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 پژوهشی تاريخ اسالم –فصلنامه علمی 

 اول، شماره پانزدهمسال 

  75، شماره مسلسل 3131 بهار

 

 

 هاوموانعبرگزاريحجازسويايرانوعثمانيزمينه

دردورهصفويه

 

 3/2/23تاریخ تأیید:   22/7/22 تاریخ دریافت:

 دکتر حسن زندیه         

 معصومه کامگار            

 

منشأ بسياري از تحوالت مهم در جامعه اسالمي است. يكي  ،ركان آندين و ا

مهم در اسالم، فريضه حج با هدف توحيد، اتحاد و وحدت مسلمانان  عباداتاز 

. در دوره صفوويه، سفرزمين مكفه    داراي پيامدهاي وسيع اجتماعي است است كه

جفام حفج   سيطره عثمانيان سني مذهب بود و ايرانيان شيعي هر سفا  بفراي ان   در

عثمفاني بفا   دولفت  كردند. در اين دوران، اختالف  بايد از قلمرو عثماني عبور مي

دولت صووي، حج را به عرصه اختالف ميان شفيعه و سفني تبفدير كفرده بفود.      

مسائر سياسي، مذهبي، فرهنگي، امنيتي و اقتصادي كفه ميفان دولفت عثمفاني و     

هفايي   ي را بفا دشفواري  صووي وجود داشت، انجام حج به وسفيله ايرانيفان شفيع   

                                           

 گاه تهرانعضو هيأت علمي گروه تاريخ دانش. 


 .)نويسنده مسؤول( دانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ اسالم 
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شد. هفدف   ها محدود و يا ممنوع مي كرد و گاهي حج از سوي دولت رو مي به رو

فريضه حج در پرتو روابط ايران و عثمفاني   انجام مقاله حاضر، بررسي چگونگي

اختالف ميان ايفن دو   آيا شود كه ميپاسخ داده است. در اين مقاله به اين پرسش 

أثيرگفذار بفوده اسفت يفا فريضفه حفج وراي       دولت اسالمي بفر موضفوع حفج ت   

 گرديده است؟ ميهاي سياسي و مذهبي انجام  شككشم

 مكه، حج، حرمین شریفین، صفویه، عثماني. هايكليدي:واژه

 

مقدمه

تهرین مكهاد در حهرمین شهریفین و د ر ا تد  هت       كعبه معظمه، زیباترین و پرجاذبهه 

گردد.  بله مسلماناد جهاد معرفي مي  المي به عنو د ت -خاصي   ت و در فرهنگ دیني

ههاا مففهاو     كعبه مركز نشر توحید و كانود  تحاد میاد مسلماناد با مها ه  و فرهنهگ  

كننهد. در  یهن    هاا   المي بر پیشینه بسیار كههن كعبهه تأكیهد مهي       ت. ترآد و رو یت

 1«ةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَنَّ أَوَّلَ بَيتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّاِ»خصوص عبار  ترآني 

 . حكایت  ز پیشینه تاریخي  ین خانه د رد

هاا مخفلفهي  ز  عهر ب بهود كهه       لحجه، مكه پایر ا گروه پیش  ز   الم در  یّام ذا

كردند. با ظهور   هالم، مكهه    جا  فر مي بر ا زیار  و گاه پرد خفن به  مور تجارا به آد

د ر د حكومههت در جهههاد   ههالم كههه بهها عنههو د خلیفههه  عیههه ا یافههت. د   همیههت ویهه ه

ههاا بعهد، پادشهاهاد     به تدر  ر یدند، مانند  مویهاد، عبا هیاد و در دوره   3 هلل ر ول

د نسفند با تسلط بر  رزمین حجاز و شههرهاا   عثماني كه خود ر  و رث خلفاا عبا ي مي

د دنهد. دولهت عثمهاني در    مكه و مدینه، عنو د خادم حرمین شریفین ر  به خود  خفصاص 

ههاا   مو م حج درصدد نمایش تدر  خود در بر بر حاجیاني بود كهه  ز  ر  هر  هرزمین   

ها، ز ئر د  آمدهاا  تفصادا فر و ني بر ا حكومت آمدند.  ین مر  م پي   المي به مكه مي

 و مردم مكه د شت. 
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كومهت صهفویه   گز را  یر نیاد در محهدوده زمهاني ح    نوشفار حاضر به روند حج و حج

ه.ق(، مو نع و علل  یا ي، فرهنگي،  تفصادا و  منیفي آد، منع حج  ز  وا 207-5531)

پرد زد. در  ین مقطع تاریخي،  رزمین حجهاز و   ها و عدم رونق آد در  ین دور د مي دولت

حرمین شریفین در تلمرو حكومت عثماني  ني ماه  بود و مسئله حج  ز نقاط مشهفر   

آمد. در  ین دور د، بها توجهه بهه خصهومت و نهز         و عثماني به شمار ميبین دولت  یر د 

دو در مو ردا تو نسفند به ر حفي به حج بروند و  هاا صفوا و عثماني،  یر نیاد نمي دولت

 دولت دشمن در ر بطه با موضو  حج مجبور به  ازگارا با یكدیگر بودند. 

 

موانعحجگزاريدردورهصفوي

يفرهنگ-.مذهبي1

گاشت و نهاد  در دوره شاه   ماعیل  ول صفوا  ه ترد  ز عمر  مپر تورا عثماني مي

ههاا عثمهاني  ز فهرا پادشهاهاد،      دین در دولت عثماني ثابت و   فو ر شده بهود. مففهي  

خو ندنهد. بهه    كردند و آنها ر  كافر و مرتد مي ففو هایي ر  علیه صفویاد و شیعیاد صادر مي

 دند كه خود، مال،  هل و عیال شرق؛ یعني  یر نیاد  ز  پاهي، رعیت، عنو د نمونه، ففو  د

  2مسلماد،  رمني و یهودا حالل   ت.

در مقابل، دولت صفویه كه در دوره تكوین بود به تدوین نهاد دیني و فقهي نیاز د شت. 

هاا شاه فهما  ، تعد دا  ز فقها و علماا شیعي، ماننهد شهیخ    به همین جهت با تالش

، معلماد و فقهایي كهه  ه؛ زیر  در  ین دور3كركي  ز منطقه جبل عامل به  یر د آمدندعلي 

بفو نند  حكام فقه شیعي ر  تبیین نمایند به ندر  در  یر د حضور د شفند. بنهابر ین، دولهت   

گیرا  ز د نش فقهي و  بالغ آد،  ز علمایي كه در منطقه جبهل عامهل،    صفوا بر ا بهره

 ین ، علماا بسیارا  ز و در نفیجهبر ا حضور در  یر د دعو  كرد.  بحرین و عر ق بودند

  4به  یر د مهاجر  كردند.منافق 

 ز نظر گسفردگي و د منه مهاجر  به  یر د، مههاجر  علمهاا شهیعه  ز جبهل عامهل،      
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دیگرا كه در  ین زمینه وجود د شت، كمبهود و یها     مشكل 5جریاد  صلي مهاجر    ت.

ه  ثناعشرا بود. هنگامي كهه مهاه  شهیعه  ثناعشهرا بهه عنهو د       نبود مفود فقهي شیع

رو شهدند كهه مهردم  ز  حكهام      به ماه  ر مي كشور  عالم شد، صفویاد با  ین مشكل رو

ماه  جعفرا و تو عد و تهو نین آد آگهاهي ند شهفند. دلیهل  یهن  مهر،  یهن بهود كهه  ز          

نوشفه قواعداالسالم كم كفاب  ر نجام، جلد ی 6هاا فقه  مامیه چیزا در د ت نبود. كفاب

ههاا دینهي    مطهر حلي ر  نزد تاضي نصر  هلل زیفوني یاففند و آد كفهاب مبنهاا آمهوزش   

  7گردید.

محقق كركي  ز علمایي بود كه به دعهو  شهاه   هماعیل بهه  یهر د آمهد.  و فقیههي        

گشود ، هر   ر   ولكه شاه   ماعیل  و پس  ز آد برجسفه و تكاپوگرا خسفگي ناپایر بود 

، روضات  اجناات   به گففه مؤله    8و شیخ  ال الم هر   ر  به تفل ر اند به هر   رفت.

نسبت به كشندگاد شیخ  ال الم حفید  یر د كرد، چر   و ر  كشفید؟ ممكن »محقق كركي 

ماند در چنین موتعیفي حساس، مردم ر  به  د مه  دله تافعهه و بهر هین    بود هرگاه زنده مي

برخي  9«ماه   مامیه بخو ند و بطالد ماه  دیگر ر  گوشزد آناد كند. افعه به حقانیت 

دهند.  و با علمایي چود  بر هیم تطیفي بحر نهي و میرنعمهت     و ر  مخفر   لشیعه لق  مي

  10 هلل حلي درگیر بود.

محقق كركي در دوره شاه   ماعیل، زماد زیادا در  یر د نماند و به عفبا  مههاجر   

هاا دولت صفوا و تصرا منطقه   ن شد.  و در هنگام تو عه  رزمینكرد و در نج   اك

 11بین  لنهرین و عر ق به د ت تزلباش در روزگار شاه فهما  ، دوباره به  یر د بازگشت

 و به  صفهاد و تزوین رفت. شاه فهما   به  و گفت: 

تر به مقتم سلطات هستيد و من  شمت كه امروز نتيب امتم زمتن هستيد، شتيسته

   12گزارم. يكي از كترگزاران شمتيم كه اوامر و نواهي شمت را به مرحله اجرا مي
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چنهین،  و  عهالم كههرد كهه مسهئولیت محقهق كركههي گسهفرش مكفه  شههیعه و         ههم 

شود.  ین هدا، تنها  ز   ازا شر یطي   ت كه به ظهور  مام مهدا )عج( منجر مي فر هم

بنابر ین، همهه  عضهاا دولهت صهفویه     شد.  روا شاهاد  ز عالماد شیعه حاصل مي ر ه پي

  13هاا كركي شدند. ناگزیر به پیروا  ز د فور لعمل

ها و ففو ههایي در رد مهاه  شهیعه     ر الهبرخي  ز علماا  هل  نت در دوره صفویه، 

االحكاتم اجدياياه  اي    ». یكي  ز  ین  فر د، حسین بن عبد هلل شرو ني بود كهه  نگاشفند مي

هم هجرا تمرا نوشت و در آد، حكم تفل همه شهیعیاد ر   ر  در ترد د« تكفير قزجبتش

كهرد،   ه.ق كه در مكهه زنهدگي مهي   279مي، مفوفاا ثچنین  بن حجر هی هم 14صادر كرد.

