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چكیده
در این پژوهش تالش شده است جایگاه اقتصادی عتبات عالیات میان دو دولت صفویی و عمافا ب رسرسفب شفده و
رازتاب آن در روارط سیاسب دو کشیر ایسان و عماا ب ارزیارب شید .در این مقیل درراره سف رکفن اساسفب رشفه شفده
است .1 :زیارت عتبات (زوار)؛  .2میقیفات؛  .3دفن امیات .یافت هفای پفژوهش کفاکب از آن اسفت کف در ایفن دوران
تسلط رس منطق عساق ،ر ویژه عتبات عالیات و دستیارب ر منافع اقتصفادی آن ،از جالف مباکفه مبفا رفسای دو دولفت
صویی و عماا ب رید .چنانک ورود زائسان ایسا ب ر اماکن مقدس عساق را رو ف رفازار ،ایدفاد کسفک و کفار ،سفتسش
تدارت ،رو

کاروا سساها و راهداریها و رفع ریکاری هاساه رید .در این وضفییت ،ورود ا بفیه زوار فیعب «صفادرات

امسئب» رسای عساق رید ک مبتیا ست در رفع مشکالت اقتصادی مسدم عساق کاک کند .در این میان ،میقیففات و فرور
سالطین صویی و عماا ب و زوار شیی در عتبات عالیات ،رس اهایت اقتصادی این منطقف مفباففوود و رو ف اقتصفادی
منطق را میجک مبشد .درآمد اقتصادی دیگسی ک این منطق رسای دو دولت عماا ب و صویی داشفت ،دریاففت وجفیه
متیدد رسای کون و دفن امیات و قیات هنگوت زمین در آ دا رید.
واژههای کلیدی :عتبات عالیات ،صوییان ،عماا یان ،زوار ،شاه عباس اول.
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مقدمه

مباب صیرت گسفت است .رستب از مؤلوان در این زمینف

رسرسفب روارففط سیاسفب و مناسففبات رفین دولففتهففای

کتک و مقاالتب فساها آوردها د؛ ولب ایفن آافار جنبف تفک

هادففیار ،از مباکففه مبففا دورههففای تففاریخب مشسففیب

ریدی و مبسیط دار د ک الزم است ر تیفدادی از آنهفا

مفبشففید .ایفن امففس زمففا ب مبففاتففس جلففیه مفبکنففد ک ف

اشاره کسد .خستین ااسی ک در ارتبفاط رفا میضفیق مقالف

ککیمتهای مقتدری هفازمفان و در مشفدوده مشفخص

اهایففت دارد ،کتففاب «اقتصففاد و سیاسففت تففارجب عصففس

جغسافیایب در کنار یکدیگس قسار یس فد .درسفت در میا ف

صویی» یشت رودلف متب است .در این کتفاب ،ییسفنده

قسنهای ده و یازده هدسی/شا وده و هوده میالدی ،شفاهد

اطالعات عیقیاتب درراره سیاست پیلب دو دولت صفویی

کضیر دو ککیمفت قدرتانفد در جبفان اسفالم هسفتیا:

و عماا ب ارائ مبکند .ااس دیگس «تاریگ سیاسب و اجتافاعب

امپساتیری عظیا عماا ب کف تفا قلفک اروپفا پفیش رفتف و

و اقتصادی عفساق  »1144 -1154یشفت اسفتیین هاولفب

تبدیل ر قدرت رالمنازعب شفده رفید؛ دیگفسی ککیمفت

ال گسیففک اسففت ک ف ییسففنده سیاسففتهففای اقتصففادی

صفویی کف تیا سففت رفید آشفوتگبهففا و پساکنفد بهففای

پاشففاهای عماففا ب در عتبففات عالیففات را تشففسی کففسده و

ککیمتهای یا مستقل رید از تیایری را از میان رفسدارد

کضیر زوار ایسا ب در عتبات را میجفک رو ف اقتصفادی

و قدرت تید را در ایسان مستقس کند .اما تضادهای سیاسب

عساق دا ست است.

و اقتصادی میان این دو دولت ،روارط آنهفا را دسفتخیش

عالوه رس این کتک ،مقاالتب یفو در ارتبفاط رفا میضفیق

تشیالت کسد .ر طیری ک این دو ککیمت رفسای پیشفبسد

پففژوهش یشففت شففده اسففت؛ از آن جال ف مففبتففیان ر ف

اهداف سیاسب تید ،مبکیشید د راههای تداری و مساکفو

« یشکشب ر عتبفات؛ رقارفت ایفسان و عمافا ب در عفساق

اقتصادی و مفرهبب را تشفت کنتفسل درآور فد تفا از ایفن

سده  11میالدی» یشت آتش صبسی و «میقیفات ایسا یفان

طسی  ،منارع درآمدی و اقتصادی کشیرشان را تفممین کنفد

در عساق» ااس مشادرضا ا صاری قاب و « دفف در عصفس

و دولت مقارل را در فشار رار د .منطقف عفساق عفسب و

شاه عباس اول» یشت مسیا کفاماب اشفاره کفسد .رفس ایفن

رشه عتبات عالیات یکب از مناطقب رید ک در ایفن دوره،

اساس ،این پژوهش در یق تفید رفسای خسفتین رفار رف

رسای دو دولت عماا ب و صویی اهایفت واففسی داشفت.

جایگاه اقتصادی عتبات عالیات مبپسدازد ک ایفن جایگفاه

این منطق ر علت قسار سفتن مقارس امامان شیی و رور فان

قش مفؤاسی در روارفط ککیمفت صفویی رفا ککیمفت

تسنن و تفسدد زائفسان در آن ،از ظفس اقتصفادی و مفرهبب

عماا ب داشفت .از ایفن رو ،مقالف کاضفس ضفان رسرسفب

اهایت چشاگیسی داشت .رس این اساس ،هفس یفک از دول

تشیالت سیاسب عتبات عالیات ،این سؤال اصفلب را د بفال

مرکیر رسای رستیرداری از منافع اقتصفادی ایفن منطقف و

مبکند:

وارد آوردن فشار اقتصادی رس دولفت مقارفل ،تفالشهفای
رسیاری مبکسد د؛ رنارساین ،رخشب از چالشهای ظفامب و

 .1عتبات عالیات از ظس اقتصادی چ قشفب در روارفط
ایسان و عماا ب در دوره صویی داشت؟

سیاسب دو دولت رسای تسلط رفس منفارع اقتصفادی عتبفات
عالیات و رفا هفدف رستفیرداری از منفافع اقتصفادی ایفن

