
اسرا دوغان 

مقدمه
در دورة قاجار حجاج ايراني ناگزير بودند با كاروان هاي رسمي عثماني به حج بروند و 
دليل اين ضرورت نا امني راه هاي ديگر بود؛ زيرا دولت عثماني، تنها از راه رسمي حفاظت 
مي كرد و امنيت را در آن برقرار مي ساخت. حجاج ايران از اركان اصلي اين كاروان بودند 
و ما در سفرنامه هاي نوشته شده در دورة قاجار، آگاهي هاي بسيار از چگونگي برگزاري 
مراس��م حج به وسيلة دولت عثماني به دس��ت مي آوريم. گزارش هاي حج نامه نويسان اين 
دوران، اهميت بس��ياري دارد؛ از آن جهت كه عملكرد دولت عثماني در رابطه با حج را از 
چش��م همسايگان ايراني اش  نشان مي دهد. در اين نوشته سير مطالب به گونه اي است كه 
خواننده بايد خود را در جاي حاجي بنش��اند؛ حاجي كه باكاروان رسمي شام � كه متعلق 

به عثماني بود �  حركت كرده، سپس از شام به مدينه و از آنجا به مكه مي رسد.
پس از تس��لط عثمانيان بر مصر، ش��ام، عراق و حجازكه در اوايل قرن 16 ميالدي بود، 
ايرانيان براي رفتن به مكه و اداي فريضة حج ناچار به عبور از س��رزمين هاي عثماني و 
اقامت در آن بودند. سالطين عثماني نيز كه خود را خادم الحرمين و خليفة مسلمانان جهان 
مي ش��مردند، به عنوان ميزب��ان،  براي حجاج ايراني نيز مانند ديگر حجاج س��رزمين هاي 

کاروان هاي حج عثماني به روايت 
سفرنامه هاي ايرانِي دورة قاجار
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اس��المي، امنيت راه و امكان انجام فريضة حج  فراهم مي كردند؛ زيرا عبادت حج در اصل 
ملغ��ي كنندة هر نوع تمايز و تفاخر ميان مس��لمانان بوده و هن��گام انجام اين عبادت همة 

مسلمانان در يک نقطه با هم اشتراك نظر داشتند، كه آن همان توحيد بوده است.
بنابراين، حاكمان دو دولِت رقيب و معارض؛ يعني ايراني و عثماني، بايد براي انجام اين 
عب��ادت، اختالفات خود را كنار مي گذاش��تند. حج، از آن رو حلق��ة اتصال ايران و عثماني 
بودكه امكان ارتباط هر چه بيش��تر دو دولت و ملت را فراهم مي آورد. به خصوص س��فر 
مأموران، بزرگان و تّجار ايراني كه از راه استانبول رفت و آمد مي كردند، به خاطر گفتگو 
و مناس��بات و روابط با عثمانيان وجهة سياسي مي يافت و در راه هاي ديگر نيز، ايرانيان 

بيشتر با محافظان و رجال اداري و سياسي در ارتباط بودند.
گاهي اين سفرها و حوادثي كه در راه به وجود مي آمد،  به وسيلة حاجياني كه )اكثراً به 
زبان تركي مس��لّط بودند( به رشتة تحرير در مي آمد و به اين ترتيب مجموعة ارزشمندي 

از خاطرات و سفرنامه  هاي آن دوره سامان مي يافت.1
چنانك��ه در منابع آمده، عبور حجاج ايراني از ش��رق آناطولي و ش��ام و حلب، به خاطر 
تشابه مذهب آنان با اتباع آن مناطق، به خصوص در دورة صفوي، وضعيت خاصي را به 
وجود مي آورد و دولت عثماني اين مسأله را به شدت دركنترل خود داشت. به همين دليل 
و همچنين به خاطر ناامني راه هاي ديگر، دولت عثماني از حجاج ايراني با تأكيد مي خواست 
كه تنها از گذرگاه رسمي � كه راه شام بود � آمد وشد داشته باشند و از راه هاي استفاده 
نكنند.2  البته در دوران قاجاريه اوضاع رو به بهبود رفت و حجاج ايراني جز در راه جبل، 
در راه هاي ديگر؛ يعني راه بصره، راه دريا، راه استانبول، راه حلب و راه شام با مشكالت 

دوران صفوي مواجه نشدند.
حج��اج ايران��ي، قبل و بعد از انجام حج به دليل اينكه مي خواس��تند به زيارت قبور امامان 
ش��رفياب شوند، مسير راهشان را نيز بر اساس آن تعيين مي كردند. اگر حجاج راه خشكي 
از مس��ير عراق را در پيش مي گرفتند، راه ش��ام به جبل )كه كوتاه اما فوق العاده خطرناك 
بود( را ترجيح مي دادند. آن حجاجي كه راه شام را برمي گزيدند دو مسير در پيش داشتند: 
بعد از زيارت عتبات عاليات از نجف يا راه پايين )كاظمين، رمادي، ميادين، ديرالزور، تدمر، 
شام(  ويا از راه بااليي )دنبالة رودخانة فرات؛ يعني كاظمين، سامرا، موصل، عرفه(  به حلب 

مي آمدند.3  آن ها  در عرفه به زيارت مقام ابراهيم شرفياب مي شدند.
اما تجار و مأمورين دولت، مس��ير طوالني تر را انتخ��اب مي كردند. آن ها از طريق باكو و 
تفليس به درياي س��ياه و از آنجا به اس��تانبول مي آمدند و با كش��تي هاي دولت عثماني و 
اروپايي به سوئز و از آنجا به مكه مي رفتند. آن راه را در اصطالح »راه استانبول« مي گفتند. 
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راه دريايي كه بيشتر، مردم عادي از آن استفاده مي كردند نيز طوالني بوده است. يک مسير 
آن از بنادر خليج فارس به درياي س��رخ و از طريق دور زدن جزيره عربستان بود. حجاج 
ايراني به همراه محافظان كاروان رس��مي عثماني به جده )بندر مكه( و يا ينبع )بندر مدينه( 
مي رفتند. از سوي ديگر ايرانياني كه يا از راه عراق يا از راه بيروت به شام مي آمدند، نيز با 

كاروان رسمي عثمانيان به مكه مي رفتند.
س��فرنامه هاي ناصرخس��رو)437ق.(، خاقاني )551 ق.(، ابي��وردي)898 ق.(، مرادآبادي 
)1021ق.(، كش��ميري )1154ق.(، بانوي��ي اصفهاني )اواخر قرن 12ق.(، ش��يخ جبل عاملي 
)1033ق.(،  مجلس��ي )1041ق.( و مشيري )1089ق.(كه قبل از دوران قاجار نوشته شده اند، 
همراه با سفرنامه هاي سال هاي  1338�1260ق. كه تا كنون نگارنده ديده ديده است و به 45 

مورد مي رسد، مجموعة فوق العاده اي است سفرنامه هاي حج مسلمانان ايراني.
س��فرنامه هاي ايرانيان، در مقايسه با س��فرنامه هاي حج عثمانيان، از اطالعات بيشتر و 
متنّوع تري برخوردار اس��ت؛ چرا كه راه حج عثماني تنها يک راه و آن هم راه رسمي بوده 
و امنيت كامل داشته است. ضمن اين كه مسلمانان عثماني، سفر حج را صرفًا به ديدة ديني 

مي نگريستند و نياز چنداني به نوشتن سفرنامه احساس نمي كردند.
س��فرنامه هاي ايراني نگاهي از بيرون به حج گزاري دولت عثماني داش��ته و رفتار دولت 
عثماني با حجاج را به خوبي نش��ان مي دادند. اين س��فرنامه ها گاهي به اطالعات مهم اما 
جزئي توجه داش��تند ك��ه از ديد دولت عثمان��ي دور مي ماند و اين براي ش��ناخت تاريخ 

حج گزاري دولت عثماني اهميت بسيار دارد.
در س��فرنامه هاي دورة قاجار، راه ش��ام و جبل كمتر و راه دريا و راه استانبول بيشتر 
مورد توجه واقع مي ش��ود. علت توجه بيش��تر به راه اس��تانبول، اواًل ديدن پايتخت دولت 
عثماني بود كه دروازة اروپا ش��مرده مي شد و دومًا ديدن سرزمين هايي مانند آذربايجان 
و گرجستاني كه مردمانش هنوز به ايران تعلق خاطر داشتند. ديدن قاهره كه يكي از مراكز 

مهم اسالمي بوده نيز دليل ديگر ترجيح دادن راه استانبول بوده است. 
تغيير راه ها و نبود امنيت در آن ها و س��ختي هاي رفت و آمد از راه هاي غير رس��مي، از 
مهمترين شكايات مطرح شدة ايرانيان در خاطراتشان است. اين سفرنامه ها عالوه بر ارزش 
و اهميت��ي كه امروز دارند، حتي در زمان خود نيز بس��يار جالب بودند؛ چرا كه اطالعات 
جزئ��ي و دقيقي از راه ها و معامالتي كه حجاج انجام مي دادند، براي كس��اني كه قصد حج 
داش��تند، به دست مي داد. اين كه راه شام و استانبول كه تحت نظر دولت عثماني بوده، هر 
دو، مورد استفادة ايرانيان واقع مي شد، باعث مي شود تا سفرنامه هاي آن ها براي بررسي 