نوشهت و دلیهل   «اجصواعق اجمحرقه  ي اجرد علاي اهاا اجباد  و اجزندقاه    »كفابي با عنو د 

میر مخدوم نیهز،   15.هاا   المي عنو د كرد نگارش آد ر  فزوني شیعه در مكه و  رزمین

 . 16نوشت «اجاواقص  ي اجرد علي اجروا ض»كفابي با عنو د 

كردنهد. آنهها، شهیعیاد ر      علماا  ني، مردم و حاكماد ر  بر ضد شیعیاد تحریك مهي 

. هنگهامي كهه   17كردنهد  د نسفند و آنها ر  كافر، ملحد و مرتد معرفي مي خارج  ز   الم مي

شدند،  ز علماا  ني بر لزوم جنهگ بها  یر نیهاد     مي الفین عثماني عازم جنگ با  یر د 

هاا  ني به  شیخ  ال الم 18د نسفند. گرففند و كشفار شیعیاد ر  وظیفه شرعي مي ففو  مي

د نسفند و  رباز د عثماني به  هاد   شهیعي    بردگي گرففن و فروخفن شیعیاد ر  مجاز مي

فروخفنهد.   هكندر بیهگ     تر ها مهي  كردند و آنها ر  در باز ر به گبر و یهود و  هم رحم نمي

 گوید:  باره مي تركماد در  ین

در هيچ زمتن وقو  نيت ته بود و هيچ پتدشته ذي شاوكت از ساالنين اساالم،    

تنويز اين امر شايع ناموده باود. در زماتن او شاتيع گ اته بسايتري از نسات  و       

گبار و  صبيتن )زنتن و كودكتن( مسلمتن در آذربتينتن و شروان اسير نماوده باه   
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چه، چاد نفر از ذريه نيبه ستدا  در سلك اسارا   يهود و ترست  روخته شده، چاتن

اجاهار،   به معرض بيع درآمدند و ايان  عاا مامموم از روم )عنماتني( باه ماتورا       

  19سرايت كرده، عبيد ختن و پسرش نيز، چاين عما كردند.

هسفند و بهدین  هب    در مقابل، شیعیاد معفقد بودند كه پیرو د تسنن  ز حریّت خارج 

 20شهمردند.  د نسفند و خرید و فروش زناد آنها ر  جایز مي كشفن مرد د  ني ر  و ج  مي

در میاد همه پادشاهاد صفوا، كم و بیش  د مه د شت. به همین  ب  ههر  خلفاء لعن بر 

شد، یكي  ز شر یط صلح  ین بهود كهه    هاا صلح بین  یر د و عثماني منعقد مي گاه پیماد

  21ها خودد را كنند. د  ز لعن خلفاا  ه گانه، عایشه و  ني یر نیا

در  هال   «نفحت  اجالهو   ي جعن اجنبت و اجطاتوو  » ا به نام  محقق كركي ر اله

هاا  فر في پیرو د شاه   ماعیل ر  تأیید نمود و دشمناد  ه.ق نوشت و در آد عملكرد257

ههایي چهود    شهیعه در موضهو   هایي كه  ز  وا علمهاا   كفاب 22شیعه ر  لعن و رد كرد.

شهد  هب  خشهم و عكهس      مطاعن، لعن و    خلفاا  ه گانه  ههل  هنت نوشهفه مهي    

ههاا تنهدا بهین دو دولهت  یجهاد       گردیهد و تهنش   هاا تند و خشن  هل  نت مي  لعمل

  23كرد. مي

چه كه بر دعاهایي چود صنمي تهریش كهه    هایي مانند آد به صور  شرح مطاعن ین 

در  ین دور د، تاضهي نهور  هلل شوشهفرا،     24شد.   ت، نوشفه مي در مصباح كفعمي آمده

ر  در نوزده جلد تألی  كرد.  ین كفاب جهو ب و ردا   «احقتق اجحق و ازهتق اجبتنا»كفاب 

ك ف اجحق و نهج »نوشفه روزبهاد خنجي كه در رد كفاب  «بطتل نهج اجحقا»بود بر كفاب 

مصاتبب  »نهور هلل شوشهفرا كفهاب    چنهین، تاضهي    عالمه حلي نوشفه بهود. ههم   «اجصدق

 ضاا عياد بتبات شانت      »چنین كفهاب   هم 25ر  در رد كفاب میر مخدوم نوشت. «اجاواصب
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  26به د ت تاضي نور هلل شوشفرا نوشفه شد. «اجدين

شهد. بهه    فعن و لعن در  یر د  ب   ذیت و آز ر علماا شیعه در حرمین شهریفین مهي  

  ا به علماا  یر د نوشفند:  ین در نامههمین  ب ، برخي  ز علماا شیعه حرمین شریف

إنكم تسبون أبمتهم  ي إصفهتن و نحن  ي اجحارمين نعامب بامجك اجلعان و     

   27.اجسب

هاا شیعه در آنهاتولي، حجهاز، عثمهاني و     دولت صفوا  ز فریق  اخفار دیني با  تلیت

شهد كهه    ماهبي صفویاد  ب  مهي  -هاا فرهنگي  یا ت 28كرد. عفبا  پیوند برتر ر مي

 یر نیاد هنگام رففن به حج و زیار  بیت  هلل  لحر م، خود ر  شافعي معرفي كنند؛ زیر   گهر  

گرففنهد و   هها در معهرخ خطهر تهر ر مهي      كردند  ز فرا عثمهاني  خود ر  شیعه معرفي مي

شهید ثاني یكي  ز كساني بود كه بهر ا   29تو نسفند با  منیت و آ ایش مسافر  كنند. نمي

كهرد و خهود ر  شهافعي مهاه  معرفهي       ند مأمور د عثماني تقیه مهي در  ماد ماندد  ز گز

هاا مردم دیار خویش بود كهه بهه جهرم شهیعه بهودد آز ر       كرد؛ زیر  شاهد آز ر و  ذیت مي

  30شدند. مي

خو ندند، ههی    در مو م حج در مكه،  گر  نیاد پشت  مام مالكي، د ت بسفه نماز مي

خو ندند، تفل آنها حفمي بود؛ زیر    باز، نماز مي شد  ما  گر با د ت كس مفعرخ  یشاد نمي

علماا  ني معفقد بودند، د ت باز كردد نشانه رفض   ت و چنهین شخصهي صهحابه ر     

نفر  میاد شیعه و  هني بهه حهدا بهود كهه عامهه        31كند، پس باید كشفه شود. لعن مي

نیاد تصرا كردند، مال، جاد، خود، زد و فرزند  نیاد حالل   ت و   شیعیاد گماد مي

  32د نسفند. در جاد، مال و ریخفن خود شیعه ر  و ج  مي

ه.ق، یكي  ز همر هاد همسر شاه فهما   در حج،    شیخین كهرد.  و ر   275 ال 

نزد تاضي و شیخ حرم بردند و آنها د فور تفل  و ر  صادر نمودند و در نفیجه  و ر  كشفند و 
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ه.ق در روز جمعهه، پهانزدهم مهاه    5015ل چنهین در  ها   هم 33كنار باب  لسالم آتش زدند.

رمضاد در حالي كه خطی  جمعه مشغول خو ندد خطبه بود، فهردا عجهم در حهالي كهه     

زد، أنا  لمهدا با شمشیر به وا حمله كرد. كسهاني كهه  فهر فش بودنهد وا ر       فریاد مي

د و گرففند، حبس كردند و پس  ز نماز،  و ر  كشاد كشاد به نزدیكي بركه  لمصهرا بردنه  

  34آتش زدند.

شیخ حسهین بهن  بهر هیم تنكهابني  زشهاگرد د مالصهدر  و حكهیم بهود.  و در  هال          

تدر به   ه.ق درمكه به و یله  نیاد مفهم به آلوده كردد كعبه شد. آد5501هه.ق یا 5505

 ین بهانه، وا ر  كفك زدند كه بیمار شد و در ر ه مدینه در رباه درگاشت و كنار تبر  بوذر 

ه.ق، زین  لعابدین كاشهاني ر  كهه در حهال    5090چنین در  ال  هم 35 پرده شد.به خا  

عباد  در مسجد  لحر م، ضرب و شفم كردند و وا ر  كشهفند. مالخلیهل تزوینهي نیهز در     

ها كه حج  كبر و تع شد،  ز  نیاد مفابعت نكرد و همهر ه آنهاد عیهد و عرفهه      یكي  ز  ال

ند و حكم به تفلش د دند  ما وا در تنورا مخفهي  جا مفوجه كار  و شد نگرفت. رؤ اا آد

عبد لحي رضهوا تقیهه در    36جا ماند. شد و به حجاز رفت و تا مو م حج  ال آینده در آد

د نست؛ زیر  بدود رعایت تقیه، شهیعیاد گرففهار مشهكال   هخفي      حج  كبر ر  و ج  مي

ه.ق 291ا در  ال دو تن  ز علماا بزرگ شیعي   فرآباد، مالحسین   فرآباد 37شدند. مي

  38و  ید محمد مؤمن   فرآبادا در مكه به تفل ر یدند.