موقعیت تجاریاقتصادی ایالت بغداد

منطق رید .درراره پیشین پژوهش رایفد اععفان کفسد کف در

در ارتدای تمسیس دولت صویی ،ایالت رغداد 1ر عنفیان

زمین جایگاه اقتصادی عتبفات عالیفات در روارفط ایفسان و

قساتب از تاک ایسان زیس سفلط شفاه اسفااعیل اول قفسار

عماا ب در دوره صویی ،آن ی ف کف شایسفت اسفت کفار

سفت .این منطق مسزی مبا سسزمینب تدفارتب و زیفارتب

رسرسب جایگاه اقتصادی عتبات عالیات در روارط ایسان و عماا ب در دوره صویی 22/

ر شاار مبرفت .اما در یسیهای سیاسب رس سس تصفاکک

ارسیشا عاده مشصیل تداری در اقتصاد هس دو کشیر رید

آن ،را قدرتیارب دولت شییب صفویی ادامف یاففت و رف

ک از این راه غسرب ر اروپا رسده شده و در مقارل ،کاالهفای

مسففئل ای چففالش رسا گیففو در روارففط ایففسان و عماففا ب

تارجب از طسی رصسه و رغداد و تا قین رف داتفل ایفسان

تبدیل شد .کاصل این در یسی ها در زمینف اقتصفادی

کال مبشد (متب 25 :1332 ،تا  .)34ر هاین علت است

رسای منطق  ،جلی یسی از هس ی رشد و پیشسفت رید

ک در سوس ام رسادران شسلب ،از شبسهای رغفداد و عتبفات

(لباف 25 :1350 ،تا .)34

ر عنیان مشل تداری رورگ را هندوستان ،ارمنستان ،ایفسان

عامل دیگس اهایت ایالت رغداد ،قسار فسفتن رفس سفس راه

و عماا ب یاد مبشید (شسلب.)35 :1322 ،

تدارت شسق و غسب رید؛ چنانک ایفن منطقف رف علفت

هنگامب ک در سال  110ق 1543/م ،شفاه اسفااعیل اول

دستسسب ر تلیجفارس و یو تسا ویت تدفارت رفا هنفد و

فاتشا قدم رف تفاک رغفداد بفاد ،رسفیاری از رازر ا فان

آسففیای غسرففب و آسففیای صففغیس دارای اهایففت تففا

ایسا ب در پب او ر رغفداد آمد فد و امفس تدفارت در عفساق

جغسافیایب رید؛ رنارساین دولت عماا ب کف در او قفدرت

رو

تید رید ،ابتیا ست از عیاید چشاگیس آن چشفاپیشفب

سلیا در اقدامب سیاسب ،روارط تداری را ایفسان را تشفسیا

کند (ریاکب 30 :1332 ،تا  .)04دولت عماا ب در صفیرت

کسد و را این اقدام تید ،تنبفا راعفه تشفا و فاراکتب

تسلط رس ایالت رغفداد مفبتیا سفت رفس ککیمفت شفییب

رازر ا ان عماا ب شد ک رازر ا ان ایسا ب را یفو اتشفنید

صویی ،یینب دشان تییش ،تسلط و رستسی یارد و عالوه

کسده و تسارت جبسان اپریسی رفس آنهفا وارد کفسد .ورود

رس آن ،ما ع از وفیع و سفتسش شفییب فسی در غفسب و

سففلطان سففلیاان رفف رغففداد در سففال  104ق 1533/م،

دیگس سسزمینهای اسالمب شید؛ هاچنین از ظس اقتصفادی

مشدودیتهای تداری را از رین رسد و رارز ا فان اروپفایب

و ر علت رفت و آمد تدار و زائسان ،مفبتیا سفت درآمفد

سوس ر رغداد را آغاز کسد د (دوری .)10 :1325 ،در دوران

اسکب کال ب ر دست آورد و در تلیجففارس یفو وفیع

پادشاهب شاه عباس اول و را ارتباط دوسفتا او رفا دولفت

کند .ر این تستیک ،عالوه رس علل مرهبب و سیاسفب ،رفسای

عماا ب ،روارط رازر ا ب میان دو کشیر کوظ شد ( Kilic,

دولت عماا ب علل اقتصادی جدیدی رسای کال ر دولفت

 .)2003: 124 - 126سفلطان عمافان دوم ( 1422تفا 1431

صویی مطسح شده رید؛ زیسا ظارت صفوییان رفس رغفداد و

ق 1212/تا  1221م) در ام ای رف شفاه عبفاس اول ،از او

ایسان ،تدارت از راه تشکب رین تاور دور و اروپا را ما ع

تیاسففت رازر ا ففا ب را ک ف از سففیی عماففا ب ر ف ایففسان

شده رید .ها راههفای رفین شفسق و غفسب از طسیف آن

مبآمد د را شیارهای مرهبب تیهینآمیو میفرب و مکلفف

رخش از تاورمیا ک زیس سلط عماا ب رید ،ر طیر کلفب

ساز د و ر این طسیف  ،زمینف رببفید و سفتسش روارفط

مسدود شده رید و ظارت پستغالبها رفس دریاهفای شفسق،

تداری را فساها کند ( یایب 114 :1323 ،تا .)112

این مسئل را تشدید مبکسد (شاو.)120 :1324 ،

سفت ( .)Catinsaya, 2006: 143 - 156اما سفلطان

را شدت سفتن منازعات و تیس ب روارط ،راز ها پاشای

عالوه رس ایفن ،یکفب از راههفای مبفا تدفاری ایفسان از

رغداد در کوظ روارط تداری را ایسان مبکیشفید .دالوالف ،

هاففدان رف غففسب رففید .در واقففع ،ایففن راه زمینففب رغففداد

سیاح ایتالیایب ک از ودیک و هازمفان شفاهد ایفن وقفایع

کسما شاه و رغداد کلک رید ک اهایت تداری و اقتصفادی

ریده ،تیضی داده است ک چگی را شیل ور شدن جنفص

عساق را دو چندان مبکسد و آن را در کا ین ظفس و تیجف

و کشیده شدن آتش آن ر رغداد «راه تدفارت و دادوسفتد

ککیمتهای ایسان و عمافا ب قفسار مفبداد .در ایفن دوره،

رین دو کشیر قطع سدید؛ ر طیری ک تدار ر تصفی

 /23پژوهشهای تاریخب ،سال پنداه و دوم ،دوره جدید ،سال هشتا ،شااره سیم (پیاپب ،)31پائیو 1315

تدففار مسففلاان رغففداد؛ از تففسس دشففان جففس ت کسکففت

ها چیو در این شبس کیچک یافت مبشد» (سیفالدولف ،

یافتند .اما از آ دا کف رغفداد افبتیا فد از آعوقف و مفیاد

 .)200 :1045هاچنین اقفدام سفلطان سفلیاان عمافا ب در

تیراکب وارده از ایسان چشا رپیشد ،پاشا علبرغا تلوفاتب

رازسازی بس کسینی در کسرال ،در زمین رو رخشیدن رف

ک ف متشاففل شففد ،هس ففو ماففا یتب در راه رفففت و آمففد

کیات اقتصادی این شبس رید (الیووای.)1412 :1131 ،

کاروانها ایداد کسده ،کتب رسعکس ،ر جبت درآمفدهای

را مسگ شاه عباس اول و شسوق مددد منازعات ،فییب

اسکب ساال کشیر و ر تاطس ویب ک هس سفال از ایفن

ک تشا طبییت ها شیل ور شد .طغیفان مکفسر رودتا ف

طسی ر جیک مبز د ،تا کفد امکفان تسفبیالت ریشفتسی

دجلفف و ریاففاری هافف یففس طففاعین در سففال 1400

اعاال مبکند .کتب از تدار و رارز ا ان تقاضا مفبکنفد رف

ق 1230/م ،ر کیات اقتصادی سفسزمین عفساق ضفسر

کار تید ادامف دهنفد و رف آ فان قفیل مفبدهفد ،امنیفت

جبسان اپریسی وارد کفسد و راعفه کشفتار رسفیاری از

دلخیاهشان را تممین ااید» (دالوال  .)001 :1303 ،پفس از

مسدم شد (اعتاادالسلطن  .)132 :1320 ،صفل عهفاب

استیالی شاه عباس اول رس رغداد ،تدارت این شبس تیسفی

در سال  1401ق 1231/م ،دورا فب از امنیفت را رفسای

یافت؛ زیسا رسیاری از تدار ایسا ب و غیسایسا ب کف دشفان

عساق ر ارمغان آورد؛ ولب میجک رببید اقتصاد ریافار

عماا ب رید د ،هاساه شاه وارد رغداد شد د .در زمفان شفاه

عساق شد (وردی.)22 :1321 ،

عباس اول و شفاه صفوب ،ریگلسریگفب رغفداد ریگلسریگفب

در مدایق ،در زمان استیالی ککیمت صویی رس عساق،

هادان یو رید و ایفن مسفئل در ایدفاد امنیفت و رو ف

اوضاق اقتصادی و تداری این منطق رستفس از زمفان تسفلط

تدارت مسیس غسب موید رید (ریا ب 0 :1353 ،تا .)10

دولت عماا ب رید« .شبس رغداد شبس تدارتب است؛ امفا ف

در این وضع ،تنبا تدارت رغداد تیسفی یاففت رلکف

آن طیری ک در اوقات مالکیت پادشاه ایسان رید .زیفسا کف

شففبسهای مقففدس ایالففت رغففداد از جالف کففسرال ،دففف،

را ورود تسکها رسفیاری از تدفار میتبفس کشفت شفد د .رفا

کاماین و سامساء یو از ظس کشاورزی آراد شد د .کیشفش

وجید این ،جاییت متصل از اطساف ر آ دا مبآینفد؛ چف

شاهان صویی رسای رسا دن آب ر دف و کسرال و کلف ،

رسای تدفارت و چف مشفی زیفارت( »...تاور یف :1322 ،

اقدامب در جبت اکیای کشاورزی و آرفادا ب ایفن شفبسها

 .)222تداری ک از عساق قصد عبیر داشتند ،رایفد افسک

یو رید؛ زیسا این امس تنبا تیقف ریشتفس زائفسان در ایفن

سنگینب ر دولت عماا ب در عساق مبپسداتتند و در عفین

شبسها را راعه شده ،رلک ستسش راغهای کشفاورزی آن

کال ،از تطس دزدان و راهو ان در امفان بید فد .ریشفتسین

را یو میجک مبشد .دلیل رس این ادعای مفا ،مشفاهدات و

فشار مالب اشب از این وضع ،رس دوش شفیییان سفاکن در

تیصیوات سیفالدول سلطان مشاد از راغهفای دفف در

شبسهای عفساق رفید .آنهفا از سفازمان مفالب و اداری کف

عصس قاجار است ک کدود یک قسن و یا پس از سفقیط

عماا بها ایداد کسده رید د ،ریوار رید د.

سلسل صویی ،هنیز ام شاهان رفورگ و تیفس صفویی را

تیصففیف تاور ی ف از شففبس دففف ،ریففا گس وضففع سففخت

رس تید داشت است .او مب ییسد:

اقتصادی شیییان این شبس است .او مب ییسد:

«...موارق زیاد دار د ،یکفب میسفیم رف عباسفی اسفت و

«در این آرادی [ دف] غیس از تسما و ا گیر و رفادام کف

دیگسی طبااسی  ،سکن و زراعفت و خفیالت دار فد .در

ر قیات سان ر ما فسوتتند چیو دیگس پیدا کسدیا .وقتب

ریاران دف دُر پیدا مبشید .مکسر دیده شفده هافین دُر را

ک زوار ر آ دا مبآیند ک تیلب ر درت اتواق مبافتفد و

تساشید د و عتی الفیان درآمفده زرَسکفت صفاکک والیفت

چیوی رسای تغری پیدا ابکنند شیگ دسفتیر مفبدهفد تفا
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رس ج را در آب و اک جیشا یده قدری هفا روغفن روی

