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چکیده 

)شییبا،یان و   ها  شیق و غیم همسای  با اسنگاد ب  مگابع رسمی و مکاتبات ،ها اغلب پژوهشدر 

الگهی و مگیاق  داخلیی   ءیان ماورازائها  حج بی رو   صفوی  را مونب بسن  شدن راه ،عثما،ی(

ها  حج در قلمیو صفوی  تا پایان حکومت شیاه   ب  بیرسی راه ،حاضی ةمقالدر   ا،د دا،سن اییان 

هیا  حیج    دولیت صیفوی  از بسین  شیدن راه     ،ای  پژوهش ها  ایم  بی پای  یافن  پیداخن عباس 

 افیگون  کید  می کوششها  بیا  بازگشایی راه ها  دیپلماتیک و سیاسی با روش شد و منضیر می

ک  با حمالت همگمان از شیق و غییم مونیب بییوز اغنشیاش و      ها  همسای  بی ای ، دولت

ها  حیج   مسدود شدن راه،اامگی در دو قیف مسیی سگّنی تجارت و تیدد زائیان بود،د، خود در 

 کید،ید   ب  دولت صفو  اسنفاده میی  آسیبا  بیا   عگوان حیب ب   ،قش داشنگد، اما از ای  اتهام

ها و مشنیکات و ،قش دولت عثما،ی در کسیوت خیادم حییمی  شیییفی  و      ب  ویژه آ،ک  ریش 

   کید حاکمان نهان اسالم، هی دو دولت را در رسیدن ب  مقصود یار  می
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  مقدمه

می دي، ددلات نافوي در ایاران د در مجاادرت      11هجري قمري/  11 در ابتداي قرن

ناساتگاه  اماراتوري عثمانی تشکیل شد. همرمان در مادراءالنهر )شیبانیان ازبک( حکومتی باا  

هااي   داري چنگیر بر سرکار آمد. سیاست، اقت اد، فرهنا  د عرناه   اي د با داعیه میراث قبیله

ها که در مجادرت یکادیگر باه دنباا  گساترش      مشترک ردابط دانلی د نارجی این حکومت

 اي در مفالعات تاریخی دارد. قلمرد د حفظ منافع نویز بودند، جایگاه دیده

که به سبب سیاست مذهبی از همسایگان متماایر باود،    در این میان، ددلت نفوي

هاي ارتباطی میان شرق د غرب تسلط داشت. اهمیت این شابکا دسایع، کاه     بر مرکر راه

کرد، در اماور دینای د زیاارت حاج نیار       پذیر می گردش امور ترابري د اقت ادي را امکان

باه حجااز، بایاد از    ناص بود: تجار، مسافران د زا ران شرق جهان اسا م باراي رسایدن    

 گذشتند. هاي طوالنی د پر پیچ د نم که بخشی از آن در قلمرد نفویه بود، می راه

ها با تکیه بر منابع د مکاتبات همساایگان شارق د غارب نافویه،      در اغلب پددهز

هاي حج در قلمرد نفویه ناامن د بسته ذکر شده است؛ از آن جملاه، نافویه    مسیر جاده

 اند. هاي حج بر ردي زا ران مادراءالنهر دانسته هرا عامل بسته شدن را

در پددهز حاار، با استفاده از منابع د مکاتبات رسمی نفویه د همسایگان، نتاایج  

هااي مساتقیم د    پوشی زا ران آسیاي مرکري از راه هاي انیر در باب سبب چشم پددهز

 تر بررسی د ارزیابی شده است. کوتاه

 

 ماوراءالنهر به مکههای زیارتی  انداز جاده چشم

از اددار باستان، ایران بر سر شاهراه تجاري د ارتباطی شرق د غرب قرار داشت د نقز 

اي، ممتاز بود د شابه قاارد    آن به عنوان حلقا داسط در شبکا حمل د نقل جهانی د منفقه

 کرد. هند، آسیاي نییر، شبه جریره عربی، ردسیه د چین را به یکدیگر مت ل می
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هاي ف ت ایران، به سبب  هاي اس می، اهمیت راه با ههور اس م د تشکیل حکومت

اشتیاق مسلمانان در انجام فریضا حج براي ساکنان شرق آسایا رد باه افارایز نهااد. در     

قرن دهم هجري قمري، زا ران آسیاي مرکري براي رسیدن باه حجااز، ساه جاادد مهام      

 پیز رد داشتند:  