ه.ق در روز پنجشنبه، هشفم شو ل مشاهده شد كه پرده كعبه، حجر ال هود  5011 ال 

خو  هت حجر ال هود ر  ببو هد،     و مصالا جمعه آلوده به چیزا شده بود و هر كس مهي 

فر  مردم و تركاد عثماني شهد.  شد.  ین مسئله  ب  خشم و ن د ت و صورتش آلوده مي

وشو د دند. یكي  ز فضالا عثماني كه شاهد آمدد هر روزه شیعیاد  آناد همه جا ر  شست

به خانه خد  و  نجام د دد  عمالي چود نماز، ركو  و  جود آنها در كنار بیهت  هلل  لحهر م   

هسهفند.  و بها    بود، گفت كه آلوده كردد كعبه، كار ر فضه   ت كه مالزم بیت  هلل  لحهر م 
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 ین  خن، مردم و تركاد ر  بیشفر بر ضد شیعیاد تحریك كرد. در آد لحظه،  ید محمهد  

مؤمن   فرآبادا، محدث  خبارا كه  ز علماا مجاور مكه بود در پشت مقهام  بهر هیم در   

خو ند. آنها نزد  و آمدند و ترآد ر   ز د فش گرففنهد و بهر  هرش     حالت  یسفاده، ترآد مي

 پس به زدد وا پرد خفند و  و ر   ز باب  لزیاده به بیرود پر  كردند و چناد بها   كوبیدند.

  نگ بر وا زدند كه جاد د د. 

هها   در  ین حال، یكي  ز  اد   به نام  ید شمس  لدین رفهاعي بهه  یهن  تهد م  هني     

 ترین  عفر خ كرد و  و ر  هم مانند  ید محمد به شهاد  ر اندند و در هماد روز با فجیع

كردند. باالخره هم معلوم  وضعي به حیا  پنج نفر خاتمه د دند و شیعیاد ر     و لعن مي

رفت كه به علت دشمني بها   نشد، آلوده كردد كعبه، كار چه كسي بوده   ت،  ما گماد مي

ها كعبه ر  به عمد آلوده كرده بودند و آد ر  بر عهده شیعیاد گا شفند  شیعه، برخي  ز  ني

ه.ق، شهیخ حرعهاملي در مكهه    5011در همین  هال   39ر  مخدوش  ازند. كه چهره شیعه

مشرا بود و هنگام شنیدد  ین خبر، به شیعیاد  خطهار كهرد كهه  ز خانهه خهارج نشهوند.       

خودش هم به شری  مكه  ید مو ي  لیماد پناه برد و  ز وا تقاضا كرد كه شری   و ر  

  40به یمن بفر فد و شری  چنین كرد.

ه.ق در مكه به شهاد  ر ید. كشفه شدد 291سین   فرآبادا در  ال چنین، مالح هم

وا به  ین شرح   ت كه در روز یكشنبه، تعد دا عجم در مدر ه كلبرجیه در كنار یكي  ز 

وگهو   گفهت  إِدَّ  للَّهَ لَا یحِ ُّ  لْخَائِنِینَ بو ب مسجد لحر م با مالحسین   فرآبادا درباره آیه 

د بود كه  ین آیه در شأد عمر بن خطاب نازل شده   ت. در  ین كردند. مالحسین معفق مي

ها،  خن وا ر   نكار كردند و  و ر  به نزد تاضي رومي بردنهد.  یهن    بسیارا  ز عجم  وتت

 لنهرا،  مرتندا، بخار یي و  زبكي بودند كه  ز دیربهاز   ها شامل فالب  ني ماور ء عجم

 خو ندند.  زیسفند و درس مي در مكه مي

 م  حسین   فرآبادا در محضر تاضي،  خن خویش ر   نكار كرد و گفت: من گففهه مال

 عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُُوهُنَّ كه آیه 
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كهه  یهن    رباره  یندر شأد عمر نازل شده   ت. به هرحال، چود در تفا یر شیعه، خبرا د

ر د كه  یهن روحهاني   هفرآبادا چنهین      شود به نظر مي آیه در شأد عمر باشد، دیده نمي

 كند.  ر   نكار مي  مطلبي نگففه   ت، چناد كه خودش هم آد

تاضي  ز  و پر ید: آیا تو دیو نه هسفي؟ وا پا خ د د: نه.  ین مهاه  مهن و مهاه     

وا ر  د د. در  یهن هنگهام، صهد ا معفرضهاد     شیعه   ت. تاضي د هفور زنهد ني كهردد    

خو هي  ز  و رشوه بگیرا و مانند ر فضهي  ول،   برخا ت كه خطاب به تاضي گففند: تو مي

خو  ت  و ر  به زند د ببهرد. مهردم     و ر  رها  ازا. زماني كه فرمانده، محمد بن عقبه مي

عقبه هم  ز ترس،  و ر  رها   جازه ند دند و  و ر  به  نگسار كردد، تهدید نمودند. محمد بن

 كرد و فر ر نمود. 

هاا  ني، عامه، مدعیاد مفعصه  و   ها، عجم در  ین وتت مالحسین به د ت عثماني

هایي  ففاده بود كه  صر ر به كشفن وا د شفند. آنها به وا مهلت ند دنهد، یكهي  ز     فر في

هها   ه كرد و  ین حملهه ها جلو آمد و خنجرا به گردد وا زد، دیگرا با چاتو حمل عثماني

 د مه د شت تا  و بر زمین  ففاد.  ر نجام،  و ر  آتش زدند و  وز ندند. آتش تا پا ي  ز ش  

ور بود. هنگامي كه مردم رففند و  وضا  آر م شد، تاضي مالكیه، تاجي بن یعقوب بهه   شعله

وش كسي د فور د د كه مقفول ر  در تبر فاد شبكیه دفن كند. آد شخص آتهش ر  خهام  

  41كرد و جسد ر  به شبكیه برد و دفن كرد.

د د كه هر چند پادشاهاد عثماني  مكانها  منا هبي بهر ا همهه       ین مسئله نشاد مي

در  42 ا د شفند. كردند نسبت به شیعیاد، موضع خصمانه مسلماناد در مر  م حج  یجاد مي

 ز شهركت در    ا د د و شهیعیاد ر   ه.ق، دولت عثماني به فور ر همي  عالمیهه  5090 ال 

 -ه.ق در مكه  عالم شد كهه ز ئهر د عجمهي   5092چنین در  ال   مر  م حج منع كرد. هم

 یر ني حق  نجام  عمال حج ر  ند رند  ما روز بعد گففه شد،  مسال حج خود ر   نجام دهند و 

ه.ق نیز، حجاج  یر نهي   5097در  ال  43 ز  ال بعد نباید بر ا گز ردد حج به مكه بیایند.

ز حج منع كردند و به شدیدترین وضعي آناد ر   ز مكه  خر ج نمودند و  عالم كردند كه ر   
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   44 ز  ال بعد، كسي  جازه ند رد به مكه بیاید و حج گز رد.

بردند و آشكار   عثمانیاد چناد  ز شیعه نفر  د شفند كه  ز آنها به عنو د ر فضي نام مي

كه د ر ا ماه  شیعه باشند  ز كشهفن یهك   كردند كه گناه كشفن چهل  یر ني   عالم مي

مسیحي كمفر   ت. عالوه بر  ین، فقهاا  ني ماه  مكهه، مدینهه و  هرزمین عثمهاني     

 یا ت ماهبي شاه عباس ر  بهانه تر ر د ده بودند كه مردم ر   ز رففن به مكه و گهز ردد  

خص شهاه  نماید و به همین  ب ، ش د رد و زیار  مشهد رضوا ر  تشویق مي حج باز مي

كردند. در مقابل، شاه عباس بهه لعهن و تكفیرههاا آنهاد      عباس بزرگ ر  لعن و تكفیر مي

كرد و به فور ر مي به و یله علما و شیخ  ال الم  یهر د، فقههاا  هني  ر      توجهي نمي

  45كرد. لعن و تكفیر مي

.سياسي2

ركانیهاد  ههاا عثمهاني،  زبكهاد و گو    ترین وجه تمایز حكومت صفویه با حكومهت  مهم

پیروا  ز ماه  شیعه بود. دولت صفوا تو نست با  تكاء بر نیروا ماه ،  رزمین خهود  

 ین دولت با   هففاده  ز   46ها و فشارهاا عثمانیاد و گوركانیاد حفظ كند. ر  در بر بر حمله

كه نور علي خلیفه ر    ین روش، شیعیاد  اكن در تلمرو عثماني ر  با خود همر ه كرد. چناد

صوفي بود بهه  هرزمین عثمهاني و میهاد شهیعیاد  هاكن آد منطقهه         -دا شیعيكه فر

  47فر فادند و  و حامیاد زیادا در  ین منطقه یافت.

د دنهد. آنهها ههدا  ز      هر مهي   48ها شعار یا هلل یا هلل یا علیاً ولي  هلل صفویاد در جنگ

شهمناد خهود   د نسفند و تبهر  ر  شهرط  مهاد د دد بهه د     ها ر  ترویج ماه  شیعه مي جنگ

زماني كه و رد شهر هر   شدند در  تد مي شیخ  ال الم، كالنفهر و تاضهي    49د نسفند. مي

   50شهر ر  كه  ز گففن لعن و تبر ا خلفاا  ه گانه  با كردند به تفل ر اندند.

