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 1396، بهار و تابستان 1 هشمار،  9علوم تاريخي، سال  هایپژوهش

بلندپايگان سیاسي قاجار به  زيارتي پیامدهای سفرا و هانگیزه

 حج عتبات و
 

 *(شهرستاني)واعظ  نفیسه
 شهرضا ، واحداسالمی آزاد دانشگاه الملل نیب روابط گروه اریاستاد

 (122 تا 103 ص از)

 20/06/96 :يقطع پذيرش تاريخ ؛ 10/09/95: مقاله دريافت تاريخ

 

 چکیده
 نوشتار این رود.می شماربه اهداف این پژوهش زیارتی از بازخوردهای سفر تحلیل انگیزه و و تأمل

 زیارتی سفر پیامدهای و ها انگیزه ترین مهمنموده که  طرح رااین پرسش  تحلیلی وتوصیفی  روش به

 فرضیه چه بوده است؟ حجاز وعرب  عراق دراماکن مقدسه زیارتی  ،قاجاریه دوره دررجال سیاسی ایران 
 ؛متنوعی همچون اهداف و زهیانگ با قاجارسیاسی  رتبه عالی های مقامکه  مبناست این ربپژوهش 

 وعینی اوضاع ایران  و مشاهده وگذار گشت تبعید، ۀگذراندن دور مذهبی، مأموریت انجام ،گرایی معنویت

 از ای پارهکه  دهدنشان میپژوهش  های یافته .اند رفته می زیارتی سفربه  کشورهای همسایه اصالحات

 وایران  روابط برگریزانه سفرهای زیارتی خشونت و جویانه تأثیر آشتی از: اندپیامدها عبارت بوده ترین مهم
 گذار سیاستعینی  های آگاهی افزایش ،یررسمیغ های وگو گفتشدن تمهیداتی برای فراهم و عثمانی

 غنای و عثمانی، روسیه درنوخواهی  جریان از اثرپذیری با اصالحات مزایای وضرورت  درک قاجار، پیکانه

 فرهنگی ایران در –قدرت سیاسی  القا زیارتی رجال سیاسی و نمایش و های سفرنامه رشد با نگاری تاریخ
 .اماکن زیارتی

 

 امپراتوری عثمانی قاجار، رجال سیاسی، عتبات، ،حج ،سفر زیارتی :یکلیدهای واژه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 vaezsh85@yahoo.com: نويسنده ی رايانامه *
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 حج و عتبات به قاجار سیاسي بلندپايگان زيارتي سفر پیامدهای و ها/ انگیزه104

 مقدمه .1

 ،عشایر وستان ایالت ودقاجار، فر ی هدور دراجتماعی ایران  هرم ساختاردر قاعده هرم 

 یاعضا» قدرتهرم  ستاندفرا در و نان قرارداشتندشهرنشی از اقشاری و یانیروستا

 Abrahamian, p) «بزرگ یو علما ها، فئودالتاجران خوانین، و اعیان سلطنتی، خانواده

 بودند. شده  واقع (47

رقیب  کشور در پا آمیزمناقشهوضعیت  در عمدتاًشاهان  ،قاجار ۀدور پیش از

سیاحان،  تجار، طریق از عمدتاً کشورهای دیگر مشی خط از آگاهینهادند و کسب  می

 رفتند می رقیب کشورصلح به مذاکرات ی که برای یها دیپلمات و ازدواج سیاسی

 .بود پذیر امکان

نموده است که اهم  مطرح رااین پرسش  تحلیلی وتوصیفی  ۀشیو بهحاضر پژوهش 

و  مکه ،عتبات عالیات به اماکن مقدسه سفر زیارتی مقامات حکومتی قاجار پیامدهای

زیارت و  اثرات متقابل سیاست و واکاوی به پژوهشاین اهتمام  مدینه چه بوده است؟

به  نوینی عدبُ ،حجاز وب عر، زیارتی بلندپایگان سیاسی ایران به عراق پیامدهای سفر

  .پژوهش بخشیده است

 اثرات سفر ۀدربار تعمق و تأملاز  ای اولیهطرح  نوعی به ،حاضرپژوهش  ازآنجاکه

 محوربندی بر ،دهدمورد بررسی قرار می رامقامات حکومتی قاجار به برون مرزهای ایران 

تحقیقاتی  نیاز پژوهشگران به فراخور دیگر نگارنده یا ،آتیه درتا  ؛شود نمیمتوقف  ای ویژه

 پژوهش پایه بپردازند. این در شده  ارائه های محوربندی از خاصی عدبُحوزه عالقه به  و
 

 پژوهش سوابق و منابع .2

باارزش برای  منابع از ،سیاسی مقامات های سفرنامه و شاه ناصرالدینسفرنامه زیارتی 

 .رود می شماربه قاجاریه ۀسفرهای زیارتی رجال سیاسی دور ۀتحقیق دربار
 دررسول جعفریان  کوششبه «پنجاه سفرنامه حج قاجاری» جلدی هشتمجموعه 

 گزاران حج خاطرات ترین مهم در اثر ایشان کرد. بسیارکمک این پژوهش  بندی صورت

 رجال گزاریحج هایانگیزه و در نوشتارحاضر، است شده آوری قاجار جمع ی دردوره

 .است شده وتحلیل  تحقیق آن و پیامدهای سیاسی

های فرنامهـبرمبنای س قاجار ۀدور درحج  ارتیـزی سـفر ۀمقال درصوفی علیرضا علی

 ،هانامناسب بودن راه زیارتی مانند های سفربه شرح دشواری عمدتاً ،یقاجار ۀرجال دور

 که درحالی ،برای زائران پرداخته است (21ص )« هقرنطین» یدهدهنشرایط آزار ناامنی و
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 105/ 1396 تابستان و بهار ،1 شمارة  ،9 سال تاريخي، علوم پژوهشهای 

 و عثمانی روابط ایران و زیارتی بر جویانه سفرآشتی ریتأث تفصیل به پژوهش حاضر در

 .قرارگرفته است تأمل پیامدها مورد دیگر

اجتماعی راه عتبات  فرهنگی و ،اهمیت مذهبی نقش و» نامبا  ایمقاله در همچنین

 که همپوشانی زمانی با پژوهش حاضر «قاجار یدوره زائران شیعی در آمدوشد رتکیه ب با

های کاروان آمدوشد های تجاری وراه ری بین بازسازینویسندگان ارتباط معنادا ،دارد

بازسازی  عه وـتوس شاه دراصرالدینـن تالش»که  اندشده یادآور و؛ اندزیارتی فرض نموده

ت تفاو .است بوده افزایش نرخ سفر بر متغیرهای اثرگذار از (166 ص )سلطانی مقدم،« هاراه

های سیاسی به زیارت را مقام انگیزه و فلسفه سفر تنها نهپژوهش حاضر در آن است که 

 جستجونیز وجوه مختلف  از رجال سیاسی را که پیامدهای سفر ؛داده موردتوجه قرار

 .ده استکر
 

 اصطالحات مفاهیم و .3

کاربرد آن  از مراد معنا و اینجا اصطالح بهره گرفته شده که در چند از پژوهش حاضر در

 شود:بیان می اختصار بهمفاهیم 

 سفر زيارتي .3،1

اماکن مقدس و رسیدن به  مدفون در وجود نیروگرفتن از الهام و ،زیارتی سفر هدف از

 از یینمودها توان نمادها واماکن مقدس می در زائر تصور در .است« واقعی انسان خود»

 را حس کرد. تعالی باری وجود

شرایطی که  درون رویدادها و ورد که ازآبه ذهن می تصویر شخصی را ،صطالح زائرا

این  (.74 ص تیزیانو چیاوردینی،) یابد می تر راکنند حقیقتی ژرفتعریف می هستی انسان را

کاررفته هب های معنویکسب اندوخته معنای سفری برای در حاضر ارتنوش در، اصطالح

 است.