چگونگي عملكرد دولت عثماني در مواجهه با مقولة حج، ارزشي مضاعف بيابد.
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آمار حجاج ايراني در کاروان حج عثمانيان
ارائة آمار دقيق از حجاج ايراني در کاروان هاي رس��مي عثماني، بدون اس��تفاده از اسناد 
عثماني، بسيار دشوار است؛ اما بر مبناي سفرنامه هاي ايراني نيز مي توان اطالعات محدودي در 
اين زمينه يافت. در يک س��ند عثماني4 متعلّق به سال 1260 ق. ذکر مي شود که: »300 حاجي 
ايراني از ارض روم به س��رزمين عثماني وارد ش��دند و طبق کتاب »سفرنامة مکة فراهاني«، در 

سال 1306 از شام 350 حاجي ايراني همراه کاروان عثماني به مدينه رفتند.«5
 بنابراي��ن، س��فرنامة فراهان��ي، در ارائة معلوم��ات و اطالعات جزئي، از ارزش��مندترين 
س��فرنامه هاي حّج دورة قاجار محس��وب مي ش��ود.6  او در مورد آمار، خصوصيات و مذهب 
کلي��ة حجاجي که در مکه حضور داش��تند، به خصوص حجاج ايران��ي، اطالعات خوبي به 

دست مي دهد: 
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»حجاج ايراني، اينها همه س��اله از8000  ال��ي1000 نفر به مكه مي آيند... 
دراين س��ال )1303( از ايران به مكة معظمه، س��ه هزار و كس��ري آمده 
بودند؛ به اين معنا )كه( هش��تصد نفر از راه ش��ام آم��د، كه پنجاه نفر از 
آن ها از تشنگي و باد سام مرده بودند، و قريب يكصد نفر هم از راه جبل 
به دزدي و لباس تبديل آمدند و يک هزار و دويس��ت نفر از راه بوشهر و 
بندر عباس و بغداد آمده و از جده وارد ش��ده ، يک هزار و كسري هم از 

راه استانبول آمدند و از جده و ينبع وارد شدند.«7

گزارش ه��اي فراهاني8 به حجاج ايراني محدود نمي ش��ود. او ب��ا دادن اطالعاتي با ارزش 
از حج��اج اس��تانبول، آناطولي و روملي و طراب��زون، دقت  نظر فوق العادة خ��ود را به اثبات 

مي رساند:
»حجاج اسالمبولي و آناطولي و روملي و طرابزون، همه ساله از دوازده 
ه��زار الي پنج هزار نفر مي ش��وند. اين ها اگر چه به مذاهب اربعه]اند[، اما 
اغلب طريقه دراويش دارند و س��ني صوفي هس��تند و به ندرت شيعه هم 
در بين آنان يافت مي ش��ود و ابداً تعصبي در مذهب ندارند و اغلب صلح 
كن ان��د و همگي رعيت دولت روم اند و هر نفري يک مجيدي و يک ربع كه 
قريب هفت هزار دينار پول ايران اس��ت، از بابت تذكره به كارگزار دولت 
عثماني كه در جده است مي دهند و در هذه السنه، قريب به هفت هزار نفر 

آمده بودند و اغلب از جده و ينبوع وارد مملكت حجاز شدند.«

در ادامه، فراهاني اطالعات بيشتري در مورد حجاج مي دهد:

»آن ه��ا از يک هزار نفر الي پانصد نفر، همه س��اله م��ي آيند. تبعة دولت 
عثماني ان��د و اغلب به مذهب ش��افعي هس��تند و خارج��ي و يزيدي هم 
دارن��د و با محمل پيغمبر � صلّي اهلل عليه وآله �  از راه خش��كي مي آيند.

 

س��عيد پاشا سال ها اس��ت كه با امين صّره و عس��كر و توپ، محمل را 
در كم��ال انتظ��ام و ترتيب به مكه م��ي آورد و مخارج گ��زاف از دولت 
 عثمان��ي ب��راي اين كار داده مي ش��ود و اين ش��امي ها چ��ون با محمل 
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هس��تند از بابت تذكره و باج و غيره چيزي نمي دهند و در هذه س��نه، به 
واسطة دريافت حج اكبر، قريب يک هزار و ششصد نفر آمده بودند.«9

بنابراين، سفرنامة فراهاني، از جهت ارائة اطالعات جزئي و دقيق، کم نظير بوده و سفرنامه اي 
منحصر به  فرد به شمار مي رود. آمار و تعداد حاجيان موضوعي است که در كمتر سفرنامه اي 
مورد توجه قرار گرفته اس��ت و از اين نظر بايد براي س��فرنامة فراهاني جايگاهي ويژه در نظر 

گرفت.

امين ُصّره و رياست کاروان
امي��ن صّره که همان امير حج بود، از س��وي دولت وظايف مهم��ي در ايام حج بر عهده 
مي گرف��ت. عنوان »امين صّره« بعد از آن که حرمين در س��لطة حکومت عثماني قرار گرفت، 
جايگزين اصطالح »امير حج« شد، اما در سفرنامه هاي دورة قاجار، گاهي به والي شام که امير 
حج بود، امير صره نيز گفته مي ش��د. او همه ساله از استانبول برگزيده مي شد ولي امير حج و 

امين صره، در برخي موارد وظايف متفاوتي داشتند:
»مختاري��ت عمومِي امين صّره در دولت ايران، مس��اوي خزينه دار بوده 
و ش��خص مطمئن منصب امين صره را عهده دار مي شد. براي مصارف، 
مبلغ20 تومان به او داده مي ش��د. امين صره از اس��المبول و امين كيالر 
از ش��ام تعيين مي شد. اين ها از بين اشخاص مهم انتخاب مي شدند. بايد 
زبان عربي را بلد و مكرر راه حج را ديده باشند. وظيفة امين كيالر ادارة 
سربازها و راهنمايي در مقدمة راه بود. اين سه نفر رؤساي حجاج بودند. 

در روز پانزدهم بايد از شام حركت مي كردند«.10

 سيف الدوله وظيفة ديگِر امين صّره را اين گونه توضيح مي دهد: 11
»مهمترين وظيفة امين صره اين اس��ت كه حجاج را س��ر موقع به ش��ام 
برس��اند. آن ها آخر روز چهار يا ش��ب چهار بايد در ش��ام باش��ند. اگر 
تأخي��ري صورت گيرد، ه��م اميرهاي حج و هم امين صره به ش��دت از 

سوي دولت تنبيه مي شوند!«12
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ب��زرگان دولت اي��ران در کاروان، در ميان حجاج، از احترام وي��ژه اي برخوردار بودند و 
ب��راي پذيراي��ي از آن ها افراد خاصي از س��وي دولت عثماني تعيين مي ش��دند. بنابراين، اين 
بزرگان رابطة خوبي نيز با امين صّره � که منصب مهمي بود � داش��تند و در طول مس��ير، ميان 
آن ها ديدار وگفتگوهايي در چادرهايشان انجام مي گرفت. به همين دليل سفرنامه هاي ايراني 
ح��اوِي مطالب مهم و مفيدي در مورد امين صره هس��تند که به ط��ور طبيعي عملکرد دولت 

عثماني � که امين صره را تحت نظارت داشتند � را نيز نشان مي دهد.
اعتمادالسلطنه در مورد اين مقام چنين مي نويسد:

»اواًل معناي امير حج اين اس ت كه هر س��ال در وقت رفتن مكه، از جانب 
دولت روم يک نفر پاش��اي عاقِل جهان ديده مأمور مي ش��ود. ش��أن آن 
پاش��اي امير حج مثل والي خراس��ان و فارس بايد چنان شخصي باشد 
و پيش از ورود حج، امير حج از اس��المبول و يا از ممالک ديگر كه امير 
مي ش��ود وارد ش��هر ش��ام مي گردد و جميع اختيار همة حجاج رومي و 
ايران��ي و هندي و عرب و عجم با اوس��ت و در ه��ر ملک از ارض راهي 
ك��ه عبور مي كند حكم مي توانند نماين��د، حتي عزل و نصب حكام واليت 
كه در س��ر راه هس��تند و مختار كل صره اميني به اين معنا است كه به 
اصطالح ايران خزانه دار باشد و آدم امين را منصب صره اميني مي دهند؛ 
يعن��ي مخصوص خزانه دار مكه اس��ت؛ يعني تحت حكم امير حج اس��ت. 
قريب20000 تومان تحويل صره اميني مي ش��ود كه در ارض راه صرف 
شود و موقع مصارف آن وجه در مقامش عرض خواهد شد. صره اميني 
از شهر اسالمبول مأمور مي ش��ود و كيالر اميني بايد از شهر شام و از 
ب��زرگان آن مملكت مأمور مي گردد؛ چرا ك��ه هم زبان عربي بداند و هم 
مكرر راه مكه را ديده باشد و شغل كيالر اميني اين است كه در حقيقيت، 
سورسات چي عسكر است و هم بلدباشي راه است. اين سه نفر رييس حج 

هستند و بايد در روز پانزدهم شوال بيرون روند.«

حسام السلطنه در اين باره مي نويسد:
»صادق افندي امين صرة مصر كه از جانب مصر با حمل مصري به مكة 
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معظمه آمده بود، به ديدن آمد. مدتي نشس��ت.  پنجاه س��ال داشت. آدم 
غيور و عاقلي بود. بعضي تفصيالت به عربي و قواعد حركت دادن حجاج 
مصري كه به س��هولت از راه دريا بيايند و بروند و دچار زحمت نشوند، 