شاه   ماعیل با  تد ماتي كه درباره ماه  شیعه  نجام د د، بزرگاد و درباریاد ر  نگر د 



 

 

 

 
 

 

 

 

 ها و موانع برگزاری حج از سوی ایران و عثمانی در دوره صفویه  زمینه

 

 

 

 

 

591 

، آناد به  مع شاه ر اندند كه  ز جمعیت  یصد هز ر نفرا تبریز، چهار ششم كرد. بنابر ین

تر یم كهه مهردم بگوینهد كهه مها پادشهاه شهیعه         مي» ني ماه  هسفند و ما نگر نیم و 

 مر ا »و  51«خو هیم. نعوذ با هلل  گر رعیت برگردند چه تد ر  در  ین باب تو د كرد؟ نمي

گوینهد مها پادشهاه شهیعه      شهنویم كهه مهي    ر مردم مهي نامد ر به عرخ ر انیدند كه  ز  كث

  ما شاه   ماعیل در مقابل  ین  خناد گفت:  52«خو هیم. نمي

به يتري حضرا  ابمه از كسي بتكي ندارم اگر هم حر ي بزنااد باه عاون ا     

تعتجي شم ير ك يده يك تن را هم زنده نخواهم گماشات. ان ات  ا  تعاتجي روز    

   53خوانم. ، خطبه اثات ع ر را ميجمعه خود به مابر ر ته

هایي ماننهد   هایي در بر بر شاه   ماعیل صور  گرفت. مقاومت در  ین شر یط، مقاومت

مقاومت علي خاد،  لطاد تركماد كه با  پاه ده هز ر نفرا در مقابل وا تر ر گرفت. شاه 

ود علهي  ش   ماعیل د فور د د،  لطاد تركماد ر  با هر كس  ز همر هانش كه حاضر نمي

هاا  هني بهه و هیله شهاه   هماعیل بهه        تعد د كشفه 54وليّ  هلل بگوید در آتش بسوز نند.

در دوره شاه   ماعیل، تعد دا  ز  55 ا بود كه در دجله به جاا آب خود جارا شد.  ند زه

 لنهر، دولت عثمهاني و مكهه    هاا هند، ماور ء علماا  ني كشفه و تعد دا هم به  رزمین

منطقه حجاز زیهر نظهر  مپر تهورا عثمهاني بهود و       56جا پناهنده شدند. ه آدفر ر كردند و ب

مسئله حج گز را  یر نیاد به رو بط  یا ي دو دولت  رتباط د شهت. بهه همهین دلیهل در     

م، 5111ه.ق/212شد مانند تر رد د صهلح آما هیه در    تر رد دهایي كه ما بین آنها  مضا مي

م و در 5132ه.ق/5092م، عهدنامههه زهههاب در 5153ه.ق/5022تهر رد د دوم   ههفانبول در  

ها مانند نامه شاه عباس دوم به شری  مكهه و نامهه  هلطاد حسهین بهه صهدر عظم        نامه

عثماني،  بر هیم پاشا و نامه پاشاا بصره به  لطاد  لیماد صفوا به مسئله حج و زیار  

  57 دند.د شد و  صل یا  صولي ر  به  مر حج و زیار   خفصاص مي عفبا  توجه مي
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در نبردا كه بین  لطاد  لیماد تانوني و شاه فهما   درگرفت،  هلطاد  هلیماد   

تانوني به  هالي مكه فرماد د د بر ا تطع ریشه رو فض به تر ئت ترآد بپرد زند و به دعا و 

مناجا  مشغول شوند تا  لطاد در جنگ پیروز گردد. بنابر ین، شری   بونمي و فرزند نش 

كه،  میر جده، علما و فقها بر بر باب  م هاني جمع شدند و به تر ئت ترآد همر ه با تاضي م

 212چنهین در  هال    ههم  58پرد خفند و بر ا پیروزا  لطاد  لیماد تانوني دعها كردنهد.  

عالي در   هفانبول رفهت.     ا  ز شاه فهما   به باب م،  فیرا  ز  یر د با نامه5111ه.ق/

ههاا   ت كه به شیعیاد  یهر د،  جهازه زیهار  مكهاد    در  ین نامه، شاه فهما    صر ر د ش

هاا  ماماد شیعه در كربال و نجه  د ده شهود.  هلطاد     مقدس در مكه و مدینه و آر مگاه

 لیماد با  ین  مر مو فقت كرد و د فور د د زیار  حج بیت  هلل بر عجم مباح شود و آنهها  

فعرخ آنها نشود و  ز تهاریخ  در  جر ا تو نین ماهبي خود در آد  فر آز د باشند و كسي م

م كه صلح بین دو دولت برتر ر شده   ت تا زماني كه  یر نیاد، آد ر  نقض 5111ه.ق/212

چناد صلح و آشفي برتر ر خو ههد بهود. بنهابر ین بهه حاكمهاد والیها  مهرزا،         نكنند، هم

شد كه در فول مسهیر حهج، حجهاج و ز ئهر د حهرمین شهریفین ر         تعلیما  الزم د ده مي

  59افظت و نگهباني كنند.مح

گوید كهه در   كند و مي م بیاد مي5111ه.ق/213جي شاو تاریخ تر رد د آما یه ر   ال 

 ین تر رد د  لطاد  لیماد مفعهد شد، زیار  مكه، مدینه و  ماكن مقدس عهر ق ر  بهر ا   

د تو نسهفن  صفوا،  یر نیهاد نمهي   -به دلیل نز   عثماني 60حجاج و ز ئر د  یر ني آز د كند.

 ا نزدیهك بهه بیسهت     ه مسیر حج ر  به ر حفي بپیمایند و تر رد د صلح آما یه كهه در دور 

 ال،  ب  حسن رو بط میاد دو كشور شده بود، فریضه حج گز را  یر نیاد ر  تا حدودا 

جا كه  كرد. با  ین وجود، حسا یت درباره ز ئر د  یر ني  د مه د شفه   ت و  ز آد تسهیل مي

شهد، كنفهرل حجهاج در صهدر       ا حسهاس تلقهي مهي    لت عثمهاني، منطقهه  بغد د بر ا دو

گرفت. در  ین باره در حكمي به بیگلربیگي بغد د آمهده   هاا دولت عثماني تر ر مي فعالیت

   ت: 
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اناد، هادر ر اتن در هار      دو نفر از نمتيادگتن شته كه از يوكتري جتنب آمده

به زواري كه قصاد زياتر    راهي را كه داشته بتشاد، بدان سمت  رستتده شوند. 

اند، تت زمتني كه  م هد ابمه را دارند و به دو  ردي كه از جتنب شته صدقه آورده

بتواناد صدقت  را به مستحقتن و  قراي م هدين شاريفين برساتناد، اجاتز  داده    

شد؛ جيكن در خصوص امتر  اي تن و پخت نعاتم در صابحهتهتن و شاتمهتهتن    

كه زيتر  امتكن مقدساه وقات و زماتني معاين      رضتيت ندارم. مهر نه آن است

دارد. زابران بيش از حد معين در م هدين نمتنده و به ونن خاويش بتزگرداناده   

 61شوند.

هاا منافق مخفل  در دوره  هلطاد  هلیماد    هاا حكم بیگلربیگي در برخي  ز فرماد

عثمهاني  كه مصادا   ت با دوره حكومفي شاه فهما  ، به ممنو  بودد ورود به تلمهرو  

گهردد و   در غیر مو م حج، عزیمت حجاج به مكه  ز فریق منافق غیر مسكوني تأكید مي

شود در صور  هد یت حجاج  ز منافق مسكوني تا حد  مكاد  ز تماس  یشاد   فارش مي

با  اكناد منطقه جلوگیرا شود. زماد حركت حجهاج  ز تبهل تعیهین گهردد تها مهأمور د       

اشند و بر ا   فقبال  ز  یشاد در  رحد   عثمهاني آمهاده   عثماني  ز ر یدد حجاج آگاه ب

 62شوند.

م، میاد تا م بیگ به نمایندگي  یر د و 5153ه.ق/5022معاهده دوم   فانبول در  ال 

نصوح پاشا، نماینده عثماني به  مضا ر ید. در  ین معاهده مقرر شد كه حاجیاد  یر د  ز ر ه 

عالیا  بروند و به دلیل نا من بودد مسیر بغد د  حل  و دمشق به زیار  خانه خد  و عفبا 

و بصره كه به و یله بدویاد و  عر ب بادیه نشین،  منیت خود ر   ز د ت د ده بود در  یهن  

 63مسیر حركت نكنند.

م كه در دوره  لطاد مهر د  5132ه.ق/5092چنین در عهدنامه تصرشیرین در  ال  هم

د لدوله  یهر د و مصهطفي پاشها، صهدر عظم     چهارم و شاه صفي به  مضاا  اروتقي،  عفما
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تید گردیده بود بها تقاضهاهاا صهفویاد دربهاره كهاهش عهو رخ        64عثماني ر یده   ت

  65تحمیلي  ز حجاج  یر ني به مكه مو فقت شود.

هاا ر ه حج  ز مسیر بصهره   هت.    نامه شاه عباس دوم به شری  مكه، بیانگر دشو را

ي حهج  ز  هوا دولهت  یهر د گردیهد؛ زیهر        ههاا  یهن ر ه  هب  تعطیله     و عت دشو را

شدند در ر ه، گرففار بالیاا عظهیم و   هاا حج و عمره كه  ز  یر د به مكه  عز م مي كارو د

گردیدند. به فورا كه دزد د د ر یي، لبهاس و و هایل    صدما  مالي و جسمي فر و ني مي

رود، خروج و تأخیر در گرففند و به علت  همال و  سفي مباشر د ر ه، نسبت به و آناد ر  مي

شد و آنها موت  عرفه و مشعر ر   ها، حج  ز ز ئر د فو  مي ها در برخي  ال حركت كارو د

 گشفند.  كردند و د ت خالي برمي در  نمي

در چنین شر یطي  كه ترس جاني و مالي وجود د شت،   فطاعت كه شرط وجوب حج 

ماد به تعطیلي حج د د.  یهن كهار بهر    رفت و به همین دلیل شاه  یر د، فر   ت،  ز بین مي

جا كه حج بر ا دولهت عثمهاني      اس د فور خد وند و بر ا رعایت حال رعیت بود.  ز آد

 ا به نهزد شهاه عبهاس     د ر ا منافع تجارا،  تفصادا و  یا ي بود، حاكم بصره، نماینده

 هلل  لحهر م   ها رخصت عبور و  فر به بیت دوم فر فاد و  ز وا درخو  ت كرد كه به تافله

 دهد. 

