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خراسررا از  ، ،همرریاره مرریرد تیجرره برریده اسررت .در دشرۀ راجررار راه

کارشا رش خراسا  ،که با عنیا «راه عتبات عالیات» مطرح میشید ،نقرش
مهمرری در تیسررعه ش رشنررت تجررارت ،ر ر شر ش شرشد کاالهررا خررارجی،

تعامالت دشلتها عثمانی ش راجار ،عبریر زشاار ش ممرل جنرازههرا داشرته

است .میارد یادش ه بر ضرشرت تیجه به میضیع داللت دارد ش با تیجه به

اینکه اهمیت راه عتبات عالیات ش نقش  ،در شکیفایی شهر کرمانشاه در

دشره راجار تاکنی بررسی نش ه ،انجام پژشهشی مستقل در این زمینه الزم

ش ضرشر است .بنابراین پرژشهش ماضرر مریکیشر اهمیرت راه عتبرات

عالیات در شکیفایی ش رشنت شرهر کرمانشراه در دشرۀ راجرار را بررسری ش

مناسبات سیاسی دشلتها راجار ش عثمانی را در زمینه برخیرد با زائرا ش

ممل جنازهها تحلیل کن  .نترای پرژشهش نشرا مریدهر کره راه عتبرات
عالیررات بررا کررارکرد ون ر من یره اعررم از تجررار ررررادرات ش شاردات

کاال) ،مذهبی رزشاار عتبات عالیات ش ممل اجساد) ش ارتباطی رکارشا رش)

نقش مهمی در تیسعه ش شرکیفایی شرهر کرمانشراه در دشرۀ راجرار داشرته

است؛ ونا که برازار تیسرعهیافتره در مسریر مرکرت کرارشا هرا عتبرات
عالیات عامل مهم رشنت شرهر در ایرن دشره بریده اسرت .بره علرت اهمیرت
یادش ه ،شراهاادگا راجرار ح مراکم کرمانشراه پرس از تعامرل برا دشلرت

عثمانی تمهی ات الزم را جهت امنیت زشار ش تجارح عازم عتبات عالیرات ش

بغ اد فراهم مینمیدن .

کلیدواژگان :کرمانشراه ،دشره راجرار ،راه عتبرات عالیرات ،زشار ،ممرل
اجساد.

مقدمه

راهها یکری از زیرسراختهرا الزم بررا پیشررفت هرر منطقره بریده ش در رشر  ،نقرش

عم ها ایفا میکن  .در طیل تاریخ ،شهرها برار

معمریال در مسریر راههرا ارتبراطی

مهم بنا ش هان ش یکی از عیامل مهم شکیفایی  ،ها بیدهان  .عالشه بر  ، ،سراختار فارایی
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شهر ش مکا گاینی جمعیت ش فعالیت در  ،تحت تأثیر عیامل مختلف ارتصراد  ،سیاسری،
مذهبی ،اجتماعی ،ارتباطی ش طبیعی ررار دارد .شهر کرمانشاه در زما مکیمرت محمر علی
میرزا دشلتشاه ش فرزن ش عمادال شله به اشج شکیفایی خید پس از اسالم میرس ؛ شجرید
راه تجار  -ارتباطی عتبات عالیات که کرمانشاه ،خررین نقطرۀ  ،در داخرل ایررا اسرت،
باعث رشنت شهر طی دشرا مکیمت این دش شراهاادۀ راجرار مریگرردد .از سری دیگرر
تیجه ایرا به عمرا ش ،بادانی مق سترین زیارتگاهها شیعه بیش از ،نکه گامی در جهت
افاایش نفیذ سیاسی در سرزمین عثمانی بریده باشر  ،مصررا داخلری داشرته ش مرکتری در
جهت مشرشعیت سیاسی دشدما راجار ش کسب رضرایت مرردم شریعهی ایررا از مکیمرت
رلم اد میش  .به مرشر زما ثابت ش که این رابطه از پای ارترین فعالیرتهرا ارتصراد -
مذهبی نیامی مرز ایرا ش عثمانی بیده اسرت؛ امرا رفترار سرخت ش ،زاردهنر ۀ مرأمیرا
عثمانی در مرزها نسربت بره زائررا ش بهانرهگیرر متعر د سررا دشلرت عثمرانی در ممرل
جنازهها ،مناسبات سیاسی دش کشیر ایررا ش عثمرانی را بره مرملره نرااع ش بحررا رسران .
شجید والشها یادش ه ش نقش راه عتبات عالیات در رشنت شهر کرمانشاه ش تیسعه عتبرات
عالیات در دشره راجار لاشم پژشهش منسجمی را در این زمینه ضررشر مرینمایر  .بنرابراین
تحقیت ماضر از نخستین تالشهایی است که با ه ا شناسایی اهمیرت راه ارتبراطی عتبرات
عالیات در جهت رش ش شکیفایی شهر کرمانشراه ش تبیرین نقرش  ،در ایرن دشره رریرت
میگیرد .با تیجه ه ا فیق ،سؤاالت زیر مطرح میشین 1 :رر اهمیرت راه ارتبراطی عتبرات
عالیررات در دشرۀ راجررار در رشنررت ش شررکیفایی شررهر کرمانشرراه ش تعامررل بررا دشلررت عثمررانی
ویست؟ 2ر وه عیاملی باعث تیجه شاهاادگا راجار ماکم کرمانشاه به ایرن مسریر شر ه
است؟ بر این اساس فرضیاتی رابل طرحان 1 :ر به ن ر مریرسر راه عتبرات عالیرات در دشرۀ
راجار با کارکردی ون گانۀ ارتباطی ،تجار ش مذهبی باعث رشنت ش شکیفایی شهر کرمانشراه
ش ه است2 .ر امتماال عیاملی از ربیل مناسبات راجرار ش عثمرانی در تیسرعه عتبرات عالیرات،
در،م زایی ش ثرشت مارل از گمرک ،رفت ش ،م زشار ،شکیفایی ش رشنت برازار ش رربغۀ
مذهبی شاهاادگا راجار  ،باعث ایجراد امنیرت ش مفرو رشنرت راه عتبرات عالیرات در ایرن
دشره ش ه است.
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روش تحقیق