نوشته بود كه آن را قرائت نمود. فصيح و مسجع و خوب نوشته بود.«

حس��ام السلطنه که همراه با محمل شام به حج رفته بود، از مکه نيز با کاروان شام به مدينه 
برگشت. او چنين نوشته است: 

»رييس آالي محمل ش��ام در راه بر روي اس��ب خود، لحظه اي به خواب 
رفت و اس��لحه اش آتش گرفت و گلوله به پاي اس��بش اصابت كرد. براي 
م��داواي او طبيب خود س��يد مهدي كه تحصيل ك��ردة دارالفنون بود را 
فرستادم. حال او در مدت كوتاهي بهبود يافت. بعدها اين رييس آالي در 

طول مسير به ما توجه زيادي نشان داد.«13

 صدراعظ��م مظفرالدين ش��اه قاج��ار، حاجي مي��رزا علي خان امين الدول��ه14 دراين مورد 
چنين مي نويسد:

»منزل خالد بيگ، امين صّره نزديک بود. پس��رش پيش دويد و راهنمايي 
كرد، چون عيال خود را هم همراه دارد، دستگاه او مفصل و مكلف است. 
ش��ربت و قلي��ان و قهوه آوردن��د و با خيلي س��ليقه و نظافت بود. چون 
فرصتي در اين منزل بود، عبدالرحمان پاشا و امين صره آمدند و ساعتي 

نشسته، چاي و شربت خوردند و از هر مقوله گفتيم و رفتند.«          

محمل 
در منابعي که از حج نوش��ته و قابل توجه مي باش��ند،  اطالعات خوبي در مورد محمل، که 
حاوي هداياي کاروان حج بود، وجود دارد. به خصوص در منابع قبل و بعد از ايلخانيان ذکر 
شده است که حجاج خراسان محمل و پرده اي براي کعبه به همراه خود مي بردند. همچنين از 
محملي که از ش��يراز فرستاده مي شد، اطالعاتي در دست است. ولي بعد از آن؛  چه در دوران 
صفوي و چه در دوران قاجار، غير ازکمک وهداياي ش��اهان قاجار به ش��رفاي مکه ومدينه و 
قاريان و امامان در بقيع، هيچ گونه هديه اي ازجانب ايرانيان به س��رزمين حرمين فرستاده نشد. 
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علت آن مي تواند دوري سرزمين حرمين از ايران باشد و همچنين ايران هيچ حاکميت مستقيم 
يا غير مس��تقيمي در آن س��رزمين نداش��ت. با اين همه، دربارة محمل عثمانيان در منابع دورة 

قاجار اشارات زيادي رفته است. امين الدوله15در اين مورد مي نويسد:
 »محمل مصري كه به اس��م ام ّالمؤمنين عايشه هر سال به خرج حكومت 
مصر به مكة معظمه فرس��تاده مي ش��ود، آنچه در متون تواريخ ملحوظ 
افتاد، مبتداي آن از زمان ايوبيين بوده اس��ت. ملكة شجره الدور، زن ملک 
صال��ح ايوبي عزم حج كرد. هودج زراندود براي س��فر مكه آماده كردند 
و تجمل محمل ش��هرتي يافت. پس از اداي حج مقرر داش��ت كه هر سال 
اين هودج به جانب بيت اهلل حمل شود و خيرات و مبراتي در موسم حج و 
سكنة حرمين ش��رفين حامل باشد و والي زماننا هذا محمل مصري تالي 

محمل نبوي كه از شام مي فرستند به مكه و مدينه سير مي كند.«

رقابت تاريخي ميان محمل مصر و شام در اينکه پيش کاروان باشند، از چشم ايرانياني که 
همراه با همين محمل به مکه مي رس��يدند، دور نمي  ماند. نايب الصدر ش��يرازي در س��فرنامة 
خود مطالبي در بارة اختالف محل اس��تقرار کاروانها در عرفات آورده و نيز احترام و تعظيم 
س��ربازهاي عثماني در طول مسير به محمل ش��ريف را توضيح داده است.16 همچنين»سه دور 
مرواري��د بر گردن ش��تر محمل مصر« توجه و دقت نظر ملک ال��کالم مجدي را جلب کرده 

است.17
چيزي ش��بيه به محمل در ميان ايرانيان نيز وجود داش��ته که اين مسأله در سفرنامة فراهاني 

توضيح داده شده است:
»دو محم��ل، يكي ب��ه نام حضرت پيغمبر و يكي به نام محمل عايش��ه به 
مس��جد مي آوردند و تا روزي كه حجاج از آنجا بروند، منتظر مي گرديد. 
چنين چيزي در روز عاشورا بر روي كول سقاهاي ايراني كه در كوچه ها 
آب را در ميان مردم پخش مي كردند، نيز ديده مي شد. در هر يک، قّبه از 
طال يا نقره وجود داش��ت و هر دو نيز با پارچه هاي رنگي مزّين مي شد. 
در خروج و ورود محمل ها به عرفات، س��ربازان و خادمان حرم جشن با 

شكوهي براي استقبال مي گرفتند و به آن اهميت خاصي مي دادند.«18
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محافظت و استقبال از کاروان
زماني که حاجيان ايراني به س��رزمين عثماني و نيز مناطق مقدس وارد مي ش��دند، ميهمان 
دول��ت عثماني به حس��اب مي آمدند.  بنابراي��ن، محافظت از آن ها در مقاب��ل قبايل عرب و 
ممانع��ت از آزار مردم بومي، تا زماني که به کاروان ش��ام برس��ند، از وظايف واليان عثماني 

بوده است.19 
در س��فرنامه هاي دورة قاجار به طور مکّرر به درخواس��ت حجاج ايراني از دولت عثماني 
براي محافظت از آنان تا زماني که به ش��ام برس��ند، برمي خوريم. البته بررسي سفرنامه ها  نشان 
م��ي دهد که مأموران عثماني در حد توان، اين درخواس��ت را اجابت مي کردند. ميرزا محّمد 
حسين درکتاب خود20  به سربازاني اشاره دارد که حجاج را به سالمت از مناطق ياد شده عبور 
داده و با رس��اندن به پاس��گاهي ديگر برگة س��المت دريافت مي کردند.21  اين گزارش نشان 

مي دهد تا چه ميزان تأمين امنيت حجاج ايراني نزد دولت عثماني اهميت داشته است!
نه تنها حفاظت از کاروان، بلکه اس��تقبال از آن، مورد توجه عثماني بود. مس��ألة اس��تقبال 
از کاروان، به خصوص زماني که افراد مهم و ش��اخص در آن حضور داش��تند، اهميتي ويژه 
مي يافت. در س��ال 1263ق. اشخاص مهمي از بستگان ش��اه در ميان حجاج ايراني بوده اند. 
مهد عليا، مادر ناصرالدين ش��اه که همسر محمد شاه بود، بعد از وفات شوهرش براي زيارت 
عتب��ات و از آنجا براي اداي فريضة حج رفت.22  کارواني که مهد عليا و بزرگان دولتي درآن 
بودند، با رس��يدن به شام، از سوي والي ش��ام و رجال عثماني به طور شايسته اي مورد استقبال 
قرار گرفت. اعتمادالس��لطنه23  ک��ه در اين کاروان بود، ورود آن ها به ش��ام را به طرز دقيقي 

ترسيم مي کند:
 »حضراِت حاّج عجم در سر عسكري نامق پاشا، شهر شوال  سنة 1263 
وارد ش��ام ش��دند و به خانه هاي ش��هر منزل گرفتند.  والدة شاهنشاه با 
س��ركار  آصف الدوله نور محمد خان سردار با متعلّقات خودشان � كنار 
ش��هر چمن است كه نهر آب جاري است � به زبان تركي اسم آن چمن را 
گوك ميدان مي گويند. چادر س��راپرده زدند. سطر كبري مهد اوليا والدة 
شاهنش��اه عالم پناه يک ش��ب پاش��اها را ميهماني كرد. بسيار سنگين و 
خوب به طور ايراني پاش��اي والي شام هم يک شب سركار آصف الدوله 
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س��ردار نور محمد خان را ميهمان طلبيد. يک شب هم مشير پاشا بسيار 
احترام نمودند. پانزده روز همه حج در ش��ام توقف نمودند. جميع تدارك 

سفر مكه خودشان را ديدند، قرار كرايه شان را دادند.«24

اعتمادالسلطنه چنين ادامه مي دهد:
»روز يازدهم ش��هر ش��وال مكرم حكم اس��ت كه بايد حج از شهر شام 
حركت نمايند؛ چرا كه قانون دارند، آن روز معين حركت مي شود از شام، 
كه اطراق و حرك��ت منازل، در روز معين وارد مدينة طّيبه و مكة معظمه 
ش��ده، تخلف نرس��اند. خود امير حج رومي و صّرة اميني و كيالر اميني 
روز پانزدهم ش��وال حتمًا بايد از شام بيرون روند، هر گاه حضرات حج 
ي��ک يا دو روز تخلف نمايد، بايد روز هفدهم ش��هر مزبور احدي از حج 
در شام محال اس��ت كه بتواند دقيقه اي توقف نمايد و والي شام او را به 
سختگيري و افتضاح بيرون خواهد نمود، مگر اشخاصي كه نوكر و يتيم 
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و پرستار مال هستند خواهند ماند و كساني كه به حج بايد بروند، از روز 
مزبور تجاوز نمي تواننند بكنند«.