 گذار سیاست -زائر .3،2

 برده کار بهسیاسی  منصب صاحب معنای زائر را در گذار سیاست -زائر پژوهش حاضر،

به توفیق  کرده و به عثمانی سفر زیارتیغیر هدف با غیرمذهبی و تیمأموربرای یک  که

 یاثنا در رفته که کاربه سفر مقام بلندپایه سیاسی مثابه بههم  و زیارت هم نائل شده

  کاربه کشور میان دو های موجودتنش وفصل حلرا برای  خود مساعی ،زیارتی سفر

 )میرزا« شهیدشاه »مرگ به  شاه که پس ازناصرالدین یها دربارهمبالغه یکی از اند.برده
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 سفر و شاه ناصرالدینشدن همان کربالیی ،شهرت یافت (85 ص احمدخان عضدالدوله،

 اش بود.زیارتی
 

 مقامات حکومتي قاجار مرزی بروني سفرهای زيارتي يچرا ها ونگیزها .4

 و ونقل حمل یزمینه های تکنولوژیک درپیشرفت عثمانی، های ایران وخاتمه جنگ

 بر جمله متغیرهای اثرگذاراز ،سریهای مُیماریب عثمانی برای مهار همکاری ایران و

   فرهادمیرزا با شگفتی  که طوری به ،شده بود قاجار ۀدور زیارتی در افزایش نرخ سفر

قافله حج  شاه درفتحعلی خاقان مغفور اوالد از ده نفر )فقط(حساب کردیم » :نویسدمی

کرد لسفاره تصور میا معشوق مؤلفست که ا حالیاین در .(207 ص ،)فرهاد میرزا« بودند

به  یا« بالد تسخیر واسطه به»یا  :دداشتن سفر دو هدف ازتنها  ،هاسالطین و شاهزاده

 سفر شق سومی که عبارت از و (106 ص )معشوق السفاره،« وهوا آب تغییر گردش و» جهت

 .گنجیده است نمیخاطرش هم  زیارتی باشد در

 ، ایجاداز: بازشناسی جهان ندازیارتی عبارت های عمومی سفرترین انگیزهمهم از

 ذوات مقدسه و استعانت از و دادنقرارجهانی، شفیع آن جهانی وتعادل بین زندگی این

 .(193 ص ،)واعظ« تهدیدها ها وتخفیف آالم، ترس»

 مرزی برونزیارتی به اماکن زیارتی  سفر از رجال دوره قاجار های سفرانگیزه اهداف و

 محوربندی کرد: به شرح زیر سه دسته توان درمی را

 سیاسي های انگیزه .4،1

ای برای نیل به بهانه زیارت را متفاوت سیاسی، ۀبا دو انگیز های بلندپایه قاجارمقام

 ،شاهناصرالدینبدنه قدرت بوده مانند  کسانی که در نخست؛گروه  :دادندمی اهداف قرار

کسب یا تقویت  هدف بایرزا عبدالحسین فراهانی که شاهزادگانی چون عضدالملک و م

   به  یده سازمانعثمانی و  آمیز ایران وبرای ساماندهی به روابط تنش مشروعیت و

 .دکردنآهنگ سفر می ،مشی زیارتیخط

 ص)« تشریفاتی داشته»ه هزیارتی شاه به عتبات وج بود که سفر این باور التون بر

 هایترین سفرمتعارفاز نا نوع خود در شاهناصرالدین که سفرییآنجااز است. (990

 زائر هایانگیزه یدرباره تأمل ،رفتمی شماربهعالی حکومتی  مقامات (282 ص، علیزاده)

چون  خوانیناهمشاه به دالیل ناصرالدین .افکند پژوهش خواهد پرتوی دقیق بر ،دارتاج

 یخواهنتفنّ و عثمانی مزایای رفورم در مشاهده نتایج و ،یعثمان با تحکیم روابط نوپا

 عتبات عالیات شد. ناصری راهی سفر
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و به  شده راندهبیرون  قدرت حکومت قاجار یکسانی بودند که از گردونه ،گروه دوم

که رجال مغضوب  اماکنی بود عتبات عالیات یکی از نمودند.می قصد سفر ،زیارت یبهانه

یا به  ،حالت خودتبعیدییا به (52 ص آرا،)ملکشاه ناصرالدین میرزا برادر چون عباس

     ها زیارتگاه (65نر، ص ا)اوک راهی ،نفوذذی حتی به وساطت افراد یا ،دیگران ی هتوصی

 بمانند.امان  در قاجار (57 ص ظل السلطان،) «خودکامه» غضب حکومتگران تا از ؛شدندمی

  پناه به دالیل سیاسی عراق  الدوله دراشخاصی چون اللهیارخان آصف، همچنین

 گاهی تحرکات خود گردند وازبه ایران ب ریختگی اوضاع بتوانندهمبه پس از تا گرفتندمی

رجالی  از دیگری نمونه .دادندانجام می (310 ص جهانگیرمیرزا،)« عزم زیارت»پوشش  در را

ی ها تجربهسال پس ازبود که  السلطانامین زیارتی کرد، سیاسی عزم سفریل که به دال

 (95ص  ،خطرات خاطرات و ،هدایت) «اجازه»و  داد استعفا مقام خود صدرات عظمایی از

( 5 ص ،)هدایت سفرنامه مکه «اهللزیارت بیت» به ار خدمت خود گرفت دوران انفصال از

 ود.بر

 اجتماعي های انگیزه .4،2

دیگر  از کشور وگذار در خارج از، تفرج، سیروسیاحت و گشتبینی جهان یارتقا

؛ کردمی برای آن فراهمرا توجیه الزم  زیارتی سفربود که  گذاران سیاست -های زائرانگیزه

 گزیدند. برمیبه حج را  شمالی سفر مسیر عامداًفراهانی که  و السلطنه حسام مانند

 پیشرفت مظاهرو اشتیاق به دیدن  همسایه کشورهایسازی و مدرن ترقی یآوازه

 وچاپخانه » ،(114 ص، فراهانی) «حریق یاطفا»سیستم  همچون ،روسیه وعثمانی 

و  (94 صفراهانی، )« ها گردشگاه»زدن در و قدم (521 ص)افشار،  «فروشیب کتا های حجره

و  ؛«شماندفر» و سوارشدن بر ک فرنگبه سب ی«هاتماشاخانه و تئاتر» درسرک کشیدن 

 های انگیزه از توان میرا  (311 ص، 4 ج ،السلطنه حسام) «زنانه های خانهمعلم»مشاهده 

 .پذیرفت میصورت  زیارتی سفر یبهانهت که به دانس شده طرحاجتماعی کمتر 

 فرهنگي های انگیزه .4،3

 «نفستهذیب »پیمان معنوی و  عهد و (105خطرات  و خاطرات )هدایت،« تعهدمذهبی»

 زیارتی سفربود که به  حکومتگران قاجار خی ازبرهای انگیزه دیگر از (290 ص، الدوله)امین

 خریدند. میبرجان  را سفر های مرارت و رفتند میعالیات  عتبات وحج 
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صفا و  یانگیزه به صراحت به ،دپایه نظامیبلن اتمقام ازخان افشار میرزا عبدالحسین

)افشار،  «گریه»زیارت به  شوق اثر بر کهاینبه  بارها و پردازدمی سفر یاثنا درالی روح ج

 .ندک می، اشاره افتاده است (591 ص

p, 63) «لما بزرگع»ن سخنا استماع وهای درس کالس در حضور ،همچنین

Aghighi,)شماربهسیاستگذارها  –زائر  بعضی از هایاشتیاق دیگر از زیارتی اماکن در 

.رفته استمی
 

 قرن نوزده ايران در گان حکومتيرتبهپیامدهای سفرهای زيارتي عالي.5

برای  ،داشت وجود حداکثری نوعی انتظار گان سیاسی،رتبعالی سفر بازخورد یدرباره

ت ببا هاعثمانی از جای گرفتن امتیازکه به ؛کندسرزنش می ، شاه راالدولهنمونه امین

های بینی سیاسی مجذوب صحنهکوته با ،عتبات نذورات ایرانی در خزائن انباشته از

 عثمانی شده (29 الدوله،)امین «نصب پارچه سرخ به چادرهای قشون» چون اهمیتی کم

 است.

