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چکیده
در تاریخ دیپلماسی ایران با روی کار آمدن صفویان و شيعه شدن ایرانيان دوره ای پرتالطم و تووا
با نبرد شدید با عثمانی آغاز گردید.یکی از مسائلی که همواره زمينه های دشمنی دو کشوور را تشودید
می نمود ،مساله حج و نحوه برخورد ماموران عثمانی و سياست هوای آنوان در برابور ح وار ایرانوی و
شيعيان بود .زیرا هر دو دولت تالش داشتند تا با تکيه بر مساله حج از این مراسم مذهبی جهت تسلط
سياسی خود در جهان اسال استفاده نمایند .با وجود قرار گرفتن شهر مکوه در قلمورو عثمانيوان ،آنهوا
آگاهانه از این موضوع جهت برتری سياسی خود در برابر ایران و همچنين اعمال فشار بور سياسوتهای
هيات حاکمه بهره بردند .بهره برداری سياسی از مساله حج درتاریخ روابط سياسی ایران و عثموانی در
طول دوره صفویه یکسان نبود،بلکه عثمانیها از این این موضوع همچون ابزای جهت دیکتوه نموودن
سياست های خود بهره می بردند .با ا ین حال به نظر می رسد شواهان صوفویه بوا برگوزاری باشوکوه
مراسم حج تالش داشتند جایگاهی قابل قبول به عنوان سلطان حامی جهان تشيع بورای خوود ای واد
کنند .و از سوی دیگر عثمانیها نيز با اختالل در این مراسم با هدف تضعيف قدرت معنوی و سياسوی
حاکمان صفوی را دنبال می نمودند .روش پژوهش در مقاله حاضر با تکيه بر روش تاریخی و تحليول
منابع و مآخذ در این زمينه ان ا می پذیرد.
کلیدواژه ها :ایران ،عثمانی ،صفویه ،حج ،مناسبات سياسی.
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مقدمه
بر گزاری و ادای فریضه حج همواره در تاریخ روابط ایران و عثمانی به عنوان یکوی از مسوائل موورد
مناقشه و چالش بر انگيز دو قدرت جهان اسال بود .زیرا پس از تسلط عثمانیها بر عربسوتان آنوان از
نفوذ ایرانيان بر این سرزمين جلوگيری و از حج به عنوان ابزاری سياسی عليه شيعيان استفاده نمودنود.
این روند در دوره شاه تهماسب و شاه عباس اول به اور خود رسيد .اموا پوس از انعقواد معاهوده صول
ذهاب عثمانیها برای حفظ معاهده در مورد مراسم حج در ظاهر تسوهيالت انودکی بورای زوار ایرانوی
قایل گردیده و از زور و فشار و تعدی های سابق جلوگيری می شد .به موجب پيمان صل موذکور ،در
مورد ح ار و زوّار ایرانی که از قلمرو عثمانی عبور می کردند ،قيد شده بود که با تقاضاهای صوفویان
مبنی بر کاهش عوارض تحميلی از ح ار ایرانی به مکه موافقت به عمل آید.اما در عمل ،این مسواله
کم رنگ تر گردید و پاشایان عثمانی چندان توجه ای به این موضوع نداشتند.
با این حال در آستانه به قدرت رسيدن شاه صفی و در ادامه سياسوت هوای خصومانه سولطان موراد
چهار  ،یعنی سال 6797هو.ق ،دولت عثمانی رسما اعالميه داد و شيعيان را از شورکت در موسوم حوج
منع نمود .در سال  6792هو.ق ،در مکه اعال شد که زائوران ایرانوی حوق ان وا دادن اعموال حوج را
ندارند ،اما روز بعد گفته شد ،امسال حج خود را ان ا دهند و از سال دیگر نباید به مکه بياینود و حوق
حج گزاری ندارند .در سال 6790هو ق نيز ح ار ایرانی را از حج منع نمودند و به شودیدترین وضوعی
آنان را از مکه اخرار کرده و اعال نمودند که از سال بعد کسی اجازه ندارد به مکه آمده و حج گوزارد.
این مسأله نشانگر این بود که هر چند سالطين عثمانی برای همه مسلمانان امکانوات مناسوبی بورای
موسم حج ای اد کرده بودند ،اما نسبت به شيعيان به علت سياست های موذهبی بسويار متعصوبانه در
پيش گرفتندو موضع بسيار خصمانه ای داشتند.
در پژوهش حاضر این پرسش مطرح می گردد؛ حج و لزو برگزاری آن چه تاثيری بر روابط سياسوی
ایران و عثمانی از دوره شاه صفی تا پایان حکومت صفویان ایفا نمود؟ با توجه به پرسش می توان این
فرضيه را مطرح کرد که عثمانیها همواره در طول روابط سياسوی خوود در عصور صوفوی از حوج بوه
عنوان ابزاری سياسی در جهت تامين منافع خود بهره بردند.هر چنود در دوره هوای پایوانی انودکی بوا
ایرانيان مسام حه نمودند ،با این حال سياست های کلی شان اسوتفاده ابوزاری از مسواله حوج در برابور
صفویان بود.
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معاهده ذهاب و نقش آن بر روابط دولت صفوی و عثمانی
صل نامه ذهاب در سال  6793ق - 6193/بوا حوضور نوماینده عوثمانی و صاروخان و محمد قلوی
خان ،نمایندگان ایران – منعقد گردید .با توجه به نتي ه جنوگ و برتوری عثمانیهوا در ميودان نبورد،
آشکار است که مفاد معاهده ،بوه نفع عوثمانیها تنظيم شده باشد .امتياز مهمی که به عثمانیها رسويد
تصاحب بغداد بود .دولت امپراتوری پس از کشمکشهای طوالنی ،سران ا موفق شود ،بغداد را بطوور
رسمی از ایوران جودا کند .در نتي ه بغداد ،بصره و کل بين النهرین به تصرف عثمانی درآمد .شهرهای
مذهبی و عتبات عاليات از دست ایوران خارر شود.رفوتوآمد زوار و ت ار ،در این موناطق ،با مووشکل
روبرو گشت .هم چنين بوخشی از آذربوای ان به تصرف عثمانی درآمد .البته در مقابل بغداد ،ایوروان -
که اساسا از لحاظ تاریخی متعلق به ایران بود -به ایوران واگذار گردید .در واقع می توان گفت یکی از
مهم ترین دالیل پابرجا ماندن این معاهده ،یکسویگی کامل منافع آن به نفع دولت عثمانی بوود؛ زیورا
چنان که گزارش منابع تاریخی نشان می دهد ،دليل اصلی درگيری های دراز مدت طرفين ،اکثرا زیاده
خواهی های دولت عثمانی بود .در واقع شاه صفی با این صل  ،در مدتی کوتاه ،تما موتصرفاتی که با
تدبير و درایت شاه عباس اول به دست آمده بود ،را از دست داد .تسلط بور بوغداد بوه دليل اهووميت و
مووقعيت آن ،آرزوی بزرگ عثمانیها بوود ،بهمين دليول کشومکشها و جنوگهوای زیوادی بور سور
تصرف آن رخ داد .دولت عثمانی در راه غلبه بر آن هزاران نوفر سوپاهی و چوندین فورمانده و مووقا
عالی رتبه،از جمله محمدپاشا  -وزیر اعظم  -و چند تن از پاشایان معظم دیگر امپراتووری را از دسوت
داده بود 6.دولت عثمانی هرگز فکر نمیکرد ،پس از شکست از شاه عباس بزرگ ،بار دیگر این منطقوه
استراتژیک را به آسانی به چنگ آورد .تسلط بر بين النوهرین به معنی استيال بور راه هوای مواصوالتی
شرق و غرب بود .مؤلف روضه الصفا مینویسد« :بال مله در عرض چهل روز قلعه بغوداد مفتووح شود
(هي دهم شعبان 6791ق  ) 6191 /و به غارت رفت و خلق عظيموی شوهيد شودند و سور و سوامان
ضری موبارکه امامين کواظمين به دست عدوان سوپاه روميوه ،بوه غوارت رفوت و بوه مضو ع اوالد
رسول(ص) جسارت