رشش به کار رفته در پژشهش ماضر ،تاریخی -تحلیلی است .به ایرن من ریر از منرابد دسرتی
اشل تاریخی دشرۀ راجار اعم از گاارش سیاما  ،سفرنامهنییسا ش یا نگاشتهها میرخرا ش

نیا پژشهشها مرتبط ریرت گرفته در این زمینه در کنار اطالعات میر انی باسرتا شناسری
برا دستیابی به تحلیلها مناسب ش نتای مطلیب استفاده ش ه است.
پیشینه پژوهش

اگروه در خالل گاارش سیاما ش میرخا به راه ارتباطی عتبات عالیرات در دشرۀ راجرار ش
یا اهمیت شاهراه خراسا در ررش پس از اسالم که از کرمانشاه عبیر مریکررد بره رریرت
پراکن ه اشاراتی ش ه ،امرا تراکنی پرژشهش منسرجمی دربراره اهمیرت راه ارتبراطی عتبرات

عالیات ش نقش  ،در رشنت ش شکیفایی شهر کرمانشاه ش مناسبات ایرا ش عثمانی در عتبرات
عالیات ریرت نگرفته است .از جمله این ،ثار میتیا به اطالعات پراکنر ها در گراارش
سرریامانی از ربیررل اشو اشبررن ر )1362در سررفرنامه «ایرررا امرررشز 1906-1907م .ایرررا ش
بینالنهرین» ،مسیی اشلیییه ر ،)1371هنرر باینر ر ر ،)1370هیگری گرشتره ر )1369ش ادشارد
یاکیب پیالک ر )1368در سفرنامههایشا ، ،براهام جکسن ر )1352در «ایرا در گذشرته»،
مسرریی وریکررف ر )1379در «سرریامتنامه مسرریی وریکررف» ،وشلررین دشرششرریار ر )1378در
«خرراطرات سررفر ایرررا » ،لرریرا دشسرسرری ر )1362در «ایرررا در 1839-1840م ،».واک
دشمرگا ر )1339در «جغرافیا غرب ایرا » ،مادام دییالفیا ر )1385در «سفرنامه ،خاطرات
کاششها باستا شناسری شریش» اشراره کررد .ایرن سرفرنامهنییسرا ش میرخرا در خرالل
گرراارش خررید از غرررب ایرررا  ،برره شرررایط مناسررب راه عتبررات عالیررات ش عبرریر زشار از ،
پرداخته ش نقش ارتصاد مهم  ،را در تیسعه ش رشنت شرهر کرمانشراه در دشره راجرار بیرا
کردهان  .ناررال ینشاه راجار ر )1355در سفرنامه خید با عنیا «سفر به کرربال ش نجرف» ش
میرخررانی همنرری امم ر علی سرر(هر ر )1374در «خرراطرات سیاسرری مرریر ال شلررۀ سرر(هر»،
محم علی خا س ی السلطنه ر )1362در «سفرنامه س ی السلطنه رالت ریت فی سیرالطریت)» ش
میرزا محمید خا امتشامالسلطنه ر )1369در «خاطرات امتشامالسلطنه» نیا به پییایی ش رشنت
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شهر کرمانشاه در دشره راجار به علرت شجرید جراده عتبرات عالیرات ،ممرل اجسراد ش برازار
تیسعهیافتۀ شهر به جهت رادرات ش شاردات کاالها تجار اشارات پراکن ها داشتهانر .
از سییی تعامل دشلرتهرا راجرار ش عثمرانی در خصریل ورالشهرا عتبرات عالیرات در
م ارک دستی اشلی همنی گاارشها میجید در مرکا اسناد ش تاریخ دی(لماسری شزارت
امیر خارجه ش یا پژشهشهایی تیسط اسرتیی همالری النکریر

ر )1376برا عنریا «تراریخ

سیاسرری ش اجتمرراعی ش ارتصرراد عررراق 1900-1950م ».ش ،تررش ررربر ر )2010بررا عنرریا
«نعشکشی به عتبات :ررابت ایرا ش عثمانی در عراق س ه  19میالد » ذکر ش ه است .این
منابد ،عمیما به ریرت پراکن ه ،به ذکر شرایط راه عتبات عالیرات ،ممرل جنرازههرا ،رشنرت
گمرک کرمانشاه ش تعامالت دشلتها عثمانی ش راجار پرداختهان ؛ اما ترأثیر ایرن مناسربات
بر رشنت شهر کرمانشاه ش عتبات عالیات ش تیسعۀ تعامرل یرا ورالش شریعیا ایررا برا دشلرت
عثمانی تحلیل نش ه است.
اهمیت راههای ارتباطی در ساختار نظام شهری کرمانشاه در دورۀ قاجار

از ،نجایی که دسترسی به افراد ،مراکا اشتغال ،برازار ،مسرج ش دیگرر فاراها شرهر در
شهرها دشره اسالمی از طریت شربکههرا ارتبراطی میسرر اسرت ،راه یکری از مهرمتررین ش
بنیاد ترین محیرها ارتباطی تلقی میگردد که دسترسیها فیایکی ش جریا ها اررلی
را تأمین میکن  .شسعت ش ان ازۀ شهر کامال با شرایط راهها ش دسترسریهرا  ،در ارتبرا
است؛ از یک سی ان ازۀ شهر از شاخصها مهرم در شرناخت فررمهرا شرهر اسرت ش از
سی دیگر هروه تیا بالقیه ش بالفعل شرایط ش امکانات دسترسی در شهر فرراهم باشر  ،در
ریرت همراهبید عیامل مؤثر اجتماعی ،سیاسی ،ارتصاد ش مذهبی ،امکرانی مثبرت بررا
شسعتیافتن  ،به شجید مری،یر ربیالحسرنی .)92 :1382 ،مسرین سرلطا زاده بره الگرییی
اشاره دارد که در بیشتر شهرها دشرۀ راجار ایرا از جمله کرمانشاه مشاه ه ش ه اسرت :در
کنار جادۀ ارلیح منتهی به شهر ش میالی درشازه یا م خل  ، ،گیرستا شرهر رررار داشرت،
بع از  ،در داخل شهر ش در امت اد راه مابیر بازار ش می ا ها شهر به وشرم مریخیرنر ،
،نگاه راستهها ش کی ها ارلی از  ،منشرعب ش بره محلرههرا ش فاراها مسرکینی منتهری
میشید رسلطا زاده.)30 :1385 ،
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نقشه .1شهر کرمانشاه در دشرۀ راجار رجادۀ عتبات عالیات که با خط مشکی ترسریم شر ه برا عبریر از کنرار
بازار ش مرکا شهر ،درشازۀ پل سی جمعه در شرق را به درشازۀ وغاسر در غرب متصرل مریکنر ) ربرشمنر
سرخابی 180 :1388 ،بههمراه تغییرات نگارن گا )