 گر، بر تلقی وسطح درک مشاهده و پایگاه اجتماعی شخصیت، متغیر که ییآنجا از

سفر  پیامدهای تا است شده کوششاین نوشتار  در گذارد؛می ها اثرییجودریافت و چاره

 شرح به پیامدها ترینازمهم برخی فوق، های با مالحظه. نشود نماییبزرگ سیاسی رجال

 است: شده و تحلیل  زیر تشریح

 عثماني روابط ايران و زيارتي رجال سیاسي بر جويانه سفرآشتي کارکرد .5،1

سازی عادی و برای بازنگری ،عثمانی های ایران وکشاکش درازمدت به پیشینه توجه با

ایران به  عالی حکومتی از اتسفرهای زیارتی مقام که ؛ی بودیهابه بهانه نیاز ،روابط

 برمؤثر عوامل  علل و در تأملی کرد.می ایجاد فضای مناسب برای این منظور را ،عثمانی

که  آن بود یدهندهدوم قرن نوزدهم نشان ۀنیم زیارتی در مرزی برون نرخ سفر رشد

های آن فرصت مقام از عثمانی مجالی برای صلح فراهم آورده و های ایران وخاتمه جنگ

 .بردند زیارتی بهره سن انجام سفرنیت به بهانه حُآشتی و اعالم حسن اظهار برای حکومتی

 از نداکه عبارت الملل بین روابط درصلح  در تأمینآزموده شده  طرحو  چند راهاز 

حدودیت اعمال م ،(www.hawzah.net/fa/seminar/view69997) «قواسیاست موازنه »

طلبانه و تقویت عمومی صلح فکارا تهییج ،المللی بینروابط  ساختنهنجاری برای اخالقی

 منصبان صاحب تمنای و رایانهگ رسد خواست آخرتمی نظر به ،«خواهانهصلح منش»

سیاست  بر گذاری هنجاراثر نادر موارد یکی از ،مرزی زیارتی برون سفرایرانی برای 
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 روابط ایران و فرهای زیارتی برـجویانه سشتیآ کارکرد خارجی قاجارها بوده است.

 :یافت امکان بروز های زیربه شکل ها وراه عثمانی از

 گذاری به وابستگان حکومتي ايران ازسوی عثمانيحرمت و ديپلماتیک تشريفات انجام.5،1،1

 تنها نه ،«الرومنةعهدنامه ارز»ه دو مادّ در ،عثمانی ی بین ایران ویجوبا پایان ستیزه

 نموده حجاج بالد اسالمی رفتار دیگر شوند که با حجاج ایرانی مانندمی متعهد هاعثمانی

 ک راـکه تشریفات دیپلماتی شوندمی متعهدآن فراتر  بلکه از ،تبعیضی قائل نشوند و

 اکابر سایر های شاهزادگان عظام وحرم مخدرات و از» و نمایند های دربار اجرابرای مقام

مرتبه ایشان حرمت  فراخور روندعتبات عالیات می و هدولت بهیه ایران که به مکه معظم

 (273، 1 ج )میرزاصالح،« .اعزاز شود و

، کارگزاران ترین نوع همکاری سیاسی بین کشورهانامتعارف یکی از در بنابراین،

های انتقال خشت مورأایران م خارجه امورسوی وزارت  عثمانی با عضدالملک که از

 جهت سهولت وبه ،به عتبات بود «نذر بری»آیین  انجام و اهدایی شاه ایرانطالیی 

 ای برای وی والعادهتشریفات فوق نموده وهمکاری طور گسترده بهوی،  امنیت سفر

 ت همراه اعمال کردند.ئهی

شاه  استقبال از برای انجام تشریفات دیپلماتیک شاه،زیارتی ناصرالدین هنگام سفر در

 ،(110 ص السفاره،)معشوق «اردوی انجم شکوه» و عتبات در گان سیاسی زائررتبعالی و

تمایلی  نشان دهند تا فراهم کرد سوی عثمانی از گریزیجنگبهانه مناسبی برای اظهار 

نیمه دوم قرن نوزده  در مرزهای خود سوی این معضالت سیاسی در تشدید و به بروز

 ندارند.

برای رفع  ها فرصت را ، عثمانیعراق اقامت شاه ایران در انگیز خاطرهروزهای  در

 اعتبار یاقتضا ربناب نیز شاهناصرالدین و های سیاسی گذشته غنیمت شمرده ورتکد

مدارس ایتام » و (52 ص ،)ناصرالدین« سواره ملتزم رکاب فوج و»انعام به  یاعطا شاهانه با

 و غبار زنگار سعی کرد و؛ آنان را نواخت (183 ص، )ناصرالدین« افواج عثمانی مریضخانه و و

 .بزداید ،خیر یمابین را به این واسطههای سیاسی فی تیرگی

 ها وای چون تعریض راهتدابیر ویژه شاه ایران، خاطر سفرها به عثمانی، سوی دیگر از

 به ماهنگام آمدن به» شودمی یادآور شاه ناصرالدینتدارک دیدند، چنانچه  معبرسازی را

 (عالی سپاه عثمانی هفرماند)سرعسگر و  (93 ص ،شاه )ناصرالدین« انداختهـس را نعوکربال، راه 
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 ص ،فرهادمیرزا) «مهماندار» را او منصب پاشایی داده ودانست که فارسی میآن به خاطر را

 زیارتی نمودند. سفر ویژه شاه ایران در (100

 در ماند،چشم تیزبین عضدالملک هم پوشیده نمی ها ازعثمانی یهای دلجویانهتالش

دولت عثمانی  منصبان صاحب و انمدیر ها ومقامقائم یهمه»زیارتی وی  زمان سفر

تشدید دوستی نوپا  رفته و از آن فرصت برای اظهار و به دیدار وی (149ضدالملک، ص ع)

 این میزان از تأثیرتحت «.نمودند ضیافت چشمگیری برپابرای وی  و کردنداستفاده می

 یان دیداربقعه ابوحنیفه امام اعظم سنّ از ،دیپلماتیکواکنشی  عضدالملک هم در ،احترام

ورود فخرالملک به  پس از همچنین احترام متقابل نمود.ادای به میزبانان  واقع در و

معیت سواره  در حکیم قرنطین رئیس قرنطین و اسماعیل بیک نایب خانقین با» خانقین

 اند.داشتهنگه را و حرمت اووی رفته  به دیدار (31 ص فخرالملک،)« نظام عثمانی

 تخت روان به زیارت و در السلطنه راایرانی حسام ی، شاهزادهحرمهای حتی خواجه

 (81 صالسلطنه، )حسام« سلطان قصر»به  سفر یاثنا ی درو ؛بردندمی حجراألسود استالم

 ایرانی و گذاران سیاست-زائر جویانه عثمانی باآشتی یتداوم رویه رود. درعثمانی هم می

 را هاآن شد وحجاج هم میی دیگر«همالحظ» ،حکومتی ایران مقامبه حرمت حضور 

 شاهزادگان حضورایران  درچند هر ،ترتیب این به .(117 ،السلطنه)حسام« کردند نمیاذیت »

 ساختار ستمدیدگان در دوش برمضاعفی  یسلطه وبود قاجاری دردسرساز  پرشمار

شاهزادگان زیارتی  سفربرکت  مرزها از بیرون از در ؛پادشاهی بودند یحکومت مطلقه

 یافت.می کاهشزائران  برای دیگر رنج سفر اندکی از حضور ایشان، به حرمتقاجار و 

رئیس » برای دولتی معتبر نامه توصیه ،شاه نیز ناصرالدین همسرالسلطان  سکینه

 و چندین را( وی 45ص وقارالدوله،) «ارباب واثاتیه» زائران دیگربرد تا همچون  «خانقین

 بدهند. عبور اجازه اوبه  و نگردند چندباره

 عثماني ارشد سیاسي ايران و های مقاموگو بین برای گفت چیني زمینه .5،1،2 

سیاسی  یبلندمرتبه اتگاه مقامهر ،سفرهای زیارتی یجویانه صلح کارکرد یبه اقتضا

های اقشهـمن یذاکره دربارهـفرصتی برای م ،رفتندطه به عثمانی میـبه این واس قاجاری

زمینه برای خانقین  شود که درمی یادآور شاه ناصرالدینچنانچه  شد.طرفین فراهم می

 آمیزتحریک گرانه وغارت ماتاقدا جدید مانند کهن و اتاختالف مشکالت و ۀمذاکره دربار

 مهیا (317 ص )ریاحی،« مسائل مرزی» ،(321 ص ،ریاحی) «سیبکی وزالم» مرزی عشایر

جویی چاره ،دید این پژوهش ازکم دست وگومورد گفت عاتموضو ترینمهم یکی از .شد
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 یاثنا در (335 ص ،)ریاحی «ایرانیزائران زار آ» و توهین تحقیر و و اتبرای تخفیف مخاطر