رسایدند   ز سمرقند د بخارا با عبور از استپ به دریاي مازندران میزا ران مادراءالنهر ا .1

کردند،  رفتند. چندي در آنجا توق، د استراحت می د سای از آنجا به آسترانان می

 هااي  ا باراي باردن آنهاا باه بنادرگاه     ها  سای به شهر کفه یا ادزي جایی که کشتی

دادند د هماراه   انبو  ادامه میرفتند. آنان راه نود را به است عثمانی منتظر بودند، می

 (.Alpargu ,2014:403 شدند ) با زا ران عثمانی رهساار مکه می

گذشت د سای از طری  دریا د نشاکی، مساافران    هاي مرکري از ایران می جاده .1

 رسیدند. به مکه می

هاي جنوبی مسافران از سرزمین هند د بندر سورات د ساای از راه دریاایی    جاده .9

 (.McChsney , 2003: 130رفتند ) ن( د از آنجا به جده میبه موکا )در یم

زا ران در انتخاب جاده بیز از هر چیري به مسا لی از این دسات توجاه داشاتند:    

 د هاي فرعی د قابل دسترس، موقعیت جیرافیایی، سیاسی د فرهنگی مناساب  دجود جاده

 . (Ibid)مربوط  هاي شرایط جوي آب د هوایی د بیشتر از همه امنیت کافی د هرینه

هااي مختلا، زمینای د     زا ران مادراءالنهري براي رسیدن به کعباا مق اود، جااده   

تارین د   دریایی را در پیز رد داشتند، از جملاه جاادد موساوم باه راه ابریشام کاه مهام       

. در داقع از لحاظ تئوري (MohdRoslanMohdNar, 2013: 1692)ترین راه بود قدیمی

هاي زیارتی به مکه براي زا ران مادراءالنهري، سفر از سامرقند د   ترین جاده د عملی، کوتاه

بخارا د عبور از ایران )از مسیر نراسان( به سوي ب ره بود، تا که از آنجا عازم مکه شاوند  

(Alpargu,2014:403      بنابر این، زا ران مادراءالنهري کاه سافر ناود را از سامرقند یاا .)

نوب شرق آمودریا باه چهاارجو )چاارجو( د ساای از     کردند، با عبور از ج بخارا شردع می

رسیدند. شهرهاي سرنی، مشهد، نیشابور د اسفراین  طری  نحرا به مرد در نراسان می
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توانست آنان را باه سامت    مقاند بعدي آنان بود. شرایط آب د هوا د مشخ ات جاده می

یعای باراي   هااي طب  استرآباد د در امتاداد جااده سااحلی دریااي مازنادران باا جاذابیت       

جهانگردان هدایت کند. در این نورت پیز از رسیدن به سااري راه ناود را باه سامت     

توانستند مساتقیماً از اسافراین باه     گرفتند د هم می سمنان در مسیر جنوب در پیز می

سمت سمنان بردند )بخشی از راه قدیمی ابریشم از مشاهد، نیشاابور، دامیاان، سامنان،     

 (.119:1984ریر،گذشت( )ف تهران د ساده می

 

 انتخاب مسیر مسافران در سمنان

 مسافران در سمنان دد انتخاب پیز  رد داشتند که عبارت بودند:

از جاده بیابانی به طرف جنوب غرب به کاشان د ساای انافهان بردناد د باا      .1

عبور از زاگرس به دزفو  د سای به ب ره برسند. شرایط سافر، زا اران را در   

 کرد. هاي زمینی مخیر می طری  موکا به جده( یا راهانتخاب راه دریا )از 

هاي غرب به طرف ساده، همدان، کرمانشاه د بیداد بردند د در آنجا باا   از جاده .1

برد، رهسااار مق اد شاوند     هایی که زا ران را به دمش  می پیوستن به کاردان

(McChsney , 2003: 142.) 