اين کاروان بعد از خروج از ش��ام و رس��يدن به مدينه در منزل هديه نيز مورد استقبال قرار 
گرفتند؛ هر چند که اين اس��تقبال مانند ش��ام نبود، اما به قول سيف الدوله اين منزل نيز اهميت 

ويژه اي داشت:
»هنگام رس��يدن حاجي ش��امي و جيل��ي به مكان، اهل مدين��ه با هدايا و 
تعارفات اس��تقبال حجاج كنند و در مراجعت به همين قس��م اهل ش��ام و 

جيلي در اين محل از هم جدا شده، هر يک به راهي مي روند.«25

 ساختار کاروان

امين الدوله از حج نامه  نويساني است که اطالعاتي در مورد کاروان و جزئيات آن به دست 
مي دهد. او چنين اطالعاتي ارائه مي کند:26 

»چيزي كه چش��م ما را خيلي مش��غول كرده اس��ت، ان��واع كجاوه ها و 
شگدف هاست و طرز پوشش و تزيينات بعضي از آن ها و اشكال مختلفي 
كه پيدا كرده اند، به احوال پياده هاي مغربي و سوداني كه مرد و زن پياده 

و پابرهنه بنه و مايحتاج خود را برسر و دوش مي گيرند«.

او در جايي ديگر دربارة تدارك حرکت کاروان چنين اشاره مي کند:
»شترها را به زير بارها كشيدند و اينک معركة حجاز را بايد ديد كه شتر 
به چه لحن و آهنگ مي نالد و جمال به چه كراهت فرياد مي كند. در حركت 
محمل ش��ليک توپ اجازة حركت به كاروان داد. كجاوه ها را به ش��ترها 
بستند، تخت بنده هم آماده شد. يک ساعت به دسته مانده است كه به راه 
افتادي��م و بايد به وادي ليمون برويم. حاجي ش��يخ مكرر از وادي ليمون 
و صفا و آباداني آنجا گفته اس��ت و من به حدس و تخمين آنجا را جنات 
عدن تصور مي كنم. راهي كه در پيش است، در ماهور و پست و بلند است 
و همة اين تالل و وهاد از اشجار خاردار خالي نيست... عّكام و تخت چي 
به عادت كالس��كه چيان داء  المسابقه دارند و به اصرار و زحمت تخت را 
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مي رانند... جاريصلق ما در اردو محمد پاشا است و چندين زن با اوست. 
فرس��تاده بود كه بيايد و مالقات كند. گفتم تشريف بيارند. آمد و ساعتي 
نشست. اين محمد شامل پاشا، مردي بلند قامت و قوي بنيه است. سن او 
از 60  متجاوز، صورِت مطبوعي دارد. به سيماي تركستاني با موي سرخ 
رنگ و ريش تنگ و كوچک و دائمًا با عينک اس��ت. تركي را خوب حرف 
مي زند. در بيان اشكال و تقيد دارد. پسر شيخ شامل داغستاني است. چند 

سال با روس ها جهاد كرده است.«

امنيت راه شام و کاهش آن
ايرانياني ک��ه قصد حج داش��تند، تا منتهاي توانش��ان از تأمين امنيت کاروان حج توس��ط 
عثمانيان؛ چه از طريق سفرنامه هاي هم وطنانشان و چه از مشاهدات آن ها که تجربة سفر حج با 
کاروان رسمي عثماني را داشتند، مطلع مي شدند. به همين دليل بيشترشان ترجيح مي دادند که 

با کاروان عثمانيان به حج بروند. سيف الدوله دربارة امنيت کاروان حج عثماني مي نويسد:27
»قشون نظام و سواره و توپخانة دولتي كه مأمور خدمت و محافظت حمل 
حجاج اند، از عسكر شام مي روند. بسيار با جالل و خوب حركت مي كنند. 
دو هزار نظاِم پياده همه ساله مأمور است. جميعًا كجاوه سوارها ]با رو[ 
پوش س��فيد مي شوند و هركجا كجاوه يک بيدق كوچک دارد. عسكر همه 
پيش رو و پشت سِر حاج، به نظام حركت مي كنند، مگر دو دسته سواره 

]كه[ در دو سمت حاج مي روند. واقعًا خالي از تماشا نيست.«

ب��ه تأمين امنيت كاروان س��نگين عثماني، که طي ابتدا تا انتهاي آن يک س��اعت و نيم 
طول مي کش��يد، توجه بس��يار زيادي مي ش��د و هر توپ که در اثناي س��فر انداخته مي ش��د، 
 معناي خاصي داش��ت. حسام السلطنه از کساني است که اين نکته را به خوبي مورد توجه قرار

داده است:
»محملي كه هر س��ال از واليات ش��ام به مكة معظمه مي آوردند، اسباب 
احترام آن را طوري از جانب دولت مهيا مي دارند كه گويا يک امير بزرگي 
به يكي از واليات مي رود. از جمله دو عراده توپ همراه اين اردو است كه 
با اشتران حمل مي شود و دويست نفر عسكر با يازده نفر صاحب منصب 
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همراه است كه همگي سوار اشتران راهوارند و يک نفر امين صره همراه 
اردو است كه تن خواه كلي براي مخارج اردو و وجه اخوه اعراب تحويل 
او كرده اند، به مصرف مي رساند و تمام اجزا تحت اختيار يک نفر رييس 
هس��تند كه مواظب نظم اردو است و چند سال اس��ت رييس اردو سعيد 
پاشا اس��ت كه مرد معقول و متيني اس��ت و رفتار و كردارش مطبوع و 
دلنشين صاحب مكنت و دولت است و مانند امرا و سرداران بسيار معتبر 
رفتار و حركت مي كند و تمام اعراب از او نهايت خوف و بيم را دارند و 
چنان مراقب اردو اس��ت كه به قدر سر مويي در اردوي شامي بي نظمي 
واقع نمي ش��ود. وضع تش��كيل اردو نيز بدين ميزان است كه خيمه هاي 
حجاج را مرتبًا به نحو تدبير برپا نموده جاي هر كس را معين مي نمايد كه 
در هيچ نقشه اي تغيير نمي كند و صبح دو توپ مي اندازد؛ يكي براي اخبار 
تهيه حركت كه قاطبة حجاج بارهاي خود را بسته، آمادة حركت باشند و 
ديگر در وقت سواري كه حجاج حركت مي نمايند؛ خواه نماز صبح باشد و 
خواه نماز ظهر، يک توپ مي اندازند كه حجاج پياده ش��ده، نماز بخوانند و 
وقت ظهر براي محترمين، خيمة مختصري در صحرا بر پا مي كنند كه از 
حرارت آفتاب محفوظ باش��ند و در ورود به منزل هم يک توپ مي اندازند 
كه حجاج پياده شوند و در وقت نماز عشا نيز در اردو يک توپ مي اندازند 
كه بعد از آن كس��ي از اردو خارج و داخل نش��ود. قراول هم در اطراف 
اردو مي گذارند كه تا صبح كش��يک مي كشند... اردوي شامي از هر جهت 
نهايت نظم و آراس��تگي را دارد و ش��خص، با كمال امنيت و استراحت و 
احترام مي تواند با اين اردو حركت كند و ش��ترهاي ش��امي راهوارتر از 
ش��ترهاي اعراب است و زودتر به منزل مي رسند. هزار و چهارصد شتر 
در اين اردو بود و پانزده نفر س��وار از جانب جناب سعيد پاشا همراه ما 

آمد و خودش در وقت سواري مي آمد كه ما را راه بيندازد.«28

تنها حسام السلطنه نيست که اذعان دارد اشخاص مهم در کاروان تحت حفاظت ويژه قرار 
مي گيرند، اين نکته از اظهارات امين الدوله نيز بر مي آيد.29 ميرزا جاليرکه در س��ال 1317 به 

حج رفته است نيز ضمن قطعه شعري، از چگونگي حفظ امنيت کاروان سخن مي راند:30
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ه�م�ه ح�ج�اج ب�ا ح�جاج ش�ام�ي روان گشتند خ�وب و ب�د تمامي 
ب�ه ه�ر ج�اي من�اسب ك�رد منزل ز بطح�ا سوي يثرب راند محمل 
ع�بور ح�اج از ه�ر م�رز و ب�ومي عل�ي پاشا و ميرحاجي ز روم�ي 
كشيكي داش�ت او ب�ا نظم خوب�ي به همراهش بسي عسكر و توپي 
نظامي داشت بس مضبوط و دلخواه نم�ي دادن�د ب�ه حج��اج دگ�ر راه 
بسي فانوس روشن شمع مي سوخت به شب بسيار مشعل ها بر افروخت 
م�ه�ار ه��ر ش�ت�ر دس�ت پ�ي�اده ق�ط�ار اش�ت�ر از ف�رس�خ زي�اده 
طن�اب خيم�ه ب�ر گ�ردن ك�ش��يدي به اين قانون به هر منزل رسيدي 
ز بق�ال و چ�ه عطار از چ�ه عالف ب�ه اردو داش�ت ب�ازاري ام�ن�ان 

مي��رزا جالير در قالب ش��عر، اظهاراتش دربارة س��فر حج س��ال 1262ق. را ادامه داده و 
اطالعاتي جزئي و دقيق از کاروان شام به دست مي دهد:31