با تیجه به مطالب فیق ،ررارگرفتن بازار در مرکا هن سی شهر کرمانشاه در دشرۀ راجرار
میجب ش ه تا راهها با انشعاب ش نیا مرکت به سرمت  ،بره مرالتی شرعاعیشرکل تیسرعه
یابن  .از اینرش نقشۀ تقسیمبن

محالت ،بیانگر نیعی سازمان هی مرکاگرا ،نهرا برا میرل

به بازار ش مرکا است .در این ن ام ،مسیرها ارتباطیح ارلی با عبیر از درشازهها بارش یرا در
داخل خید بارش ،نقا با اهمیت از جمله مراکا محالت را به یک یگر متصل میکننر  .ایرن
راهها جاء معابر ارلی محالت هسرتن ش در راسرتا  ،هرا کراربر هرا عمریمی از جملره
مساج ی محلها  ،ممامها ،گیرسرتا هرا ،کارشانسرراها ش فاراها خررد تجرار ردکراکین)
بهشجید می،ی  .نکتۀ جالب تیجه  ،است که ن ام این دسته از راهها به شر ت تحرت ترأثیر
میرعیت مجمیعۀ بازار ش نیا فررم برارش رررار دارد؛ وررا کره بره دلیرل انطبراق مکرا هسرتۀ
مرکا شهر بر مرکا هن سی  ، ،انشعاب شبکه راهها را از  ،میجرب شر ه ش بره عبرارتی
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مجمیعۀ بازار ش مسج جامد میجب رطبی ش

ن رام سراختار شرهر شر ه اسرت .در ایرن

راستا راه ارلی عتبات عالیات در دشره راجار از درشازههرا اررلی شرهر ،غراز ش بره بخرش
مرکا شهر منتهی می ش  .بر سرح این راه ،کارشانسراها ش غرفهها زیاد سراخته شر هانر .
شجید درشازه ش برج ش بارش به دشر شهر در ایرن دشره باعرث مریشر مرالالتجرارها کره از
طریت راه ارلی به میمهها رشبهرش شهر ،شرده میش بهخیبی ن ارت ش تعیرین تعرفره
شید ش تعرفهها براساس ان ازه ش نریع کراال تعیرین گردنر ردگرنری )121 :1375 ،رنقشره.)1
ام اث مصار ش خن ق پیرامی شهرها بررا محصریر کررد شرهر رریرت مریگرفرت ترا
راهها شرشد ش دسترسی به شهر مح شد ش منحصر به درشازهها شید ش ارتبرا برین فاراها
درشنی با بیرش یا خارج  ،تحت کنترل ش ن ارت در،ی  .بنابراین شجره ارتبراطی درشازههرا
مهمترین نقش ش کارکرد ،نها به شمار می،ی  .البته به من یر سهیلت ارتبا ش دسترسری بره
شهر در میارد عاد  ،درشازهها را در امتر اد راههرا ش جرادههرا مهرم ارتبراطی ش متصرل بره
مصار شهر میساختن  ،لذا یکری از منرابد مهرم در،مر  ،مالیراتهرا ش عیارضری برید کره از
کاالها شارداتی یا رادراتی دریافت میش  .عریارض یادشر ه کره بره عریارض گمرکری
میسیم بید ،در کنار درشازهها از بازرگانا ش ررامبا کاالهرا تجرار دریافرت مریشر ؛
زیرا درشازهها تنها گذرگاههایی بیدن که کاال از ،نها شارد یا خارج میش ش مناسربتررین
محل کنترل ش دریافت مالیات ش عیارض گمرکی بیدن .
جایگاه عتبات عالیات در مناسبات سیاسی ایران و عثمانی در دوره قاجار

مسئله عتبات عالیات در دشره راجار یکی از محیرهرا مهرمح رشابرط ایررا ش عثمرانی برید.
عتبات عالیات در رلمرش دشلت عثمانی شارد بید ش از جنبهها مختلف برا دشلرت ایررا ش
ایرانیا اهمیت داشت .ایرانیا بسیار ازجمله علما برجسته ش تجرار ایرانری در شرهرهرا
مق س نجف ش کربال مقیم ،ش همیاره کارشا هایی از زشار ش تجار به این شهرها در رفرت ش
،م بیدن ؛ به گینها که به شهرها فریق رنر