شد2».

بهر حال صل نامه ذهاب به جنگ های طوالنی بين ایران و عثمانی خاتمه داد .روابط دو کوشور تا
حدودی دوستانه شد و موبادله سوفير و ارسال تحفهها و هدیوهها رونوق گرفوت .محمود قلوی خوان و
ساروخان برای مذاکره در باب صل ذهاب در تاریخ 6793ق  6193 /و به دنبال آنهوا سوفير عثموانی
برای دریافت نسخه تصدیقشده معاهده ،در همان سال به دربار عثمانی اعزا شودند .در تواریخ 6793
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ق 6193 /محمد خان برای عرض تبریک جلوس محمد چهار عاز دربار عثمانی گردید .پس از آن
سفيری موسو به پيرعلی ،برای عرض تبریک جلوس احمد دو در  6626ق 6132 /و عبدالمعصوو
 حاکم خراسان  -در  6662ق 6077/و مرتضوی قلوی خوان  -حواکم نخ ووان  -در سوال 6660ق 6071/به عثمانی سفر کردند .به نظر می رسد تبادل این سفرا به منظور کاستن از التهاب تعارض
های مذهبی و ای اد فضای آرامش در مرز های دو کشور بود.
دولت عثمانی نيز به دنبال اعزا سفرای ایران سفرای خود را به مناسوبتهای گونواگون ،بوه دربوار
ایران روانه نمود .از آن جمله یوک بسوتانچی(از افوراد گوارد سولطنتی) ،در سوال  6721ق 6191 /و
اسماعيل آقا در سوال 6713ق 6123 /و عبدالنبی چاوش در سوال  6701ق ، 6110 /محمود پاشوا
همراه نحيفی شاعر در سال 6662ق ، 6077 /احمدی دری افنودی در سوال  6699ق 6026/یکوی
پس از دیگری بوه دربار صوفویه اعوزا شدند .عثمانی نيز در این زمان بيش از دربوار صوفوی از ایون
آرامش سياسی ای اد شده سود می برد .زیرا هم به خواسته سياسی و نظامی خود دسوت یافوت و هوم
این که برای تثبيت وضع موجود از این شرایط به نفع خود سود جست.
تداوم روابط دولت های عثمانی و ایران در عهد سالطین متأخر صفوی
با مورگ شاه صفی ،فرزند ارشودش؛ شواه عبواس دو (6722-6700ق؛  ) 6192/6111هماننود پودر
اهميت زیادی برای رعایت مفاد عهدنامه ذهاب قائل بود .عباس دو همواره کوشيد از ای اد هوورگونه
سووء توفاهمی در روابط با دولت عثمانی جلوگيری نمایود .سولطنت بيستوپنجسواله او هوم زموان بوا
سولطنت سولطان ابراهيم(6721ق 6793-ق) و سلطان محمد چهوار (6721-6733ق) بوود .در آغواز
رهبران هردو کشور ،سياست کامال مسالمتآميزی را نسبت به یکدیگر در پيش گرفتند .وحيودقزوینی
می نویسد« :ابراهيم سلطان که بعد از مراد بوه سولطنت رو رسويده بوود ،یوسوف آقوا را بوا ناموهای
مودتآميز ،روانه ایران نمود ،سفير مذکور در قزوین به شرف پای بوسی ،سرافراز یافته ،از قضا مراسوم
جوشن نووروز در تواالر سعادتآباد برگزار بود و ایلچی مذکور به حضور همایونی رسيد .دسوتور دادنود
که از سوفير عوثمانی پذیرایی شایان بشود .نخست ميرزا تقی اعتماد الدولوه و سوپس جوانی قربوان از
سفير عثمانی پذیرائی شایان نمودند 9».در گذشته هم« ،در سال 6722ق از جانوب سوولطان ابووراهيم
خوان -قيصر رو  -ایلچی با نامه مودت ختا  ،که مشعر بور تعزیوت و تهنيوت بوود؛ خودمت حضورت
اشورف اعولی -شاه عوباس دو  -رسيده ،مورد عنایت

گردید9».
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شاه عباس دو نيوز در هموان آغواز جلووس خوود(6722ق ) 6192 /مقصوود خوان را بوه سووفارت
اسوتانبول فرستاد ،تا خبر جلوس خود را به سلطان عثمانی اعال نماید .سفير ایران با هودایای فوراوان
بوه هومراه گروهی یکصدوپن اه نفری ،عاز استانبول گردید 2.شاه عبواس دو  ،ضومن ایون هودایا،
نامهای بورای سلطان عثمانی  -سلطان ابراهيم خان -ارسال کرد و در ضمن تاکيد بر روابط دوسوتانه
گذشته؛ عالقه اش به دوسوتی و سياست حسن هم واری را خواطرنشان کورد .در بخشی از نامه آمده
است...« :مستور نماند که بنابر اقتضای حکمت بالغه ،ناچار این خاکدان گذشتنی است .لذا رجواء واثوق
دارد کوه از طرف پادشاه ظل الهی ،مضمون آیه"واوفوا بالعهد ان العهد کان مسوئوال"(بنوی اسورایيل،
 )99هميشه مورد تووجه و عومل قرار گيرد وبه ميامن این طریقوه ی خ سوته ،فقورا از رنوج و عنواد
آسوده گشته ،به دعای دوا سلطنت بیزوال استفاده نماید ».بعد از ایون موکتوب ،سلطان عثمانی نيوز
پيا دوستانهای برای شاه عباس دو فرستاد .در ایون پيا  -که حسين پاشا در  6729ق ، 6199آن را
به دربار صفوی رسانيد  -بر روابط و مناسبات حسنه تأکيد نوموده و موطالبی ذکور شده بود مبنوی بور
اینکه شاه ایوران نويز در تحکيم این روابط کمال مساعی الز را مبذول

دارد1.