شاه عباس بر ا پایرش درخو  ت حاكم بصره، شروفي گا شت و درخو  ت كرد كه 

 ز حجاج در رفت و برگشت  ز حرمین شریفین به غیر  ز شفرد ر، آشپز و برید به هر دلیلي، 

بیشفر  ز  ي  كه فال نگیرند و  جازه ندهند كه  عر ب به حجهاج آز ر و  ذیفهي بر هانند.    

 لقعده  ز بصره حركت دهد  ، حاكم بصره ملزم شد كه حجاج ر  روز  ول یا دوم ذاچنین هم

جا كه تصور بر  ین بود كه بها تبهول    و جز به  ند زه ضرور  در بین ر ه معطل نكند.  ز آد

همه  ین شر یط به و یله حاكم بصره، منع حجاج  ز زیار  خانه خد  پسندیده نیست، شاه 

ها و  هاا  فر ا فرماد د د كارو د صره، پا خ مثبت د د و به خاد یر د به خو  فه حاكم ب

هاا حج ر  مهیاا حركت  ز ر ه بصره نمایند و دعو   بر هیم خلیل ر   جابت كنند و  تافله
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  66در آد مقاما  كریمه بر ا دولت تائمه صفویه   ماعیلیه دعا كنند.

حال حجاج و ز ئهر د بهه   شاه عباس دوم به شری  مكه نوشت كه با عنایت به رعایت 

خصوص زو را كه  هل  رزمین و شهرهاا  یر د هسفند و   و یله خد م بزرگو ر عثماني به

كننهد و   كه آنها  ز هی  تالشي بر ا حفاظت  ز جاد و مال حجاج دریغ نمي با توجه به  ین

دههد   يدهند كه  حدا به حجاج و زو ر، ظلم و  فم رو  د رد. شاه  یر د فرماد م  جازه نمي

كه  ز هر نفر به جز در مو رد   فثنایي، پنج  كه فال، عالوه بر آد  ي  كه گرففه شود و 

هاا محبت و  لفت   فو ر شهود   بر  بیل نار و هدیه به شری  مكه پرد خت گردد تا رشفه

 شوند.  و تسكیني باشد بر مشقفي كه در  ین خدمت، شرفا مفحمل آد مي

بر   اس روش  خهالص و دو هفي كهه شهرفا بها      كه  در  ین نامه همچنین آمده   ت

هاا  یر ني كه  ز ر ه بصره   لسله صفویه د رد، مقفضي   ت كه در  كر م كردد به كارو د

آیند، كوتاهي نكند و د ت  هل مكه ر   ز تجاوز به آناد باز د رد؛ زیر  آناد میهماد خد   مي

ا   هالا بزرگهو ر شهرفا   هت.     ها و شرفاا مكه هسفند و  كر م در حق میهماد  ز  نت

چنین نباید شرفا و دولت عثماني  جازه دهند كه كسي حجاج ر  مجبور كنهد كهه  ز ر ه    هم

ههاا زیهادا بهه     هاا پیش  ز  ین بابت، ضررها و خسار  دیگرا برگردند، چود در  ال

 وجود آمده   ت. 

اتي بمانند، چیزا  گر شرفا و دولت عثماني بر شروط بشاه عباس در  د مه  فزوده   ت 

ها ر  بهه موتهع حركهت      ند، كارو د گونه كه ملزم و مفعهد شده  ز آد ر  تغییر ندهند، هماد

دهند، آنها ر   ز شر  عر ب حفظ كنند و در وتهت منا ه ، حجهاج ر   ز همهاد ر ههي كهه       

 ند، بازگرد نند و  ین در صورتي باشد كه حجاج به فهیض زیهار  بیهت  هلل  لحهر م و      برده

نائل شده باشند، مر د حاصل گردیده   ت. فبیعي   ت كه در  6و  ئمه كر م 3یامبرپ

 ا باز   ت و ههر   ها  ز هر نقطه ها و بر ا همه تافله  ین صور ، ر ه حج در همه  رزمین

  ال بیشفر و بیشفر خو هد شد. 

،  یهن  مهر عظهیم، عهالوه بهر ثهو ب  خهروا آد       ر د كه  نامه با  ین نكفه به پایاد مي
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مندا، رفاه حال و فر غ بهال  هاكناد آد    تو ند  ب  آباد ني آد  رزمین مقدس، ثرو  مي

جا هسفند و  گهر بهر شهروط      رزمین باشد كه شاهد رفت و آمد مردماد  ز هر نقطه به آد

خویش   فو ر نبودند، در  ین صور ، دولت صفویه به لحاظ شهرعي بهه  حهدا  ز مهردم     

دهد و آد نو حي ر   ز همهه آد فو یهد، محهروم     یر ر  نمي یر د، رخصت حركت  ز  ین مس

بند نبودنهد و آد ر    گرد ند. گناه آد هم بر عهده كساني   ت كه به شروط خویش پاا مي

  67بینند.  عوخ كردند. آناد جز ا عمل خویش ر  مي

در دوره شاه  لیماد بهر ا مهدتي  ز صهدور  جهازه حركهت زو ر بهه  هوا عربسهفاد         

هاا مكرر بها زو ر و حجهاج در تلمهرو      ین  تد م بیشفر به  ب  بد رففارا خودد را شد و

عثماني بود. ز ئر د و حجاج  یر ني در ر ه بصره، مفضمن ضررهاا مالي و جهاني  زیهادا   

كردند. بنابر ین، شاه  لیماد ر ه بصره ر   شدند و مالیا  و عو رخ  نگیني پرد خت مي مي

هاا دیگر به مكه و زیار  بیت  هلل  لحر م بروند.   ز ر ه تحریم كرد و د فور د د كه حجاج

ویه ه بصهره ر   ز درآمهدهاا زیهادا       مردم عثماني و به   تخاذ  ین تصمیم  ز فرا  یر د،

 د في شد.  محروم كرد و زندگي بیشفر مردم بصره، گرففار  خفي و تنگ

امهل نامهه پاشهاا    به همین دلیل  میر لحاج عثماني همر ه با فر فاده مفشخصي كه ح

بصره بود به  صفهاد رففند. هدا  ز  ین  فر،  ین بود كه  ز شاه  لیماد بخو هنهد حكهم   

تحریم ر ه بصره ر  بافل كند. در دربار  یر د،  میر لحاج عثماني چند د پافشارا كهرد كهه   

 هی  یك  ز ز ئر د و حجاج    فدعایش پایرففه شد.  و ملزم و مفعهد گردید كه  ز آد پس،

چنین، دولت عثماني مفعههد شهد     یر ني  ز مأمور د بصره، گله و شكایفي ند شفه باشد. هم

كساني ر  كه  ب  آز ر و  ذیت ز ئر د  یر ني گردنهد بهه  هخفي مجهاز   كنهد و   هباب       

آ ایش و رفاه حجاج و ز ئر د ر ه بصره ر  فر هم نماید تا حجاج بدود نگر ني  ز پرد خهت  

ها و آز ر و  ذیت با خیال آ وده  ز  ین مسیر بهه   ن و دیگر مز حمتمالیا  و عو رخ  نگی

 ا برپا كردند و  عالم نمودند هر كس  مكه بروند.  ز روز بعد، در باز ر كهنه  صفهاد، خیمه

بنهابر ین در  و یهل نیمهه دوم     68تو ند نام نویسهي كنهد.   مایل به زیار  خانه خد    ت مي
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لي زیار   ماكن مقدس در حجاز و  رزمین عربسفاد حكومت شاه  لیماد،  حیاا وجهه م

  69آغاز شد.

در روزگار  لطاد حسین به د فور وا، محمدتلي خاد،  عفماد لدوله بهه صهدر  عظهم    

عالي فر فاد.   ا نوشت و همر ه  فیر عثماني به باب  لطاد  حمد  وم،  بر هیم پاشا نامه

هاا شاه كه شامل تعارا، مطال  مبهم و بها كنایهه    نامه  عفماد لدوله  یر د، برخالا نامه

 ا صریح، روشن و حاوا تمام مشكالتي بود كه در دوره صفویه وجود د شهت و   بود، نامه

 بر رو بط دو كشور  ایه  ند خفه بود. 

 مور حجاج بیت  هلل  لحر م   ت.  یكي  ز مشكالتي كه در  ین نامه آمده بود، مربوط به

نمایهد كهه    كند و  عالم مهي  دولت  یر د به عنو د شاكي  ز  مور حاجیاد  بر ز نارضایفي مي

 مر  و حاكماد مكه، بغد د، بصره، شام و  میر د حاج  ز حجاج و ز ئر د  یر نهي بها عنهاوین    

فر  ز فاتت و تهو د  كنند كه بیش مخفل  دورمه، حق  لشری  و كوشي، مبالغي دریافت مي

آنها   ت و بر   اس تو نین   المي هر دولفي كه حاكم بر منطقهه   هت نهه تنهها حهق      

جلوگیرا  ز  نجام حج ر  ند رد، بلكه باید شر یط هر چه بهفر گز ردد  ین فریضه  لههي ر   

 فر هم كند. 

كه در  خا د ند، بعید   ت  بنابر ین  ز دولت عثماني كه خود ر  خادم حرمین شریفین مي

كنند. بنابر ین باید فر میني صهادر   گونه بدعت مي مالیا  و عو رخ با عناوین مخفل ،  ین

ها مرتفع شود و  ز میاد برود و  مر ا عثماني موظ  هسفند، بیش  ز یازده  شود كه بدعت

 شرفي كه  ز تدیم مقرر بوده   ت، بیشفر مطالبه ننمایند و شخصي مطمئن ر  بهه عنهو د   

 حاج  نفخاب كنند كه حجاج ر  مساعد  نماید. مفن نامه به شرح زیر   ت:  میر ل

چون شريف مكه و پتشتيتن بغداد، بصره، شتم و امراي حتج، متوجيتن نناف و  

 70كربال و راهداران از زاباران و مسات ران ايراناي، وجاوهي باه عااوان دورماه       

ه ر اع ايان بادعت    گيرند، بيش از توان آنهت است بتيد  رامياي صتدر گردد ك مي
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گونه سلوك اي تن بت حنتج كرام و زوار سعتد   رجتم از اقستم  شود... چون اين

صد عن سبيا ا  است... و ر ع آن بر ذمت همت آن سلطتن االسالم و اجمسالمين  

بتشد... و اگر مقرر شود كه شريف جليا اي تن در مكه معظماه   الزم و ضرور مي

جب امر واجب االذعتن قيصري ماصوب باه اماتر    اميري حتج راه بغداد را به مو

روند، مراعت  نمتيد  حتج دانسته، به دستور امراي حتج  كه از راه مصر و شتم مي

و زيتده بر يتزده عدد اشر ي كه از قديم مقرر و مساتمر باوده، مطتجباه نامتياد و     

 متدام كه حنتج عنم در مكه معظمه بتشاد، امير حتج مصر و شتم اعتنات اي اتن  

نموده، نهمارند كه از شريف مامكور و ماساوبتن م اتراجيه زياتدتي بار حناتج       

  71ممكوره واقع شود.