ش وهررها ایرانری داده بیدنر  .سیاسرت

،زار ش اذیت ایرانیا در عراق ش تعررض بره جرا ش مرال ،نهرا ش ایجراد فارایی نراامن ،کره
همیاره از نامیه مأمیرا ش عمال دشلت عثمانی به شجید می،م  ،نگرانیهایی بررا دشلرت
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راجار ایجاد میکرد .با ایرن همره دشلرت ایررا ضرمن اعمرال فشرار دی(لماتیرک برر دشلرت
عثمرانی ،برا شجرید درگیرر برا رشسهرا ،ارر اماتی بررا محاف رت از شرهرها عتبرات ش
کارشا ها زیارتی ش تجار ش ترمیم شضد دفاعی این شهرها ریرت داد.
شجید اماکن متبرکه شیعی در نجف ش کربال ،رفت ش ،م کارشا ها زیرارتی ایرانیرا
به عتبات عالیات ،ارامت برخی از ایرانیا در این شرهرها ،ماریر علمرا ش مراجرد تقلیر در
نجف اشرا ش دیگر شهرها مق س عراق ،ارسال میریفات ش نذشرات ش ممل جنازهها از
مسائل عم ۀ والشبرانگیا میا دش کشیر ایرا ش عثمانی محسیب میش  .اختالفات مابیر
گاه به زشر شمشیر ش اسلحه ش گاهی از طریت مذاکره ش عق پیما هرا ش رراردادهرایی میرا
دش دشلت مل ش فصل میش  .دشلت عثمانی در برخیرد با میضیع عتبات عالیات ش مسرائل
مرتبط با  ،با دشیار مذهبی ش سیاسی میاجره برید :از سرییی شریخاالسرالمهرا ش علمرا
عثمانی مخالف شییع ش تبلیغ مذهب شیعه در رلمرش عثمانی بیدن ش از سی دیگرر دشلرت
عثمانی مالم ات خال سیاسی خرید را در میاجهره برا ایرن پ یر ه داشرت .در کنرار ایرن
دشیار ها بای به یک نکته ارتصاد نیا اشاره کرد ش  ،در،م فراشانری برید کره دشلرت
عثمرانی از رفرت ش ،مر زشاار ش تجارار ایرانری ش سرکینت بسریار از ایرانیرا دشلتمنر در
شهرها عتبات به دسرت مری،شرد .ابیطالرب اررفهانی ر )401-402 :1363از ایرن در،مر
رابل تیجه ش در عین مال از بیتیجهی به رفاه مال زشار ش سختگیر ها ش ،زارها فرراشا
عثمانیها سخن میگیی  .به نیشته اش ،اهمیت ایرن در،مر ها ش البتره تررس از دشلرت ایررا
،نا را مجبیر به تحمل شیعیا ش اغماض میکرد .به ایرن ترتیرب مسرئله عتبرات عالیرات از
هما سالها نخست مکیمت فتحعلیشاه بره یکری از محیرهرا مهرم سیاسرت خرارجی
ایرا در مناسبات با دشلت عثمانی تب یل ش .
زشار ش تجار ایرانی ش ایرانیا ح ساکنح شهرها عتبات عالیات همیاره در معرض غرارت،
خصیمت ش اخذ باج ش شجیهات بیراع ۀ مأمیرا دشلت عثمانی رررار مریگرفتنر  .مسرائل
مرز ش شجید ایالت ش عشایر -که شضد تابعیت ،نا نسبت به ایرا یا عثمرانی همریاره در
نیسا بید ش گاهی به کارشا ها زشار ایرانی ر )Nasiri,1991: 185تعرض مریکردنر  -ش
نیا اختالا پییستۀ پاشایا شهرح زشر ش بغ اد ،دشلت ایرا را مجبریر بره دخالرت در رلمررش
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شرری عثمانی میکرد که بعاا این دخالتها به ممله ن امی به بغر اد ،شرهرح زشر ش نریامی
شرری عثمانی منجر میش  ،ونا که محم علی میرزا دشلتشراه مراکم کرمانشراه ترا ،سرتانه
تصرا بغ اد پیش رفت .همین ار ام اعتراض دشلت عثمانی را برانگیخرت ش از سری ایرن
دشلت در سال 1228هر..ق .جاللال ین افن

برا مذاکره با دشلت ایرا درباره مکمرانی

بابا ش شهرح زشر ش اعتراض به لشکرکشی محم علی میرزا به بغ اد به ایرا ،مر  .در مقابرل
اعتراض دشلت عثمانی ،دشلت ایرا نیا مسئله غارتها ش سررتها اعراب ش اتباع عثمانی
از زشار ش بازرگانا ایرانی را پیش کشری رخراشر  368 :1380 ،ش  .)357برا شرفاعت شریخ
میسی نجفی ،محم علی میرزا از بغ اد عقبنشینی کرد ش دش دشلت بره مرذاکره ش گفتگری
نشستن که این گفتگیها به ررل ارزرشم اشل انجامیر  .بنرابراین مریتریا ممرالت ن رامی
ایرا به شرق رلمرش عثمانی ش عراق عرب را نیعی اعمال فشار برا ارالح رفترار عمارال ش
مأمیرا دشلت عثمانی با ایرانیا ش زشار عتبات دانست .یکی از مسائلی که دشلت ایررا در
عه نامۀ رل ارزرشم اشل ر1238هر.ق) بر رش  ،تأکی داشرت ،شضرعیت زائررا ایرانری
عتبات بید .در ماده دشم مقرر گردی که مقیق زشار ایرانی ش مجاج رعایت گرردد ش مرت
تیرف از ،نا گرفته نشید ش امترام شاهاادگا ش بارگا دشلت ایرا در زیارت عتبرات ش
رفرت ش ،مر بره مکره ش م ینره مراعرات شرید ردنبلری158-494 :1383 ،؛ اعتمادالسرلطنه،
1307ق1565-1559 :؛ پارسادشست .)213-217 :1364 ،عالشه بر عه نامه فریق ،برا انعقراد
عه نامه ارزرشم دشم ش به دلیل ،رامش نسبی که در رشابط ایرا ش عثمانی ایجاد شر  ،رفرت
ش ،م زائرا ایرانی به عتبرات عالیرات رشنرت بیشرتر گرفرت .عه نامره ارزرشم دشم در 16
جماد الثانی 1263هر.ق منعق گردی ش براساس فصرل هفرتم ایرن رررارداد بنرا شر دشلرت
عثمانی «امتیازات الزم را درباره زشار ایرا معمیل دارد تا از هر نیع تعر