 بود. زیارتی سفر

تا راهکاری بر معضل  رفت می قوی انتظار وامید  ایران هم این حکومتی های مقام از

 که و تضمین امنیت زائران بود همین مذاکرات یید درنتیجه و شا ندیشندبی زائران آزار

 .رسید( 989)التون  «نفر هزار 3» به حدود زائرانشمار 

ناظم  ،عثمانیی خارجه امور وزیر حضور بازیارتی،  سفر یاثنا شاه درناصرالدین

 خان کارگزارهادی میرزا عثمانی و مقیم تهران، فهمی افندی شهبندر افندی و شارژدافر

به  (52 ص ،)ناصرالدین سرحدیه امور موسی گیالنی ناظر میرزا خارجه کرمانشاهان و ممها

بعضی » ،هنگام اتراق، همچنین بهمسائل مرزی پرداخت وفصل حلدرباره  وگو گفت

 وبین شاه   ،مسیر هم طول در صورت داد.« مناسب های صحبت» و «وگوها گفت

 اتموضوع یدرباره هاشد. آن ردوبدل میهایی  نامه عثمانی درسیاسی ایران  کارگزاران

ازجمله   ؛کردندوگو میگفت (117 ص )ناصرالدین،« هامعتمدالملک پاشاها و» مختلفی با

 دفن اجساد موضوع  یا و «سرقت احمدوندها» مشخصاً عشایری و روهایکوچ یمسئله

 «اـهرکج و جاهر های ایرانی درنعش» که از «گزافیپول » یا موضوعِ اماکن مقدسه در

 .شدگرفته می جعفریان( 570منظوم  )سفرنامه

علما و مجاوران ایرانی  سازیملزم یی برای مسئلهیجورسد چارهنظر میهمچنین، به     

بود از دیگر محورهای « سازیدولتسازی، پروژه ملت»به تابعیت عثمانی که از تبعات 

 است.گان سیاسی زائر با کارگزاران عثمانی بوده رتبوگو بین عالیمهم گفت

 «شیعی یمنزلت علما»و  نأش  انگارینادیده ترین گالیه روحانیون مقیم عراق،مهم

(Aghighi, p.63)  کم ولی دست ؛ها به تابعیت اجباری عثمانی بوده استآن سازیملزمو

 آنان یکی از یبه گفته ،چه .کردندوفاداری می اظهار علما به حکومت ناصری ،ظاهر در

 (140 ص )عضدالملک، «.است که پرورده نعمت دولت همایون ایرانم بیشترو  سالپانزده»

 را (Avery, v7, p. 323) «روحانیون ایرانی مقیم عراق» حکومت عثمانی گاه حرمت

 علما از .دندکر میمجبور عثمانی  وظیفه دربه انجام خدمت نظام را هاآن نداشته و نگاه

دولت عثمانی خواهش  از»که  کردندتقاضا می فخرالملک چونگذارانی سیاست-زائر

 هستیم شایسته نیست عسکر علما خاک عثمانی هستیم و که در هاعجم کنند، ما

اکن شهرهای زیارتی ـس یعلما که شایان یادآوری است .(26 ص )فخرالملک، «بدهیم

 (70 ص )هدایت، «جلب علما» نگران ای بودند که حکومتگران قاجارلبه دو چونان شمشیر

ضد کارگزاران سنی عثمانی  شیعی بر ینگران تحریک علما نیز هاعثمانی ایران و ضد بر
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وگوی غیررسمی گفت اتموضوع یکی از های دوسویه احتماالًکه رفع نگرانی بودند

 بوده است. زیارتی موسم سفر حکومتی در یعالیه اتمقام

 فردی به علما داده وموقعیت منحصربه ،دریافت وجوهات خزائن عتبات و کنترل بر

« خودمختاری»نوعی ( 315 ص )رجبی، «عراق همبارک مشاهد» به شهرهای زیارتی و

وضعیت  یوگو دربارهگفت رودمی به همین خاطر احتمال ،بخشیده بود (175 ص ،)ایوری

 .اصلی مذاکرات بوده است اتموضوع چندوجهی علما از

 و زیارتی سفر یدر اثنا ،قاجار یسیاستمداران برجسته از معتمدالدوله فرهادمیرزا

زعم وی به ،چه .دهدمی عثمانی را معنوی ایران و اتحاد پیشنهاد ،با سلطان دیدار درگاه

 .(110 ،)فرهادمیرزا «شد نخواهد دولتی این اتحاد دولتین باعث منافع کثیره برای رعایای»

Vaez,WOCOMS,July 19) اتحادگرایی یاندیشه عقیبت ، طرح وترتیب این به
the

-

توان از پیامدهای این ی را مییجوطبل ستیزه جای کوبیدن برهمگرایی به و( 24/2010

 .قلمداد کردسفرها  سنخ از

 سفر یاثنا در گان سیاسي قاجاررتبهکاربردی عالي افزايش آگاهي عیني و .5،2

  تصمیمترین مقام جایگاه مهم در ،شاهزیارتی ناصرالدین در سفر مشاهدات شاهانه

 اختیار در ردیـف منحصربهتجربه بدیع و  ،کومت ایرانـح سیاست و اختارـس در گیرنده

ترس  سر ق ازآنچه درباریان متملّ و نبود برای وی مقدور راه سفر از که جز ؛دادقرارمی وی

رو هبا آن روب شخصاًیک مشاهده عینی  در ،کردندبه وی منتقل نمی طلبی فرصت یا و

 زمینه برای بازنگری در ،مشاهدات عینی یا با زیارتی و سفر یاثنا در درنتیجه شد ومی

 زیارتی بود همین سفر یاثنا درشد. تصمیم نوین فراهم می تولید با ها گذاریمشی خط

به یک کاستی  کرد و مدارس اسدآباد همدان دیدار ها،راه ازشخصاً شاه ناصرالدین که

.(33 ص ،شاه ناصرالدین) «راه کالسکه چندان خوب نیست» معترف شد که گذاری سیاست

 رفت و مسیر سفرهای زیارتی در پرتو از (100 ص کرمانی،) «متلون وخودنما » شاه

 ،خانوار تعداد، نهادها ،جغرافیاییوضعیت  یدرباره اطالعاتی ارزندهعراق  بازگشت از

 .آورددست می به خود امرشهرهای مرزی قلمرو تحت مردم گاه اعتقاد  و اوضاع اقتصادی

 از ای پارهچهره با  به چهره دیداریک  در ،زیارتی سفر یاثنا در قاجار و همچنین وزرا

برای  و شدند میدوردست مرزی آشنا  نقاط در خصوص بهاداری  های یینارسا و مشکالت

منصبان صاحب از یکی دیگر فخرالملک اردالن برای مثال، کردند.جویی میآن چاره

   تصویر (24 ص )فخرالملک، «عتبات»قحطی  ضمن اشاره به وجود ،سیاسی آن دوره

  نماید:ترسیم می اوضاع شهرهای زیارتی عثمانی را از لیذگرایانه واقع
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 ل زوارسا دو اگر واقعاً خودشان پول ندارند ابداً شود،های عثمانی شنیده میسکه اسمی از»

پول سیاه خودمان  السلطانی و قران امین. شد ورشکست خواهند اینجاهمه کسبه  نشوندمشرف 

.« گیرندگمرک می بتوانند جاهرزیرا  گذردبیچاره خیلی بد می به این زوار... خیلی رواج است
 (77 و 24 صص )فخرالملک،

چگونه »که  دهدمی هشدارزیارتی  عینی حین سفر اتپایه مشاهد بر ،الدوله نجم

 در خواهندمی« های مغشوشسواره مفلوک با تفنگ سی چهل نفر حکومت با استقرار

 .(190 ص ،الدوله )نجم بگذارانند را قوافل زوار و مقابل دزدان سرحدی چابک زیست کنند

به فرامرزهای ایران  ات حکومتیزیارتی مقام سفر که آیدمی فوق چنین بر شواهد از

منصبان سیاسی ی بود که آگاهی عینی صاحبیهاراهمعدود  یکی از ،قرن نوزدهم در

ها  آن» و گذاشتثیر میأها ت ی آنیگراعمل بر جغرافیای سیاسی را ارتقا داده و از قاجار،