ب�ه ق�ان�ون وي آن�جا راه رف�ت��ي  هر آن حاجي كه حمل از وي گرفتي 
ش�ده پ�نج�اه ت�ومان رايجش ن�ام ب�ه ه�ر محمل ز مك�ه ت�ا گ�ه شام 
ق�ل�يل�ي گ�ر تف�اوت هس�ت در آن ك�رايه تخت ش�د هشت�اد ت�ومان 
زده ت�ا پ�ان�زده زر ص�ره پ��رش هر آنكس سرنشين بر يک شترش 
بپ�رس�يديم ق�انونش همي�ن اس�ت ز شامم تا به مكه اين چنين است 
س�ه توم�ان خيمه و سقاش باجي ن�ه اخوگ�ي�ر ب�اش ن�ه خ�راج�ي 

م�گر خرجي كند بر حسب دلخواه  ز هر چيزي بود فارغ در اين راه 
ج�ز آن ره راه دي�گر ك�رد نقلي هر آن كس را بصيرت بود عقلي 
كه از راه عرب ]جبل[ رفتي ديگر بار م�ث�ال بن�ده، ن�ادان�ان بسي�ار 

در اين ش��عر به صراحت س��خن از برتري و رجحان راه ش��ام رفته است؛ از ديگر داليل 
ترجيح و انتخاب کاروان ش��ام اين بود که در س��فر کاروان جبل احتمال تأخير و عدم اداي 

فريضة نماز براي حجاج ايراني وجود داشت.
البته س��فرنامه هاي ايرانيان که در  س��ال هاي1338 � 1263ق.  نگارش يافته ، مقارن با افول 
قدرت عثماني در حرمين بوده اس��ت؛ آنگاه که دولت عثماني همچون گذش��ته قادر به تأمين 
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امني��ت کاروان ها نبود. از همين رو طبيعي اس��ت که اين س��فرنامه ها اطالعات زيادي دربارة 
دزدي، غارت و آزارکاروان هاي شام توسط بدويان و عدم امنيت کاروان به دست د هند.

به طور نمونه، اعتمادالسلطنه، سيف الدولة فراهاني ونايب الصدر شيرازي که در دوران اقتدار 
دولت عثماني به حج رفته بودند، در سفرنامه هاي خود از امنيت کامل کاروان شام خبر مي دهند 
اما، اصفهاني کازروني و نويسندگان سفرنامه هاي ديگر، به ويژه آنها که بعد از امين الدوله نوشته 
ش��ده اند، از غارت کاروان هاي حجاج توس��ط بدويان اطالعات بيش��تري داده اند؛ چرا که اين 

افراد، در دوران افول قدرت عثماني در نجد حّج خود را ادا کرده بودند.
گر چه داليل غارت کاروان ها توس��ط بدويان در آن زمان، خارج از موضوع بحث مقالة 
حاضر است اما دليل عمده اين بود که به قول امين الدوله، شريف مکه و والي، ماننِد گذشته 
مطي��ع حکومت مرکزي نبوده و از دس��تورات دولت عثماني س��رپيچي مي کردند؛ بنابراين، 

شگفت نيست که امنيت اين راه در مقايسه با گذشته کاهش يابد و رو به افول رود.
کاهش امنيت راه ش��ام به حدي بود که به گفت��ة مؤلف مجهول »سفرنامة عتبات عاليات 
و مک��ه«،  امنيت کاروان ش��ام حتي از امنيت کاروان جبل � ک��ه از کوه ها و معابر خطرناك 
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عبور مي کرد � وضعيت بدتري پيدا کرد؛ کار به جايي رس��يد، حتي اشخاصي که از راه جبل 
مي آمدند، نسبت به آنان که از راه شام مي آمدند، از امنيت بيشتري برخوردار بودند.

 گزارش مؤلف ناش��ناخته، وضع ناگوار حاجيان کاروان شام را � که نتيجة مستقيم ناامني 
راه بود � به خوبي به تصوير مي کشد:

»دراين زمان، شامي ها به قدري از وضع راه خودشان در اين ده منزل � كه 
از مكه به مدينه آمده بودند � آه وناله وشكايت كردند كه وضع حاّج جبلي 
در مقام اين ها به غايت نعمت و راحت بود كه قريب سي نفر پياده وعكام 
ومردم بي پا در اين راه از تش��نگي هالك ش��ده وصد شتر مرده بودند. 
مردم بيچاره به زحمت هاي ش��ديده دچار و نهب و غارت از حرامي ها و 
سارقين متصل در كار بوده. به هر جهت بي نهايت امسال ]1317[ بر حاج 
تلخ و ناگوار و به عسرت و محنت گذشته كه واقعًا مردمان كامل را ديدم 
از جان خود به س��توه آمدم، شكايت ها و ناله ها داشتند به طوري كه اگر 
آقايان عظام، علماي اعالم از اين ترتيبات امس��اله اطالع مي داشتند حكم 
به حرمت اين مسافرت ها مي دادند. بالقطع مخارج و تضّررات امساله اين 
صفحات از براي حاج بالمضاعف از قانئن و معمول سنواتي شده كه ابن 

السبيل گشته اند.«32

به مشکالتي که منبع فوق الذکر بدان پرداخت، بايد هجوم اعراب بدوي به کاروان را نيز 
افزود؛ سفرنامة حج دختر فرهاد ميرزا از حمله اعراب به کاروان حج شام خبر مي دهد:

»در اين كاروان حسام السلطنه نيز وجود داشته و نزديک بود در نزديكي 
منزل ش��يخ علي كشته شود. اين كاروان در مسير رفتن به مدينه دوباره 

مورد هجوم قرار گرفت.«33

همچنين عبداهلل خان قراگوزلو � که خود نيز س��رهنگ همدان اس��ت � در سفرنامه اش از 
تالش س��ربازان عثماني در دفاع از کاروان در مقابل ش��بيخون اعراب بدوِي راه مکه � جده، 
اطالع مي دهد. مشکالت و گرفتاري حجاج بدين جا ختم نمي شود. آن ها غير از اين هجوم ها، 
از وبايي که گاه و بيگاه گريبان گيرش��ان مي شد نيز در هراس بودند. قراگوزلو گزارش خود 

در خصوص مشکالت حجاج را اين چنين کامل مي کند:34
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»ناخوشي وبا از مدينه تا مكه، در ميان حجاج بوده، يک ثلث از حاج تلف 
ش��دند... تمام اين ناخوشي ها ازكثافت اين شهر است كه در دنيا كثيف تر 
از اين مكه، ش��هر نيست! س��الي ده هزار الي پنجاه � شصت هزار نفوس 
در اين راه تلف مي ش��ود و يک نفر نيس��ت به حال عالج اين كار باشد يا 
حرفي بگويد يا خبري بنويسد. نمي دانم اين ذلّت تا كي براي مسلمان هاي 

بيچاره خواهد بود!«35

قرا گوزلو دربارة وجود اين مشکل در مدينه براي زوار اين شهر نيز خبر مي دهد:
»براي ش��دت ناخوش��ي وبا در آراي مردم، براي زي��ارت مدينة منوره 

اختالف و تزلزل حاصل شده.«36

ورود کاروان به مدينه
ورود کاروان به مدينه پس از تحّمل مصائب و مش��کالت و خس��تگي ناش��ي از پيمودن 
راهي طوالني، با استقبالي شايسته همراه بود؛ به طوري که به ميمنت ورود آن ها، مراسم وجشن 
اس��تقبالي برپ��ا مي گرديد. نايب الصدر ش��يرازي37  درب��ارة روز ورود کاروان به مدينه چنين 

توضيح مي دهد:
 »دو س��اعت به روز مانده، ش��ليک توپ از ش��هر و از بيرون]آن[، زياد 
است. گفتند: محمل شادي وارد مي شوند و سعيد پاشا از جانب دولت اين 
خدمت را مي نمايد و امير حاج شامي است. درها را به توپ با صد سوار 

و دويست عسكر جهازه سوار به همراه محمل معروق مقررات.«  

ورود کاروان به مدينه در سفرنامه ميرزا داوود به اين شکل توصيف شده است:38

»حمل ش��امي درحركت است، به قدر هر نفر س��رباز ويک دسته با طبل 
وش��يپور كه دو� س��ه دقيقه مي زنند و به قدر دو� س��ه دقيقه ساكت مي 
ش��وند و صاحب منصب م��ا ُمحرم، ولي از روي قطيفة احرام شمش��ير 
بسته و س��وار قاطر در وسط حركت مي كنند. س��رباز هم غالبًا ُمحرم، 
پش��ت سر پنج شش هزار نفر به همين مقدار هم جمعيت از حمل مصري 
به همين ترتيب وآداب همراه و دو محمل مقابل هم در حركت، پش��ت سر 
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محمل هم سواره بسياري از مصري شامي كه سرنا زن هم دارند و دهل 
و س��رنا مي زنند رد مي شوند، چراغ حساب ندارد؛ مشاعل از دو طرف 

راه افروخته و در حركت است. پشت سرآن جمعيت، باز جمعيت.« 

ميرزا داوود وزير وظايف39 نيز چنين اشاره اي بدين موضوع دارد:

»ميان كوچه ها ازدحام زياد بود. جلو محله پياده شده، رفتم. اسباب ها را 
دو ساعت بعد آوردند.«

نواختن موس��يقي40 و ش��ادي بي حّد و حصر، در جشن استقبال از کاروان حجاج در مکه 
و مدينه، به خصوص در جشن عيد قربان موجبات نارضايتي ايرانيان را فراهم مي کرد. به اين 
دلي��ل بعضي حج نامه نويس ها اين عادت را نکوهش کرده اند؛ زيرا ممکن بود با روزهايي که 
براي ايرانيان حرمت داش��ت، مصادف ش��ود. به عنوان مثال، دختر فرهاد ميرزا مدتي طوالني 
براي بازگشت منتظر کشتي بود و احتماالً به دليل اين انتظار طوالني حضور او با روز عاشورا 
تقارن يافته بود. او در سفرنامة خود چنين گزارشي دارد اين حساسيت در سفرنامة دختر فرهاد 