مصری بریده ش

بتیانن در کمال امنیت محرال مبارکره را زیرارت کننر  .همننرین بررا اسرتحکام ش تأکیر
رشابط دشستی ش اتحاد که الزمه دشلتین اسالم ش تبعه طرفین اسرت ،دشلرت عثمرانی تعهر
میکرد که مناسبترین شسایل را به کار برد ترا زشار ایرانری در ممالرک عثمرانی از جمیرد
امتیازات متمتّد باشن » رفری نی .)58-60 :1369 ،انعقاد این عه نامه افاایش انتقال جنرازههرا
به عتبات عالیات تیسط کارشا ها زیارتی را میجب ش  .براساس گاارشح کارپرداز ایررا
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در بغ اد در سال 1290هر.ق 20 .هاار جنازه از ایرا به عتبرات عالیرات انتقرال داده شر کره
طی  12 ،ررا در خانقین ،ش برا دفن در ربرستا ها عمریمی کرربال ش نجرف  8الری 14
ررا بابت هر جنازه اخرذ مری شر رمرکرا اسرناد ش تراریخ دی(لماسری شزارت امریر خارجره،
کارتن ،11شماره ،162سال 1290هر.ق).
عتبات عالیات اگروه شهرها زیارتی محسیب میش ن  ،با ایرن مرال در سراسرر ررر
سیادهم ش وهاردهم هر .ق به عنیا مراکا تجارتی ،دارا رشنت ش شکیفایی بیدنر ش بر ش
تردی رسمت عم ه ا از جمعیت ایرا در عتبرات ،مشرغیل امریر غیرر از زیرارت بیدنر .
زشار ایرانی که همه ساله م اکثر دش برار بررا زیرارت عتبرات عالیرات بره عرراق مسرافرت
میکردن  ،کاالها فراشانی از ایرا به این نامیره مریبردنر رمرکرا اسرناد ش تراریخ شزارت
امیر خارجه ایرا  ،کارتن  ،12پرشن ه  ،18سال 1316هر.ق) .همالی النکریر

ر)67 :1376

معتق است تجارت ترانایتی عراق عامل مهم ارتصاد بید کره بره  ،بایر بره عنریا یرک
رادرات نامرئی ،عای ات دی ار زائرا شیعه از عتبرات مقر س را افراشد .همننرین تامسری
سفیر انگلستا در ایرا در گاارشی نگرا ،میا از نفیذ تجار ایرانی در عرراق ررر نریزدهم
یاد میکن ش رشنت ش پییایی تجارت عثمانی ش عراق را شابسته به تجارت عراق مریدانر کره
از طریت تجار ایرانی در شهرها مق س ایجاد میشید رعیسی .)198 :1362 ،
عالشه بر فشارها ش تعرضات مأمیرا عثمانی در مرز بین ایررا ش عثمرانی در خصریل
دریافت گمرک از زشار ایرانی ،مسئله به اشت میجب میش کارشا ها زیارتی به م ت
ون ین رشز در ررنطینه نگه داشته شین رربر  .)512-532 :2010 ،براساس  ،کلیره زشار
ایرانی بایستی ون ین رشز در مکا هرا مشخصری نگهر ار ش پاشرکانی از سری هرر دش
دشلت بر انجام خ مات به اشتی ش معاینه گماشته میشر ن رمرکرا اسرناد ایررا  ،کرارتن،1
پرشن ه ،8سال 1318هر ق) .در ررنطینه به زشار لباسها مخصیل داده میش ش لباسها
خیدشا را در دستگاههایی ض عفینی میکردن ش به مر ت ونر رشز اجرازه خررشج داده
نمیش  .تنگی جا ،ع م ن افت درسرت ش طریل مر ت ررنطینره ،کره معمریال  15رشز طریل
میکشی  ،از عیاملی بید که اعتراض زشار ش کارگاارا دشلت ایررا را در پری داشرت .برر
این اساس دشلت عثمانی تا سال 1291هرر.ق در نقرا اررلی شرشد کرارشا هرا زیرارتی ش
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ممررل جنررازههررا در مرزهررا خررانقین ،رصرشرریرین ش بصررره وهررار ایسررتگاه ررنطینرره ش
،سایشگاهها متع د ساخت رربر  .)81 :2010 ،ن ارت به اشتی مأمیرا دشلت عثمرانی
معاینه ش تفتیش ،نها از زائرا ایرانی ش جنازهها ،مشکالت دش دشلرت را مرل نکررد ش منشرأ
شکایت ج ی ش ؛ زیرا بسیار از کرارشا هرا مامرل جنرازههرا از راههرا غیرررانینی ش
راواق ،اجساد مردگا خید را بالفارله بع از فیت به عتبات عالیات منتقل میکردنر  .در
گاارش کارپرداز ایرا در بغ اد به شزارت امیر خارجه ،از این ار ام ایرانیا شکایت ش ه
ش معتق است با شجید ررارداد میا دشلتها ایرا ش عثمانی در خصیل ممل جنرازههرا،
رامبا جنرازههرا ایرن ارریل را رعایرت نکررده ش متری در ررن شقهرا مناسرب ممرل
نمیکنن رمرکا اسناد ،کارتن  ،14شماره سن 224؛  29ذیحجه 1296هر.ق) .علت ممانعرت
دشلت عثمانی در مرزها به دلیل ممل ش نقل غیربه اشتی جنرازههرا برید کره میجرب انتشرار
بیمار میش ؛ ترا جراییکره در کنفررانس به اشرتی پراریس بره سرال 1282هرر.ق1865/.م.
دشلتها ارشپایی نسبت به عملکرد دشلرت ایررا بره شر ت معتررض شر ن ش بره پیشرنهاد
فرانسه مقرر ش که کنفرانسی عمیمی برپرا شرید .در  ،زمرا رشزنامرههرا پراریس علرت
ارلی شییع شبا در منطقه خلی فارس ش عراق را انتقال جنازهها به عتبات میدانستن رنراطت،
.)27 :1358
،ننه بر سختگیر مأمیرین عثمانی نسبت به زائرا ایرانیح عتبات عالیرات مریافراشد،
شمشت دشلت عثمانی از گسترش نفیذ شیعیا در شرهرها مقر س عرراق برید .بره عقیر ه
سلیم درینگیل ر )13 :1384نگرانی ها مکیمت عثمانی نسبت به جمعیت اتباع شیعه باعرث
میش ماکما عثمانی م ام در فکر مح شد کرد مرکت زائرا ایرانی ش کمکرد زمرا
ارامت ،نها در عتبات باشن .
دشلت ایرا به طریر ضرمنی از برگراار مراسرم شریعیا وره در ایررا ش وره در عرراق
ممایت میکرد .رجال ش درباریا ایرانی ش در رأس ،نها شاها راجار ،که یکری از شارایف
خید را گسترش ،داب ش شعائر مذهب شیعه میدانستن  ،شخصرا بره برپرایی ونرین مراسرمی
میپرداختن ش مبالغ زیاد را در این راه ررا مریکردنر  .تعمیرر بناهرا ش امراکن متبررک،
تأسیس بناها ج ی  ،تائین بارگراه ائمره اطهرار ش ترالش بره من ریر تیسرعه عیامرل میرات
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ارتصاد ش اجتماعی گیشه ا از عالیت ش دلبستگی شریعیا بره سرنیشرت شرهرها عتبرات
عالیات بید که در سررمایه گرذار فرمانرشایرا ایرانری در ،نجرا ش ارر امات عمرانری جلریه
مییافت .مشارکت در این گینه مراسمح مردمی شجهه ،نها را در میا جامعه ارتقا مریداد .در
سال 1313هر.ق شزارت خارجۀ ایرا تصییب کرد که مبلرغ هفتصر رشپیره بررا مصرارا
عاادار عتبات عالیات به کنسریلگر هرا شاهنشراهی در کرربال ش نجرف پرداخرت شرید
رسازما اسناد ملی1313 ،هر.ق؛ پ .)240015815 ،دشلرت عثمرانی برا تصریر اینکره دشلرت
ایرا از فعالیتها مرذهبی شریعیا ایرانری در عرراق ممایرت مریکنر ش عر م ن رارت برر
فعالیت ها شیعیا میجب ر رتمنر تر شر
عثمانی خیاه ش  ،ن ر مساع