 .کردندمی پیدا« همسایگان ایران و از جغرافیای ترعملی تر وقدری اطالعات اساسی

 زیارتی سفر یاثنا دیگران دربا  اع خودـاوض ی و مقایسه حین سفر های عینیاگاهی

 .گذاشتمی ها اثر هویت آن ال سیاسی برـرج

 روسیه عثماني و در جريان نوگرا از سیاسي رجال تأثیرپذيری با نوسازی ضرورت درک .5،3

زیارتی  سفر تمدن غرب انجام و با فرهنگ آشناییهای یکی از راه ،قاجار ی دوره در

کمتر  لحظه نگارش این پژوهش در البته تا تاکنون وعثمانی بوده که  روسیه و مسیر از

امکان  مسیر چند قرن نوزدهم از در این زاویه به موضوع نگاه شده است. پژوهشی از

، دیگری مسیر جنوب ایران به جده دریایی از زیارتی حج بود: یکی مسیر رفتن به سفر

 ص القرا،ام میرزا قاجار، )محمدولی« اسالمبول به جده» سومین راه از معروف به راه جبل و

اسالمبول  راهی که از اًقاجاری عموم ی های بلندپایهمقام 1سفرنامه حج قاجاری( در 275

 ،دارها مانی سفر، صالحدید حملهدوره ز ،مالحظاتی چون امنیت دلیل گذشت را بهمی

انجام البته  و عثمانی روابط ایران و و شرایط حاکم بر ترپیشرفته ونقل حملوسایل 

 گزیدند.برمی ،سیاحت مان زیارت وأتو

 از آهنراه با کشتی و زائرانی است که شاهزاده قاجاری یکی از السلطنه حسام

 به جده و پورت سعید رودس، ،استانبول ادسا، کیف، حاجی طرخان، شهرهای بادکوبه،

زیارت به  همین مسیر دیگرکسانی است که از وظایف از وزیر رود.سرانجام به مکه می

وظایف به کوشش قاضی  وزیر)« طهارت» خصوص برای ی که بهیهامرارت سبب به .رفته بود

لدوله اوی، نجم نظر الفـخ اما ؛دارد شکوائیههم  این مسیر از متحمل شده بود (69 عسگر،

سفرنامه  ،الملکنجم)« جده»مسیر اسالمبول به از که  دهدمی پیشنهاد به زائران دیگر
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های بررسی در، زائران این گروه از .بروند .(185 ص ،19میقات حج شماره  پرماجرا، شیرین و

 کیستی و چیستی و خودآگاهی بر عالوه بر ،طول این مسیر در تطبیقی اوضاع خود

 مدار چون در هرحال به و گرفتندمی های غربی قراررویه الگو و ریتأث تحت ،اثرات هویتی

گذاری امکان اثر ؛داشتند قاجار قرار ی دوره سازی در تصمیمهای زمره حلقه در قدرت و

 بیشتری داشتند.

 ،های عظیمپل ها،خیابان روشنایی، مدارس ارتش عثمانی و ی شده رفورم ساختار

ذهن زائران  بر و اثرگذار برانگیز تأملهای ازجمله سوژه ،هاتفرجگاه مرد در اختالط زن و

 زائر چنانچه، ؛عثمانی بود روسیه و مسیر زیارتی از سفر یاثنا واالمقام سیاسی ایرانی در

 نمایند و تأملاین اوراق به نظر تدقیق  من در هموطنان اگر» شود:ای یادآور میبلندپایه

 چگونه باید تمدن چیست و دانست که عالم خواهند اوضاع ممالک متمدنه آگاه شوند، از

 (555 )هدایه الحجاج، «.این عالم زیست در

با و  دیدن کردهمدارس امریکایی عثمانی  از ،زیارتی حین سفر السلطنه درحسام

 پسند کسب علوم خیلی مطبوع و اشتغال شما در»که  دهدشرح می آمیزتحسین نگاهی

برای  ایرانی این شاهزاده زائر از اًقونسول عثمانی رسم .(84 ص السلطنه، )حسام «افتاد خاطر

   وت ـبوده دع (65 ص ،همان) «گستان متداولـفرن که در حریق یاطفااسباب »دیدن 

 آورد.عمل میبه

 نسبت دقیقی از تکنولوژی کشتی بخار،بهیعقوب میرزای تبریزی هم توصیف 

 و «دوربین» ،«تیاترخانه» های روسی وخانه قراول حتی ساخت سیسات داخلی آن وأت

 چرا د کهکنطرح می را ساز سپس این پرسش سرنوشت و داردتفلیس  شهر« سازی پل»

د استانبول وقتی عملکر در روسیه افتاده است؟ فاصله تکنولوژیک بین ایران و قدر این

به  و دارد نگه پیش خود در استادان تلونبه را» یکی از کندعزم می بیندمی را« تلونبه»

 (217 ص ،2 ج حج، یها سفرنامه در)حج منصور  «.ببرد به تبریز را او و وی مواجب دهد

 یافتگینا توسعه شرمساری از فرهنگ غرب و مهارناپذیری نفوذ نگرانی از البته اظهار

  راه نیز گذاران سیاست-به اندیشه زائر تجدد ت وهای سنّهمچون همه رویارویی ،ایران

 .بود افتهی

وی جامعه  نظر ازسکوالریسم که  خواهی وجمهوری چنانچه فراهانی از احتمال خطر

     هشدار و ؛(998ص  )التون. کندنگرانی می اظهار ،بردبه قهقرا می سلطنت را ادـنه و

به  و به اهل عثمانی زودتر (جمع مردان در )رقص زنان واین عادات  قریبعن: »دهدمی
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 نظر ازهمان رفتاری که ( 107 ص )فرهادمیرزا، «.کرد خواهدسرایت  اهالی ایران قدری دیرتر

 .(78 ص وظایف، )وزیر «چندان عیبی نداشت»وظایف  وزیر ،داوود میرزانام  دیگری به زائر

گذشت تفلیس می در آنچه از هاایرانی تأثیرپذیری همچون فراهانی از نیز الدولهسیف

  :دکن دلواپسی می اظهار شیوهبه این 
 ،خداپرستی و پرهیز عالمی است سوای عالم ما جز است. کار در و هم باز هاخانه قحبه»

 شر این والیات از در مسافرین ملت اسالم را حفظ کند است خداوند موجود شود هرچه تصور

 .(49 ص الدوله،)سیف «سرکشی نفس اماره و طانیش

 اجتماعي-سیاسي  گذارها با رويکردسیاست -نويسي زيارتي زائر هسفرنام نگارش .5،4

مقامات حکومتی  زیارتی هایپیامدهای سفر یکی از اهتمام به نگارش سفرنامه

به رجال سیاسی  زیارتی منحصر شورانگیز اتگرچه ثبت خاطر بوده است. قاجار ی دوره

که  یهایمقوله به که شدولی تجارب سیاسی و پایگاه اجتماعی آنان سبب می؛ است نبوده

های خود توجه طریق سفرنامه از و جه نشان دادهسرشت سیاسی داشتند تو اهمیت و

های مقیم و وضعیت ایرانی مصر، عثمانی ،مدنی روسیه یها شرفتیپبه  مخاطبان را

 ند.کنزیارتی با رویکرد سیاسی معطوف  کشورهای مسیر سفر

برای  به ارائه گزارش سفر ،و فراهانی عضدالملک انندگذارها مسیاست-زائراز برخی 

مذهبی  تیمأمور ازرا  یمتیق یذاطالعات  ،برای نمونه عضدالملک .شدندمیموظف شاه 

 سخنانی که بین او و مبلغ نقدینگی ،هادقیق مکان با ذکر ،شاهانه انتقال نذر در خود

 سرآغاز در و نمایدثبت می ،عثمانی ردوبدل شده کارگزاران ایران در عثمانی یا اتمقام

 آنچه دیده و ...شاهنشاه ای است که برحسب امر...روزنامه» نویسد:میاش سفرنامه

 (17 ص )عضدالملک، «.داردپیشگاه اقدس همایونی میشنیده معروض 

 ص ،2 ج ،های حج قاجاری)سفرنامهها سیاح-عبور زائر ترکیب جمعیتی شهرهای مسیر

سفرنامه حج  در موجود قیمت ذیاطالعات  دیگر از اقامت های استراحت وحلمو  (37

 ی شیوهو بافت اعتقادی شهرهای مرزی و  قومی درباره ساختار .رجال سیاسی است

این  ،ترتیب این به .یافت تأملی قابلتوان مطالب می ،(45 ص الدوله،سیف) «تذکره» صدور

 انجامید.قاجار می ی دوره نگاری تاریخ پربارسازیهای کمیاب به آگاهی

 نشینانزندگی کوچ پژوهشی مبنی بر آگاهی درخور حاج ایاز، ی سفرنامه در ،حتی

 دارد.د وجو (15 ص حاج ایاز،) عراق مثل سماوه از یهایبخش قشقایی در

کشورهای اسالمی با کشورهای فرنگی  ی رابطه ی باارزش درباره ارائه اطالعات بسیار

های حج )سفرنامه «سازی مدرسه» و «دینی مراکز»مثل برپایی  ،امروز غربی یا به تعبیر
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 ،های حج)سفرنامهی «عتیقه یانتقال اشیا» ی فاجعه و همچنین اخبار (109 ص ،2ج  ،قاجاری