ایسان و از ایسان تا هنفد رایفج رفید (قائفدان.)122 :1312 ،

آن مار مبکنند و وقت مبس میان آنها تقسیا مب ااینفد و

دولت عماا ب سک های قسه را در ضسارخا هفای آ فاتیلب

چین در کیالب کیف ارفدا مستیفب رفسای پفسورش کشفا

ضسب مب کسد .این قسه هفا از میفادن ارز ف السوم رف

وجید دارد ،یشت ر هیچ وج یافت ابشفید و رفدتس

دست مب آمد و پفس از ضفسب ،رف ایفسان یفو وارد

از ها اینک چیب رسای سیتت ر هیچ وجف رف دسفت

مب شد؛ اما دولت عماا ب ر تسو

قسه اعتساض کسد

ابآید» (تاور ی .)120 ،1322 ،

و رنارساین ،این دولت ما ع تسو پیل از قلاسو تید

اکساسات ضد عماا ب و ضد سنب ،ر ویفژه در جنفیب

شد ( .)Pamuk, 1999: 494

رغداد ،رسیار قیی رید و در واقع ،کسرال در ماهس زیس ریفسق

شایان عکس است در این دوره ،تسو سک قفسه کف در

عماا ب رید .پاشفاهایب کف رف ککیمفت رغفداد منصفیب

ضسارخا های آ اتیلب ضسب مبشفد ،مشفکالتب را رفسای

مب شد د ،اغلفک هفیچ تیلف تفاطسی رف ایفن سفسزمین

دولت عماا ب فساها مبکسد ک جدال و مشکل تبدیل پیل

داشتند و اقدامات اصالکب ا فدکب کف ا دفام مفبداد فد،

و سک  ،در سوس ام های دوره صویی رف تفیرب مفنیکس

رسای کسک اسوت ریشتس رید؛ رسای ممفال ،درویفش مشافد

شفده اسفت ( .)Sahillioglu, 1993: 34رنفارساین در ایفن

پاشففا هاففان کسففب ک ف سففیددرا  ،کلیففددار کففسم امففام

دوره ،دولت عماا ب ر شدت از تار کسدن قسه تفید از

کسین(ق) را ر شبادت رسا ید و امیال او را غصک کفسد،

سیی زوار ر ایسان جلی یسی مبکفسد (متفب)30 :1332 ،؛

اصالکب در زمین سسمای راری غلف و اکشفام در عفساق

رسای ای  ،مبتیان ر دید اه دولت عماا ب در ایفن رفاره

ا دام داد و از این راه تیا ست رف عنفیان ککافسان ،سفید

اشاره کسد« :آقچ رسا ایسان ک ر قسان تیبیس مبشید 3 ،2

کال ب ر دست آورد .این وضع اقتصادی در عساق تا پایفان

هوار قسوش است و از در سیادت استا بیل تیسط  14وفس

ککیمت صوییان در ایسان ادام یافت و پفس از آن ،زمینف

کدا ایسا ب ک در کال عویات ر جا ک کداز هسفتند،

را رسای تیدسسی و استقاللطلبب پاشاهای تسک در عفساق

وارد شده است و مسکیکات اجنبب مشسیب مفبشفید و

فساها کسد (ال گسیک.)01 :1323 ،

ورود آنها مانیق مبراشد( »...قائدان.)123 :1312 ،
مسئل کابید و قشطب قسه ،مشکالت را رفسای ایفسان و

جایگاه پول در اقتصاد عتبات عالیات

عماا ب مضاعف مبکفسد .در ایفن دوره ،قفسه عمافا ب رف

در اقتصاد ،تنظیا جسیان ورود و تسو پیل رسیار کائو

ایسان و قسه ایسان ر هندوستان سفسازیس مفبشفد کف ایفن

اهایت است .در اقتصاد عتبات یو ،این میضفیق در رفازار

مسففئل در سففال  132ق 1523/م رفف او تففید رسففید و

مشتسک شیییان چالشهایب را رسمبا گیخت .چنفانکف در

مشففکالتب را پدیففد آورد .رفف رغففا ماا یففت از تففسو

اقتصاد عتبات رشت از مبادل پایاپای ،وسفیل مبادلف کفاال

سک های قسه عماا ب ک آن دولفت اسفتواده از آن را تنبفا

پیل رید .ا س رخیاهیا این دوره را رسرسب کنیا ،رایفد ارتفدا

ر رغداد و رصسه مشدود کسده رید ،تدار و زوار آنها را رف

ر وضییت پیل ،در دو دولفت عمافا ب و صفویی ،تیجف

ایسان مبآورد د (.)Floor, 2000: 338

کنیا .در دورۀ صویی  ،یک لیسۀ عماا ب میادل چبار تیمفان

پس از تصسف مصس ،دولفت عمافا ب رف طفالی آفسیقفا

عباسفب رفید (هفدایتب .)202 :1302 ،در ایفن زمفان،

دست یافت و از آن پفس ،رفسای دولفت تفید از آن ربفسه

جنس سک ها اغلک از قسه رید (قائفدان .)122 :1312 ،در

مفبرفسد (Umit, 123؛  .)Pamuk, 1994: 954- 963علفت

عصس صویی ،فسآیند مبادل اجناس رفا قفسه از عمافا ب تفا

استواده اعساب از طال و اهایفت آن در اقتصفاد زیفارتب آن

و
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رید ک اعساب را هندوستان تدارت مبکسد فد و هنفدیهفا

عساق در تصسف کاکاان ایسان رید ،مشکل ایداد ابکفسد.

یففو در میففادالت اقتصففادی تففید ،تیاهففان طففال رید ففد؛

پس از روی کار آمدن ککیمت صویی  ،عتبفات عالیفات و

رنارساین زما ب ک عماا بها ر طال دست یافتند ،رفس ارکفان

رفت و آمد کاروانهای زیارتب ر آن یاکب ،رف دو علفت

مبا اقتصادی منطق مسفلط شفد د (.)Sureyya, 1995: 4

ود کاکاان ایسان اهایت ریشتسی پیدا کسد :خسفت اینکف

اما طالهایب را ک دولت عماا ب از توا مصس مبفسسفتاد،

تشیع مرهک رساب ایسا یان شناتت شد و پیفسوان مفرهک

اه کوایت ابکسد؛ در تید  ،دولفت عمافا ب رفسای کفل

شیی عالق رسیاری ر مشاهد متبسکف امامفان شفیی تفید

ایففن مشففکل اسففتواده از سففک هففای ی ففا ین در منففاط

پیدا کسد د و در واقع ،عتبات عالیفات قبلف دوم مسفلاا ان

مختلف را آزاد کسد .از آ دا ک واکد پیل دولفت صفویی

شیی شناتت شد؛ دوم اینکف پفس از یفک دوره طفیال ب

سک قسه رید ،زواری ک ر قصد زیفارت عتبفات عالیفات

در یففسی و جنففص میففان دو دولففت صففویی و عماففا ب،

رهسپار مب شفد د ،در دادوسفتدهای تدفاری از سفک

شبسهای مقدس عساق از قلاسو ایسان جدا شفده و رخشفب

قسه استواده مب کسد د؛ رنارساین از دید اه اقتصفادی در

از تففاک عماففا ب قلاففداد شففد؛ رنففارساین رفففت و آمففد

دوره زما ب تاصب ،در عتبات کدا مبادالت تدفاری

کاروانهای زیارتب ایسان ر عتبفات عالیفات رف شفیی رفا

و جسیان پیل رفا رشفد چشفاگیسی رورف رو مفبشفد

مسائل سیاسب ارتباط پیدا کفسد و تیجف کاکافان هفس دو

(قائدان 122 :1312 ،و .)123

کشففیر ایففسان و عماففا ب را ر ف ایففن میضففیق رسا گیخففت

جایگاه اقتصادی زوار
زیارت ر مینای دیدار کفسدن و قصفد و آهنفص چیفوی
کسدن و ر عنیان سنتب پسفندیده و ارزشفاند ،هافیاره در
میان مسلاا ان متداول ریده است و امامان و پیشیایان دینب
ر آن تمکید و سوارش کسدها د؛ ر ویژه هنگامب کف قصفد
زیارت دیدار یکب از رورگتسین و رس ویفدهتفسین رنفد ان
تداو د راشد ،رسای آن ایاب و پاداش رسیاری قسار سفتف
است (ارنقیلیی  23 :1330 ،و .)20
ر این علت ،سفنت زیفارت عتبفات عالیفات کف قبفیر
یاد ان پیامبس(

) است ،در میفان مسفلاا ان جبفان ،رف

ویففژه شففیییان ،روا و رو ف تاصففب داشففت و مخالوففت
دولت ها ها تیا ست است از اهایت آن رکاهد؛ رنارساین از
رشت های دور ،یینفب از زمفا ب کف وجفید پفاک امامفان
شففیییان در شففبسهای مقففدس دففف ،کففسرال ،کففاماین و
سامساء ر تاک سپسده شد ،شیییان ایسا ب عالق منفد رید فد
رسای زیارت مسقد پاک امامان شیی ر عساق عویات کننفد.
این میضیق در دورههای تفاریخب کف شفبسهای مقفدس

(رکاا یان .)3 :1311 ،زائسان ایسا ب ک ر عتبفات عالیفات
عویات مبکسد د ،س دست رید فد :دسفت اول زواری کف
تنبا ر قصد زیارت شبسهای مقدس ،ر تاک عفساق سفوس
مبکسد د؛ افساد این دست تید ر س سوه غنب و متیسفط
و فقیس تقسیا مبشد د .طبق اغنیا ک شفاهواد ان ،مقامفات
دولتب یا تا دان سلطنتب را شامل مبشفد ،در طفیل سفوس
مخار رسیاری داشفتند ( الفیردی .)121/1 :1321 ،طبقف
دوم رازر ا ان و تداری رید د ک ر ربا ف زیفارت ،امفا در
واقع ر قصد تدارت و دادوستد راهفب شفبسهای مقفدس
عتبات مبشد د؛ چنانک مسافست زوار ایسا ب ک هس سفال
یک یا دو یرت رسای زیارت رف عتبفات عالیفات رهسفپار
مبشد د ،هاساه را تدارت و دادوستد رید ک این تدفارت
رف ففیعب صففادرات ففامسئب ،در اقتصففاد عتبففات عالیففات
شناتت مبشد .رنارساین کضیر ایسا بهفا از یفک سفی ،ارز
تیرب ر هاساه داشفت و از سفیی دیگفس ،رازر فا ب ایفن
منطق را رو مبرخشید .طب اشاره منفارع ،در ایفن دوره،
تس زائفسان ایسا فب در عتبفات عالیفات سفاال رف طفیر
متیسط  54میلیین دینار رسارس را  14میلیفارد ریفال تخافین
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زده شده است (لباف21 :1350 ،و .)34