هییرت شریعی در ایرن خطرۀ تحرت ماکمیرت

به شیعیا ،نجرا ن اشرتن  .از ایرن رش همریاره امکرا بررشز

اختالا میا شیعیا ایرانی ش مأمیرا عثمانی شجید داشت ش یکی از دغ غرههرا سیاسرت
خارجی شاها راجار را در طیل رر نیزدهم میالد تشکیل میداد.
برا سیاست مردا عثمانی ،وه مقامرات عرالیرتبره دشلرت مرکرا در اسرتانبیل ش وره
مکام ش رجال سیاسی -مذهبی شالیت عراق ،مناسبات محلی شریعه ش سرنّی اهمیرت داشرت.
نفیذ فرهن

ش معمار ایرانی در کربال ونا زیاد بید که به نقل از سیاما  ،هنگام شرشد به

این شهر با من ررۀ شرهر ایرانری ش نره عربری رشبرهرش مریشر ن ؛ زیررا خانرههرا ،خیابرا هرا ش
کیوه ها کربال متأثر از فرهن

ش معمرار ایرانری بریده اسرت رنقراش .)42 :1996 ،اشو

اشبن ر )396-397 :1362تع اد ایرانیا ساکن کربال را بالغ بر سی هاار نفر میدانر  .از ن رر
اش ،نا در شهر با رشش کامال ایرانی زن گی میکنن ش زبا ش ،داب ش رسیم خرییش را برر
جامعه ربیالن ه ان  .جمعیت ایرانی یادش ه تیجه ناررال ینشاه راجار را نیرا هنگرام سرفر بره
عتبات عالیات برانگیخته بید ،لذا نیشته «اهالی کربال از ز ش مرد همه عجرم بیدنر  ،هماننر
این بید که شارد شهر ارفها ش یا کاشا شر هایرم» رنارررال ینشراه .)115 :1372 ،مراسرم
عاادار ایام محرم به شیژه رشز دهم این ماه یکی از نقرا اشج کشرمکشهرا مرذهبی در
شهرها شیعه نشین عتبات عالیات بید .با تیجه به گاارشها میجید ،دستگاهها انت رامی
میاف بیدنر بره شر ت اشضراع را در ایرن رشز زیرر ن رر بگیرنر ش از هرگینره خشرینت ش
درگیر مذهبی خیددار کنن  .دشلت عثمانی ش به تبد  ،مکیمت عرراق سرعی مریکررد
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مراسم عاادار ها محرم ش رفر شیعیا به طیر مختصر برگاار شید؛ زیرا در این رریرت
عساکر شاهانه ش مأمیرین ضبط ،بهتر رادر به کنترل اشضاع بیدن  .در سال 1318هرر.ق مشریر
اردش ششم همایینی در گاارش خید به استانبیل تصری کرد که ،رامش دهم محرم شرهر
کاامیۀ  ،سال به این علت بیده که م ت مراسم عاادار در مقایسه برا سرالهرا گذشرته
کیتاهتر بیده است ر.)BOA, DH. MKT, 2419/83, 1B. 1318
،مار شرشد ش خرشج زائرا به عتبات عالیات در دشرهها جن