شود كهه دولهت     ز مفن نامه  لطاد حسین صفوا به صدر  عظم عثماني مشخص مي

صفوا در زمینه حج  ز دولت عثماني توتع همكارا د شفه   ت؛ زیر  آنهها خهود ر  خهادم    

هاا حهج ر  بهاز    خو ندند. بنابر ین الزم بود ر ه اد   الم مي لحرمین  لشریفین و  رور جه

هاا مخفل ،  گا رند و  منیت جاني و مالي حجاج بیت  هلل  لحر م ر  تأمین كنند و با عنو د

 پول و مالیا  بیش  ز  ند زه  ز حجاج شیعه  یر ني دریافت نكنند. 

ههاا   دو دولت بود. كارو دبه هر حال، رفت و آمد حجاج و زو ر به مكه، منشأ  خفالا 

شدند و در ذههن   حجاج و ز ئر د صفوا، هنگام عبور  ز آناتولي با حجاج آناتولي مفحد مي

تر ید كهه دولهت    كردند.  مپر تورا  عثماني مي دولت عثماني، مشكل جا و ي  یجاد مي

دا مرد د صفوا، مردم  یر د ر  ترغی  به شورش و عصیاد علیه عثماني نمایند. تفل  فر 

چود معصوم بیگ صفوا و شهید ثاني، درخو  ت شاه عثماني بر بازگشت زنهاد خانهد د   

صفوا و همسر شاه فهما  ، پس  ز حج گز را و دیگر رویهد دهاا نهاگو ر، دلیلهي بهر     

ز ، رو بط  یر د و  در دور د صفویه، عو مل  یا ي تنش 72وجود نا مني در  ین دور د   ت.

د د.  ئله حج و حج گهز را  یر نیهاد ر  تحهت تهأثیر تهر ر مهي      كرد و مس عثماني ر  تیره مي
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 شدند. ها و صدما  جدا مي بنابر ین حجاج گرففار دشو را

ها با پرد خت پول بهه صهفویاد و مرتفهع نمهودد مو نهع و       زماني شایع بود كه عثماني

میهز  آ مشكال  حجاج  یر ني،  یر د ر  آر م كردند و صفویاد ر   ز برتر را رو بط مسهالمت 

ها  ز دولت صفویه درخو  ت یارا و كمك  ر د عثماني پاید ر مطمئن  اخفند. به نظر مي

هایي كه شهاه  هلیماد در پا هخ آد      ند. درخو  ت هاا  روپایي كرده بر ا مقابله با تدر 

 گوید:  مي

آيد كاه عنماتني را مساتعد      هر گته بغداد به او مسترد گردد، درصدد برمي

يهر هاهتمي كه جاگ بت مسيحيتن پتياتن پاميرد، هاد ش باه     نمتيد امت از نرر د

 73دست آوردن قالعي است كه از قديم در حوزه قلمرو ايران بوده است.

در دور د شاه عباس  ول، شاه بر ا مفحد  اخفن مردمهاد و تبایهل مخفلفهي كهه در     

كرد   یر د  كونت د شفند، آ فاد تدس رضوا ر  رونق د د و مردم ر  ترغی  و تشویق مي

كه مشهد ر  به عنو د مركز زیارتي ملي و  ففخار مخصوص دنیاا شهیعه بشنا هند و بهه    

ههاا شهاه عبهاس  در     جاا مكه به زیار  مشهد رضوا بروند. بنهابر ین یكهي  ز  نگیهزه   

  74گزیني زیار  حرم رضوا به جاا زیار  بیت  هلل  لحر م،  نگیزه  یا ي بود. جاا

.امنيتي3

هاا حج در مسیرهاا بیاباني، گرففارا در میاد  ن مشكال  كارو دتری یكي  ز معمول

تبهل  چندین ترد هاا تجارا و زیارتي ر   ز  گر بادیه بود كه دزدا  ز كارو د  عر ب غار 

ها و بهه   به عنو د منبع درآمد زندگي خویش  نفخاب كرده و معفقد بودند كه غار  كارو د

 75ها مباح   ت. یغما بردد  مو ل كارو د

تركاد عثماني تادر به مطیع كردد تعد دا  ز تبایل عرب نبودند.  ین د فه  ز  عهر ب،  

 ا بهه نقطهه دیگهر حركهت      كوچ نشین بودند و همو ره با عیهال و  حشهام خهود  ز نقطهه    

رو شدد با  ین بهدویاد مسهفقل و در حهال حركهت كهه آمهاده   هففاده  ز         به كردند. رو مي
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هها در دفها   ز خهود     بودند، كارا بهس دشهو ر بهود. آد    نیروهاا خویش علیه هر نیرویي

ها عق  نشهیني كننهد و  هپاهیاد عثمهاني هرگهز       ها و تاالب تو نسفند به میاد باتالق مي

  76تو نسفند به آنها د ت یابند. نمي

تمكره شد. مؤل   هاا فر و د بر ز ئر د  یر ني و رد مي هر  ال مصیبت   ز فرا  عر ب،

 كند:  هاا  فر حج خویش گز رش مي شو رادرباره د نصرآبتدي

داران ننفي كه اميدوارم به وضب شته  روانه سفر حنتز شدم از حمال  حمله

هت به من رسيد امت نوار مكاه معظماه و    ننف درآياد، انوا  جراحت  و دشواري

  77و بقيه حضرا  ابمه مرهمي بر آن جراحت  شد. 3زيتر  تربت رسول ا 

علي مؤذد خر  اني  بزو را در دوره شاه عباس دوم به همر ه چنین، شیخ محمد  هم

چند نفر  ز شاگرد نش به حج رفت. وا مورد  حفر م حاكم بغد د تر ر گرفت. مبالغ  هفر  و  

 ند.  و در ر ه مكه چند بهار، گرففهار    ر  نزدیك به یك هز ر و چهارصد توماد آد روز نوشفه

ها كر مهاتي  ز وا   كنند. در  ین گرففارا ار  ميگردد كه  و و همر هانش ر  غ ر هزناد مي

شهود و در   مشهرا مهي   6شود.  و هنگام مر جعت  ز  فر مكه، به حرم  ئمه مشاهده مي

  78گردد. ه.ق به  صفهاد باز مي5012 ال 

 ففهاد.   در  ین دور د، تعطیلي حج، كمفر به دلیل مخالفهت دولهت عثمهاني  تفهاق مهي     

 لبفه در ها بود.  ر ر ه حجاج، حمله  عر ب و نا من بودد ر هترین مشكال  و مو نع بر   مهم

  79د دند. با تقیه  عمال خویش ر   نجام ميمقافعي ز یر د شیعه 

-5500ههاا   بانویي  ز  صفهاد  در روزگار شاه  لطاد حسهین صهفوا، میهاد  هال    

  ر ید: ها مي عازم  فر حج شد. وا درباره مشكل ر هزناد در حمله به كارو د  ه.ق،5539

 

  چو بز ویر د كنهد رو خیهل تهومي     در آد و دا هجهههوم آورد رومهههي
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 كس ر  كه بُد  جنهاس و فهر   هر آد

 ز تهههرس رومیهههاد كینهههه پهههرد ز

 هههاا رهههزد  ز بههیم آد حر مههي 
 

 گرففنههدا عشههور  ز آد مسههافر  

 نكردنهههدا گهههره  ز بارهههها بهههاز 

 80 یه بر چشمشاد شد روز روشن
 

  ر ید: شوند، درباره آنها مي وم رومیاد ظاهر ميچنین در  د مه ر ه كه بر ا بار د هم

 

 شد یك دو فر خ آد بیاباد چوفي

  هههر ر ه ر  گرففنهههد و  هههفاندند 

 بگففنههدا خههر ج و بههاج خههو هیم 

 عجههم آتا ههي مهها هههم برآشههفت 

 به فول آخهر كشهید آد گففگوهها   

 كشهههیدند  ز كمهههر شمشهههیرها ر 

 هها ر ههي گشهودند    به آتش خانهه 

 یالد تافلهه چهود شههره شهیر د    

 بههه روا پههل بههه هههم آمیخفنههدا

 میههاد كههارو د خههالي شههد  ز مههرد

 چههو خههالي یاففنههد آد كههارو د ر  

 یالد حهاج چهود شهیر غضهبنا     

  ههر ر ه ر  گرففنههدا بههه  یشههاد 

 شهههفرها ر  بهههه آب  ند خفنهههدا 

 به ضهرب خنجهر و بها تیهغ بهر د     
 

 به ناگهه فهوج رومهي شهد نمایهاد      

 بنهههایي تهههازه بههههر مههها نهادنهههد

 اج خهو هیم نود توماد  ز  ین حجه 

  خن ر  تند با آد ناكسهاد گفهت  

 بههه یكههدیگر تههرش كردنههد روههها

 رههههها كردنههههد  ز زه تیرههههها ر  

 ها ر  به ههم خهالي نمودنهد    تفنگ

  ههفادندا بههه جنههگ آد دلیههر د 

 بسههي  ز یكههدگر خههود ریخفنههدا

 كرد كس پهلو د بُد جنگ مي هرآد

 بد د  هو تاففنهد آد گهه عنهاد ر     

 وچاال       خود چست  جهاندند

 دا  حو ل  یشاد بهس پریشهاد  ش

  ز آد، آد رومیههاد دل باخفنهههدا 

81دریدنههد و بریدنههد آد جو نههاد  
 

 

عالوه بر بدویاد كه ر هزناد خشكي بودند، ر هزناد دریایي نیز در كمین حجاج و زو ر 

ها بودند كهه  هفرهاا دریهایي ر  بهه تصهد غهار   مهو ل         بودند. بخشي  ز آنها،  نگلیسي
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ها  ز غار  حاجیاد مسلماد كهه  ز   چنین، پرتغالي هم 82د دند. جام ميمسلماناد ز ئر مكه  ن

یكي  ز  میر د فهارس بهه نهام  میهر      83مسیر دریا عازم  فر حج بودند، هی   بایي ند شفند.