طبق گزارش منابع ،در تما سال های سلطنت شواه سوليمان(حک6672-6700ق) صل و امنيت در
مرزهای ایران و عوثمانی بورقرار و«معاهده ذهواب» همچنان موورد احوترا طرفين بوده است .در این
مدت سفرای اروپایوی – به شيوه معهود -مویکوشيدند ،ایران را به دشمنی با عثمانی وادارند؛ اما شيخ
علی خان زنگنه  -وزیر اعظم شواه سليمان  -بوا سياست و کاردانی ،از عملی شدن نووقشههای آنوان
ممانعت بعمل میآورد .کمپفر -در سوفرنامه خوود -در این باره می نویسود :هودف از سووفارت هوای
اروپائيان در دربوار ایران ،بيشتر این بود که شاه ایران را وادار به یک لشکرشی مشترک بر ضد ترکهوا
 کوه در جوریان معاهده صل  ،بغداد را از جنگ پدربزرگش شاه صوفی خوارر کورده بودند -بنماینود.فقط چون وزیور اعظم ،با این کار مووافق نوبود ،کوششهای آنها به جایی نرسيد 0.تدبير و سرسوختی
وزیر باعث شد که اروپائيان نتوانند در دل شاه سليمانرا به جنگ راضی نمایند .روسها سعی کردند با
فرستادن هيأتی سياسی ،اقتصادی به ایران ،شاه صفوی را به اتحاد عليه عثمانی ترغيوب نماینود .ایون
هيات به رهبری کریستوفر و کلنسکی در سال  6102وارد ایران شد و تالش داشت تا شواه ایوران را
به پيوستن به اتحاد اخير روسيه -لهستان تشویق نماید .شاه سوليمان ضومن رد پيشونهاد بوه سوفرای
اعزامی تأکيد کرد که تنها در صورتی برای تصرف بغداد به اقدا نظامی عليه عثمانی متوسول خواهود
شد که دولتين روسيه و لهستان واقعاً درگير جنگ با عثمانی شوند .ضمناً این دو کشور باید شاه ایوران

پژوهشنامه تاریخ -سال سيزدهم -زمستان  - 31شماره 93

29

را متقاعد و مطمئن سازند که بدون جلب نظر و به صورت یک جانبه با عثموانی وارد موذاکرات صول
نخواهند شد .این برخورد شاه سليمان نشان داد که به سبب مسایل گذشته و رفتار بی ثبوات غربيوان،
کمترین اعتمادی به آنها وجود ندارد و دربار ایران الاقل در این موارد با درک صحي از سياست بوين
المللی حاضر به پذیرفتن پيشنهادات مشکوک اروپایيان نيست.
شيخ علی خان زنگنه -وزیر اعظم -که ظاهراً رهبری جریان ضد روسوی دربوار ایوران را بور عهوده
داشت ،در این باره می گوید :قدرت های مسيحی به کرات شاه ایران را جهت اتحاد با خودشان بورای
جنگ با عثمانی فراخوانده اند؛ اما پس از چندی بدون اطالع متحدانشان با ترکها صل کرده اند.
شاه سليمان هم چنين پيشنهاد فابریتيوس -فرستاده پادشاه سوئد را جهت پيوسوتن بوه اتحواد عليوه
عثمانی رد کرد و از طریق شيخ علی خان به وی پيغا داد که  «:وی باید بسيار خوشوحال باشود کوه
شاه ایران تما خواسته های پادشاه متبوعش ،جوز پيشونهاد از سورگيری خصوومت عليوه عثموانی را
برآورده کرده است ...شاه سليمان گفته است که اجداد من پيمان صل بسته اند و من تا ابد نسبت بوه
آن وفادار خواهم بود .لعنت به اولين کسی که دوباره دست به شمشير برد ....ما خودمان باعوث شودیم
که توسط قدرت های مسيحی ،به مقدار زیادی ترکها را رن يده خاطر سازیم؛ اما بعودا قودرت هوای
مسيحی بدون آن که ما را به حساب آورند ،صل کردند ».این نگرشهوا و دیپملماسوی شواه صوفوی
نشان می دهد که وی برای تداو صل با عثمانی بيش از نبرد بی نتي ه اهميت قائل است.
اگرچه پس از مرگ شاه عباس اول ،یکبار دیگر سلطان مراد چهار بوا اسوتفاده ابوزاری از تعصوبات
مذهبی و با دامن زدن به اختالفات فرقه ای تالش کرد که ت اوز به ایران و تصورف عوراق را توجيوه
کند؛ اما پ س از آن با انعقاد صل ذهاب تا حد زیادی از دامنه این گونه منازعات کاسوته شود .در واقوع
گرفتاری های عثمانیها در جبهه غرب و ضعف و عافيت طلبی صفویان برای مدتی آتش اختالفات را
رو به خاموشی برد .هم چنين زوال قدرت صوفيان متعصب قزلباش و ضعف آنها در ارتش صفویه نيز
ع امل دیگری در کاهش تشن ات مذهبی بود .با این همه نمی توان ادعا کرد که در ایون دوران هوي
گونه برخورد تعصب آميزی وجود نداشت .از مهم ترین مباحثی که وقوع آن هرساله موضووع اخوتالف
مذهبی بين ایرانيان و عثمانیها می شد ،مساله حج بود .در واقع موسم حوج شورایطی را بورای ای واد
محدودیت های مذهبی عليه شيعيان فراهم می کرد .تصرف و الحاق عتبات بوه دولوت عثموانی هوم
مزید بر علت بود .در واقع مهم ترین زیارتگاه های شيعی و هم چنين محل ان ا مراسوم حوج تحوت
کنترل عثمانیها قرار داشت.
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داعيه داران حکومت در جهان اسال ؛مثل امویان ،عباسيان ،سل وقيان و در دوره های بعد ،سالطين
عثمانی که خود را وارث خلفای عباسی دانسته و با تسلط بر سرزمين ح از و شهرهای مقدس مکوه و
مدینه ،عنوان خاد حرمين شریفين را به خود اختصاص دادند و با تسلط بر ایون سورزمين مقودس ،از
فریضه الهی حج ،برای کسب مشروعيت وجهه خود در مقابل مرد و برخورد با مخالفان خوود اعوم از
گروه های مذهبی و سياسی مانند فاطميان ،اسماعيليان و شيعيان دوازده امامی اسوتفاده موی کردنود.
دولت عثمانی در موسم حج درصدد نمایش قدرت خود در برابر ح اجی بود که از سراسر سورزمينهای
اسالمی به مکه می آمدند.
نقش حج در مناسبات ایران و عثمانی
معاهده صل ذهاب نقشی اساس در پایان بخشيدن به سالها جنگ و درگيری بين ایران و عثموانی
داشت و پس از آن یک دوره طوالنی نزدیک به یک قرن از آرامش بر روابط دو کشور برقورار گردیود.
این پيمان صل اگرچه مطابق خواست عثمانیها تنظيم گردید و عمدتا برابر با مقاصود توسوعه طلبانوه
آنها نگاشته شد و بغداد و شهرهای مقدس عراق را از ایران جدا می کرد؛ با این همه ظاهرا در موورد
مراسم حج تسهيالت ویژه ای برای زوار ایرانی قایل گردیوده و از زور و فشوار و تعودی هوای سوابق
جلوگيری می شد .به موجب پيمان صل مذکور ،در مورد ح ار و زوّار ایرانی که از قلمرو عثمانی عبور
می کردند ،قيد شده بود که با تقاضاهای صفویان مبنی بر کاهش عوارض تحميلی از ح ار ایرانی بوه
مکه موافقت به عمل آید .با همه اینها و در عمل نه تنها گشایشی در مساله حج ای اد نگردید ،بلکوه
به مراتب مشکالت بيشتری برای شيعيان فراهم آمد .منطقه بين النهرین که به لحاظ مذهبی و وجود
شهرهای مقدس که در آن اهميت ویژه ای داشت ،از ایران جدا شد و ایرانيان برای زیارت و رفتن بوه
مکه و گزاردن حج دچار مشکالتی شدند که تا دوران قاجار ادامه