ميرزا بدين صورت انعکاس يافته است:
»در مس��جد ش��جره نماز صبح را گزارده، س��وار ش��ديم. قدري كه راه 
رفتيم، مس��تقبلين آمده، اس��ِب س��واري آورده، عس��كر همه صف نظام 
بس��ته، موزيكان مي زدند. عربها به قول خودشان، هويسه مي كردند. كيل 
مي كش��يدند. با وجودي كه امشب شب عاش��ورا است، هيچ شايستة اين 
ساز نبود. جاي آن داشت كه س��ركار نواب مستطاب اشرف واال حسام 
السلطنه  � مدظله العالي   بفرمايند كه اين حركات )را( كه شايسته اين شب 

نبود ترك كنند.«41

امين الدوله نيز به خاطر حرمت اين مناطق مقدس، پرتاپ توپ توس��ط س��ربازان عثماني 
جهت اس��تقبال از او را قبول نکرده و به صورت مؤدبان��ه رد نمود. او بنا بر عادت ايرانيان، از 

خارج از مدينه تا بقعة پيامبر را بدون کفش طي کرد.42 
بعد ازآن که فرس��تادن صره با کشتي رايج شد، ديگر جشن استقبال در شهر جّده صورت 

مي يافت. ظهيرالملک43  مي نويسد:
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»روز چهارشنبه 25 ذي الحجه محمل عايشه به جده رسيد آن را از مصر 
با ش��مندفر)قطار( و از آنجا نيز به سوييس وبعد با كشتي به جده آورده 
بودند. براي جشن استقبال، هم از راه دريا هم از راه ساحل جده همزمان 

توپ انداختند.«

  ک�ازرون��ي ني��ز به اي��ن نکت��ه اش��اره دارد که اين جش��ن ب��ا نواختن موس��يقي همراه
بوده است.44

ورود کاروان به مکه
اطالعات ورود کاروان به مکه و اس��تقبال از آن و مراس��م عيد قربان هم در نوش��ته هاي 
مأموران دولتي که به حج رفته بودند و هم خاطرات بزرگان ايراني، به طور جزئي و دقيق بيان 

شده است. براي نمونه، اصفهاني مي نويسد:
»از هنگام س��واري، صداي شليک تفنگ وطپانچه وتوپ شروع شد، هيئت 

قوافل حجاج در آن اول شب با مشاعل و محامل شكوه عظيمي دارد.«

او چنين ادامه مي دهد:
»ادارة امور دس��تگاه شريف مكه هر چه مجلل از يک طرف هيأت حاملين 
محملين از عس��اكر و توپ و موزيكان و مجس��مة محمل كه به انواع زر 
و جوهرات مزين و مكمل اس��ت يک طرف... في الحقيقه تماشاي آن فرق 

مختلفه و اشكال متفرقه و حركات عجيب انسان را مبهوت مي كند.«45

ظهيرالملک نيز مشاهدات خود را اين چنين بيان مي کند:46

»ش��ب را حضرات مصري وشامي دوالي آتش بازي خوب كردند. در اين 
چهار پنج شب صداي توپ قطع نمي شود مگر گاهي همه قسم آتش بازي 

الوان مي نمايد.«

امين الدوله نيز آمدن در اين خصوص، چنين توضيح مي دهد:47

»ب��ه طرف حرم رفتيم و نماز و دعا كرده، به منزل برمي گش��تم. در راه 
كجاوه ها و ش��گدف ها ايس��تاده ومتحرك بودند وبه يک دس��ته عساكر 
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س��واره و يدك ها تصادف كرديم و تخت روان هاي خيلي متكلف ومزين 
ك��ه گويا حرم حضرت ش��ريف بود به جانب من��ا مي رفتند به زحمت و 
تأخير خود را به چادرها رس��انديم و نمي دانستيم چادر ما را كجا زدند. 
ش��تر و بار و جنجال س��اربان هاي عرب و ش��امي و پيوستگي چادرها 
مجال تفحص نمي دهد نوكرها هريک به س��متي شدند. عساكر سواره كه 
با ما بودند براي تحقيق به چپ و راس��ت رفتند. من ماندم و مجدالملک و 

درشكه و احمد و بهرام آقا سركردة اين دسته مستحفظين ماست.«

هدايتي اطالعات ارزش��مندي همچون مس��ألة نيامدن محمل ش��ام به مکه در 1338ق. را 
گزارش مي کند:48

» امروز صبح وظهر وغروب هردفعه چندين توپ خالي كردند، ش��ريف 
حسين خود با جمعي ازعشيره ودرباريانش نيز.... نزول نمودند وموكب 
مركب از دس��ته اعراب تفنگ چي و نيزه دار و موزيک چي همراه داش��تند 
و محم��ل عايش��ه را هم در همين موكب��ه با تعجيل وتعظي��م تمام وارد 
كردند. امس��ال محمل پيغامبر را نياوردند؛ زيرا كه معمواًل از شام حركت 
مي داده اند و امسال چون فرانس��وي ها شام را تصرف كردند ومليون و 
اح��رار با آن ها در جنگ اند، تمام حدود ش��امات منقلب اس��ت و ابداً حج 

شامي به مكه نيامده است تا چه رسد به آوردن محمل.«

جشن عيد قربان
در م��ورد ورود کاروان ح��ج ب��ه منا و برگزاري جش��ن عيد قربان، بهتري��ن و دقيق ترين 

توضيحات را  امين الدوله49 ارائه مي کند:
»در اي��ن امتداد، چراغ زياد افروخته، به تخصيص قهوه خانه ها و دكه هاي 
شربت فروشي را آراسته اند. هندوانه و خيار و ميوه هاي موسومي هم از 
حد دكاكين اسياعات مصر است تا اين ساعت نديده بودم. گلدوزي مصر 
از كرباس مختلف االلوان اس��ت. نقش آن عربي و خوشايند با كتيبه هاي 
خط رقاع كه اش��عار مناسب و به طرز مناسب دوخته شده است. صندلي 
زيادي هم از س��هر آورده تخت هاي كوچک آهنين ما را هم گذاشته اند كه 
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با چند نفر عسكر كه از پس و پيش مرا حفظ مي كردند، باز صدمه خورده 
و مجال حركت نبود.«

فرهاد ميرزا50  در اين خصوص چنين مي نويسد:
»بعد از ظهر وقوف عرفات � كه از اركان اس��ت � به عمل آورده و عصر 
باالي تپة عرفات رفتم. در طرف غربي خطيب باالي شتر خطبه مي خواند 
وه��ر دو محمل را پهل��وي هم آورده در پاي تپه نگاه داش��ته بود؛ يعني 

محمل شام و محمل مصري ازدحام مردم بود.«
اصفهاني در مورد مراسم عرفات مي نويسد:51

» بن��د چ��ادر به چادر متصل اس��ت. قيامتي برپا اس��ت ك��ه خدا روزي 
آرزومندان فرمايد! يک س��مت آن بيابان وس��يع را بساط محملين چيده 
و يک دامنه كوه را دس��تگاه بيرق گس��ترده و اطراف اعزه حجاج و ذوي 
االحتش��ام از ممالک متفرقه خيمه زده يک طرف هم مذبح قرار دارد... از 
امشب بساط جشن وآتش بازي گسترده وبراي تهنيت عيد سعيد، ادارات 
رس��مي از مركز ش��ريف و والي و محملين تا جنرال قونسولگري دولت 
علية ايران صداي ش��ليک و توپ وغرش آتش بازي هاي هوايي و سرود 

موزيكان بلند است.«

اعتمادالسلطنه52  نيز دربارة روز عيد قربان گزارش مفصل و در عين حال دقيقي دارد:
»باري طلوع آفتاب عيد اضحي، بايد از مش��عر رو به منا رفت. يک ساعت 
ونيم راه اس��ت. منا درميان دو كوه واقع شده است وميدان وسيعي دارد. 
پي��ش از ورود چادر حج را در كمال نظم آنج��ا زدند. البته در اردو هيچ 
س��لطان اين جمعيت و اين چادر نيست.... ولي آن دو شب در منا چراغان 
وآتش بازي هنگامة غريبي است، به اين معنا كه شب يازدهم چراغان شيعه 
و ش��ب دوازدهم چراغان سني ها اس��ت و رؤساي آتش بازي سه دسته 

است كه جدا جدا شليک مي كنند.« 

امين الدوله در اين باره چنين مي نويسد:
»دس��تة اميرحاج شامي كه يک س��مت از دوطرف مناره هاي مسجد َخيف

 

� ك��ه منا واق��ع  وجناب رس��ول درآن نماز فرم��وده � به تركيب خاصي 
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مفتول بندي كرده بود، وبا چهارصد سوار همراهان خود متوالي اند به تفنگ 
وتپانچه و س��ه اراده توپ، شليک مي نمودند. دستة شريف مكه  با پاشاي 
جده متفق است؛ دوهزار سرباز نظام، دوازده اراه توپ، 24پوندو، ده هزار 
تفنگ چي عرب حربي ش��ليک مي نمودند. با اين قسم كه تفنگچي هاي عرب 
را دردامنة كوه منا دس��ته دس��ته جا داده بودند ونظام توپخانه در اردو 
ومفت��ول بندي ها وآتش بازي ها دور چادر خودش��ان بود... صداي توپ 
وتفنگ درميان آن كوه خيلي معركه مي كرد، خاصه شليک نظام كه امسال 
محض خودنمايي به ترتيب قلعه وجنگ روبه رو شليک مي شد درهيچ جنگ 
بزرگي اينقدر توپ وتفنگ خالي نش��ده.... مي گويند كه هرس��اله كه جامة 
كعبه را از طرف سلطان عثماني نو مي فرستند، متن آن، كه همين منسوج 
سياه است به كليد دار وبعضي رؤساي خدام واگذار مي شود وكتيبة دور 
كه ازآيات قرآني وبه خط رقاع زردوزي شده است با پرده هاي زردوزي 

درب خانة مقام ابراهيم  � عليه السالم � سهم شريف است.«53

در طول تاريخ مس��ألة رويت ه��الل ماه براي تعيين روز عرفه و اع��الم عيد قربان؛ چه از 
لحاظ مذهبي وچه سياس��ي، مشکالتي ميان شيعيان و سنيان پديد آورده است. از نظر شيعيان 
ب��راي رؤيت هالل ماه، چندين نفر الزم بود برخالف س��نيان که يک يا دو نفر را براي رؤيت 

کافي مي دانستند.