نویسی مزایای گزارش دیگر از ،هافرنگی ی وسیله به کشورهای اسالمی (260 ص، 2 ج

 .دادند می رونق واسطه این قاجار را به دوره تاریخنگاری ورجال سیاسی زائر بوده 

های زیارتی سفرنامه در فرهنگی میان شهرهای مرزی های ناگزیرتعامل ۀآگاهی دربار

    ،برای نمونه .دکرلقی ـت آنان فرـامدهای مثبت سـپیگر ـدی از تـوانرا می رجال

ی عالی کاروانسرای خوب و دو سه کلیسا چند» :نویسددرباره شماخی میالدوله سیف

 (33 ص ،الدولهسیف)« .حمام به رسم ایران دارد چهار و دارد

روسیه »که  دهدهای زیارتی نشان میسفرنامه توصیف تحوالت روسیه در درنگی بر

 ثیرگذارأت( 6 صایران،  نگاری درانحطاط تاریخ آدمیت،)« قبال غرب نگرش حجاج ایرانی در بر

فراهم  عثمانی را روسیه و سازی درها و جریان مدرنمعرفت به پیشرفت ی و زمینه ؛بوده

 یکی از ،اماکن زیارتی زائران ایرانی شیعی در احوال و توجه به اخبار است. دهکرمی

مورد  اتموضوع تحوالت عراق از» ،است رجال سیاسی بوده اصلی گزارش سفر یاجزا

 توجه ویژه و ؛( 20ص ،)جعفریان «دیدندآن جدا نمی از را شیعیان بود که خود  ی عالقه

شیعه حائز اهمیت  نگاری تاریخ نگری و تاریخ در»های زیارتی رجال سیاسی در سفرنامه

 .(33 ص )حضرتی، «است

 ،(204 ص، )فراهانی« زائران» درباره آمار ایوجوه کمترگفته های زیارتیسفرنامه در

 وعتبات  در (228 ص )وظایف، شیعیان ایرانی اجساد ،(223 ص، )علیزاده سپاریت خاکسنّ

 .شده استتشریح ( 812 ص ،باشی )منجم «شپول نع» چون اخذ ییهااستفاده سوء

دیگر  اماکن زیارتی از ها درآزار سیستماتیک عجم انگیز ازثبت گزارش رقت

 با خشم و باشی منجم .زیارتی بوده است نویسی سفرنامه رویکردهای سیاسی رجال در

 و حقیر نجا مغضوب وآمردم  انظار چه بابت در دانم ازمردم عجم نمی» :نویسدمی نفرت

 مال عجم را و دینه طیبه که خونـم اصه درـترند...خپستگ ـس لکه ازـب اند،خفیف

منجم ) «.کنند صدمه حجاج کوتاهی نمی قسم بتوانند در به هر و دانندمباح می حالل و

 (826ص  ،باشی
 آزاری نگریسته و وضوع عجمـسیاسی به م امالًـعدی کـب از ،ارـخان افشدالحسینـعب

استراحت ننموده  زیارت به آزادی و هرگز مدینه حاجی عجم بیچاره در» نویسد:می

 .(593 ص)افشار،  «ینه دادرس مدینه منوره نه قنسولی دارند اهل ایران در .است

 عمیق فرهنگی و اتریتغی که هستند ییها چون نمودارهاسفرنامه ،التون تعبیر به

 گذارثیرأت (Elton,p,998)سنن زمانه  و افراد بر و ؛دنکنمی افشا قاجار را ی هوراجتماعی د
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   برشمرد. اثرگذارتر جهت نیازاتوان می را وده و سفرنامه زیارتی رجال سیاسیب

وجه دیگری هم واجد  های تاریخی ازوهشژبرای پ گرانهای زیارتی حکومتسفرنامه

جزئیات  عینی از اتشرح مشاهد ها اطالعات بدیع از آن برای نمونه در چراکه ؛اندارزش

برای  شاه وداری چون ناصرالدین تاج تدارک تشریفات دیپلماتیک برای زائر و استقبال

 توان یافت.شاهزادگان کثیرالعده قاجاری می حکام و دیگر

 عثماني قلمرو اماکن زيارتي مستقردر فرهنگي ايران در –نمايش قدرت سیاسي  .5،5

 همین مالحظه به و های کشوری دارندفعالیت در «اهمیت سیاسی» ،شهرهای زیارتی

از  این باور .کندمی نیتأمهم  با مادی را معنوی و فاهدا ،زیارتی رجال سیاسی سفر

  معنای فضای دینی » که ؛استقرارگرفته  یدأیت مورد گونه نیافخری حقانی به  سوی

اجرای  نوع عرضه و های متفاوتنمایش قدرت اما به شکل طور نزدیکی با استفاده وبه

 (51 ص )حقانی، «.استن وابسته آ

ت شیعی یهو بر ،مذهبی مقدس اماکن به منصبان ایرانیصاحب از سویهدایا  یاهدا

 شده  اشاره چنین اینمنازل قمریه این معنا  چنانچه در ؛گذاشت یم ریثتأ ایرانی زائران و

 دو عجم مشرف شده بود ارت سلطان عرب ویشاه سلطان عجم که به زناصرالدین» است:

 (675 ص ،)منازل قمریه« .ایران فرستاده از جواهر و مرصع به مرواریدپرده 

 و ایهدا یاهدا هنگام بهعرب عراق  در شاه قاجار فرد منحصربهعمل  قدرت و نفوذ

 ها درایرانی شدن هنر متجلی و ؛عراق مذهبی در ۀترمیم ابنی و تعمیر ساماندهی امر

متن خاطرات  ملی درأگذاشت. تمی هویت شیعی زائران اثر بر، عراقمتبرکه  اماکن

 د:کن می یدأیت را مدعای این نوشتار ،عتبات وی در عملکرد ی شیوه و شاهناصرالدین

تعالی  شاءاهلل ان گفتم اندازه بگیرند رواق امامان عسگری خوب نبود، های روضه وفرش»

 گفتم برآوردصحن کمی مرمت الزم داشت  دیوارهای دور غیره بیاورند. قالی فراهان و از

 کاشی است باید هاازاره» نویسدیا می و ؛(75 ص ،شاه)ناصرالدین «مخارج دارد؟ قدر چه کند

گفتم خزانه  شود: امروز می دآوریاجای دیگری  در یا و ؛(94 ص ،شاه)ناصرالدین «سنگ شود

جانب  دوباره از ثبت کنند. سایر و طال و جواهر موجوده را اسباب کنند، باز را حضرت

 .(107 ص ،شاه)ناصرالدین نقصان محفوظ بماند میل ووحیف از و ؛شود عثمانی مهر ایران و

 تأمین ، درناظر سنی عثمانی کارگزاران باارف اقدامی نامتع شاه ایران در ،ترتیب این به

کسوت یک  در ،اماکن متبرکه شیعی قیمت گرانایای هد نقدینگی و امنیت وجوهات و

 .نماید میشیعی مشارکت  گذار سیاست
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گونه  این را طالکاری گنید حرمین عسگریین از قشقایی تمجید خود اج ایازـح