داشت1.

به هر حال در آستانه به قدرت رسيدن شاه صفی و در ادامه سياسوت هوای خصومانه سولطان موراد
چهار ،یعنی سال 6797هو.ق ،دولت عثمانی رسما اعالميه داد و شويعيان را از شورکت در موسوم حوج
منع نمود .در سال  6792هو.ق ،در مکه اعال شد که زائران ع می و ایرانی حوق ان وا دادن اعموال
حج را ندارند ،اما روز بعد گفته شد ،امسال حج خود را ان ا دهند و از سال دیگر نباید به مکه بيایند و
حق حج گزاری ندارند 3.در سال 6790هو ق نيز ح ار ایرانی را از حج منوع نمودنود و بوه شودیدترین
وضعی آنان را از مکه اخرار کرده و اعال کردند که از سال بعد کسی اجازه ندارد به مکه آمده و حوج
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گزارد 67.این مسأله نشانگر این مساله بود که هر چند سالطين عثمانی برای همه مسولمانان امکانوات
مناسبی برای موسم حج ای اد کرده بودند ،اما نسبت به شيعيان به علت سياست های موذهبی بسويار
متعصبانه ،موضع بسيار خصمانه ای داشتند 66.نگرش سالطين عثمانی نسبت به شيعيان تا پایان قدرت
قدرت آنان همچنان ادامه یافت.
مذاکرات شاه عباس دوم برای تسهیل در مراسم حج
همان گونه که انتظار می رفت با انعقاد صل ذهاب و به دليل روابط دوستانه فی مابين و هوم چنوين
به دليل آن که چنان که اشاره گردید دولت ایران به هي وجه حاضر به شکستن پيموان صول نبوود،
عثمانیها نيز الاقل حسن هم واری را به معنای واقعی کلمه رعایت کرده و در مساله زیارت عتبات و
البته ان ا مراسم و مناسک حج رعایت حال شيعيان ایرانی را در نظر داشته باشند .با این هموه وقوایع
تاریخی و صورت مذاکرات و نامه های موجود نشانگر این واقعيت است که همواره شرایط نوه چنودان
مناسبی بر مسير عبور زوار ایرانی و هم چنين بر قوانين حاکم بر مراسوم اعموال موی گردیوده اسوت.
اتفاقاتی که کم وبيش باعث اعتراض دولتمردان ایرانی آن روزگار بوده است.
از جمله نامه شاه عباس دو به شریف مکه ،بيانگر دشواری های راه حج از طریق بصوره اسوت کوه
وسعت دشواری های این راه ،باعث تعطيلی حج از سوی دولت ایران شده است ،زیرا کاروان های حوج
و عمره که از ایران به مکه اعزا می شدند ،در راه گرفتار بالیای عظويم و صودمات موالی و جسومی
فراوانی از جهات مختلف می گردیدند ،به طوری که دزدان دارایی ،لباس و وسایل آنان را گرفته و بوه
علت اهمال و سستی مباشرین راه نسبت به ورود و خرور و تأخير در حرکت کاروانها در برخی سوالها
زایران ایرانی به ان ا مراسم و مناسک حج در موعد زمانی مقرر توفيق نيافته و دست خوالی بواز موی
گشتند .در چنين شرایطی که ترس جانی و مالی وجود داشت« ،استطاعت» که شرط وجوب حج است،
از ميان می رود و طبعاً چنين سفری روا نيست؛ به همين دليل شاه ایران فرمان به تعطيلی حوج

داد62.

شاه عباس دو علت این فرمان را دستور خداوند و رعایت حال رعيت می دانست.
به هرحال اقدا قاطع شاه عباس دو باعث واکنش انفعالی عوامل عثمانی در جنووب بوين النهورین
گردید .آشکار بود که حج برای دولت عثمانی منافع ت اری ،اقتصادی و سياسی داشت؛ حواکم بصوره،
نماینده ای به نزد شاه عباس دو فرستاد و از وی خواست که به قافلهها رخصت عبور و سفر حوج بوه
بيت اهلل الحرا  ،دهد .شاه عباس در قبال پذیرش درخواست حاکم بصره ،شروطی گذاشت که از ح ار
در رفت و برگشت از حرمين شریفين ،به غير از شتردار ،آشپز و برید ،به هر جهوت و علتوی ،بيشوتر از
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سی سکه طال ،پولی نگيرند و اجازه ندهند که اعراب به ح ار آزار و اذیتی برسانند و نيز حاکم بصوره،
ملز شد که ح ار را روز اول یا دو ذی القعده از بصره حرکت دهد و جز به اندازه ضورورت در بوين
راه معطل ننماید 69.از آن جا که تصور بر این بود که با قبول همه این شرایط توسوط حواکم بصوره ،دیگور
ح ار از زیارت خانه خدا پسندیده نيست ،شاه ایران ،به خواسته حاکم بصوره پاسوخ مثبوت داده و اوامور و
فرامين خویش را به خان های اطراف و اکناف فرستاد تا کاروانها و قافله های حج را مهيای حرکت از راه
بصره نمایند و دعوت ابراهيم خليل را اجابت کرده و در آن مقاموات کریموه ،بورای دولوت قائموه صوفویه
اسماعيليه ،دعا کنند 69.البته این رویه به جهت تغيير مداو پاشایان ترک چندان دوا نداشت.