سوس ر این شفبسها تطفسات جفا ب فساوا فب داشفت و از

اما دست سیم کدا ایسا ب رید د ک عالقف داشفتند رف

سیی دیگفس ،دولفت صفویی و شفخص شفاه عبفاس اول

هنگام عویات رف مکف میظاف  ،در مسفیس تفید ،عتبفات

میاف تسو ارز از کشیر بید و درصفدد مشفسوم کفسدن

عالیات را زیارت کنند و سپس ر مک مشسف شفی د .ایفن

دولت عماا ب از درآمدهای اقتصادی زوار ایسا ب ر عتبات

سوه از زوار در طب مسیس ،ریشتسین مشفکالت را متشافل

رید (سییری.)12 :1320 ،

مبشد د .ییسنده کتاب تیس اجل ر مشفکالت سفوس آ فان

شاه عباس مبتیاست را تبدیل مشفبد رف یفک مسکفو

اشففاره کففسده و میتقففد اسففت در ایففن مسففیس« ،تیففدیات و

عاده زیارتب شیی در داتل کشیر ،مفا ع تفسو ارزی از

رب کسفاربهفای» رسفیاری در کف زوار اعافال مفبشفد

کشیر شید ک تا قبل از این ،در سایس اماکن مقفدس شفیی

(جیوسیان 11/3 :1323 ،و .)12

در عساق ک تشفت تارییفت عمافا ب قفسار داشفت ،تفس

رسای زوار ایسا ب مسافست رف عتبفات و زیفارت امفاکن

مبشد و در مقارل ،رو تداری و اقتصادی شفاال شفسق

متبسک ف آ دففا از دو راه صففیرت مففب سفففت :یکففب از راه

ایسان را راعه شید .سا سین کف در زمفان جا شفینان شفاه

تسففسوی (کسما شففاه) و دیگففسی از راه تسمشففبس .رففسای

عباس اول از ایسان دیدن کسد ،در سوس ام تید مب ییسفد:

زائسا ب ک در مناط جنیرب ایسان سکی ت داشتند ،راه آرب

«مشبد زیارتگاه ایسا یان است .شبسی رسیار غنب مبراشفد.

تسمشبس ر رصسه ودیکتس و ارزانتس رید .مسفیس تشفکب

شاه عباس چین ابتیاسفت رعایفایش پفیل تفید را از

یا هاان تسسوی ،ر طیر میافیل رفسای زائفسان شفاال و

مالکت تار کنند و در قلاسو ککفیمتب عمافا ب تفس

غسب و مسکو ایسان استواده مبشد .از تصیصیات رارز راه

اایند ،مبتیاسفت آنهفا را از رففتن رف مکف منصفسف

تسسوی ر عتیفات عالیفات ،مشفکالت و دشفیاریهفای

سدا د و ر رعایایش عش و ارادت رف امفام رضفا را کف

رسیاری رید کف زوار ایسا فب طفب کسکفت در ایفن مسفیس

یکب از دوازده امام ایسا یان مفبراشفد و در مشفبد مفدفین

متشال مبشد د؛ از جالف دریاففت افسک و تفرکسه 2از

است ،القا کسد( »...سا سین.)241 :1320 ،

زوار ک منبع اقتصادی مباب صیک دولتهای کفاکا رفس

شاه عباس اول را تیجف رف ودیکفب و یفاز اقتصفادی

عتبات مبکسد (رکاا یان)2 :1311 ،؛ رنارساین رفب ظافب و

رغداد و شبسهای مرهبب عفساق و کدفاز رف مشصفیالت

بید ظارت دقی از سیی کار واران عماا ب درراره مسفئل

ارضب ایسان ،تیاهان وارد کسدن فشار اقتصادی رفس کفاکا

اسک ،مشکالت فساوا ب را رسای زوار ایسان ایداد مبکفسد

تسک رغداد و فساها کسدن زمین ارضفایتب از او و طغیفان،

و این میضیق تلخب رید ک هایاره ،راعه شکایت دولفت

ر ویژه در میان شیییان عساق رید .را افوایش منازعات میان

ایسان ر دولت عمافا ب مفبشفد .ریشفتسا اوقفات مفممیران

دو امپساتیری صویی و عماا ب ،در دوره شفاه عبفاس اول

عماا ب هفس مقفدار کف تاایفل داشفتند از زائفسان افسک

رفت و آمد زائفسان در عافل غیفسماکن شفده رفید؛ زیفسا

دریافت مبکسد د ( یایب 1123 :1323 ،تا .)122

میدود زائسان اسوتاند عتبات یو ،ر علت تسس از اسفارت

دولت ایسان ر ردرفتاری مممیران عماا ب رفا زوار ایسا فب

تیسط تسکان جس ت رفتن ر عفساق را داشفتند و در تافام

و دریافت مبالغ رسفیاری از آ فان رارفت افسک و تفرکسه

این مدت ،فشار مالب و آسیکهای اقتصادی وارده رس مسدم

واکنش شان داده و مسیس کاروانهای زیارتب عتبات را رف

عساق رسیار رید .تاور ی کف پفس از تسفلط سفلطان مفساد

سات تساسان و زیارت امفام رضفا(ق) تغییفس داد؛ زیفسا از

چبارم ،ر عفساق عفسب سفوس کفسد ،مفب ییسفد« :ا سچف

یک سی ،عتبات عالیفات در تسفلط تسکفان عمافا ب رفید و

ایسا بها علب را تیلب مشتسم مبشاار د؛ اما ر فدرت رف
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زیارت قبس او مبآیند؛ زیسا ک رفسای وصفیل رف آن اچفار

(رسن .)142 :1352 ،او در دف ،ودیفک صفشن مقفدس

راید از رغداد عبیر اایند .چین رغداد در تصسف تیا د ار

امام علب(ق) کاروا سسای رور ب رنفا کفسد؛ سفپس در ایفن

است در آ دا از هس یفک از زوار هشفت پیاسفتس دریاففت

کاروا سسا ،رسای زوار مطفبگ و مشفل ضفیافت و تیارگفاه

مب اید د و این فقسه مخفالف میفل شفاه عبفاس رفید کف

تستیک داد و ایسا یان را ر زیارت این اماکن تشیی کسد تفا

رعایای او ر تسک هفا رفا ردهنفد .رف ایفن جبفت تیجف

از این طسی رتیا د ر منارع اقتصادی عتبات عالیات دسفت

ایسا بها را از زیارت قبس علب رف طفسف مشفبد میطفیف

یارد (کاماب 23 :1331 ،تا .)25

کسد» (تاور ی .)120 :1322 ،

زیارتهای دست جایب ایسا بها از عتبات عالیفات ،رف

وی در ادام مفبافوایفد« :و رفس سفالطین اتفالف شفاه

قدری رسای سفسان ککفیمتب دولفت عمافا ب و هاچنفین

عباس ها شاق و ا یار شد ک رف رعایفای تفید اجفازه

شیییان و سنیان ساکن در عساق و کداز منویت اقتصفادی

رفتن ر زیارت قبس علب را ردهنفد؛ زیفسا آن رفاجب را کف

داشت ک ککیمت عماا ب را وجید دشانب و سیءمن رف

تداو د ار از رعایای آنها مب سفت رسای تید یفک فیق

دولففت صففویی و ائافف میصففیم ،اففبتیا سففت از آن

توت و تیهین مبپنداشتند .علت اصلب ک ایسا فبهفا رف

صسف ظس کند .رنارساین را مفسگ شفاه عبفاس اول ،دولفت

زینت و تداالت این مسدد پسداتت ا د و تیدشفان هفا

عماا ب این منفاط را دورفاره ضفایا قلافسو تفید کفسد

کاتس ر آ دا مبرفتند ،این است( »...تاور ی .)120 :1322 ،

(درینگیففل .)21 :1330 ،پاشففاهای سففنب مففرهک تففسک در

را وجید این ،شاه عباس اول ابتیاست ر طیر کامفل

عساق ،رسای هس زائفس ایسا فب و رفسای دففن هفس جنفازه در

ما ع سوس ر عتبات شید؛ زیسا این سوسها از ظفس اقتصفادی

عتبات پیل کال ب دریاففت مفبکسد فد ( Yitzhak, 2003:

زیانآور رید؛ اما از ظس فسهنگب و مرهبب سفیدآور رفید و

 .)187 - 188از سیی دیگس ،ورود زائسان ایسا ب رف امفاکن

ر منافع دولت شاه شییب صویی کاک مبکفسد (الفیردی،

مقدس عساق را رو رازار ،ایداد کسفک و کفار ،سفتسش

 .)121/1 :1321در واقع ،تمایس مینیی ایفن فیق سفوسهای

تدارت ،رو کاروا سساها و راهفداری هفا و یفو رففع

زیارتب رسیار رید و ر هاین علت ،دولت صفویی در هفس

ریکاری هاساه رید .ر این علت ،ککام تفسک رف هفیچ

زمان و در هس میقییتب ،در عبد ام هفا و قساردادهفایب کف

وج ر قطع روارط اقتصادی تفید رفا دولفت صفویی

را دولت عماا ب منیقد مفبکفسد آن را در ظفس مفب سففت

تاایففل داشففتند و ر ف هففس طسی ف  ،در کوففظ روارففط

( فیایب .)34 :1323 ،سففسا دام در سففال  1432ق 1222/م،

مب کیشید د (لیتیاک 152 :1330 ،و .)152

شاه عباس اول میف رف شفیدن رغفداد و ریفسون را فدن

هاچنففین ،ککففام تففسک از عا ف ارضففایتب شففیییان و

عماا بها از آ دا شد؛ ردین ی  ،سیل عظفیا زائفسان کف

وارستگب سیاسفب و اقتصفادی و یفو مفرهبب و اجتافاعب

مدتها رید از رفتن ر عتبات مشسوم شده رید د ،ر د بفال

شبسهای مقدس عساق ر دولت ایسان آ اه رید د؛ رنفارساین،

سپاه صویی و رفا تبلیفغ و تشفیی دولفت رف راه افتاد فد

رسای راضب گ داشتن شیییان و ابات و دوام رخشیدن رف

(تسکاان 113/3 :1321 ،و .)111

ککیمت تید در عساق ،مبرایست یاز مفالب و اقتصفادی

شاه عباس اول رید از مفدتهفا جنفص و رکفید شفدید

این سفسزمین دور از مسکفو را تفممین مفبکسد فد .در ایفن

اقتصادی ،رسای رببید رخشیدن ر وضع اقتصادی شفبسهای

اوضاق ،ورود ا بیه زوار فیعب «صفادرات فامسئب» رفسای

عتبات و شیییان عساق و راز سدا دن رو و کسک و کفار

عساق رید ک مبتیا ست در رفع مشکالت اقتصادی مفسدم

ر شبسهای مقدس ،زائسان را ر زیارت عتبات تشیی کسد

عساق ر سسان تسک کاک کند (هاولفب ال گسیفص:1322 ،

رسرسب جایگاه اقتصادی عتبات عالیات در روارط ایسان و عماا ب در دوره صویی 33/

 .)22ورود مسافسان ر عتبات ،ورود ارز و رو رازار را ر

یو کاایت کسده و آ ان را تشفیی مفبکسد فد (اکافدی،

د بال داشت .ردون تسدید ،مسافسان ایسا ب ک هس سال یفک

 22 :1314و ) 22؛ ر طیری ک میقیففات و فرورات

یا دو یرت رسای زیارت اماکن مقدس رف ایفن کشفیر رو

سالط ین صفویی و عمافا ب و زوار شفیی رفس عتبفات

مبآورد د در درجف اول اهایفت ،ارز تفیرب وارد عفساق

عالیات در ایالت رغداد ،رس اهایت اقتصادی این منطق

مبکسد د و رارز ا ب داتلب آ دفا را رو ف مفبرخشفید د

مففب افففوود و میجففک رو فف اقتصففادی مففبشففد

(لباف 21 :1350 ،و  .)34رف ویفوه کف ایفن زوار کاضفس

(.)Catinsaya, 2006: 143 - 156

رید د رسای ر دست آوردن مقفداری از آب و تفاک ایفن

شففاه اسففااعیل اول ،مؤسففس سلسففل صففویی ،هنگففام

اماکن مقدس ،مبلغ درتیر تیجبب پیل رپسداز د .در واقفع،

زیففارت عتبففات در سففال  110ق 1543/م دسففتیر تیایففس

ر علت سفسازیس شفدن پفیل ایفسان رف عتبفات عالیفات و

ستسده در عتبات را صادر کسده و آن کسمهای مقفدس را

کسمین شسیوین رید ک مفسدم آ دفا مفبتیا سفتند تفا کفد

را پسدههای زرتار و قالبهای ارسیشاب و فسشهای ر گفین

امکان آسیده ز د ب کنند (لیتیاک.)152 :1330 ،

تویین کسد و قندیلهفای طفال رفسای روشفنایب آن اعتفاب

شاید ظس اغساقآمیو اریالشسنتان فخسالالک ک کفدود

مقدس ر کفار رفسد« .کاصفل و مشصفیل و مفال و منفال

یک قسن و یا پس از سقیط صوییان رف زیفارت عتبفات

ریضب از مشال عساق عسب را ر آن روضات جنت آیفات

مشسف شد ،درراره قش اقتصفادی زوار دوره صفویی یفو

مسففلا داشففتند ،رفف تففدام آن عتبففات مقدسففات» (والفف

تیایاپریس راشفد .رف وتف او« ،واقیفا ا فس دو سفال زوار

اصوبا ب .)122 :1322 ،هاچنین ،شاه اسااعیل دسفتیر داد

مشسف شی د ،ها این کسب ورشکسفت تیاهنفد شفد»

تفا بفسی را از ففسات رف سفیی دفف جفاری سفاز د و

(فخسالالففک .)03 :1322 ،ایففن مطلففک قففش اقتصففادی

زمینهای کشاورزی اطفساف بفس را رفسای عالمف مشقف

شبسهای زیارتب عساق و زوار ایسا ب در عساق را ر تفیرب

کسکفب کف در آن زمففان در دفف سففکی ت داشففت و در

شان مبدهد و هاچنین میید این کت است ک وارسفتگب

کیزه علای آ دا در جبت ستسش و کاایت از مفرهک

اقتصادی ک را تمسیس سلسفل صفویی رف طفیر سفتسده

تشیع تالش مبکسد ،وقف کنند (ورسب .)22 :1325 ،پفس

آغاز شد ،در قسنهای پس از آن هاچنان ادام یافت.

از او یو شاه تبااسک ر علت مشبیریتب ک مشقف کسکفب
در ود وی و دولفت صفویی داشفت ،در فسمفا ب اراضفب

عتبات و موقوفات صفویان
در طیل تاریگ ،وقف امفیال رف فام ائاف اطبفار(ق) در

وسففییب در عففساق را وقففف وی و اوالد او کففسد (ییسففف
جاالب 333 :1335 ،و .)330

اماکن مقدس عساق از سفیی سفالطین ،ککفام ،رور فان و

اما مشبیرتسین میقیفات شاهان صویی متیلف رف شفاه

علاای مرهبب و اسوتانفدان هافیاره امفسی متفداول رفیده

عباس اول است .شاه عباس اول در ریست و یکاین سفال

است .را تمسیس دولت صویی و سفتسش مفرهک تشفیع

سلطنت تید ،در وقف ام ای ک شیگربفایب آن را تبیف و

در ایسان و عساق ،را هدف کوظ و دوام دین و دولفت ایفن

تنظیا کسد ،تاامب جفیاهسات ،لف هفای شفتس ،میاشفب و

سنت مقدس ریش از پیش رو رف سفتسش بفاد .شفاهان

اغنام ،مسوف طال و قفسه و تافام دارایفب تفید را وقفف

شیی و متیصک صویی از آغاز ککیمفت تفید ،ف تنبفا

چبارده میصیم(ق) کسد .شاه تیلیفت اوقفاف مورفیر را رف
داد و دسفتیر

امیال رسیاری را در تساسان و اماکن مقدس دف ،کفسرال،

تید و ر پادشاهان پس از تفید اتتصفا

کاماین و سامسا وقف کسد د ،رلک در این امس ،از دیگفسان

داد تا چبارده مبفس رف اسفا چبفارده میصفیم تبیف کننفد
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(تسکاان 224 :1354 ،تا  .)220از فبسست میقیففات شفاه

( اصسالدین شاه .)122 :1322 ،شفاه عبفاس اول در زمینف

عباس اول ک شامل ائا (ق) مدفین در عفساق عفسب

ساتت مسدد ،مدرس  ،کاروا سسا ،راه ،کاام و غیفسه یفو

است ،مب تیان ر وقف مشصیالت قووین و کاشان و

در دف کیشفش کفسد .مسفدد عافسان و مسفددالس س،

درآمففد میقیفففات

یینب دو مسدد رورگ دف ،در راستای اهداف مفرهبب و

اصوبان ر عتبات عالیفات اشفاره کفسد (ر.ک :مفندا

سیاسب شاه عباس اول و ر منظیر اقامت و آرامش طفالب

یودی.)340 :1322 ،

و علاای مرهک تشیع و هاچنفین رفسای شفبست جبفا ب

رلففیک اصففوبان و یففو اتتصففا

وقف ام دیگسی را از شاه عباس اول مسریط رف وقفایع

رخشیدن ر دفف ،رف عنفیان دا شفگاه رفورگ اسفالمب،

سال  1410ق 1245/م ،مؤلف قصصالخاقا ب آورده اسفت

رازسازی و تددید رنا شد د .از سفیی دیگفس ،شفاه عبفاس

ک از ظس شان دادن میقیفات این شاه شییب در عتبفات و

اول را ب مدرس غسوی در دف است .این مدرس کف در

ر ویژه در دفف و هاچنفین در اابفات عالقف و اکتفسام

شاال شسقب صشن مطبفس قفسار دارد ،رستفب از مدایعف

تا

او ر دف دارای اهایت رسیاری است .در قساتب

آستا دف است و از مساکو تدریس و سفکی ت طفالب

از این وقف ام ک ریین قل مبشید ،آمده است« :آ چ تفا

رففیده اسففت (ا صففاری قاففب 22 :1323 ،و  .)21کتففب رف

کین صدور هراالیقف و مشسوعی رس کسم اشسف و مسقفد

اعتقففاد ریضففب از ییسففند ان و میرتففان ،او دهکففده

ارفع اقدس ...و آن هاگب و تاامب و جالگب کاروا سسای

دفآرفاد را اکفداث و آن را وقفف دفف اشفسف کفسد

واقع در صدر میدان قش جبفان دارالسفلطن اصفوبان مفع

( صسآرادی .)135 :1323 ،او کتب چند قطی لیفل سا ببفا

قیصسی متصل ردان و کل رازار دور میدان مرکیر و کافام

را ک از توا پادشاهان تیایری هند ر ایسان ا تقفال یافتف

واقع در کیالب آن مشبیر ر ام شفاهب کف جایفع آنهفا

رید ،وقف آرامگاه کضست علب(ق) کفسد (فلسفوب:1353 ،

اکداث کسده کلک آستان علب رن اربطالک رنفد ان فیاب

 32تا .)33

کامیففاب سففپبس و کلففک علففب کضففست واقففف اسففت»...
(شاملی 114 ،1321 ،تا .)113

پس از شاه عبفاس اول یفو ،سفنت وقفف رفسای امفاکن
مقدس عساق و چبارده میصیم(ق) تیسط شفاهان صفویی