شاه ناصرالدین شاه شهید ،است حضرت اقدس همایونی خیلی بزرگنماید: تشریح می

 .(186ص ایاز،  حاج) تماشا داردخیلی  ،ساخته است

 مجاوران مقیم اماکن مقدسه زيارتي ي برای مشکالت علما ويجوچاره و ديدار. 5،6

بود عادات متداول زائران  استماع سخنرانی از و (Aghighi,p,65) «متنفذ لماع» دیدار

 افزود.می برون مرزها در موقعیت علما مقام و همین امر بر و

 هعلمای شیع نظر جلب دیپلماسی و»دولت ایران با ، پایانی حکومت قاجار ۀدور در

 «سازی تالش دولت عثمانی برای تصاحب خزائن عتبات عالیات شدخنثیعراق موفق به 

عالیه سیاسی مقامات  از سویقرن نوزدهم  در علما با این سنت دیدار. (36 ص )سیدبنکدار،

 شاهناصرالدین فرـس راه درـزرگان همـب بن علینقی از برای نمونه داود. شدهم رعایت می

 .(219 ص وظایف، وزیر) «دیدار کردم االسالم آقای حاجی شیخ حسینحجة اب کربال در» :نویسدمی

 های بین راه بافگاهتوقّ که در کردبرای شاه فراهم می این فرصت را سفرهای زیارتی

« قبله عالم» و« تاجدار زائر»به دیدن  ناخواسته خواسته یا نیز علما نموده و دیدار علما

 ،مشیرالدولهآقاسیدصادق » چونآوری نام یکربال علما بروند. در (106 ص السفاره،)معشوق

بت یا روی رغ از( 56 ص ،شاهناصرالدین)« تقی شهرستانی آقامیرزا ابوالقاسم و حاجی میرزا

از  و؛ فتندربه زیارت شاه می «شیعیان ایرانی»برای بازگویی ظلم به  احتماالً و اکراه

به  را مقدسه اماکن به و هدیه بازساری بر تعمیر و نظارت ،حکومتگران قاجار، دیگر سوی

ودین  نهاد سلطنت روابط ترتیب، این به گذاشتند و می سیدالعراقین چون علمایی ی عهده 

 .بخشیدند می را بهبود
 

 نتیجه .6

تعقیب مشروعیت حکومتگران  مین وأهای تراه که یکی از دهدنشان می پژوهشاین 

تشویق سفرهای  انجام و، داشت گی قرارشکنندمعرض  های مختلف درکه به شیوه قاجار

 .انجامیدمی منصبان سیاسی قاجارمذهبی بود که به نتایج مثبتی یرای صاحب

 نیازمند های کهن،راه ها وباور درهم شکستن که دهدپژوهش نشان می هاییافته

این  دید از .افتاد ریتأخهای حکومت قاجار به که تا نیمه عقالنیت نوینی بود مفاهیم و

    که از ییها گزارشپیدایش این عقالنیت نوین با  گذارها درسیاست-پژوهش زائر

 سهمی هرچند ،عثمانی ارائه دادند چون روسیه و خود مسیر های کشورهای دررفورم

قالب  در خود سفر گزارش با و ؛نمودند نوسازی ایفا رشد به ضرباهنگ رو اندک در
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های فرهنگی دگرگونی دستاوردهای مدنی و ۀآگاهی دربار ی سفرنامه زیارتی به توسعه

این  توصیف اوضاع در یات دقیق ازئدند. برخی جزکرایران معاصر کمک  غرب در

یا اطالعات  شده برگزارنگاری یا به سکوت منابع تاریخ دیگر آمده است که در هاسفرنامه

 باره موجود است. آن درنارسایی 

 های متنوع به تنوع وارائه آگاهی با ،سیاسی ایران ماتهای زیارتی مقاسفرنامه

کمک قاجار  ۀتاریخ اجتماعی ایران دور نگاری و تعمیق دانشبخشی به منابع تاریخژرفا

های خاطره ضبط و ثبت ،نگاه تجددگراها ی روزنه از و وجهی دیگر از و دندکرشایانی 

 اتمقام دیگر سلطان وزندگی خصوصی  زیارتی شاهانه سبب شد سفر شخصی از

 کند.ا سیاسی اهمیت عمومی پید

 ،بودن پراگماتیسمت یاقتضا ها بهگذارسیاست-موردتوجه زائر اتموضوع ها وسوژه

اجتماعی  و که سرشت سیاسی یعاتالتفات به موضو و تجربه کاری ،موقعیت شغلی

 :بودند از، عبارت ندداشت

شرح  ایران، با حتی مصر عثمانی و روسیه و ساختار تکنولوژیک در بررسی تطبیقی

 ها با حکومت عثمانی،رابطه شریف ،ایران اوضاع شهرهای مرزی جداشده از نوستالژیک از

 زائران، آمار شده برای رجال سیاسی زائر، تفصیلی تشریفات دیپلماتیک اعمال تشریح

 ۀهم اماکن زیارتی. مجاوران ایرانی در شرح اوضاع شیعیان و و پرداخت عوارض ی شیوه

نویسان معمولی  توجه خاطره کمتر ت وشدا ینگار خیتارن أها ش آن مورداشارهمحورهای 

 کرد.معطوف می خود را به

 ونقل حملهای مهیاسازی زیرساخت ،مذهبی شاهانه پیامدهای بلندمدت سفر یکی از

 .بود زائران و تجار ،برای مسافران

 رفتند اززائرانی که برای زیارت به عتبات می آن است که ها حاکی ازیافته دیگر

شده  عراق برپا در اماکن زیارتی تزئیناتی که در که عمده بناها و آن بودند نزدیک شاهد

این نمایش قدرت  تجار شیعه ایرانی صورت گرفته و به اهتمام بلندپایگان سیاسی و

      هابازسازی برپایی وآن  استمرار و گذاشتمی هویت آنان اثر فرهنگی برـ سیاسی

 برنظارت  مأمور ویژه مذهبی را ی یک نماینده ای بوده است که شاهان قاجارگونهبه

لحن  نمودند.می عتبات عالیات در سازی ضریح کاری گنبدها،نقره و طال ،بنا ساخت

       ع()امیربازگشایی خزاین حرم حضرت  از زیارتی خود ی سفرنامه شاه درناصرالدین

قم بوده که  در س() معصومهحرم حضرت  شاه دری ناصرالدینیای است که گوگونهبه

 کرده است.می صادر را کار دستور چنین این
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 حکومت فردی و ویژه درفصل مسائل سیاسی بهوحلکه  دهدنشان میدیگر نتایج 

گرفت می قرار آنان بلندپایه موردنظر مقامات شاهان و ی عهده شاهان قاجار بر استبدادی

 فرایند شود درمی آن یاد دیپلماتیک از عنوان نهادآنچه امروزه به و وزارت خارجه و

شاه به ناصرالدین زیارتی سفر در گیری استقالل عمل نداشته وتصمیم و گذاری سیاست

های انتقال خشت عضدالملک که برای نظارت بر نظیر کم سفر افزون بر آن، عتبات و

 ۀدربار وگوگفت و چینی زمینهفرصت الزم برای  ،موریت داشتأشاه مطالی اهدایی 

 ،احترامی به حقوق علما مقیم عتباتبی ،عراق شیعی ایرانی در زائران مسائلی چون آزار

روی تذکره زیارتی، رسیدگی به موضوع مخاطرات سیاسی کوچ هماهنگی برای صدور

تعریض  در کارگزاران عثمانی برای نمونهدام اق شد.فراهم می مرزی و... عشایر ایالت و

 ت ونیّ حسن عنوان نشانگانی ازعالم دیپلماسی به شاه ایران به عتبات در مسیر سفر

وفصل مسائل البته ناکافی برای حلّ الزم و ی زمینه شده وگریزی معنا میتمایل به جنگ

زیارتی  سفر یاثنا العاده برای شاه ایران دراعمال تشریفات فوق دیده است.تدارک می

توزی ها کینهتوقف سال تمایل به صلح و برای ابراز هاسنجی عثمانی یتنشان از موقع

درباره مسائل  وگوگفت برایالزم  فرصت سفرهای زیارتی برای تدارک بستر از داشته تا

 بهره ببرند. ات بلندپایه سیاسیمقام شاه و با
 

 نوشت پي
طور گسترده استفاده شده و  کتاب رسول جعفریان در این پژوهش بهبا توجه به اینکه از مجلدات . 1

شدن اینکه هربار به کدام اثر از آن مجلدات ارجاع شده، اسم نویسنده و نام اثر و شماره جلد  برای روشن

در  های حجدر گردآوری سفرنامه ایشانهای حج آورده شده است که کوشش عالوه قید در سفرنامه به

 وظ بماند.مجلدات هم محف
 

 منابع
 ،گستره ،تهران ابراهیم اشک شیرین، اهتمام سیدبه ،ایران نگاری درنحطاط تاریخا ،فریدون آدمیت،

1394.  