کارد. بناا بار     به حجااز مت ال مای    البته جادد دیگري به نام جبل، ب ره د بیداد را

رغم ممانعات ددلات عثماانی در اساتفاده از راه جبال، زا اران ایرانای         برنی اسناد، علی

مند بودند از آن مسیر به مکه بردند. در ایان راه بیاباانی باا دجاود نفراتای چاون        ع قه

تباات  العادد زیارت ع کمبود آب، مشک ت امنیتی د عدم نظارت ددلت عثمانی، مریت فوق

عالیات براي ایرانیان دجود داشت د این امتیاز از دید ددلت عثمانی پنهان نباود )ددغاان،   

1983 :193-191.) 

ددلت عثمانی، تردد زا ران ایرانی عتبات د حرمین شریفین را به دقت تحت نظارت 

هاایی از قبیال ممنوعیات دردد باه قلمارد عثماانی در ایاام         د کنتر  داشت د محدددیت

( د Faroghi,2004:162هاااي ایراناای از مناااط  مسااکونی ) ددر شاادن کاااردانغیاارحج، 
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کرد. سارانجام هام، راه    ( را بر آنان اعما  می181:1983بازگشت پیز از موعد )ددغان، 

گوناه   جبل براي همیشه بر ردي ایرانیان مسددد شد )همان(. ع ده بر آن، این ددلت هیچ

داد  کردناد، نمای   هااي عاراق عباور مای     از راه تضمین امنیتی به حجاج مادراءالنهري کاه 

( د این امر به منرلا هدایت زا اران آسایاي مرکاري باه مسایر دیگاري جار        185)همان:

 هاي ایران بود. راه

زا میان عثمانی، ممالیک د ایاران   هاي زیارتی که یکی از عوامل تنز تسلط بر جاده

با حملاه عثماانی باه م ار د از      شد، بود د به منرلا پیشرفت سیاسی د مالی نیر تلقی می

 "نادم حرمین شاریفین "د  "نلیفا جهان اس م"بین بردن ددلت ممالیک، انذ عنادین 

. بدین ترتیب، عثمانی هدایت امور مربوط باه حاج   (Tutuncu,2013:36)پذیر شد  امکان

توانست به بهانا عدم امنیات،   د از آن پی می (Alpargu,2014:407)را در دست گرفت 

هاي حج را تیییر دهد. آنچه که در تیییر مسیر جاده دیگار اهمیات داشات،     جاده مسیر

. (Ibid)ها باود   هاي مادراءالنهر براي آزاد کردن آستارانان از تسلط ردس درنواست نان

ت رف آستارانان، ع ده بر اینکه توجیه مذهبی داشت، توان اقت ادي عثمانی را به طور 

وعا این عوامل ع ده بر محردمیت رقباا از مناافع تاردد    داد. مجم چشمگیري افرایز می

شاد. بادین ترتیاب،     زیارتی، پیردزي چشمگیري نیار محساوب مای    -هاي تجاري کاردان

عثمانی با استفاده از مشردعیت دینی، ع ده بر کسب منافع اقت ادي د پیردزي بر رقباي 

 دار باشد.   یر داعیهتوانست در پرچمداري جهاد علیه کفّار ن اي می سیاسی د منفقه

 

 تأثیر حمالت همسایگان به شرق و غرب قلمرو صفوی

مذهب شایبانیان ازباک در ماادراءالنهر باا تشاکیل ددلات        گیري حکومت سنّی شکل

الشاعاع   شیعی نفوي در ایران مقارن شد. مناسبات بین این دد ددلت نوههور از آغاز، تحت

نبا دیالماتیک پیادا کناد، شاکل جنگای     طلبی نظامی قرار گرفت د پیز از آنکه ج توسعه

دار جانشینی تیموریان بودند، هارات را ت ارف کردناد د نراساان را      یافت: ازبکان که داعیه
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پایگاه حمله به نقاط دیگر قرار دادند. تشدید حم ت د گسترش دامنا نفوذ د تانات د تااز   

 آنان برانگیخت.، نفویه را به مقابله با (Bergel,1990:522)آنان تا استر آباد 

(، آمادگی نود را براي جن  اعا م   91-88هایی )نوایی، ال،:  طرفین با ارسا  نامه

)نواناد  « عارم گاذاردن حاج اسا م در نااطر     »کردناد د ناان شایبانی در ناماا ناود      