شاه عباس اول ایاب آ چ وقف امیسالافؤمنین(ق) کفسده

ادام یافت؛ اما هیچ کدام شبست و عظات میقیففات شفاه

رسای شاه اسااعیل اول و آ چ وقف امام کسین(ق) کفسده

عباس اول را داشت است .عالوه رس شفاهان ایفن سلسفل ،

رید ،رسای شاهواده کاوه میسزا قسار داد و رف ایفن تستیفک،

رسیاری از تیسان و مشبان اهلریت(ق) رسای آ ک سفیادت

کل دارایب و رییتات تاص تید را وقفف کفسد (تسکافان،

د یا و آتست تید را تممین کنند و میسااب جاودان رس جفای

 .)221/3 :1321شاه عبفاس اول ففسشهفا و سفدادههفای

رار د ،هایاره امفیال تفید را وقفف عتبفات و چبفارده

ایسا ب کایاب و رب ظیسی را ک در عصس صفویی در شفبس

میصیم(ق) کسدها د ک در این میان ،ز ان ایسا فب رف علفت

اصوبان رافت مبشد ،وقف دف کسد (کفاماب30 :1331 ،

داشففتن زیففیرآالت و جففیاهسات سا ببففا ،قففش مبففا و

تا  .)52اصسالدین شاه قاجار ک در سفوس تفید رف عفساق

عادهای در تفاریگ دار فد .یکفب از ایفن ز فان مبفینرفا ی،

عسب ،از کیویت و مسغیریفت ففسشهفای عصفس صفویی

کیچکتسین دتتس شاه اسااعیل اول ،رید .او کف در زمفان

شگوت زده شده است ،مب ییسد« :ففسشهفای ارسیشفاب

سلطنت رسادرش شاه تبااسفک اول دارای وفیع و افسوت

قالب ک صویی یینب شاه عباس ا داتت است و رقفا هفا

رسیار رید« ،هس سال مبلغهای کلب ک کسفاب آن را گفاه

دارد ممل این است ک امفسوز از کارتا ف درآمفده اسفت»

داشففتن قففدرت هففیچ مشاسففبب بففید ،ر ف وسففیل میال ففا

رسرسب جایگاه اقتصادی عتبات عالیات در روارط ایسان و عماا ب در دوره صویی 35/

عاادالدین ر اهل کسرال و دف و سادات مدین مشفسف و

دولت صویی رید تا عنایفات ککیمفت عمافا ب کف

سایس عتبات عالب و اعساب و جبلعامفل و جوایفس شفوقت

هایاره در یس جنص رید و مسکو سیاسب آن از عفساق

مبکسد فد و مبلفغهفای دیگفس قفد و اسفباب و یفساق رف

فاصل طیال ب داشت.

آستان هفای مقدسفات و امفاکن متبسکفات کف در ماالفک
مشسوس واقع رید ،مفبفسسفتاد د و امفالک وفیس کف در
شسوان و ارسبار و تبسیو و قووین و سفاوجبالغ و شفبسیار
و ری و اصوبان و سمسود ،استسآراد ر ها رسا یده رید فد،
واقف رس کضفسات عالیفات چبفارده میصفیم صفلیاتاهلل
علیبا اجایین فسمیده تیلیت آن را ر شاه عفالاین و ریفد
از ایشان ر پادشاه زمان منیط سدا ید د» (کسفینبالقافب،
 034 :1351و .)031
را تسفلط دولفت عمافا ب رفس عفساق ،از ایفن سفنت
پس ندیده شیییان در عتبات تا کد رسیاری کاست شفد.
دولت عماا ب چین ومیو اصلب تید را غوا و جبفاد
مب دا ست ،هس فو از ریدجف تفید مدرسف  ،مسفدد،
کاام ،کاروا سسا ،ریاارستان و غیسه اب سفاتت .ایفن
دولت تنبا رناهایب را اکداث مفب کفسد کف در جبفت
اهداف ظامب رید .رنارساین اماکن مقدس شفیییان در
عساق ک کا ین مخالوت را سفالطین تفسک مشسفیب
مب شد د ،سفتار غولت و رب تفیجبب تسکفان شفد د.
این اوضاق ر میوان چشفاگیسی از تیفداد طفالب و
علاای دینب ک رفسای عبفادت و تشصفیل وارد ایفن
شبسها مب شد د کاست و تنول اقتصادی این اماکن را
راعففه شففد (ا صففاری قاففب .)21 :1323 ،در یففک
جاع رندی بایب ،آشکار مب شفید کف ایفن شفبسهای
زیارتب تا چ ا دازه در وضع اقتصادی مسدم عفساق و
دولففت هففا تمایس ففرار رففیده و قففش مبففا و کیففاتب
داشت ا د .در کقیقت ،رسفیاری از سفاکنان شفبسهای
زیارتب مییشت و اداره ز د ب تفید را مفدیین ایفن
زوار و میقیفات رید د .چفین رفیش تفس ایفن زوار از
ایسان رهسپار عساق مب شد د ،وضع اقتصفادی کفاکا
رس عساق تا کد رسیاری تشت تمایس تصایا یسی هفای

دفن اموات در عتبات عالیات
دفن امیات در جیار ائاف اطبفار(ق) و رور فان اسفالم،
آرزوی هس مسلاا ب است و اکادیفه و روایفات رسفیاری
درراره فضیلت دفن در اماکن شسیف آورده شده است؛ رف
ویژه عتبات عالیفات کف وادی اسفالم و آرامگفاه رور فان
شیییان است و در اعتقاد شیییان ،رسای تاک آ دا فضفایل
رسیاری وجید دارد ( ویسب 21 :1320 ،و .)22
پففس از تمسففیس ککیمففت صففویی در ایففسان و در پففب
اهداف سیاسب و فسهنگب آنها ،اعتقادات شییب در سفط
جامی

ستسش یاففت .مسفئل فضفیلت و تقفدس تفاک

عتبففات یکففب از اعتقففاداتب رففید کف رففا تمییففد و کاایففت
روکا یان عصس صویی رور رو شفد .رسفیل جیوسیفان رف
قل از عالم مشادتقب مدلسب ،از روکا یان منتوفر عصفس
صویی ،در این زمین آورده اسفت« :چفین قفل رف ارض
مقدس ف تففیب اسففت ،پففس تففیب اسففت ک ف شففیییان
امیسالاؤمنین قل کنند مسد فان تفید را رف ارض مقدسف
اهلریت ک آن دف و کسرالی میال و سایس اماکن شفسیو
راشففد( »...جیوسیففان .)142/3 :1321 ،کاپوففس ،جبففا گسد
اروپایب ک از ودیک شاهد اکتفسام و تدلیفل شفیییان رف
تاک عتبات رید ،مفب ییسفد« :زائفسان ایسا فب قطیفاتب از
تسرت علب را را تید مفبآور فد و در افاز از آن اسفتواده
مبکنند» (کاپوس.)123 :1324 ،
اما قسار سفتن اعتاب مقدس در تاک عمافا ب و کافل
جنازه از سیی کاروانهای ایسا ب رسای تدفین در آن مشفل
و مشکالت متیدد اشب از آن ،از مسائل مبا دوره صویی
رید .چنانک در این دوره ،تالش مضفاعف ایسا یفان شفیی
رسای تدفین مسد ان تید در عتبفات ،کافل امفیات را رف
تدارتب پسسید تبدیل کسده رید ( ویسب 21 :1320 ،و .)22
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جنازهها و استخیانهایب ک کفاروانهفا هافساه رفا مساسفا