برخی منابع ادعا کرده اند که این قبيل مشکالت که از سوی راهزنان دریا و خشکی اتفاق می افتاد؛
اگرچه در قلمرو عثمانی قرار داشت اما با تصميم قبلی آن دولت ان ا نمی گرفوت و نموی تووان ایون
مسایل را به امور سياسی ،مذهبی مربوط دانست 62.اما بهرحال با توجه به هزینه های هنگفتوی کوه از
زوار ایرانی اخذ می شد و منافع سرشار اقتصادی که نصيب حاکمووان والیات عثموانی در مسوير حوج
می گردید – که تفصيل آن در فصل قبل بيان شد -دولت عثمانی و عمال آن در بين النهرین و ح از
عهده دار تامين امنيت ح ار بوده و از این لحاظ سستی آنها به هي وجه پذیرفته نبود.
به هرحال وقتی شاه عباس دو در پی اعتراضات متعدد و در نهایت فرموان توقوف حوج بوا واکونش
نسبتا مسوالنه حکا عثمانی در منطقه مواجه گردیود ،در جهوت تلطيوف وضوع موجوود و رفوع سووء
تفاهمات نامه ای به شرح زیر به شریف مکه نوشت و در این نامه آنوان را بوه رعایوت حوال و احووال
ح ار و همچنين احترا به آنها تاکيد کرد .شيوه و روح کال شاه صفوی محترمانه است .در حقيقوت
وی با این بيان سعی داشت تا رضایت شریف مکه را نسبت به ح ار شيعی جلب

نماید61.

شاه سلیمان و حکم تحریم راه بصره
شاه عباس دو همواره بر تامين امنيت زوار و هم چنين رعایت شان و منزلت آنها و کاهش هزینوه
های گمرکی شان تاکيد زیادی داشت و به نظر می رسيد مشکالت در حال حل شدن است ،اما زیواده
طلبی برخی عوامل دولت عثمانی در منطقه و البته ناتوانی آنها در حفوظ امنيوت کامول جواده هوای
مربوط به کاروان های زوار ،باعث شد که شاه سليمان نيز واکنشی تند اتخاذ نماید .م موعوه حووادث
باعث گردید که این شاه صفوی – که عالقه خاصی به حفظ روابط دوستانه با عثمانیها داشوت -نيوز
برای مدتی از صدور اجازه حرکت زوّار به سوی ح واز خوودداری کنود ،ایون اقودا بيشوتر بوه خواطر
بدرفتاری های مکرر با زوار و ح ار در قلمورو عثموانی بوود و زائوران و ح وار ایرانوی در راه بصوره
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متضمن ضررهای مالی و جانی زیادی می شدند و ماليات و عوارض سونگينی پرداخوت موی نمودنود.
بنابراین شاه سليمان راه بصره را تحریم نمود و دستور داد که ح ار از راه های دیگر به سوفر مکوه و
زیارت بيت اهلل نائل شوند .اتخاذ این گونه تصميمات از طرف ایران ،مرد عثمانی و به ویژه بصره را از
درآمدهای زیادی که از این طریق کسب می نمودند ،محرو کرد و زندگی قاطبه مرد بصوره گرفتوار
سختی و تنگدستی شد .به همين دليل امير الحار عثمانی همراه با فرستاده ای که حامل ناموه حواکم
بصره بود ،به اصفهان رفتند .هدف از رفتن به دربار آن بود که شاه سليمان ،حکم تحریم راه بصوره را،
ملغی نماید .در آن جلسه اميرالحار عثمانی ملتز و متعهد شد کوه از آن پوس هوي یوک از زائوران و
ح ار ایرانی از مأموران بصره گله و شکایتی نداشته باشند .اميرالحار در این موورد چنودان پافشواری
نمود تا استدعایش پذیرفته شد و دولت عثمانی متعهد شد ،کسوانی را کوه سوبب آزار و اذیوت زائوران
ایرانی گردند به سختی م ازات کرده و موجبات آسایش و رفاه ح وار و زائوران راه بصوره را فوراهم
نماید و قول داد ،از این پس ح ار می توانند بدون نگرانی از پرداخوت ماليوات و عووارض سونگين و
دیگر مزاحمتها و آزار و اذیتها با خيال آسوده از این مسير به مکه به بروند .از روز بعد ،در بازار کهنه
اصفهان ،خيمه ای برپا کرده و اعال کردند هر کس مایل به زیوارت خانوه خداسوت ،موی توانود نوا
نویسی

کند60.

واپسین تالش های شاه سلطان حسین درباره حل مساله حج در دولت صفوی
در جریان مسافرت دری افندی آخرین سفير عثمانی به دربار شاه سلطان حسين ،موذاکرات مفصولی
بين دولتمردان ایرانی و سفير عثمانی ان ا گرفت و در نهایت قرار شد جواب مفصل و مبسووط ناموه
سلطان عثمانی به وسيله سفيری مخصوص به استانبول فرسوتاده شوود .بوه دسوتور سولطان حسوين،
محمدقلی خان« ،اعتمادالدوله» به صدر اعظم عثمانی ،ابراهيم پاشا «صدراعظم سلطان احمود سوو »
نامه ای نوشت و همراه سفير به باب عالی فرستاد ،نامه اعتمادالدوله ایران ،بر خالف نامه های شاه که
شامل تعارفات سياسی می شد؛ نامه ای بود صری  ،روشن و حاوی تما مشکالتی که در دوره صفویه
وجود داشت و بر روابط دو کشور سایه انداخته بود .یکی از این مشکالت که در این نامه آمده ،مربووط
به امور ح ار بيت اهلل الحرا بود .دولت ایران مدعی بود که امرا و حاکمان مکه ،بغداد ،بصره ،شوا و
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اميران حار ،از ح ار و زائران ایرانی ،وجوهی بوا عنواوین مختلوف دورموه ،حوق الشوریف ،کوشوی،1
دریافت می کنند که بيشتر از طاقت و توان آن هاست و این گونه سولوک بوا ح وار بيوت اهلل الحورا  ،از
اقسا «سد عن سبيل اهلل» بوده و براساس این اصل اسالمی هر دولتی که حاکم بر منطقه است نوه تنهوا
حق جلوگيری از ان ا فریضه حج را ندارد بلکه باید شرایط هر چه بهتر گزاردن این فریضه الهی را فراهم
نماید و از دولت عثمانی که خود را خاد حرمين شریفين می دانند بعيد است که در اخذ ماليات و عووارض
با عناوین مختلف افراط می نمایند؛ لذا باید فرامينی صادر شود که این بدعتها مرتفع شده و از ميان برود
و موظفند ،از ح ار بيت اهلل ،بيش از یازده اشرفی که از قدیم مقرر بوده ،بيشتر مطالبه ننمایند و شخصوی
مطمئن را به عنوان اميرالحار انتخاب کرده که ایشان را مساعدت

کند61.