( را دلیل ت رف عراق د آذربایجان نواند. اگر چه شکست د قتال ناان   514: 1911میر،

نشینی به آن سوي جیحون داداشات )تتاوي،    به م الحه د عقبشیبانی، جانشینان اد را 

( اتخاذ 1981:1/93(، اما عدم پایبندي به عهد د پیمان )اسکندربیک منشی،943: 1998

سیاست رسمی جن  د گریر، مرگ شاه اسماعیل د جانشینی پسر جوان اد شاه تهماسب 

جدید حم ت به قلمرد  ق.( براي نوانین شیبانی فرنتی فراهم آدرد تا ددر 313 -384)

ق.( کاه باا    341-341این حما ت باه فرمانادهی عبیاد ان ناان )      .ایران را آغاز کنند

مشک ت دانلی د حمله عثمانی به قلمرد شاه تهماسب شدت یافتاه باود، در نبارد جاام     

 (.194-188: 1995ق.( ناکام ماند د به طور موقت متوق، شد )ردملو،  395)

تهاجم به قلمرد نافویه را آغااز کارد. اد نخسات فتاواي علمااي        به زددي عبدان نان

د سااهیان شایبانی لشاکر اسا م د     "دارالحرب"مادراءالنهر را به دست آدرد که در آن هرات 

(. پی از فتح هرات، ساااهیان عبادان   891-891نوانده شده بودند )حافظ تانیز:  "غازي"

کشاند، چناان کاه در     وب د سان  مای  ادباش ایشان ]نافویه  را توقیا، بضارب چا    »نان 

هاي شهر هري به جاي آب ردان سیل نون افشان..........افتاد.......از جانب حضرت سالفان   کوچ

شاک  »(. آنگااه اعا م کارد:    814)هماان: « قهرمان قهر به قتل عام مردم شهر فرماان فرماود  

تساخیر عتباات   نیست که فتح الباب این فتح ]شهر هرات  دیباچا فتوحات دالیان د مقدماه   

پی، مشهد، نیشابور، اسافراین، مارد    (. زان815)همان:« عالیات د حرمین شریفین نواهد بود

 ال،(. 199د توابع آن، لگدکوب سم اسبان ازبک شد )نواجم قلی بیک بلخی:

هااي، زیاارتی د    ازبکان در این مناط  که از مراکر اقت اادي د بار سار راه کااردان    

ري مرتکب شدند که قتل عام مردم مشهد، غاارت حارم اماام    تجارتی بودند، فجایع بسیا

علی بن موسای الرااا )ع(، نابز قبار د ساوزاندن اجسااد قسامت کاوچکی از آن باود          
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(beregl,1990:522)  حضور طوالنی مدت شیبانیان در نراسان به هنگام سلفنت شااه .

: 1981شای، عباس را تواریخ رسمی نفویه بر اثر عواملی چون بیماري )اسکندر بیاک من 

اناد.   ( نوشته584: 1991اي نفنري، هاي محلی د مسا ل دانلی )افوشته (، شورش411/1

ق. کاه بارادران شارلی باه ساازماندهی لشاکر اد       1111گفتنی است که شاه نافوي تاا   

هاا در انتیاار نداشات     گیاري ایان شاهر    اي باراي باازپی   پردانتند، سربازان تعلیم دیده

Burton,1994:77) .) اي از اقادامات نظاامی د گساترش مناسابات      ا مجموعاه شاه عباس با

تار از هماه،    ( د مهم549-544: 1981دیالماتیک د اتحاد با همسایگان )اسکندر بیک منشی، 

 پذیر سازد )همان(. هایی کارآمدتر امکان نلح با عثمانی توانست ح و  به مق ود را با ردش

اما شااه عبااس    1کردند، می هاي شیبانیان ازبک را ان ف آنان دنبا  گرچه سیاست

توانست با تنظیم ردابط د اتخاذ دیالماسی مناساب از شادت حما ت ازبکاان در شارق      

 (.531-111: 1991اي نفنري،  قلمرد نویز جلوگیري کند )افوشته

سا  منفقا نراسان، نحنا کارزار ازبکان از یک سو د  111بدین ترتیب، بیشتر از 

هاي مکارر د طاوالنی مادت     سوي دیگر بود. در جن  نراسانیان د سااه ددلت نفوي از

(، ماارارع د مراتااع سااونته 89: 1981شااهرهاي نراسااان تخریااب )راقاام ساامرقندي،  

هاا   هاا نااامن د باازار    ها کاور، راه  ها د کاریر (، قنات919-999: 1991اي نفنري،  )افوشته

( آثاار  191: 1984کساد شد. این مسا ل ع ده بر تأثیر منفی در تجاارت منفقاه )فریار،   

 نهاد.   زیارتی می -هاي تجارتی هاي دیگر اقت اد از جمله گذر کاردان نامفلوبی بر بخز

افردن بر آنچه گذشت، ددلت نفوي در غرب نیر با اماراتوري عثمانی رد به رد باود.  