پوشش کعبه
پوش��ش کعبه از مسائل مهمي بود که حتي توجه دولت ها را بر مي انگيخت؛ به طوري که 
س��عي مي کردند با ارس��ال پوششي درخور، براي خود کس��ب افتخار کنند. پوشش کعبه در 
دوره هاي مختلف تعويض ش��ده و تغيير يافته اس��ت. پوش��ش مکه در زمان نگارش سفرنامة 

اعتمادالسلطنه، توسط او به اين صورت توصيف شده است:54
»از قديم األيام عادتي اس��ت كه همه س��اله در موسم حج، از جانب دولت 
يک پوش س��ياه از ابريش��م، كه همة ديوارهاي خانه را احاطه مي كند، از 
مخمل كه مخصوص مصر اس��ت، امير حاج مص��ر مي آورد و امير حاج 
مصر هم از امير حاج ش��ام كمتر نيس��ت از دولت مأمور مي شود و يک 
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اراده توپ، با چهارصد سوار مصري حج مصري را مي آورند، در نهايت 
جالل اس��ت و از جانب محمد علي پاشا مأمور مي شود. مي توان گفت كه 
اكثر اسبانش��ان از امير حاج شامي منقح تر است. درمنزل رابغ ملحق به 
حج شامي مي شود؛ يعني يک روز زودتر وارد رابغ مي شود. سه � چهار 
س��اعت بعد از ورود حج ش��امي كه عرب وعجم و ترك اسالمبولي باشد 
توپ مي اندازند. س��وار مي شوند همه جا وقت رفتن يک منزل عقب، وصل 
و فصل ش��ان درمنزل رابغ است باألخره پوشش س��ياه خانة مكه را امير 
حاج مصري مي آورد. چهار پارچه است موافق ديوارهاي خانه، و ازخود 
ابريش��م لفظ الاله ااّل اهلل، محمد رسول اهلل، به قسم طاق ونيم طاق، وبا رفتن 

پوشش مدور، اين الفاظ مبارك را درآورده اند.«55

او چنين ادامه مي دهد:
»خالصة مطلب، روز عيد اضحي امير حج مصر پوش��ش نو را با ساز و 
نقاره وارد مس��جد حرم نموده، پوش��ش كهنه را خدام بيت اهلل كه 20 نفر 
خواجة س��ياه از دولت دائمًا هستند، مثل مدينة منوره با جيره و مواجب 
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و هنگام مراجعت خلعت موافق ش��ان به منصب خودش��ان، صره اميني 
به آن ها تس��ليم م��ي كنند همان خدام خاصه نردبان ه��ا گذارده و به بام 
خانة خدا مش��رف مي ش��وند. همان پوش نو را مشرف مي گردانند و آن 
بيچاره پوشش كهنه را بي نصيب از خدمت خانه مي كنند. محسوس است 
كه وقتي كه پوش��ش كهنه را پايين مي كنند، آه و ناله و فرياد او ش��نيده 
مي ش��ود. پوش��ش نو را وقتي بلند مي كنند آشكار است كه اظهار شعف 

مي نمايد.«56

سيف الدوله57 نيز پوشش داخل کعبه را به اين صورت توضيح مي دهد:
»پيراهن ابريشم سرخي كه اطرافش گالبتون دوخته است، به جهت داخل 
حرم، همه س��اله از اس��المبول مي آيد و پيراهن س��ال پيش را به جهت 

شرافت به خزانه سلطان مي برند. كسي نمي تواند او را تصرف كرد.«

  در اين مورد امين الدوله در سفرنامه خود چنين نوشته است:
»براي م��ن تكة جامة كعبه فرس��تاده بودند و براي م��ن بهترين يادگار 
مالطفت ايشان است. چنان كه بايد كه عرض مسرت و انفعال كنيد، چون 
مسافرتم بي مقدمه و بي تهيه بود يک حلقة انگشتري فيروزة ممتاز دادم 
كه به اصطالح جوهريان محل فيروزه و حد آب و رنگ اين جواهر ايراني 
اس��ت با يک فرد قاليچه كه نمايندة حس��ن صنعت مملكت ما و از ابريشم 
خالص است. به ضميمة چند قطعه گلدوزي گيالن به خدمت ايشان تقديم 

نماييد.«

امين الدوله ذکر مي کند که در مراس��م ش��امي که به افتخار او ترتيب داده شده بود، يک 
قطعه از پارچه، از پوشش کعبه، توسط شريف مکه به او هديه داده شد. امين الدوله که بدون 
آمادگي آمده بود، از ش��ريف مکه عذرخواهي مي کند و يک انگشتر فيروزه اي و يک قالي 
ابريش��مي و يک شال با تزيينات زيبا به او هديه داد.58  کليددار کعبه نيز به او يک قطعه پردة 
کعبه که بر روي يک پارچه س��ياه تزيين ش��ده بود، به همراه يک بطري عطر گل فرس��تاد. 
امين الدوله بس��يار خوش��حال از اين هدايا از مکه ارمغان ديگري همراه خود به ايران نمي برد؛ 

چرا که اين هداياي باارزش که امين الدواله به تهران مي برد براي او کفايت مي کرد.59
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خدمات پادشاهان عثماني 
ازنکات جالب توجه سفرنامه هاي حجاج ايراني، اشارة آن ها به خدمات نيک  وخيرخواهانة 
سالطين عثماني اس��ت که درس��رزمين هاي مقدس انجام مي ش��د. از روزي که هارون الرشيد 
حاکميت و خدمتگزاري حرمين را به عهده گرفت، آن ها خدمت به حرمين را به منزلة شرف 
وآبروي خود تلقي کردند.  س��الطين عثماني نيز همين سياست را در پيش گرفته و همفکر و 
همگام با آنان به انجام خدماتي براي حرمين پرداختند. بنابراين، هم در حرمين و هم مسيرهاي 

منتهي به حرمين، آثار خيرية آنها به چشم مي خورد که يادگار آن ها در اين سرزمين است.
س��يف الدوله به اين قلعه ها توجه زيادي داش��ته و در س��فرنامة خود اين موضوع را چنين 

مورد توجه قرار مي دهد:
»دو س��اعت قبل از رسيدن به بئر عباس، آخر دره، قلعة كوچكي است كه 

توپخانه وعسكر دولت عثماني در آن ساكن اند.«60
و ني��ز مي گويد قش��له و توپخانه معتبري از دول��ت عثماني در خارج از 
ش��هر مدينه است كه قش��ون دولتي در آن به سر مي برند.61  همچنين او 
در مورد قلعه و توپخانه و قراول خانة )قشالق( سربازان عثماني در بدر 

و حنين اشاراتي داشته است.62

او غير از اين اطالعات، معلوماتي درمورد بقعة مبارك حضرت پيغمبر و خدمات سالطين 
عثماني مي دهد؛ اين نکته اي است که در بيشتر سفرنامه ها ذکرش آمده است:

»بناي سابقش را سلطان مجيدخان برچيده و از نو مسجدي ساخته است. 
الحق كه بناي ملوكانه اي است.«63

از سنت هاي ايام حج نذر براي مکه و مدينه بوده که گزارش آن در سفرنامة اعتمادالسلطنه64 
چنين آمده است:

»هشت عدد شمع كافوري كه وزن هر عدد پنجاه من تبريزي است، كه ميان 
جعبه مثل تابوت نعش است، هر دو شمع باِر يک نفر شتر پر قوت است، از 
اسالمبول مي آورند. همراه امير حج، چهار عدد آن شمع، نذر مدينه منوره 
است و چهار عدد ديگر نذر مكة طيبه است. در خارج شهر شام مي گذارند 
و هش��تصد من روغن زيتون است كه در ش��هر شام بايد عمل آورده و 
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ميان شيش��ه هايي گذارده و در صندوق ش��تري بسته، در جاي خارجي 
حاضر باش��د كه روغ��ن مزبور بالمناصفه، نذر روش��نايي مكه و مدينه 
اس��ت كه هر دو نذر پادشاه روم است، مس��تمراً بايد همراه كاروان حج

 