متن نامه نشانگر آن است که مشکالت حج بوه یوک دوره خواص اختصواص نداشوته و دولتموردان
عثمانی همواره با اغتنا فرصت سعی داشتند از این واجب شورعی بوه عنووان حربوه ای بورای فشوار
مذهبی و زیاده خواهی اقتصادی سواستفاده نمایند .دولت صفوی در مورد حج از عثمانیها که خوود را
«خاد الحرمين الشریفين» و سرور جهان اسال می خواندند؛ انتظار داشت راه های حج را باز گذاشوته
و امنيت جانی و مالی ح ار و زوار بيت اهلل الحرا را تأمين نموده و با عناوین مختلف پوول و ماليوات
بيش از اندازه از ح ار شيعه ایرانی ،دریافت نکنند.
در مورد درآمد تقریبی عثمانی از این سفر و ميزان خرور پول از ایران به مقصد عثموانی بایود بوه
این نکته بسيار مهم اشاره کرد که در سال 6662هو.ق ،ح ار حدوداً مبلغ صد هزار تومان به این سفر
زیارتی بردند .وقتی بدرستی می توان ارزش این مقدار پول را درک کرد که دانسته شود؛ در آن سوالها
کل درآمد ساليانه شاه صفوی شصت هزار تومان برآورد شده

بود63.

بهرحال با توجه به اعتراضات متعدد شاهان صفوی در نهایت از این زمان به بعد ،دولت عثمانی برای
حاجيان ایرانی در آناطولی و عراق ،سرپرستی را به نا ع م آقاسی یا ع م آقا قرار داد و هدف دولوت
عثمانی از این کار تضمين سالمت ح اح تا هنگا رسيدن به کاروان حج رسمی در شا بوود .بعودها،
تا اواخر دوره نادر ،معموالً ع م آقاسی ح ار را در راه آنواطولی نموی توانسوت محافظوت کنود .ایون
کاروانها به خاطر کم تعداد بودن مورد حمله و قتل و غارت واقع می

1

شدند27.

-مالياتی که از زائران ایرانی ،بابت توقف در خاک عثمانی گرفته می شد.دهخدا ذیل عبارت کوشی می نویسد؛ کوشی(ترکی -مغولی  ،اِ) علوفه و آذوقه و سيورسات .سلطان ارزرو قضای

حقی را که او وقت محاصره اخالط به مدد علوفه و کوشی نشانده  ،به انواع مبرات و کرامات مخصوص شد( .تاریخ جهانگشا ر  2ص 616ا).
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نقش صدور فتوا در حج برای ساقط کردن صفویه
زندانی شدن ميرویس -از بزرگان طایفه غلزائی و کالنتر قندهار – شاید جرقه اوليه شورشی گردیود
که در ادامه آن افاغنه موفق شدند طومار حکومت بزرگ اما فرسوده صفویه را درهم پيچند 26.ميرویس
به فراست دریافته بود که برای طرح دعاوی خود باید از حربه مذهب استفاده کرده و با پيش کشويدن
دوگانه شيعه و سنی ،شورش خود را عليه دولت صفویه به یک شورش مذهبی تبدیل کند .وی پس از
آزادی از زندان و در جهت اتحاد قبایل غلزایی و افاغنه سنی و هوم چنوين مشوروعيت بخشويدن بوه
شورش خود نياز به یک فتوی داشت تا عامه اهل سنت را با خود همراه

سازد22.

وی پس از مدتی از زندان آزاد شد و ظاهرا سوءتفاهمات موجود را برطرف ساخته ،عواز سوفر حوج
گردید «.به نظر می رسد سفر حج ميرویس را باید نخستين ضربه وی به پادشاهی ایوران و آغواز هموه
واقعه های تاریخی دانست که به سرنگونی آن ان اميد 29».در واقع ميورویس بورای بوه دسوت آوردن
فتوی عاز مکه و سفر حج شد و پس از ان ا مراسم حج« ،سوغاتها و هدایای فراوان و گران بهایی
را که برای فقها و علمای سنی مذهب ،از اصفهان برده بود ،ميانشان تقسيم نمود و اعال کورد کوه از
مدتها پيش در آرزوی ان ا حج بوده است و بدین وسيله می خواسته ،با بزرگ ترین فقهای اسالمی
درباره موضوعی که باعث عذاب وجدان وی بود ،مشورت کند؛ این ناراحتی وجودان تسولط یوک شواه
مرتد بر شهروندان سنی مذهب اوست و از آن جا که فقها و علمای دینی مکه و مدینوه بوزرگ تورین
مقا مذهبی و دینی به شمار می روند؛ تنها پاسخ و فتوای آن هاسوت کوه در حکوم نودای آسومانی و
دستور خود پيغمبر اسال (ص) است و می تواند وجدان او و شهروندان سنی اش را قانع کند؛ ميورویس
اولين پرسش خود را چنين مطرح نمود که افغان های سنی مذهب که زیر فشار ایرانيوان هسوتند ،آیوا
می توانند برای رهایی خود اسلحه به دست گرفته و از قانون و قيد و بندی که مانع ان ا تکاليفشوان
شده ،خود را آزاد نمایند؟» 29وی در ادامه و در جهت تحریک احساسات ضد شيعی علما و فقهای اهل
سنت ،افزود« :افغان ها ،بزرگان قبایل و خاندان ها ،که با زور شمشير با ایرانيان شيعه ،سوگند و پيمان
وفاداری بسته اند؛ آیا م بورند که به حفظ آن سوگند ادامه دهند؟ در صورتی که ایرانيوان بوه سووگند
خویش وفادار نبودند و هر گونه ذلت و خواری به ما روا داشتند؛ زنان و دختران ما را بوه زور گرفتنود و
پسووران ما را به بووردگی به گرجستان فرستادند و آنان را مانند چهوارپا به فروش می رسانند و مرد
ما را به زور به مذهب خود می خوانند».