هااي   دار این دد ددلت در ابعاد سیاسی، نظامی د اقت اادي موااوع پاددهز    ردابط دامنه

ت؛ به دیده آنکه در بُعد مذهبی موجودیت ددلت نفوي ماانعی عماده بار    متعدد بوده اس

 (.118:1981سر راه عثمانی براي ایفاي نقز نلیفا جهان اس م بود )شهریاري، 

                                                           
1

مرکر بازشناسی : تهران اي، فریددن بدره :ترجمه اس می جدید،هاي  سلسهباسورث  آنان ر.ک. آشنایی با براي. 

 .551-554. نص ،81 اس م د ایران،
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توان به سیاست توسعه طلبی ارای باب عالی  زاي مذهبی، می ع ده بر مسا ل تنز

( د مراکر عمادد آن د  119: 1984هاي بازرگانی )فریر،  در شرق، کوشز براي ت رف راه

( اشاره کرد. از سوي دیگر، عثمانی باا  39:1988همچنین انح ار تجارت شرق به غرب )

قلمارد   -هااي غربای   درک اینکه مسیر انلی دردد فلرات گرانبها به ایران از ساوي جااده  

(، باا حملاه باه قلمارد     118: 1981د از راه بیداد د تبریار اسات )رددي متای،     -عثمانی

 ، در ندد مح ور کردن آن بود.نفویه

 5حم ت عثمانی براي تسلط بر شهرهاي آباد د پرجمعیت نافویه، کاه باا ایجااد     

( باه ناورت مساتمر پیگیاري     114: 1983جن  در سده دهم هجري قمري )شعبانی، 

آدرد. ت رف مناطقی که عموماً بار سار    شد، اربا سنگینی بر تجارت نفویه دارد می می

(، تسالط بار منااط     88: 1991ترین دالیات ایران بودند )سایوري،  نیهاي تجاري د غ راه

هااي   ( د ع ده بر آن، در انتیاار داشاتن راه  39: 1988ساحلی دریاي مدیترانه )دهقانی، 

هایی که در موازات درد فرات )پی از شکست ایرانیان در چالادران   آناتولی د تسلط بر راه

م.( بااه حلااب 1511ق./  311داب  در م. د شکساات ممالیااک در ماارج الاا1514ق./ 311

هاي غرب ایاران را   م. عم ً هما راه1594ق./ 341رسید د هم چنین ت رف بیداد در  می

 (.199: 1984زیر سلفا عثمانی در آدرده بود )فریر،

ازبکاان د   (Alpargu,2014:401 )هاي مشترکی از ان ق، فرهن  د ماذهب   ریشه

کرد، باه دیاده آنکاه دشامن مشاترک       ددلت عثمانی را به سوي اتحاد د پیمان داللت می

زمینا این اتحاد د ددستی را بیشتر فراهم آدرد. آنان با اعرام سفیر د ارساا  ناماه، انباار    

-411: 1195کردناد؛ از قبیال پیاردزي بار دشامن )فریاددن بیاک،         مهم را مبادله مای 

(، از بااین بااردن 81 -81د  199 -1/198پادشاااهان )همااان:  (، ماارگ د جلااوس415/1

د  141 -144( د توجه به اماور حجااج د زا اران )هماان:     81-81مخالفان دانلی )همان:

توارد رسا ل تودد پیام د تردد رسال ذدي  »ها، همواره بر اهمیت  (. در این نامه198-199

که همکاري شیبانیان د ددلت  شد. برن ف این نظر ( تأکید می1/411)همان: « االحترام

(، Bregel,1990:522داناد )  عثمانی علیه نفوي را تأکیدنشده د بددن اقدامی ماثثر مای  
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هایی از همکاري نردیک د حتی کمک نظامی عثمانی به شیبانیان ) از جمله ارسا   نشانه