-ق 1345به عتبات  اردالن() فخرالملکخان حرم سفرنامه ابوالحسن حریم تا از ،اردالن، فخرالملک
 .1372ایران، ملی  سازمان اسناد، تهران ،عباسی کوشش محمدرضا به ،1279

، تهران ،کوشش حافظ فرمانفرمائیان ، بهالدولهخاطرات سیاسی امین ،خانالدوله، میرزا علیامین

 .1370امیرکبیر، 

، تهران ،، مترجم حسن زنگنهفارس کنسول انگلیس در خاطرات فردریک اوکانر ،اوکانر، فردریک
 .1376شیرازه، 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 121/ 1396 تابستان و بهار ،1 شمارة  ،9 سال تاريخي، علوم پژوهشهای 

 نظر زیر ،اکنون گذشته و پیامدهای آن در و قاجار یدوره صلح در جنگ و ،دیگران و پیتر ،ایوری

 .1394، ی حسن افشار، تهران، مرکز، ترجمهرکسانه فرمانفرمائیان

 .1389 علم، تهران، ،های حج قاجاریپنجاه سفرنامه ،رسول ،جعفریان
 .1384، علم تهران، بال،باس اقعکوشش  به ،السلطنه نایب یرزام عباس میرزا پسرجهانگیر

 .1374مشعر، تهران، کوشش رسول جعفریان، به ،السلطنه سفرنامه حسام مراد، السلطنه سلطان حسام

 .1380،نقش جهان تهران، ،نگاری اسالمیتاریخ علم تاریخ و مالتی درأت ،حسن ،حضرتی

 نی، تهران،، 1 ج ،اجتماعی علمای شیعه مکتوبات سیاسی و فاطمه، پورامید ؛محمدحسن ،رجبی
1384. 

 ،ایران سفیران عثمانی در یتمأمور مسافرت و های گزارشهای ایران نامهسفارت ،محمدامین ریاحی،

 .1368 ،توش ،تهران
تهران، اساطیر، جم،  ، به اهتمام حسین خدیوالسلطان خاطرات ظل ،السلطان، میرزا مسعودظل

1368. 

 .1376 علم، تهران، به تصحیح عبدالحسین نوائی، ،تاریخ عضدی ،میرزااحمدخان ،عضدالدوله

سسه ؤم، تهران ،کوشش حسن مرسلوند ، بهسفرنامه عضدالملک به عتبات ،عضدالملک، علیرضا
 .1370مطالعات فرهنگی،  پژوهش و

 .1390هیرمند،  ،تهران ،های نوگفتمان حکومت ناصری و ،زهرا علیزاده بیرجندی، 

کوشش حافظ فرمانفرمائیان،  به، سفرنامه میرزاحسین خان فراهانی میرزامحمدحسین، فراهانی،
 .1342دانشگاه تهران، تهران، 

کوشش  به ،احمدشاه روزگار عتبات در مدینه و سفرنامه حاج ایازقشقایی به مکه، قشقایی، حاج ایاز

 .1388مجلس شورای اسالمی،  اسناد مرکز کتابخانه موزه و تهران، شاکری، پرویز

میانه ) العتیقاهلل  کره الطریق فی مصائب حجاج بیتتذ ،کرناتکی، حافظ محمدعبدالحسین کربالیی
 .1386 مورخ، قم، اسرا دوغان، جعفریان و رسول کوشش به(، ـه13قرن 

 .1386 ،به کوشش رسول جعفریان، قم، مورخ ،حج روزنامه سفرکرمانی، حاجیه علویه خانم، 

 .1371امیرکبیر، ، ، تهرانتاریخ بیداری ایرانیاناالسالم،  کرمانی، ناظم
به  کاشانی(، )احتماأل بی نا ،دوره قاجار قانون آن در و قواعد و آداب سفر معشوق السفاره، رساله در

 .1395  مورخ، ،قم کوشش رسول جعفریان،

بابک، ، کوشش عبدالحسین نوایی، تهران به ،آراء شرح حال عباس میرزا ملک ، میرزا آرا، عباس ملک
1361. 

، تهران ،1 ج ،عثمانی روس و روابط سیاسی ایران و رسمی در اسناد ،میرزاصالح غالمحسین

 .1365می، ارزوخ

 .1381تهران، خانه ابریشمی،  ،به عتبات شاه ناصرالدین خاطرات سفر، شاه ناصرالدین
 ،سفرنامه حج و« تشخیص نفوس دارالخالفه» ،«یرساله تطبیق» الدولهنجم از سه اثر ،الدوله نجم

 .1384،فرهنگی مطالعات پژوهشگاه علوم انسانی و، تهرانکتابی،  احمد نظیم تحشیه ازت

 .1375، زوار، تهران، تاریخ شش پادشاه از ای هتوش ؛خطرات خاطرات و ،خانهدایت، مهدیقلی
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 .1368 تیراژه، ،تهران دبیرسیاقی، کوشش سیدمحمد به ،سفرنامه مکه ــــــــــــــــــــ،

، تهران ،عسگرسیدعلی قاضی کوشش به ،وظایف وزیر داود سفرنامه میرزا ،علینقی داود، وظایف وزیر

 .1379، مشعر
رسول  کوشش به ،السلطان وقارالدوله اصفهانی کوچک خاطرات سکینه السلطان، سکینه وقارالدوله،

 .1389علم، ، تهران، لنگ جعفریان، کیانوش کیانی هفت

دوره  ،پیام بهارستان الهی،فضل صفورا برگردان: ،«های دوران قاجارسفرنامه حج و» ،دانیلالتون، 

 .1390  ،999-980 صص ،14 شماره ،4 سال دوم،
، سال هفتم، شماره آینه پژوهش، «نگاری در فرهنگ تشیعنگاهی گذرا به تاریخ»جعفریان، رسول، 

 .1357 ،15-2 صص، 40 پیاپیپنجم، شماره 

 فرهنگ و شاهده سعیدی، برگردان: ،«رم الهی درزیارت شبانه به حرم بانوی » ،، تیزیانوچیاوردینی
 .1390 ،29-17 صص ،20شماره  سال هفتم، ،انسان

 ،انسان فرهنگ و ،«تاریخ دینی دنیوی زیارتگاه حضرت شاه عبدالعظیم، ری و شهر»، فخری ،حقانی

 .1390 ،31-28 صص ،20 شماره ،هفتم سال

اجتماعی راه  اهمیت مذهبی فرهنگی و و نقش. مالیریاصالنی ،ابراهیم» ،سلطانی مقدم، سعیده
 ،50شماره  ،سال سیزدهم ،شناسی شیعه ،«دوره قاجار مد زائران شیعی درآ رفت و تکیه بر عتبات با

 .1394 ،180-163 صص

، دوره احمدشاه خزائن عتبات در سر عثمانی بر بررسی اسنادی اختالف ایران و ،سیدبنکدار، مسعود
 .1392گنجینه اسناد،  تهران،

های رجال مبنای سفرنامه بر دوره قاجار زیارتی حج در سفر» ،زوار، اکبرعلیو  علیرضا صوفی،علی

 .1391 ،48-21 ، صصشماره اول ،سال نهم، آیینه پژوهش ،«دوره قاجاری تاریخ

 .1376 ،188-165 صص ،19 .ش میقات حج، ،«پرماجرا ای شیرین وسفرنامه» ،سیدعلی ،عسکرقاضی
روابط خارجی جمهوری اسالمی ایران  و ایسیاست منطقه سفرهای زیارتی بر ثیرأت» نفیسه، ،واعظ

 .1394 ،220-181 صص ،50شماره  سال سیزدهم، ،شناسی شیعه ،«عراق نوین با
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