22
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آش کار بود که فقها و مفتيان اهل سنت منتظر چنين اعتراضاتی بودند تا با صدور فتوی عامه مرد را
بر عليه شاهان صفویه بشورانند .ساليان دراز جنگ بين دولتين ایران و عثمانی نتوانسته بود این دولت
شيعی را از پای درآورد ؛ اما اکنون از داخل قلمرو صفویه و توسط رعایای سنی مذهب فریواد تظلوم و
کمک خواهی برخاسته بود .بدیهی است که بزرگان اهل سنت این فرصت را مغتنم شمرده و ميرویس
را تایيد کنند .وی در صورت توفيق میتوانست کاری را به ان ا رساند که بزرگترین سالطين عثمانی
از ان ا آن عاجز مانده بودند.
فقهوا و مفتيان حکومتی عثموانی چنوان از شيعه نفرت داشتند که از آنها به عنووان رافضی نا می
بردند و آشکارا اعال می کردند که کشتن یک ایرانی که دارای مذهب شيعه باشوند ،برتور از کشوتن
چهل کافر مسيحی است؛ عالوه بر این فقهای سنی مذهب مکه و مدینه و سرزمين عثمانی ،سياسوت
مذهبی شاه عباس را نيز بهانه قرار داده بودند که در مقطعی مرد را از رفتن به مکه و گزاردن حج باز
می داشت و زیارت مشهد رضوی را تشویق می کرد .آنها با استناد به فرمان شواه عبواس اول ،ادلوه
جوودیدی یافته و با تمسک به آن شيعيان را بدعووت گووزار معورفی کرده ،مرتوود می دانستند 21 .بوه
این ترتيب چنان که ميرویس انتظار داشت فتواهای تند عليه صفویان صادر گردید .در بخشی از آنها
خطاب به شيعيان آمده است«:به استناد اختياراتی که از پيغمبر(ص) به ما رسيده ،به علت شرارت و بی
ایمانی شما ،با صدای رسا اعال می کنيم که هر مؤمنی از هر ملتی که باشد در کشتن و نابود کوردن
شما از صحنه روزگار آزاد می باشد .اگر کسی یک عيسوی یاغی را بکشد با این کار خشنودی خداونود
را جلب می نماید ،در واقع با کشتن یک ایرانی هفتاد بار پاداش بهتری خواهد

یافت20».

به این ترتيب ميرویس توانست با گرفتن فتوایی مذکور به خواسته های از پيش تعيوين شوده اش در
سفر حج دست یافته و مشروعيتی برای شورش خود عليه صفویان به دست آورد و برای اهل سونت و
هم قبيله هایش اثبات نماید که نقض کردن سوگند وفاداریش نسبت به شاه شيعی مشروع

است21.

ميرویس پس از گرفتن فتوی به اصفهان برگشت و با هدایا (عطر و مشک عربستان) به دربار آمد و
در این زمان سفير روسيه در ایران بود 23.در خصوص مأموریت سفير ،شایعات بسوياری بوود .مقاموات
درباری  -بيخبر از اقدامات ميرویس در سفر حج  -درباره مأموریت سفير روسيه با ميورویس مشوورت
کردند .او نيز از این آشفتگیها به نفع خویش استفاده نمود و تصميم گرفت به قنودهار برگوردد.وی در
( 6662هو.ق) بزرگان قبایل را جمع کرده ،آنان را از فتوای علمای سنی مکه عليه دولت صوفویه آگواه
کرد و به آنان گفت :عليه صفویان از علمای ح از و قبل از آن از علمای هندوستان و ماوراء النهر نيوز
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فتوی گرفته بود مبنی بر این که صفویان واجب القتلند؛ زیرا صحابه پيغمبر(ص) را دشنا داده و به موا
و زنان و دختران ما ظلم و ستم روا می دارند .بدین ترتيب ميرویس ،پادشاه هندوستان و طوایف ابدالی
و غل ائی را با خود همراه

کرد97.

این که چگونه ميرویس و اخالفش موفق به سقوط دولت رو به زوال صوفویه شودند بحوث مفصول
دیگری است که به موضوع این رساله مربوط نمی شود .اما آن چه حایز اهميت است این که ميرویس
در جریان مسافرت های مربوط به حج موفق به گرفتن این فتاوی گردید و هم چنوين در زموانی ایون
فتاوی را اخذ کرد که ظاهرا دولتين ایران و عثمانی از لحاظ سياسی و مذهبی مشکالت را پشوت سور
گذاشته و مدتها بود در آرامش زندگی می کردند .چنان که اشاره شد شاهان صوفوی بارهوا فرصوت
تعدی و ت اوز به خاک عثمانی را به دليل پایبندی به مفاد صول ناموه ذهواب نادیوده گرفتنود؛ 96اموا
عثمانیها و رهبران مذهبی آنها از اولين فرصت استفاده کرده و توالش کردنود توا بوا سواسوتفاده از
مراسم حج فردی طغيان گر و قدرت طلب را با استفاده ابوزاری از اختالفوات موذهبی در برابور دولوت
صفویه مشروعيت بخشيده از لحاظ معنوی ت هيز و تایيد نماینود .سوران ا مخالفوت افاغنوه کوه بوه
براندازی صفویان من ر شد به وسيله ميرویس و با فتاوای فقها و علمای سونی موذهب بور ضود شويعيان
صفوی در سفر حج ميرویس و در حرمين شریفين آغاز شد و یاغی گری های ایاالت شورقی تابعوه دولوت
صفوی ضربه نهایی را بر پيکر دولت صفوی وارد کرد و اصفهان پس از ماهها محاصوره سوران ا تسوليم
شده و شاه سلطان حسين که دیگر توان ایستادگی نداشت؛ تار و تخت را تسليم محمود افغان نمود.