د )فریاددن  شاو  در ایان مکاتباات دیاده مای    «( سی د نفر یکیچري د طوپ د ارب زن»

 (.191: 1595کاتبی ،؛ 81 -1/81: 1195بیک، 

ردابط سیاسی د دیالماتیک دد کشور که گاه زمینه را براي حما ت هام زماان در    

کرد، در انتفاعی دد سویه، زمینا تبلیا  سا طین    شرق د غرب به ددلت نفویه فراهم می

 د اجاراي احکاام شارع مباین اسا م فاراهم      « رفض د الحاد»ها را در مبارزه علیه  د نان

(. این عنادین د الفااظ باه آنهاا مشاردعیت     149-1/144: 1195آدرد )فریددن بیک،  می

 کرد. شان دد چندان می بخشید د اردرت مبارزه با ددلت نفویه را در نگاه اتباع می

 

 شواهد تاریخی

مکاتبات شیبانیان د نفویه، مثید اهمیت مواوع حج در ردابط فیمابین اسات؛ باه   

-88اي که از ارسا  ادلین نامه شیبانی نان به شاه اسماعیل نافوي )ناوایی، الا،:     گونه

هااي   در ساا   (Burton, 1994:51-77)( تا هنگام مکاتبات عبدالمثمن با شاه عباس 91

سا ، حاج   111( به مدت 414-511: 1991نظنري،اي  پایانی عمر این حکومت )افوشته

ترین مسا ل مفرح میان آنها بود؛ جالب است که در مکاتباات شایبانیان د ددلات     از مهم

 (.149 -1/144، 1195شود )فریددن بیک،  عثمانی نیر همین نکته دیده می

 هاي انیر، شماري از اسناد د فرامین ددلت عثمانی باا موااوعیت حاج در ددرد    در سا 

نفویه، منتشر د بررسی شده است. این اقدام ع ده بر اینکه لردم مراجعه باه اساناد را دااوح    

بخشد، نمایانگر زدایاي پنهان سیاست ددلت عثمانی در برابر نفویه اسات. اساراء    بیشتري می

حجااج  "د  "گاراري ایرانیاان   تااریخ حاج  "ددغان در دد پددهز مستقل اما مرباوط باه هام،    

به بازنوانی اسناد ددلت عثمانی پردانتاه اسات. دي باا بیاان      "1ها ا د دشواريه ترکستان، راه

                                                           
1

نوشاتا رساو  جعفریاان مشاابهت کامال دارد.       "فرهن  ردزگار نفوي سیاست د"هایی از این دد اثر با کتاب  بخز. 

رفتن تعداد زیادي از ایرانیان به حج باعث ریخته شدن پاو  ایرانیاان باه جیاب     »ع ده بر آن، در این کتاب آمده است: 

(. دي 19881/154)جعفریاان،  « ها بود د به همین دلیل شاه عباس کوشید تا از تعداد زایران ایرانی کاهز دهد عثمانی
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دهاد باه دنباا  دشاوارهایی      از قرن دهم هجري اسنادي در انتیار داریم که نشان می»اینکه 

که در مسیر ایران به حج پیز آمده بود، مسیر حجاج مادراءالنهر عوض شد د مساافرت از راه  

(، باه  195-114: 1983)ددغاان،  « گرفات  درنان ناورت مای  شما  دریاي نرر به سمت اا

تکرار این فرایا اثبات نشده پردانته است که تشاکیل ددلات نافوي ماانعی باراي زیاارت       

د انیاراً در   (Beregel,1990:523) تر در اثر برگل اي که پیز حجاج مادراءالنهري بود. فرایه

د کواالالمااااور  ,Alpagu) (403-2014:401هااااي آنکاااارا   هااااي دانشاااگاه  پاااددهز

(MohdRoslanMohdNar, 2013: 1693) .نیر آمده است 

در اسناد عراه شدد ددلت عثمانی، زندانی شدن حجاج نوارزم در بازگشت از سفر 

حج به دست ایران د نیر فقدان امنیات در مسایر شارق نافویه، سابب تیییار مسایر از        

(. یاا  198:1983شده اسات )ددغاان،   هاي ایران به سوي شما  دریاي مازندران ذکر  راه