روانه گردد.«

از اقبال نايب الصدر ش��يرازي، سفرنامه نويس ايراني بود که امکان يافت به همراه اغوات 
و رؤساي صوفيان در مسجد نبوي در مراسم شمع سوزي شرکت کند.65  مشاهدة اسامي امام 
حسن، امام حسين و حضرت علي در مسجد نبوي، شگفتي نايب الصدر را برانگيخت؛ چنانکه 
فراهاني نيز از مش��اهدة اس��امي دوازده امام در مساجد استانبول که به خط سلوس نوشته شده 

بود، بسيارتعجب کرد!66 
جز نايب الصدر، معتمدالدوله نيز به دعوت رس��مي ش��يخ الحرم مسجد نبوي، در مراسم 
ش��مع س��وزي ش��رکت کرد؛ به طوري که به خاطر خش��نودي آغاوات از او اجازه مي يابد با 

سنجاق شريف تا باب السالم برود.
نجم الملک نيز بازس��ازي محل تولد پيامبر توسط س��الطين عثماني را بيان مي کند و در 

مورد خادمان مخصوص آن توضيح مي دهد.67
امين الدوله68 دربارة خدمات سالطين عثماني چنين نوشته است:

»الحق مرحوم سلطان عبدالمجيدخان در تعميرات آخري، منتي بر مسلمين 
دارد و طوري عمارت ش��ده اس��ت كه معبد و مطاق مس��لمانان را معابد 
اق��وام ديگر به ظاهر كمتر نمي ماند و تعظيم ش��عائر اهلل به واجبي رعايت 

شده است.«

نکته اي ک��ه در پايان بايد گفت اين که با وجود خدمات قابل س��تايش دولت عثماني در 
حرمين، در اثناي زيارت بقيع در مدينه حجاج ايراني از بي توجهي مأموران و متوليان و رفتار 
بد آنها بس��يار ناراضي بودند و ش��کايات زيادي به مأموران و حتي به س��الطين عثماني ابراز 
مي کردند. گاهي کساني که از راه استانبول برمي گشتند، اين مسأله را به اطالع پادشاه عثماني 
مي رس��اندند؛ مثاًل حس��ام السلطنه اين مسأله را به پادش��اه عثماني عرض کردند و درخواست 

انتخاب کارکنان بقيع از شيعة نخاوله که مردم بومي مدينه بودند را نمود.69
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1  .  پي��ش از تاريخ 1281 ه��  .ق. و 1864م. بود که 
صرة همايوني از طريق دريا فرستاده می شد. تنها 
نويسندگان دو سفرنامه در دورة قاجار از سرزمين 
دول��ت عثمانی عب��ور کرده اند: اعتمادالس��لطنه 
ک��ه در س��ال 1262ق. و امي��ن الدول��ه ک��ه در 
س��ال 1279ق. به ح��ج رفتند. بع��د از آن اّولين 
س��فرنامه ای که در آن ذکر ش��ده صرة همايون 
از طريق دريا فرس��تاده  شد، سفرنامة فرهاد ميرزا 
معتمدالدوله ب��وده )مؤلف در 1292ق. از طريق 
اس��تانبول به مک��ه رفت؛ بع��د از فره��اد ميرزا،  
قره گوزل��و، مل��ک ال��کالم مج��دی و فراهانی 
سفرنامه های مفصلی نوش��تند. بيشتر مؤلفانی که 
از اي��ن راه رفته ان��د، زبان ترکی می دانس��تند و 
گفتگوه��ا و روابط خود و حاکم��ان عثمانی را 
در سفرنامه هايش��ان ذکرکرده اند. )حسام السلطنه  
ص68، گفتگوی معتمدالدوله و پادشاه عثمانی، 
س��فرنامة معتمدالدوله، ص68، س��فرنامه فرهاد 
ميرزا، ص212(  متأس��فانه ما سفرنامة ايرانی که 
همراه کاروان حج رسمی عثمانی که از استانبول 
به ش��ام رفته باش��د، در اختيار نداريم؛ ولی يک 
س��فرنامه به زبان ترکی توسط نگارنده به دست 
آمده که متعلق به دورة پهلوی و به شکل منظوم 
می باش��د. به جز آن س��فرنامه های ايراني زيادی 
داريم که نشان مي دهد حجاج از راه های شرقی 
آناتول��ی و راه خش��کی که به حل��ب می رود به 
ش��ام رفته و با قطار يا کاروان رس��مي عثماني به 
مدين��ه مي رفتند. البته راه ديگر رفتن به ش��ام در 
اين سفرنامه ها  رفتن از استانبول از طريق دريا به 

بيروت و سپس به شام ذکر شده است.

2  .  تعامل عثمانيان و ش��رفای مکه با حجاج ايرانی 
)اس��را دوغ��ان ، پايان نامة فوق ليس��انس، چاپ 

نشده(، ص17
3  .  اعتماد الس��لطنه، ص72 .  او در س��ال 1263 به 

حج رفته بود.
4. BOA.HR.MKT.6-6012-N-1260.

5  .  فراهانی، ص 168
6  .  فراهانی در سال 1302 ق.  به حج رفته است.

7  .  فراهاني، ص180
8  .  فراهانی، ص170
9  .  فراهانی،  ص171

10. surre Alaylari,Munir Atalar,Diyane 

yayinari , 123,Ankara,1998 .

11  .  او در سال 1272ق.  به حج رفته است.
12  .  سيف الدوله، ص129

13  .  حسام السلطنه ، ص136
14  .  او در سال 1314 به حج رفته است.

15  .  امين الدوله، ص232
16  .  نايب الصدر شيرازي،  ص221

17  .  ملک الکالم در سال 1305 به حج رفته است، 
سفرنامه ملک الکالم، ص123

18  .  فراهانی، ص 280
19  .  سفرنامه ميرزا رضا  قلي نايب االياله، ص 269. 
20  .  ميرزا محمد حسين در سال 1322 به حج رفته بود.

21  .  ميرزا داوود حسين، ص 179 
22  .  ب��ه جز او از دختر فره��اد ميرزا، زنی درباری 
در دورة صفويه و زن ديگری که نامش مشخص 
نيس��ت در دورة قاجار اط��الع داريم که  به حج 

رفته بودند.

پینوشتها:
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23  .  اعتمادالسلطنه، ص 87 
24  .  همان، ص 88 

25  .  سيف الدوله ، ص147
26  .  امين الدوله، ص221

27  .  س��يف الدوله، ص167. در سفرنامة فراهانی، 
به کجاوه اي بی روپ��وش وکجاوه ای روپوش دار 
اش��اره شده اس��ت. به نوش��تة فراهانی اهل تسنن 
درکجاوه های روپوش دار می نش��ينند، حال آنکه 
علم��ای تش��يع اس��تظالل را جاي��ز نم��ی دانند. 

)فراهانی، صص 189 و 180(
28  .  حسام السلطنه، صص7 � 136

29  .  امين الدوله، ص 224
30  .  ميرزا جالير، ص 119
31  .  ميرزا جالير، ص125

32  .  سفرنامه عتبات و مکه، صص179 و 180
33 . دختر فرهاد ميرزا در سال 1297 به حج  رفته،  ص283

34  .  قراگوزلو، ص 214
35  .  قراگوزلو، ص316
36  .  قراگوزلو، ص327

37  .  او در س��ال 1305 به حج رفته است، سفرنامه 
نايب الصدر شيرازی، ص164

38  .  ميرزا داوود، صص110 � 109
39  .  ميرزا داوود، ص155

.  کازرون��ی در س��فرنامة مک��ه اش، ص366    40
می نويس��د: »بع��د از مغ��رب نيت بيش��تر در منا 
کرديم چون دو شب بيتوته شريف مکه و شامی 
و مصری اسباب آتش بازی فراهم می آوردند و 
مشغول عيش و س��رور وآتش بازی و طبل و.... 

می شدند، نگذاشتند که به خواب برويم.«
41  .  سفرنامه دختر فرهادميرزا، ص286

42  .  امين الدوله، ص241
43  .  او در سال 1306 به حج رفته است.

44  .  سفرنامه کازرونی، ص345
45  .  اصفهانی، ص216

46  .  سفرنامه ظهيرالملک، صص259 � 258 
47  .  سفرنامه امين الدوله، ص 185

48  .  او در سال 1338 به حج رفته است.
49  .  امين الدوله، صص97 و 156

50  .  فرهاد ميرزا، ص 217
51  .  اصفهانی، ص248

52  .  اعتمادالسلطنه، ص112
53  .  امين الدوله، ص193

54  .  اعتمادالسلطنه، ص96
55  .  اعتمادالسلطنه، ص109
56  .  اعتمادالسلطنه، ص109
57  .  سيف الدوله، ص 132

58  .  امين الدوله، ص207
59  .  امين الدوله، ص201

60  .  سيف الدوله، ص139
61  .  همچني��ن فراهانی در ص 218 س��فرنامه خود 
اشاره مي کند: »در کنار قلعه خرابه است از سنگ 

آهک و سابقاً محل عسکر دولتی بوده است.«
62  .  سيف الدوله، ص138

63  .  سيف الدوله، ص 141
64  .  اعتماد السلطنه،  ص 123

65  .  نائب الصدر شيرازی6 148
66  .  فراهانی، ص107؛  نايب الصدر، ص 21

67  .  او در سال 1296 به حج رفته است، ص105
68  .  امين الدوله، ص248

69  .  حسام السلطنه، ص 226
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