نتیجه
با توجه به پژوهش ان ا شده درباره نقش حج در مسائل داخلی ایران و رویکرد های سياسی ایوران
و عثمانی می توان به این نتي ه رسيد مساله حج عالوه بر این که تاثير زیادی بر رفتارهای سياسوی و
مذهبی شاهان صفوی در ایران داشت ،این مساله بر مناسبات آنان با عثمانی نيز تاثير گذار بود .حج در
تاریخ سياسی و مذهبی صفویان از تاسيس این سلسله تا سقوط شان همواره نقش مهمی در سياسوت
های داخلی و خارجی شان داشت .با به قدرت رسيدن صفویان در ایران به ویژه پس از جنگ چالدران
و شکست سپاه افسانه ای شاه اسماعيل اول ،عثمانیها بخش وسيعی از عراق و عربستان را به تصرف
خود درآوردند .عثمانیها با تصرف مکه و مدینه از مساله حج و زیارت خانه خدا به عنوان ابزاری جهت
اعمال سياست های خود در برابر ایران استفاده نمودند .در نتي ه این مساله یکی از موضووعات مهوم
مورد مناقشه در روابط بين ایران عثمانی مبدل گشت .در دوره شاه عباس اول ایون مناقشوات بوه اور
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خود رسيد ،اما پس از انعقاد معاهده صل ذهاب گمان می رفت عثمانیها با ای واد آراموش سياسوی و
نظامی به تسهيل امر حج بر ای ایرانيان و شيعيان کمک نمایند .هرچند پس از ای اد صل داتمی بويم
ایران و عثمانی ،سالطين ترک سعی داشتند برای حفظ آرامش در مرز هوای غربوی تسوهيالتی بورای
ح ار شيعی مذهب فراهم نمایند ،اما حاکمان عراق ،پاشوایان تورک و حاکموان مکوه و مدینوه رویوه
دیگری در پيش می گرفتند.در نتي ه در دوره های پایانی صفویه نشانه ای از ای اد فضای آراموش در
برگزاری حج از سوی عثمانیها و ای اد ت سهيالت ویژه برای ایرانيان به ویژه شيعيان دیده نمی شود و
عثمانیها از حج به عنوان ابزاری سياسی جهت اعمال سياست های خود در برابر شواهان صوفوی بوه
کار می بردند .به طوری که در سال های پایانی سلطنت شاه سولطان حسوين بوا ترغيوب ميورویس و
رافضی خواندن و اعال شرعی جهاد عليه شاه صفوی حمایوت هوای معنووی از وی جهوت برانودازی
صفویان به عمل آوردند.

19
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 - 4همان ،ص .627
- 5اعتمادالسلطنه( ،)6917منتظم ناصری ،به تصحي جمشيد کيانفر ،تهران ،اساطير ،ص.391
 - 6ثابتيان ،ذبي اهلل( ،)6999اسناد و نامه های تاریخی دوره صفویه ،تهران ،وزارت فرهنگ ،ص.299
- 7کمپفر ،انگلبرت( ،)6917سفرنامه  ،ترجمه کيکاوس جهانداری ،تهران ،خوارزمی ،ص.21
 8مستوفی ،محمدحسن( ،)6902زبده التواریخ ،به کوشش بهروز گودرزی ،تهران ،انتشارات تهران ،ص.671
- 9اوزن چارشلی ،اسماعيل حقی( ،)6971امراءالمکه فی العهد العثمانی ،بصره ،ص.669
- 10السن اری ،علی بن تار الدین بن تقی الدین( ،)6963منائح الکرم فی اخبار و البیت و واله الحرم،
تحقيق ماجده فيصل زکریا ،مکه مکرمه ،جامعه ا القری ،ص.616
 -11جعفریان،رسول(،)6903صفویه در عصر دین،فرهنگ و سیاست،قم،پژوهشگاه حوزه ودانشگاه،
ص.23
 -12نامه شاه عباس دوم به شریف مکه در خصوص مشکالت حجاج و مسیر بصره ،نسخه
خطی ،کتابخانه مرعشی ن فی ،مکاتبات ،شماره .66193
 -13اسرا دوغان(« ،)6912راه های حج در دوره صفویه» ،م له میقات حج ،شماره  ،20تهران ،ص.92
 -14نامه شاه عباس دوم به شریف مکه در خصوص مشکالت حجاج و مسیر بصره ،نسخه
خطی ،کتابخانه مرعشی ن فی ،مکاتبات ،ش ،66193صص.39-32
- 15جعفریان ،رسول( ،)6903صفویه در عصر دین ،فرهنگ و سیاست ،قم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،
ص.199
 -16نامه شاه عباس دوم به شریف مکه در خصوص مشکالت حجاج و مسیر بصره ،نسخه
خطی ،کتابخانه مرعشی ن فی ،مکاتبات ،ش ،66193صص.32-39-39-32
 -17شاردن ،ژان( ،)6909سفرنامه ،ترجمه اقبال یغمایی ،تهران ،توس ،ص.161
 - 18نوایی ،عبدالحسين ،)6917( ،اسناد و مکاتبات سیاسی ایران از سال  8301تا 8831ق ،همراه
با یادداشتهای تفصيلی ،تهران ،بنياد فرهنگ ایران ،صص.609-601
 -19خاتونآبادی ،عبدالحسين( ،)6922وقایع السنین و االعوام ،به کوشش محمدباقر بهبودی ،تهران،
کتابفروشی اسالميه ،ص.229

ت زیه و تحليل کارکرد سياسی مساله حج در روابط ایران و عثمانی با تکيه بر سال های واپسين صفویان
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 -20بانوی اصفهانی( ،)6911سفرنامه منظوم ،تحصي رسول جعفریان ،تهران ،سازمان جغرافيایی نيروهای
مسل  ،ص.91
 -21قدوسی ،محمدحسين( )6993نادرنامه ،مشهد ،نشریه ان من آثار ملی خراسان ،صص.931-930
 -22نصيری ،محمد ابراهيم بن زین العابدین( ،)6909دستور شهریاران ،مصح محمدنادر نصيری مقد ،
تهران ،بنياد موقوفات محمود افشار ،ص.92
 - 23دوسرسو( ،)6919سقوط شاه سلطان حسین ،ترجمه ولی اهلل شاذان ،تهران ،کتاب سرا ،ص.39
-24کروسينسکی( ،)6919سفرنامه کروسینسکی ،ترجمه عبدالرزاق دنبلی مفتون ،مصح مریم ميراحمدی،
تهران ،توس ،ص.92
 - 25همان ،ص .91
- 26همان ،ص .91
 -27دوسرسو ( ،)6919سقوط شاه سلطان حسین ،ترجمه ولی اهلل شاذان ،تهران ،کتاب سرا ،ص.10
 - 28سيوری ،راجر( ،)6919ایران عصر صفوی ،ترجمه کامبيز عزیزی ،تهران ،مرکز ،ص.299
 - 29دوسرسو( ،)6919سقوط شاه سلطان حسین ،ترجمه ولی اهلل شاذان ،تهران ،کتاب سرا ،ص.13
 -30کروسينسکی( ،)6919سفرنامه کروسینسکی ،ترجمه عبدالرزاق دنبلی مفتون ،مصح
ميراحمدی ،تهران ،توس ،ص.11
 -31ثابتيان ،ذبي اهلل( ،)6999اسناد و نامه های تاریخی دوره صفویه ،تهران ،وزارت فرهنگ ،ص.962

مریم