هاا   اقدام به سفر از طری  آسترانان به این دلیل باود کاه در ایان ساا     »این مفلب که 

شان را بر ردي حجاج ترکساتان   ددلت نفوي با همراه کردن بابریان هنددستان، مرزهاي

 (.138:1983)ددغان، « بستند

، هایچ  "هاا  هاا د دشاواري   حجااج ترکساتان، راه  "باید یادآدري کرد که در مقالاا  

سندي در باب محانرد حجاج مادراءالنهري د نیار ناماه یاا فرماانی کاه در آن ددلات       

ها توسط نفویه اشاره کند، ارا ه نشده است. بلکه این موااوع باه    عثمانی به بستن راه

شاود   هاي ازباک باه سا طین عثماانی دیاده مای       هاي نان نورت مکرر فقط در نامه

(. درک سیاست توسعه 911، ب: 1918؛ نوایی 115-111: 1981)محمدیوس، منشی، 

طلبی ارای ازبکان، کوشز براي اتحاد با عثمانی علیه نفویه، در کنار عاواملی چاون   

کسب مشردعیت، ادعاي مبارزه با رفض د الحاد، دالیل چناین ادعاایی را در مکاتباات    
                                                                                                                                        

در زمان شاه عباس ماای بنا گذاشتند د قدغن کردناد کاه بایاد زر نقاد از ایاران      »از کردسینسکی آدرده است: به نقل 

الس م د سایر مقابر بردند د هر کی آرزدي زیاارت کعباه داشاته     بیردن نردد د بجاي زیارت حج به زیارت قبور ا مه علیه

هاي نافوي، شایبانی د عثماانی     ر منابع د مکاتبات ددلتاع، مفالعه د. «باید مبل  نفیر به پادشاه پیشکز کند می

موجب تکرار مفالب اشتباه در کار پددهشگران ایرانی شده است، حا  آنکه با در نظر گرفتن فانلا زمانی کردسینساکی  

 د شاه عباس، باید مقاند د اهداف نویسنده از بیان این نکات را بررسی د با منابع طرفین مقایسه کرد.
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ع هار دد حکومات ناود    کند، به دیده آنکه دجود شواهد تاریخی در مناب آنها ردشن می

 هاست: گویاي باز بودن راه

راه "االشاراف بخااري، سافر میارزا نابري باه مکاه را از         سی د حسن نواجه نقیب

میرزا نبري بعد تح یل فضایل...... به راه راست آهن  حجاز نماود.....  »داند:  می "راست

.... از آنجاا باه   از انفهان گذر به عراق اندانته د.... در مقام همایون حساینی مقایم شاد   

(. اد در جااي دیگار در   191-199: 1999)بخااري،  « طواف حرمین شریفین مشرف شد

مق ودش آن بود که دفع مخال، کرده د زنگوله بار ناقاا   »بارد عبیدان نان آدرده است: 

طلب بسته د از راه راست آهن  حجاز کرده د در مقام حسینی کوچک د بررگ عشاق را 

( د منظاور اد  11: 1999)بخاري، « واف کعبه معظمه....... مشرف گرددبه نوا رسانید به ط

 (.51د  11د  118: 1999از راه راست، راه نراسان به عراق د سای مکه است )بخاري، 

 -از برکشیدگان د من وبان عبدان ناان د حااکم هارات    -در ناما قل بابا کوکلتاش

ءالنهر باه جهات ن اومت د ناراع     هاست که مردم ماادرا  سا »به شاه عباس آمده است: 

طرفین از سعادت زیاارت حارمین متحارمین محردمناد د از ناوف بایم بعریمات حاج         

الحرام قدم به دالیت ایران که سد راه حجااز اسات نمای توانناد نهااد د التمااس        ان بیت

نموده که رن ت دهند طایفه ادزبکیه د مردم ماادراءالنهر کاه اراده حاج داشاته باشاند      

شاه عباس با پذیرش درنواسات اهاالی ماادراءالنهر،    «. هراس آمده شد نمایند نوف د بی

به میر قلبابا کوکلتاش منشور عنایت د التفات در قلام آماده   »سفیري به هرات فرستاد د 

« در باب رن ت حج ادزبکیه مادرالنهري حسب المسئو  حکم مفااع عار انادار یافات    

ر آن، منااابع ددرد ناافوي از شاایوخ (. افااردن باا1/515: 1981)اسااکندر بیااک منشاای، 

