انار ظهور گاروههاای تنادرو ،مانناد
قرامطه سبخ ناامنی راههای منتهی به حرمین میشد بر مشکالت میافزود .افزون بر آن،
گسترش راهزنی بهویژه از سوی قبای منطقه باهعناوان سانتی ریشاهدار در ادوار ضاعف
امیران عراق ،شیوع بسیاری یافت اه این روند با ناامنی متأثر از بالیای بیعی در برخای
دورهها تشدید میشد و سبخ تعطیلی راخ الاراسان میگردید.
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 .24موسوی مقدم ،مهناز؛ ناظمیاان فارد ،علای؛ سارافرازی ،عبااس« ،امارای ساادا

اض در دلره

بویهیان» ،پژوهشنبمه حج و زیبرت ،8933،شماره هارم.
 .29ناصرخسرل ،ابو معین ارل قبادیانی بلخی ،سفرنبمه نبصرخسرو ،تصحی محمد دبیر سایاقی،
اپ هارم ،تهران :زلار.8970،
 .22نرشخی ،ابی بور محمد ،تبریخ بخبرا ،مدرس رضوی ،تهران :توس.8939 ،
 .21نویسنده ناشناس ،مجمل التواریخ و القصص ،تصحی ملکالشعرای بهار ل بهجات رم اانی،
تهران :هالله خالر ،بیتا.
 .23یعقوبی ،ا مد بن ابی یعقوی ،تبریخ یعقوبی ،ترجمه محمدابرا یم آیتی ،ااپ اتم ،تهاران:
علمی ل فر نگی.8972 ،