ش رل میا دشلتها

ایرا ش عثمانی متغیر بید .به عنیا نمینه ،پس از انعقاد عه نامه ارزرشم دشم ،سیل مرکرت
زائرا ایرانی به عتبات عالیات ون برابرر شر ؛ امرا پرس از  ،کره میرا دش دشلرت ایررا ش
عثمانی بر سر تح ی مرزها ش مسئله رطیر اخرتالا پریش ،مر  ،بره علرت تعررّض مرأمیرا
عثمانی به زشار ایرانی ،دشلت ایرا به م ت وهار سال رفت ش ،م کارشا هرا زیرارتی را
به عتبات عالیات ممنیع اعالم کرد رمعتم  ،بریترا .)169 :گرشهری از زائررا ایرانری کره بره
عتبات عالیات عایمت داشتن زشار بیدن که تنهرا بره رصر زیرارت شرهرها مقر س بره
خاک عراق سفر میکردن  .افراد این دسته خید به سه گرشه اغنیراء ،متیسرطالحرال ش فقیرر
تقسیم میش ن  .طبقره اغنیراء کره شرامل شراهاادگا  ،مقامرات دشلتری یرا خانر ا سرلطنتی
میش ن در طیل سفر مخارج زیاد داشتن  .طبت گاارشی که تامسی مأمیر انگلیسری در
بغ اد به سال  1293هر.ق ارائه داده است ،هرک ام از اغنیاء به طیر متیسط از خرانقین شرهر
مرز ایرا ش عثمانی تا شهرها مق س ش برگشت بره خرانقین دشیسرت ترا سیصر تیمرا
خرج میکردن  .م متیسط مخارج زنر گی ایرن سره طبقره ،نفرر بیسرت تیمرا ش یرا بره
عبرارت دیگرر در مجمریع دش میلیری تیمرا اسرت رعیسری  .)197 :1362 ،گررشهی دیگرر،
بازرگانا ش تجار بیدن که به بهانه زیارت اما در شارد به رص تجارت ش داد ش ست راهی
شهرها مق س عراق میش ن  .زهیر لباا ر )29-30 :1354رادرات نامرئی عرراق را کره
رشنت ش شکیفایی بازارها را به دنبال داشت ،مارل مسافرت زشار ایرانری مریدانر کره هرر
سال یک یا دش نیبت برا زیارت ،تجارت ش داد ش سرت بره ایرن نامیره رش مری،شردنر .
مایر ایرانیها هم ارز خیبی به همراه داشت ش هم بازرگرانیح داخرلح ایرن منطقره را رشنرت
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میبخشی ؛ بهطیر که خرج زائرا ایرانی در عراق ساالنه به طیر متیسط  50میلیی دینرار
برابر ده میلیارد ریال تخمین زده ش ه است.
اهمیت ارتباطی ـ تجاریِ راه عتبات عالیات در دورۀ قاجار

کرمانشاه را بای نبض راه معرشفی دانست که تهرا را به عتبات عالیات شرل مینمرید ش از

ن ر تاریخی ،سیقالجیشری ش ارتصراد از مهرمتررین راههرا بره شرمار مری،مر  .ررارگررفتن
کرمانشاه بر سرح شاهراه ارتباطی ایرا ش بینالنهرین ،این شهر را به یکری از مراکرا رر شر ش
شرشد کاالها خارجی در دشره راجار تب یل کررده برید .ایرن راه از عصرر ررفییه بره بعر
خصیرا زمانی که دشلت بریتانیا در کشیرها تحرت سرلطۀ عثمرانی ش هن شسرتا ررامب
سیاست نفیذ ش ارت ار ش  ،اهمیت ارتصاد فراشا یافت؛ ورا که اشلرین ایسرتگاه مهرم شرشد
به خاک ایرا از سی غرب ،شهر کرمانشاه بید که برا مریرعیتی شیرژه از شرریا هرا مهرم
تجار منطقه به شمار میرفت .این شهر از رر نیزدهم به بع در نتیجۀ سیامت ش تجرارت،
بیشررتر مرریرد تیجرره ش شناسررایی ارشپاییررا شارررد شرر رسررلطانی .)119 :1371 ،براسرراس
گاارشها ر یمیترح ارائهش ه از جادۀ عتبات عالیات میتیا گفت که این جاده از جلگره
«بشییه» به طرا معبر زاگرس میرفت ،در ،نجا به بارگراه بغ اد میرسی  ،س(س از گردنره
«طاق گرا» باال میرفت ش به جلگه کرن شارد میش  .به این گردنه عالشه بر گردنه طاق گرا
«عقبه مُلیا » نیا گفته می شید .طاق گررا کره بره معنری طراق نگاهر ار جراده اسرت ،اتراری
تکافتاده در باال کیه ش ساختهش ه با مصرالحی از رطعرات برار

مرمرر سرفی اسرت .از

میرعیت  ،ونین برمی،ی که بسیار ر یمی است ش باجگاهی بره من ریر دریافرت عریارض
گمرکی کاالها تجارتی بیده است رکامبخشفرد )345-341 :1374 ،رتصاشیر 1ش .)2
هنگامی که ناررال ینشاه به زیرارت کرربال مریرفرت ،مهن سرین ایرانری خرط رر یم را
بهمن یر ساختن یک خط تازه ترک کردن ردشمرگا  .)108 :1339 ،این خط ج ی خیلری
کمتر از خط ر یم که مریرد ن رر پادشراها پریش از اسرالم بریده ،رابرل عبریر اسرت .واک
دشمرگا ر 79 :1339ش  )109راه عم ۀ بینالنهرین ش ایرا در گذشته را به مانن امرشز هما
راهی میدان که از خانقین ر رصرشیرین ر سررپل ر هرارش ،براد ر مراهیدشرت ر کرمانشراه ر
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بیستی ش کنگاشر میگذرد ش گردنه زاگرس را از نقطهن رر تجرار ش سریقالجیشری دارا
اهمیت فیقالعاده میدان  .این گردنه ،سا ترین گردنۀ رشرتۀ مررز برین ترکیره ش ایررا از
،رارات تا منتهیالیه پشتکیه است .تنها معبر مشرکل  ، ،درشازههرا زاگررس اسرت کره برا
ورخشی به دشر کیهها رجب ش با ساختن ون پل ش تینل میتیا به ،سانی از  ،خالل
گردی  .بین بغ اد ش سرپل راه کامال افقی است ش بین گردنه زاگرس ش تهرا هم هری مراند
شارعی شجید ن ارد .مایت دیگر ،خطی سیر  ،است که با تیجه به منابد مع نی نفت شریرین
در ایرا کمک مهمی به سیخت میتیرها خیاه کرد .از من ر سریقالجیشری ایرن خرط بره
ان ازها برا ایرا پرماایا خیاه بید کره اجرازه مریدهر در مر ت زمرا انر کی تمرامی
کارشا ها عبیر در مرز کرمانشاه متمرکرا شرین ش ایررا از ایرن بابرت برترر خرید را
کماکا مفو کن ؛ از ،رارات تا خلی فارس معبر کرمانشاه تنها معبر است کره همرۀ ایرن
ماایا را در خید جمد کرده است.
تأثیر تردد کاروانهای زیارتی و راه عتبات عالیات در رونق شـهر کرمانشـاه