هاا خلیج فارس، گرففار  ه.ق، هنگام بازگشت  ز  فر مكه در آب5050یو   شاه در  ال 

رو گردید و در  ین حادثه مقهد را   گچیاد با آناد روبه ا  ز تفن دزد د دریایي شد.  و با عده

 84 ز  مو لش به و یله دزد د دریایي به غار  رفت.

.اقتصادي4

هاا دولت صفوا، مو وم به پنج شهاهي یها عبا هي در  و خهر نیمهه دوم  هده         كه

هفدهم میالدا در بصره رو ج یافت. در  ین دوره، بصره مانند پلهي  رتبهافي در صهادر      

كرد. خارج كردد فهالا دولهت صهفوا  ز  یهر د باعهو كمبهود و        ا  یر د عمل ميفال

هاا فال در كشور گردید. در چنین وضعي، بحر د  تفصادا در ز مدتي پهیش آمهد و     كه

ههاا فهال ر     هاا نقره د د و تجار  بها  هكه   دولت  یر د، تنها  جازه د د و  فد ر  با  كه

 ممنو  كرد. 

ه.ق، تجهار  بها بصهره و    5075م/5110 یر ني، بار دیگر در دهه پس  ز مدتي، تاجر د 

هایي وجود ند شت.  هاا فال ر   ز  رگرففند؛ زیر  در بصره چنین محدودیت معامله با  كه

شد و به فور بسیار زیهاد  ز  هوا كسهاني تقاضها       كه فال كاالیي بود كه هدیه د ده مي

ههاا شهیعي ر  در  هرزمین عهر ق      ارتگاهشد كه تصد  نجام زیار  بیت  هلل و دیگر زی مي

  85د شفند.

زیار   االنه خانه خد  در  فز یش تقاضا و تیمت فال مؤثر بهود.  فهر دا كهه  هفرا     

خریدنهد؛   گرففند مقد ر زیادا فال مهي  فوالني به شبه جزیره عربسفاد و مكه در پیش مي

له  هب   فهز یش   زیر  فال تنها پول منا   بر ا حمل به نقاط دورد ت بهود.  یهن مسهئ   

بردند، چه نو  فالیي  شد  ما معلوم نیست، فالیي كه زو ر با خود به حج مي تیمت فال مي

 بوده   ت؟ ونیزا یا عثماني بوده و یا هر دوا آنها بوده   ت؟ 
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 كه فال در  ین  فر بر ا پرد خت عو رخ ر ه به عثماني و مصرا خیر   الزم بود. 

ر تهرد هجهدهم مهیالدا، یهازده دینهار فهال  ز ههر ز ئهر         شود  میر مكه در  و خ گففه مي

كه كد م شهر به عنو د مكاد آغاز مسهافر    گرفت. رتابت بین بصره و بغد د بر  ر  ین مي

كردند و در  تعیین شود، وجود د شت. زو ر در  ین منافق، شفر ني ر  بر ا  فر خرید را مي

پرد خفند كهه   چنین مبلغي مي خفند. همفرو هنگام بازگشت به تیمت بسیار نازلي آنها ر  مي

تو د گفت كه حج،  ود گرا  ودمندا بهر ا مقامها     به  المت عبور كنند. بنابر ین مي

 بصره و عثماني بوده   ت. 

در  ین دور د،  ز رفت و آمد و  رتباط نماینهدگاد  یا هي عهرب بهه همهر ه ههد یاا       

تو د به  همیت حهج پهي    یار ، ميبها به  صفهاد و تقاضاا لغو حكم ممنو  بودد ز گر د

بهرد، چههار تهن  ز     برد. شاردد مدعي   ت در مد  دو زده  الي كه در  یر د به  هر مهي  

بیند كه  ز عربسفاد به  صفهاد و دربار صفویاد آمدند و خو  هفار رفهع     فر ا عرب ر  مي

و نامه لغو حكم تحریم ر ه بصره به و یله  لطاد  لیماد  86ممنو  بودد  فر حج بودند.

 شاه عباس دوم، گو ه  ین  مر   ت.

در  و خر ترد شانزدهم میالدا، دولت عثماني با مشكال  و مسائل پولي مو جه بهود.  

گیر دولت عثماني شهد.  یا هت    ه.ق، د من213م/5171مسئله جریاد گردش پول  ز  ال 

رب  هكه  ها  ز بصره به هند، با ممنو  كردد ض به گردش  ند زا جریاد برود ریزا  كه

هههه .ق و 217م/5172هههاا  محلههي نقههره الرا و ممنههو  كههردد صههادر   در  ههال   

در  ین زماد،  یر د نیز درگیر مشكال  87ه.ق، موفقیت چند ني به بار نیاورد.5009م/5121

 نویسد:  باره مي  تفصادا بود. تاورنیه،  یاح فر نسوا در  ین

به اين جهت پاول   شته عبتس چون ديد مملكت ايران از حيث تنتر  عقيم و

در مملكت بسيتر كم است، مصمم شد اشختص را بت ابري م ختم به اروپت بفرساتد  

كه ميزان تنتر  و رواج آن را به دست آورده باه ايان وسايله شاتيد از خاترج      
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پوجي داخا مملكت نمتيد و خواست اختيتر ابري م را خود به دست گيرد؛ يعاي به 

بود و از عداجت هام خاترج نباود از رعيات      قيمت ماتسبي كه خود او معين كرده

  88خريده، به خترج  رستتده، تنتر  نمتيد.

شاه عباس نه تنها خودش به حهج نرفهت بلكهه  ز رفهفن مهردم بهه بیهت  هلل  لحهر م         

رود  ین  مر دلیل  تفصادا د شفه   هت.   كرد. به گففه دو  ر و،  حفمال مي جلوگیرا مي

مانند  6باس به جاا زیار  كعبه به زیار  تبور  ئمهیكي  ز دالیلي كه باعو شد، شاه ع

هها و تفهل حاجیهاد،      ا دهد، عالوه بهر نها مني ر ه    همیت فوق  لعاده 1زیار   مام رضا

 89هها بهود.   مسئله خروج زر نقد  ز  یر د و ریخفه شهدد پهول  یر نیهاد بهه جیه  عثمهاني      

 نویسد:  باره مي كرو ینسكي در  ین

قتنون شر  در بالد عظيم كه سبب انتظتم دوجات   سلطات صفويه براي اجراي

كرد. گواه اين سخن آن است كه در زمتن شته عبتس متضي باات   است، اهتمتم نمي

گماشتاد و قدون كردند كه بتيد زر نقد از ايران بيرون نرود و باه جاتي زياتر     

حج به زيتر  قبور ابمه و ستير مقاتبر روناد و هار كاز آرزوي زياتر  كعباه       

بتيد مبلغ خطير به پتدشته پي كش كاد و اذن حتصا نمتياد و ضارري    يداشت، م

  90بي تر از سفر حج نبوده است.

ههاا فهال  ز    رففن حاجیاد و ز ئر د  یر ني به حرمین شریفین، مسهفلزم خهروج  هكه   

كشور بود و به تقویت تدر  مالي حكومت عثماني و كمك به تجهیهز  هپاهیاد عثمهاني    

شاه عباس شر یطي به وجود آورد كه  یر نیاد به جهاا رفهفن بهه     كرد. بنابر ین، كمك مي

هاا فالا خود ر  به جیه  عثمانیهاد نریزنهد و در د خهل      مكه، رو نه مشهد شوند و  كه

كه پول و فال  ز كشور خارج نشهود و در د خهل مملكهت     خرج كنند. شاه عباس بر ا  ین

كرد كه پس  ز مهرگ   بیني مي خرج گردد، كوشید بر شهر  حرم رضوا بیفز ید. وا پیش
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  91دفن كنند. 1جسدش ر  در جو ر تبر  مام رضا

ر  بر فریضه حهج   6و  ایر  ماماد 1شاه عباس كبیر،  فضل بودد زیار   مام رضا

بیشهفر  ز هففهاد    1ها آمده   ت ثو ب زیار   مام رضا كه در رو یت فرح كرد؛ زیر  چناد

 حج مسفح    ت.

  92تدش           بهفر ز خلد، روضه پاكش هز ر بارهففادحج نافله یك فو ا مر

تجار  با كارو د حجاج،  ود فر و ني بر ا حاكماد بصره و دولت عثماني بهه همهر ه   

د شت. بنا به گففه جرج كرزد، بر ا صفویاد ضرور  فر و ني د شت كه ر ه  فر و خهروج  

توجهه و زیارتگهاه  ههل     جا ر  محل  رمایه ر   ز جان  مكه به  وا مشهد برگرد نند و آد

تشیع تر ر دهند. به همین  ب  شاه   ماعیل و شهاه عبهاس، بارگهاه  مهام رضها ) ( ر   ز      

  93شكوه و ثرو   رشار كردند.