ایسا ففب دریافففت مففبکسد ففد (قایففا .)223 :2443 ،رففس ایففن

مففرهبب و تشففسیوات الزم و یففو متناسففک رففا شففسایط و

هوین ها ،هوین کون و دفن امیات را یو رایفد اضفاف کفسد

مشدودیتهای مسریط ر این اماکن مقدس را تفید کافل

ک رین  14تا  24تیمان رفید و مفیاقیب کتفب از ایفن هفا

مبکسد د ،دو پیامد هاساه داشت :از یک سی ،رفا ب ارتبفاط

ریشففتس تییففین مففبشففد (قایففا .)220 :2443 ،رففا وجففید

و پیی د ککیمفت و جامیف شفیی ایفسان رفا اتبفاق شفییب

سخت یسیهای مستک و اتر مالیاتهای سفنگین ،ا تقفال

عماا ب رید و از سیی دیگس ،میجک افوایش درآمد دولفت

اجسففاد رفف سففسدابهففا و یرسففتانهففای تففا یاد ب و

عماا ب از ایفن مسفئل مفبشفد (رکاا یفان.)14 :1311 ،

قبسسفتانهفای ودیفک آسفتا ائاف اطبفار علفیباالسففالم

کار واران عماا ب ر ربا های مختلف ،از جنازهها مالیفات

هاچنان ادام داشت .چنفانکف ایفن رسفا ارتفدا در میفان

مب سفتند .مقدار پیلب ک مممیران عماا ب از رارت قس طینف

پادشاهان و علاا و رور ان دولتب و ککیمتب متفداول رفید

جنازه و اعطای شبادت ام از زائسان مب سفتنفد ،متوفاوت

( .)Yitzhak, 2003: 187 - 188این امفس در ریشفتس امفاکن

رید؛ رسای ممال ،مؤلف کتاب مشکیهالاسافسین ایفن مقفدار

مقفدس شفیییان در ایفسان و عففساق و رف ویففژه در دففف

را  5هوار دینار ریان کسده اسفت (مشفکیهالسفلطان:1322 ،

اشسف ،میجک پیدایش کسفف ای در ایفن تصفی

شفد

 51تا  .)53صسف ظس از پیلب ک از طسیف کافل جنفازه

(آتش 512 :2414 ،تفا  .)523در هنگفام منازعفات ،امکفان

ر عتبات عالیات ،عایفد دولفت عمافا ب مفبشفد ،مسفئل

فسستادن اجساد ر عفساق وجفید داشفت؛ امفا در هنگفام

ربداشت و میضل جلی یسی از شییق ریااریهای مسفسی

ککیمت پاشاها رس عساق ،ییا ر علت منافع اقتصادی این

ظیس ورا ،کساسیت میضیق را چند رسارس مبکفسد .رعایفت

سنت تا کد امکان رسقسار رید .وتنب است در ایفن زمینف ،

شدن ربداشت از سیی کاروانهای زیارتب در کین کال

میان زن و مسد توفاوتب وجفید داشفت و دیگفس آ کف رفا

امیات و یو طیال ب ریدن مسفیس و سمفای هفیا ،میجفک

رشت زمان و ودیک شدن ر اواتس عصس صویی و پس

روا ریااریهای مسفسی مفبشفد ( Burrel, 1988: 18 -

از آن ،رس تیداد کسا ب ک در کسرال دفن مبشفد د ،اففووده

 .)22درآمد اقتصادی دیگسی ک این جنازهها رفسای دولفت

شد و سایس اماکن مقدس یو ،فضیلتب هاا ند دف یافتنفد

عماا ب داشت ،دریافت وجیه متیفدد رفسای کوفن و دففن

( ویسب 23 :1320 ،و .)20

امیات و قیات واف زمفین در عتبفات عالیفات رفید .رفس

از میان شاهان صویی ،ر اکتاال ریشتس ،مشاد تدارنفده

اساس یشت دیلک قایا ،قیات قبسهفا و مبفالغب کف رفسای

در عتبات دفن شده است .هنگفامب کف او در سفال 1443

تدفین از صفاکبان جنفازههفا سفتف مفبشفد ،رفس اسفاس

ق 1510/م ،رید از مدتها تا شینب در دولتخا قفووین

شففبسهای عتبففات و جایگففاه میجففید در آن شففبس تییففین

ر ککا قضای البب ریاار شد و میالد سیدی داشفت و

مبشد .این ردان میناست ک قیات قبسها در دف اشفسف

کیات را ردرود وت ،در آستا امفامواده کسفین قفووین

و کسرال متواوت رید؛ هاان طیر کف میفوان مالیفاتهفا ،رفا

دفن شد؛ سپس از آ دا و رسای دفن در جیار کضست امام

تیج ر دوری و اهایت آن منطق  ،متغیس رید (قایا:2443 ،

کسین(ق) ،ر عتبات عالیفات عفساق رفسده شفد (هفدایت،

 223و  .)220تدفین جنفازههفا در رواق امفام علفب(ق) در

 2213 :1354و .)2210

دف اشسف تا  54هفوار قفسوش طفال رفید (قایفا:2443 ،

از میان شاهان صویی ،شاه تبااسک اول و شفاه عبفاس

 .)222عالوه رس آن ،اهب اوقات کاکاان شبسهای عتبفات

اول جو شاها ب هستند ک روایات و شاییاتب درراره دففن

عالیات از دولت ایسان یفو عیارضفب رفسای تفدفین جنفازۀ

آنهفففا در عتبفففات وجفففید دارد (مفففندا.)152 :1322 ،

رسرسب جایگاه اقتصادی عتبات عالیات در روارط ایسان و عماا ب در دوره صویی 32/

اسکندرریک تسکاان ،میرخ شاه عبفاس اول ،در ایفن رفاره

کسد ،مب ییسد« :ایسا یان رسای تدفین پادشاهان تفید شفبس

مب ییسد« :آن جنازه را در پشت مشبد ریسون کاشفان کف

قففا و کاشففان و مشففبد و اردیبففل را رففس سففایسین تففسجی

مدفن امامواده عالب مقداری است میسفیم رف کبیفک رفن

مبدهند» (شاردن .)121 :1305 ،در اسفامب شفبسهایب کف

میسب ر اما ت راشفتند کف ا شفااهلل رف یکفب از امفاکن

شاردن آورده است امب از دف و کسرال دیده افبشفید.

مشسف و آستانهای متبسکف قفل شفید» (تسکافان:1354 ،

شاردن در ادام مطالک تید مبافوایفد« :شفیییان در میفان

 1423و  .)1421شاه صوب ،یاده و جا شفین شفاه عبفاس

ائا رس امام رضا ریش از ها اکتسام مب رار فد و هایشف

اول ،از دیگس شاهان صویی اسفت کف دررفاره آرامگفاه او

ام او را رس زران دار د و دفن شدن در جیار او را آمفسزش

اتتالف ظسهایب وجید دارد .قل شفده اسفت کف جسفد

مبپندار د .چ عقیده عام این است ک هس کس در جفیار

شاه صوب یو ر دف اشسف رفسده و در آ دفا دففن شفده

میصیم یا یکب از اولیای مرهک دففن رشفید در کاایفت

است .اما مندا یودی ظس دیگسی دررفاره مشفل دففن وی

اوست» (شاردن.)123 ،1305 ،

دارد و میتقد است« :جسد مطبس این شاه در آرامگاه کفسم
منففیره میصففیم مففدفین سدیففد» (مففندا.)21 :1322 ،

نتیجه

رسیاری از رور ان و علاای عصس صفویی یفو در اعتفاب

در آغاز تمسیس دولت صویی ،عساق عسب و ر تبفع آن

مقففدس دفففن شففد د .دو وففس از آنهففا ،رففورگتففسین و

شبسهای زیارتب زیس استیالی دولت صویی قسار سففت و

مشبیرتسین عالاان مرهک تشیع در عصس تید رید فد کف

عساق جو تاک ایسان مشسیب شفد .رفا تیجف رف سفارق

پس از ففیت ا تقفال داده شفد د .یکفب علفب رفن کسفین

تاریخب و پیی دهای ارضب دو سسزمین ،این امس طبییب رف

عبدالیال کسکب ،میسوف ر مشق اا ب و مشق کسکب کف

ظس مبرسید .اما این وضییت مدت چنفدا ب دوام یفاورد؛

از جبلعامل لبنان رید و سپس ر دفف هدفست کفسد .او

زیسا دولت صویی اسفاس سفاتتار ککفیمتب تفید را رفس

در آ دففا ،در مشضففس علاففای رففورگ شففیی ر ف تشصففیل

اساس ساتتار دینب استیار سفاتت رفید و رفس شفمن دینفب

پسداتت و در تسویج مرهک تشفیع کیشفش رسفیار کفسد.

تید رسفیار تمکیفد مفبکفسد و ربفسهرفسداری از عتبفات در

مشق کسکب مدتب ر ایسان آمد و در اواتس عاس ر دفف

راستای این هدف قسار داشت .اما هاین سیاسفت مفرهبب

راز شفففت و پفففس از ففففیت ،در دفففف دففففن شفففد

یکب از مباتسین عللب رید ک آنها را در رسارفس امپساتفیری

(کسففینب القاففب 202 :1351 ،و  .) 202عففالا دیگففس

عماا ب قسار داد .رنارساین را تیج ر آ چ در این پفژوهش،

مشادراقس استسآرادی ،میفسوف رف میسدامفاد ،عفالا و

درراره قش اقتصادی عتبات در روارط ایسان و عمافا ب در

فیلسیف رورگ عصس صویی ریده ک ود شاه عبفاس

دوره صویی رسرسب شد ،مبتیان چنین رسداشت کسد:

اول رسففیار مشتففسم رففید .او در دوره پادشففاهب شففاه

ود هس دو دولفت صفویی و عمافا ب ،جنبف سیاسفب و

صوب ،مارین کسرال و دف فیت کسد و ر دستیر شاه

اقتصادی تسلط رس شبسهای زیفارتب عفساق رفس جنبف هفای

صوب ،جنازه اش را ر دف اشسف ا تقال داد د و در

اعتقادی آن رستفسی داشفت .سفالطین رفورگ و رف مفاهس

آن عتب ع الی دفن کسد د (غواری.)31 :1303 ،

متدین صویی ،هاچین شفاه اسفااعیل اول و تبااسفک و

پس از فیت شاه عباس اول و تسلط اهل سنت رس عساق

شاه عباس اول ،دارای اعتقادات و تاایالت دینفب رید فد و

عسب ،از ا تقال اجساد ر عتبات رف شفی وسفییب کاسفت

را رسایت یافتن مفرهک تشفیع از سفیی آنهفا ،ایفن امفس

شد .شاردن ک در زمان شاه سلیاان صویی از ایسان دیفدن

طبییب مب اید؛ اما منافع سیاسب و اقتصفادی آنهفا رسفیار
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درتیر تیج است .شاهان شییب صویی و رف ویفژه شفاه

رخشیدن ر رازار فسوش کاالهای کشاورزی و تویینفب

عباس اول ،ریش از آ ک یفک شفییب متیصفک و افساطفب

تید در عتبات و هاچنفین ففسوش مبفس و تسفبی از

راشند ،سیاستاداری رورگ رید د و هیچگاه کاضس بید فد

تاک کسرال و دفن امیات در شبسهای زیفارتب ،منفافع

ک اهداف سیاسب و ظامب و یو منافع ملفب و میبنفب

سسشاری ر دست آور د.

کشیر را فدای مرهک کنند .شاه عباس اول در هنگفام
ر قدرت رسیدن و داشتن میضع ضفیف ،ف تنبفا از

پینوشت

سساسس عساق عسب ک کتب از شاال غسب ایفسان یفو

 .1در این دوره شبسهای مقدس کسرال ،دفف ،کفاماین و

چشا پیشفید و رفسای سفس و سفامان دادن رف اقتصفاد

سامساء رخشب از ایالت رغفداد رف شفاار مفبآمد فد و هفس

ارسامان کشیر ،رسای زائسان عتبات و کتب تا تفدا

دولتب ک رس ایالت رغداد ککیمت مبکسد ،شفبسهای ففیق

شسایط و مشدودیت هایب وضع کسد تفا زمفا ب کف در

یففو جوئففب از قلاففسو ککففیمتب وی مشسففیب مففبشففد.

پیشبسد سیاست اقتصادی تییش میف شفد .سفسزمین

رنارساین کاکاان ایسان و عماا ب رغداد را کلید دسفتیارب رف

عساق و ر تصی

عتبات عالیات ،در طب ککیمفت

عتبات عالیات مبدا ستند( ریاکب 34 :1323 ،تا .)34

صففویی و پففس از آن ،تیاسففت و اتیاسففت از ظففس

 .2ترکس یا رس عبیر ک پیش طفسح رر امف هفای مفدرن

اقتصادی ر طیر کامل ر دولت ایسان وارست شفد کف

رید.