که در ندمت س طین ازبکیه امتیاز تمام دارند باه ق اد   »مادراءالنهر د سادات جویباري 

ساخن باه   « حج د طواف بیت ان الحرام از بخارا به مرد .... از آنجا به دارالسلفنه انفهان

 (.1/358اند )همان:  میان آدرده

حااکی از درنواسات شااهان نافوي باراي      بررسی مکاتبات نفویه د عثمانی نیار  

هااي نالح میاان     هاي حج است. آنان بارها امن اشاره به مذاکرات د پیمان گشایز راه
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( اهمیت د دجوب حج براي مردم ایران د ترس از کشته شادن  391-391طرفین )همان:

 (، نواستار رفع محردمیت از زیارت حج بودند. آنها از بسته بودن1135ب: 1918)نوایی، 

که شاهراه اقت ادي د تجاري منفقاه محساوب    -همان راه معردف ابریشم -هاي حج، راه

هااي دیالماتیاک د سیاسای ساعی در رفاع محردمیات        دیدند د با ردش شد، زیان می می

بعد از آنکه میانه حضرت شاه جم جاه د سلفان سلیم »داشتند. بنا بر منابع ددرد نفویه: 

لک ردم قواعد م الحه استحکام یافته از دیار عجم آمد بن سلفان مراد فرمان فرماي مما

 (.1/111: 1981)اسکندر بیک منشی، « شد حجاج بیت ان الحرام متواتر گشت

هاي شما  دریاي مازندران د جاده آساتارانان، ادلاین    از سوي دیگر، در بررسی راه

در ف و  سارد،  نکتا قابل توجه، طوالنی بودن راه هاست د شرایط نامساعد آب د هوایی 

هاي مالی د سیاسی ددلت عثماانی )ددغاان    رغم تبلییات د حمایت انتخاب این راه را علی

کرد. همچنین، عدم شارایط عباور زا اران بار اثار       ( توجیه ناپذیر می138-188: 1983،

هاا در ایان    امنیت ناشی از دشمنی میان نانات بخارا د نیوه، حضور د توسعا نفوذ ردس

شد. بر اثر چنین مشک تی، مسافران از انتخااب مسایر شاما  دریااي      مناط  دشوار می

کردند. در کنار این مساا ل، فقادان شاواهد تااریخی کاافی، مساا ل        مازندران پرهیر می

شماري، عدم درک درسات مناابع قاردن دهام د یاازدهم هجاري، اغاراق         مربوط به سا 

دلات عثماانی از دیگار    هاي د توجهی به سیاست د بی (McChsney,2003:130)تاریخی 

 کند.   عواملی است که فرایا تیییر مسیر جاده ها را رد می

 

 نتیجه

هااي زیاارتی    اي که تشکیل ددلات نافوي را ماانع عباور کااردان      بر ن ف فرایه

جیرافیاایی متعاددي گاواه عباور      -داند، شواهد تاریخی د عوامل سیاسای  مادراءالنهر می

هاي زا اران ماادراءالنهر    ترین د بهترین راه که کوتاه ها از مسیر قلمرد نفویه است کاردان

 براي رسیدن به مکه بود.



 55/  های حج و حجاج ماورا ءالنهر صفویه، راه

 

با حما ت دد ساویه د هماهنا ، راه     -ازبکان د عثمانی -همسایگان شرقی د غربی

کردند. آنگاه با تبلییات علیه نفویه د باه   عبور د مردر زا ران، مسافران د تجار را ناامن می

ها کاه   کردند. این راه را تشوی  به عبور از مسیرهاي دیگري می بهانا دجود ناامنی، زا ران

نشاین   گذشت د به دالیلی چون نفوذ ردسیه د اقدامات ناان  از شما  دریاي مازندران می

کارد. فقاط در    فرسا مای  کریمه، ناامن بود، در ف و  سرد سا  شرایط را براي زد ار طاقت

تاق مادراءالنهر باا درک مقاام سا طین    شرایط غیرعادي مانند جن ، زا ران مثمن د مش

عثمانی به عنوان نلیفا جهان اس م د ناادم حارمین شاریفین، ایان مسایر طاوالنی د       

 کردند. مشقت بار را طی می
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