شد  در  ین دور د، هر  ال، مبالغ زیادا زر مسكو  به و یله حجاج  ز  یر د خارج مي

. د فور شاه عباس درباره خروج بردند و  هالي مكه، مدینه و حجاز  ود  تفصادا باالیي مي

شاه  ز دولفمرد د  . لطفعلي خاد،  عفماد لدولهنشد كه  ز كشور تا پایاد دوره صفوا  جر  

م بهه  همهف كه دشهمناد خهود ر     شود، بر ا  ین در هنگامي كه محاكمه مي ، لطاد حسین

 گوید:  كند، ميخیانت 

خياره نكارد و در   دشماتن من كه بيش از من دخا داشتاد، ماداخا خاود را ذ  

كه به دستوراجعما شته عباتس بازري ياك     داخا مملكت بتقي نهماشتاد و بت آن

دياتر زر مسكوك نبتيد از داخا به خترج رود، هر ستل چاد قطتر شتر، زر و سيم 

   94شود. به اسم نمورا  به مكه و مدياه  رستتده مي

ر ني در د ت   هت و  شمارا  ز حركت جریاد پول به و یله ز ئر د  ی هاا بي گز رش

كه كد م یك  ز شهرها، مكهاد   چناد مهم بود كه بین حاكماد بصره بر  ر  ین  ین  مر، آد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 75ه مسلسل ، شمار3131بهار ، اولشماره  ،پانزدهمسال           

 

 

 

 

 

515 

بسهفن ر ه بصهره، ضهربه     95عزیمت نهایي ز ئر د  یر ني باشد، رتابت شدیدا برتر ر بهود. 

بایهد بهه    كرد. به همین دلیهل،  هلطاد عثمهاني      تفصادا شدیدا  ر  مفوجه عثمانیاد مي

كرد كه بندر تجارا و   فر ت یكي بصره ر  در كنفهرل   هاا بزرگاد بصره توجه مي فهخو  

هایي كه  المت حجاج در  ین  چناد مهم بود كه زماد خویش د شفند.  منیت  ین مسیر آد

عیاشهي   96كردنهد.  ها رفت و آمد  ز  ین مسیر ر  ممنهو  مهي    ففاد، دولت مسیر به خطر مي

 كند:  چنین گز رش مي گرففند،  ین ه آنها  ز زو ر  یر ني ميدرباره  مر ا مكه و پولي ك

امرا، حنتج ايراني را دوازده روز در مراجظهران نهه داشتاد كه بقيه پاوجي را  

كه بتيد پرداخت كااد، بپردازند و نيز در ماطقه بدر يك هفته معطا شدند. حاتكم  

ي است كه باه اعاراب   بدر، ه ت دياتر ديهر از آنتن گر ت. اجبته اين وير از پوج

   97كااد. انرار مدياه پرداخت مي

ر د. در  ین  ه.ق كارو د عجم در نیمه ماه صفر، خیلي دیر به مدینه مي5072در  ال 

ها به دالیل زیادا در ر ه مانده بودند و چهل و پنج روز میاد ر ه مكه و مدینه  مد ، عجم

ا  بوده   ت كه  مر  و حاكمهاد  شود مشكل آنها پرد خت مالی معطل شده بودند. گففه مي

نمودند تا ر یدد بهه   كردند. آناد  ز وتفي كه  ز  صفهاد حركت مي عثماني بر آنها  لز م مي

د دند. حجاج عجم  ضافه بر پهولي كهه بهر ا     مكه، نفرا بالغ بر پنجاه دینار فال، پول مي

كردنهد و   پرد خت مي ها مخارج عمومي به همر ه د شفند، هر كد م پنجاه دینار بر ا مالیا 

ه.ق، حاكم بصره 5072گردیدند. در  ال  شد، مفضرر مي  گر پول بیشفرا  ز آنها گرففه مي

ها، نیروههایي نظهامي  ز    گرفت و دلیلش  ین بود كه عجم  ز هر حاجي،  ي دینار فال مي

آوردند كه در بر بر حمله  عر ب  ز آنها حفاظت كننهد. هنگهامي كهه بهه        رزمین خود نمي

كرد كه در فهول مسهیر رفهت و     ر یدند حاكم بصره،  پاهیاني ر  همر ه آناد مي بصره مي

بازگشت به بصره، همر ه  یشاد باشند و در بر بر خطر   و بدویاد  ز آناد محافظت كننهد.  

ها، رعیت  و نبودند،  یهن پهول ر  بهر ا حمایهت و حفاظهت  ز خهود        به دلیل  ین كه عجم
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 نویسند:  باره مي نكردند. در  ی پرد خت مي

شود، سزاوارند كه بي اتر از ايان    روا ض كه از آنهت چاين متجيت  گر ته مي

مورد اهتنت قرار گيرند، چون از نظر اعتقتدي  تسقاد، بت اين حتل چون نتم اساالم  

بر آنهت است و در سلك حنتج ختنه خدا هستاد تت متدامي كاه در نرياق حنااد    

گيرند به دجيا روا اض   ي هم كه اين پول را ميحرمت آنهت محفوظ است. و كستن

داناد، بلكه به ختنر سيتست دنياوي و   بودن تن نيست كه عقيده آنتن را  تسد مي

گوناه دجياا قرآناي و شارعي      كااد و اين مسئله هايچ  كسروي است كه چاين مي

 98ندارد.

نیهت  دههد تهأمین  م   ه.ق، پاشاا بغد د در چند نامه پیشنهاد مي5079م/5119در  ال 

ز ئر د ر  تنها با دریافت بیست دو  برعهده گیرد كهه دو   ز مسهكوكا  هلنهدا بهوده     

در دوره شاه فهما  ، پنج بیسهفي )بیسهت    دو   ت و در ونیز مفد ول بوده   ت و هر 

دینارا(  رزش د شفه   ت. تاورنیه  رزش  ین مسكو  ر  معادل بیست و شش شاهي بهه  

موج  شد كه بسیارا  ز ز ئر د به دلیل عدم پرد خت پانزده  ین  مر  99د ند. پول  یر د مي

ز ئر د بر ا هر نفر،  ي تها  هي و پهنج دینهار بهه       100دو  بیشفر در بغد د گرد هم آیند.

صد نفرا بر ا محافظت  ز آنهاد تها ر هیدد بهه      پرد خفند و  و د فه  ي پاشاا بصره مي

  101فر فاد.  یر د، همر ه  یشاد مي

فروخت  مها   خو  ت به ز ئر د  یر ني مي ي ر  به هر تیمفي كه ميپاشاا بصره شفرهای

فروخفنهد. پاشها     ین ز ئر د در بازگشت به بصره، هماد شفرها ر  به تیمت بسیار  رز د مهي 

خرید.  زدحام حیو نا  در بصره  ها ر  در بازگشت  ز  فر حج به تیمت فروش مي تنها    

در  ین شر یط،  102شد، تابل تصور   ت بصره ميبه دلیل  ود زیادا كه عاید شهرنشیناد 

كند كه هز ر نفر  ز  ه.ق،  ز شام عازم  فر حج بود. گز رش مي5015 ولیا چلبي كه در  ال 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 75ه مسلسل ، شمار3131بهار ، اولشماره  ،پانزدهمسال           

 

 

 

 

 

513 

حجاج  یر ني در كارو د شام بودند و دولت عثماني  ز هر حاجي  یر ني، پانزده  هكه فهال   

  103گرفت. مي

 

نتيجه

ملت  یر د و عثماني، حج ر  به عرصه  خفالا فرهنگي میاد دو  ه هاا ماهبي  خفالا

هاا خونین بین  یر د و عثماني و  شیعه و  ني تبدیل كرده بود و مسئله تشیع  ب  جنگ

بروز رففارهاا تعص  آمیز بین دو دولت بود.  ین  مر در چگونگي برگز را فریضه حج به 

آمهدهاا  یا هي  ز      پهي و یله  یر نیاد شیعي، تاثیر فر و ني د شت. دولت عثماني به  ب

شهد.   گیرا  بیشفر آنها نسبت به حجاج  یر ني مي تر ید و  ین  مر  ب   خت  یر نیاد مي

هها   گیهرا  هاا نظامي میاد دو دولت وجود د شت،  ین  خت هنگامي كه تنش و درگیرا

 گردید.  بیشفر مي

مهاني و  به دلیل مسائل  یا ي، فرهنگي، ماهبي،  منیفي و  تفصادا میهاد دولهت عث  

رو بهود. در  یهن دور د،    ههایي روبهه   صفوا،  نجام حج به و یله  یر نیاد شیعي با دشو را

 فر حج و برگز را آد به نسبت خوب  نجام  ،هرگاه حسن رو بط بین دو دولت برتر ر بود

ها و خطر    دشو را ،هاا كمفرا همر ه بود  ما با بحر ني شدد رو بط شد و با دشو را مي

 شد.  گیر  فر حج  یر نیاد مي بادبسیارا گری

هها بهه تهأخیر     شد و  ال ها، حج  یر نیاد  ز مسیر بصره ممنو  مي گاهي  ز  وا دولت

گردیهد.    ففاد. بخشي  ز مشكال  حج  ین دوره به  عر ب بدوا و ر هزناد مسیر باز مي مي

بایهل بهدوا   كردند. وجود ت هاا فر و ني ر  بر ا حجاج  یجاد مي آناد مشكال  و دشو را

در مسیر بصره، دغدغه مهم  یر نیاد بود و دولت عثماني در آد دخالفي ند شهت. بنهابر ین،   

 كردند.  هر دو دولت بر ا رفع آد تالش مي

پرد خفند و به دلیل  زدد به صفویاد، در مكه به تكفیر رو فض مي  عثمانیاد بر ا ضربه

 یا هي و مهاهبي   هفقبال      ادا، ین كه  یر نیاد  ز حج به  ب  مسهائل  منیفهي،  تفصه   
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ههاا   گرففند. رو بط غیر حسنه  یر د و عثماني و درگیرا كردند، برضد آنها موضع مي نمي

ها، برخهي   شد و  ین دشو را هایي در  مر حج مي مفعدد میاد  ین دو دولت،  ب  دشو را

  گردید.    مو تع  ب  محدود شدد حج مي
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