مبا تسین علت آن وجید شبسهای زیفارتب در جنفیب
عساق و رغداد رفید .امفاکن مقفدس عفساق منبفع مبفا

کتابنامه

اقتصادی و کسک و درآمد رسای تدار ،کسفب و مفسدم

الف .کتاب های فارسی و عربی

عساق رید .این امس تنبا را کضیر سفاال هفواران زائفس

 .ارنالقیلیی القاب ،اربالقاسا جیوفس رفن مشافد رفن جیوفس،

ایسا ب امکان پریس رفید کف در واقفع ،فیعب صفادرات

( ،)1330کامل الویفارات ،تسجاف سفیدمشادجیاد عهنفب،

امسئب مشسفیب مفب شفد .هاچنفین ،تیفداد درتفیر

تبسان :پیام ک .1330 .

تففیجبب از شففیییان عففساق رففا سففات متففیلب ،تففادم،
چساغچب راشفب ،کوشفدار و غیفسه در عتبفات عالیفات
تدمت کسده و کقفیق و میاجفک تفید را از طسیف
میقیفات دولت صویی دریاففت مفب کسد فد .در کنفار
شففیییان عففساق و شففبسهای مففرهبب آن کفف از ظففس
اقتصادی و مایشتا تید ،رف طفیر کامفل رف دولفت
صویی وارست شده رید فد ،ککیمفت هفای عمافا ب و
صویی یو از طسی تسفلط رفس عتبفات عالیفات منفافع
اقتصادی چشاگیسی ر دست مب آورد د .چنانک ایفن
ککیمت ها مب تیا ستند از عبیر تدار غسب و شفسق و
هاچنین کسکت زوار ر عتبات کف

اسکفب تفیرب

دریافت کنند؛ از سیی دیگفس ،مفب تیا سفتند رفا رو ف

 .اکادی ،وهفت ،)1314( ،در رفاب اوقفاف صفویی ،تبفسان:
کتارخا میزه و مسکو اسناد مدلس شیاری اسالمب.
 .اعتاادالسلطن  ،)1320( ،مسآۀالبلدان ،ر کیشفش عبدالشسفین
یایب و میسهاشا مشدث ،تبسان :دا شگاه تبسان.
 .رففسن ،رهففس ،)1352( ،ظففام ایففاالت دوره صففویی  ،تسجافف
کیکاووس جبا داری ،تبسان :کتاب.
 .ریا ب ،تا بارفا ،)1353( ،تفاریگ ظفامب ایفسان دوره صفویی ،
تبسان :ارتشتاران.
 .تسکاففان ،اسففکندرریک ،)1354( ،تففاریگ عففالاآرای عباسففب،
تصشی ایس افشار ، 3 ،تبسان :لشن.
 ،)1321( ،------------- .تفففاریگ عفففالاآرای عباسفففب،
تصشی مشاداسااعیل رضیا ب ،تبسان :د یای کتاب.
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 .جیوسیان ،رسیل ،) 1323( ،میفساث اسفالمب ایفسان،3 ،
قا :کتارخا آیت اهلل مسعشب دوب.
 ،) 1321( ،----------- .صففویی در عسصفف دیففن و
فسهنص و سیاست ،قا :پژوهشکده کیزه و دا شگاه.

اسداهلل تیکلب و مشادرضا مصفباکب ،مشفبد :آسفتان
مقدس رضیی.
لباف ،زهیس ،) 1350( ،عساق و روارط آن را ایفسان ،تبفسان:
علاب.

 .الشسینب القاب ،اکاد رن شسف الدین الشسفین،)1351( ،

 .متب ،رودلف ،) 1332( ،اقتصاد و سیاست تارجب ایفسان

تالص ف التففیاریگ ،تصففشی اکسففان اشففساقب ،تبففسان:

عصس صویی ،ت سجاف کسفن ز دیف  ،قفا :پژوهشفگاه

دا شگاه تبسان.

کیزه و دا شگاه.

 .دوری ،عبدالیویو ،) 1325( ،رغداد چند مقال در تفاریگ و
جغسافیای تاریخب ،تسجا اسااعیل دولتشاهب ،تبسان:
آزاد.
 .ریاکب ،مشادامین ،)1323( ،سوارتنام های ایسان ،تبسان:
تیس.
 .سییری ،راجفس ،) 1320( ،ایفسان عصفس صفویی ،تسجاف
کامبیو عویویان ،تبسان :مسکو.
 .شاملی ،ولبقلبتان ،)1321( ،قصص الخاقفا ب ،تصفشی
و پاورقب سیدکسن سفادات اصفسی ،تبفسان :وزارت
فسهنص و ارشاد اسالمب.
 .شاو ،استنویرد جب ،) 1324( ،امپساتیری عماا ب و تسکی
جدید ،تسجا مشاید رمضان زاده ،مشبد :آستان قدس
رضیی.
 .الیواوی ،عباس ،) 1131( ،تاریگ الیفساق رفین اکتاللفین،
 ، 2رغداد :مطبی الوضیش االهلی .
 .غواری قووینب ،قاضب اکاد ،)1303( ،تفاریگ جبفانآرا،
تبسان :کافظ.
 .فلسوب ،صساهلل ،) 1353( ،تفاریگ ز فد ا ب شفاه عبفاس
اول ،تبسان :دا شگاه تبسان.

 .مشکیه السلطان ،علب اکبفس ،)1322( ،مشفکیه الاسفافسین،
تبسان :میساث اسالمب ایسان.
 .مففندا ،مالجففالل ،) 1322( ،تففاریگ عباسففب یففا روز امف
مالجالل ،ر کیشش سیف اهلل وکید یا ،تبسان :وکید.
 .صسآرادی ،مشادطاهس ،)1323( ،تفرکسه صفسآرادی ،رف
کیشش مشسن اجب صسآرادی ،تبسان :اساطیس.
 .ویسب ،فبدعبداهلل ،) 1320( ،بضت شفیییان در ا قفالب
اسالمب عساق ،تسجا کاما چایچیان ،تبسان :امیسکبیس.
 .یایب ،عبدالشسین ،) 1323( ،اسناد و مکاتبفات ایفسان از
سال  1135 -1145هاساه را یادداشفت هفای توصفیلب،
تبسان  :مطالیات و تشقیقات فسهنگب.
وال اصوبا ب ،مشادییسف ،) 1322( ،تلدرسین ،تصفشی
میسهاشا مشدث ،تبسان :ادرب و تاریخب میقیفات.
 .وردی ،علب ،)1321( ،لاشات االجتااق من تاریگ الیساق،
رغداد :مطبی االرشاد.
 .ورسب ،مشقف  ،) 1325( ،دفف اشفسف در ادوار زمفان،
مشبد :مشک.
 .هدایت ،رضاقلب تفان ،)1334( ،روضف الصفوا ،تصفشی
جاشید کیان فس ،تبسان :اساطیس.

 .قایففا ،دیلففک ،) 2443( ،کففسرالء فففب االرشففیف الیماففا ب

 .هدایتب ،علب اصغس ،) 1302( ،اقتصاد جاییت؛ تشقی در

( ،)1322 -1304تسجاف عففن التوکیف و کففازم سففیید

اففوایش جاییففت و تیسفی اقتصففادی ایفسان ،تبففسان،

منتصففس و مصففطوب زهففسان ،ریففسوت :الففدار الیسریفف

دا شگاه تبسان.

للایسیعات.
 .ال گسیففک ،اسففتیین هاولففب ،) 1323( ،تففاریگ سیاسففب و
اجتاففاعب و اقتصففادی عففساق  ،1144 -1154تسجافف

 .ییسف جافالب ،مشافدکسیا ،)1335( ،تفاریگ تشفیالت
ایسان عصفس صفویی؛ از شفیگ صفوب تفا شفاه عبفاس،
اصوبان :دا شگاه آزاد اسالمب واکد دفآراد.
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( ،----------------------- .ربففار« ،)1311مسففئل

ب .سفرنامه
 .تاور یف  ،نان راتیسففت ،)1322( ،سففوس ام  ،تسجاف ارففیتساب

اتباق ایسا ب در عتبات عالیات رید از میاهفده ارزروم دوم و
رازتاب آن در مناسبات ایسان و عمافا ب» ،مطالیفات تفاریگ

یری ،چ ،2اصوبان :تمیید.
 .دالوال  ،پیتسو ،)1303( ،سوس ام  ،تسجاف شفیاقالفدین شفوا،

فسهنگب ،س ،3ش،11

 33تا .52

 .قائدان ،اصغس و دیگفسان( ،تارسفتان« ،)1312جایگفاه کفج در

 ،1تبسان :کتاب.
 .سا سین ،)1320( ،سفوس ام  ،تسجاف تقفب توضفلب ،تبفسان:

مناسففبات اقتصففادی ایففسان و عماففا ب در عصففس قاجففار»،
مطالیات تاریگ اسالم ،س ،5ش،12

ارنسینا.
 .شاردن ،نان ،)1305( ،سوس ام  ،تسجا مشاد عباسب ،تبفسان:

 .کاماب ،مسیا « ،)1331( ،دفف در عصفس شفاه عبفاس اول»،
ام تاریگ پژوهان ،س ،2ش،21

امیسکبیس.
 .شففسلب ،آ تففی ب ،)1322( ،سففوس ام رففسادران شففسلب ،تسجاف

 113تا .102
 21تا .32

 .لیتیاک ،میفس« ،)1330( ،رسرسفب جاییفت شفناتتب علافای
دف و کفسرال در تفالل سفالهفای  1232 -1245ه.ق»،

آوا س ،تبسان :گاه.
 .فخسالالففک ،اریالشسففنتففان ،)1322( ،سففوس ام  ،تصففشی
مشادرضا عباسب ،تبسان :سازمان ملب اسناد ایسان.

فصففلنام شففیی شناسففب ،تسجا ف صففساهلل صففالشب ،س،3
ش،14

 132تا .135

 .کاپوففس ،ا گلبففست ،)1324( ،سففوس ام  ،تسجافف کیکففاووس
د .کتاب های التین و استانبولی

جبا داری ،تبسان :تیارزمب.
 .اصسالدین شاه ،)1322( ،شفبسیار جفادههفا ،تبفسان :سفازمان
اسناد ملب ایسان.
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