در دوره قاجار

پس از رش کار،م

مکیمت رفی  ،عتبات عالیات ش رفت ش ،م کارشا ها زیارتی به

 ،نیامی به دش دلیل ناد ماکمرا ایررا اهمیرت بیشرتر پیر ا کررد :نخسرت اینکره تشرید
مذهب رسمی ایرا شناخته ش ش پیرشا مذهب شیعه عالرۀ زیاد به مشاه متبرکره امامرا
شیعه خید پی ا کردنر  .دشم ،نکره پرس از یرک دشرۀ طریالنی درگیرر ش جنر

میرا دش

دشلت رفی ش عثمانی شهرها مق س عراق از رلمرش ایرا ج ا ش ن ش بخشری از خراک
عثمانی رلم اد گردی ن ؛ لذا رفت ش ،م کارشا هرا زیرارتی ایررا بره عتبرات عالیرات بره
نحی با مسائل سیاسی ارتبا پی ا کررد ش تیجره ماکمرا هرر دش کشریر را نسربت بره ایرن
میضیع برانگیخت .این رشن باعرث شابسرتگی ارتصراد عتبرات عالیرات ش متری بغر اد بره
پ ی ه زیارت گردی ش باعث ش تا دشلرتهرا مراکم برر ایررا در بعاری میاررد از ایرن
شارعیات به من یر اعمال فشار بر دشلت عثمانی در راستا کاهش هاینهها تحمیلشر ه برر
زائرررا ایرانرری اسررتفاده کننرر رابررراهیم .)265 :1998 ،عررالشه بررر  ، ،شررریع مرریادث ش
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رخ ادهایی میتیانست ماند از مایر زائرا در عتبات عالیات گردد؛ بره گینرها کره در
سال 1294هر.ق به شاسطه شریع بیمار شبا در عراق ،دشلت راجار مسافرت زائرا ایرانی به
عراق را ممنیع کرد ش در مقابل، ،نا را تشییت به زیارت امام هشرتم در مشه الرّضرا نمرید
ر.)Litvak, 2001: 33

تصویر .1تصییر هیایی طاق گرا را در گردنه طاق گرا یا عقبۀ مُلیا
ربرگرفته از .)Google Earth

تصویر .2طاق گرا شارد در گردنه طاق گرا رعکس از نگارن گا )
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در دشره راجار م متیسط تع اد افراد که ساالنه با عبیر از کرمانشاه به زیارت عتبات
عالیات میرفتن ش میجب رشنت شهر میش ن  ،یکص هاار نفر بید رعیسری .)197 :1362 ،
اشو اشبن ر )386 :1362این تع اد را وهارر هاار نفرر ذکرر مریکنر  .براسراس گراارش
مبلالمتین در ذ الحجه  1318هر.ق ،.رشز پانص ترا ششصر هراار نفرر زائرر از شرهرها
عراق شارد ش خارج میش ن رمبلالمتین1318 ،هرر.ق ،شرماره .)34امتشرامالسرلطنه ر:1369
 )350کارپرداز ایرا در سالها 1314-1312هر.ق در بغر اد عنریا کررده سراالنه مر شد
ر هاار زائر ایرانی از اماکن مق س عراق زیرارت مریکننر  .کنرت دشرشششریار ر:1378
 )177تع اد زائرانی را که از کرمانشاه عبیر میکردن  ،ر هاار ش مک دشال ر)156 :1383
یکص ش بیست هاار نفر ذکر کرده است .اگروه اررام یادش ه ان کی اغراق،میا اسرت ،امرا
به ن ر میرس بتیا به گاارشها گرشته ر 50-35 )98 :1369هراار ش اشبرن ر)340 :1362
 60هاار زائر اعتماد بیشتر نمید .فالن

ر )196 :1356ش دشمرگا ر )118 :1339نیا رشنرت

کرمانشاه در دشرۀ راجار را با مرکت کارشا ها ع یم با بارها گرا بها ،که ماش نعرش
مردگا است ش به کربال ممل میشید ،در ارتبا میدانن رتصاشیر 3ش .)4
عیارض راه ار  ،مالیاتی مفاات راه بید کره از کرارشا هرا اخرذ مریگردیر ش تجارار
خارجی از ایرن مالیرات معراا بیدنر  .در سرال 1277هرر.ق1861/.م ،کرمانشراه یکری از ده
شهر بید که عریارض راهر ار بره  ،تعلرت مریگرفرت رفلریر 203 :1366 ،ش عیسری ،
 .)115 :1362در ده نقطه ایرا درشازه گمرکی برررار ش ه بید که از ،نجا کاالها بیمی به
خارج رادر ش کاالها خارجی شارد میش ن  .از میا نقا فیق ،وهار نقطۀ اررلی تبریرا،
شیراز ،رشت ش کرمانشاه بیدن ردشرشششیار .)174-175 :1378 ،به عبارتی شرهر کرمانشراه
وی در نادیکی «درشازهها زاگرس» ش در ارتفاع کم شارد ش ه ،تنهرا راه عبریر بره داخرل
رشتهکیه کردستا شمرده میش ش مسیر رامتترر از  ،بررا شرشد بره فرالت ایررا در
طیل ششص کیلیمتر رشتهکیهها غرب ایرا شجید ن اشت .این مسیر میجرب مریشر
تا کلیۀ مسافرا کاالهایی را که از ایرا به عراق میبردن ش یا از ،نجا به ایرا می،شردن از
کرمانشاه عبیر دهن  .همننین از زمانی که بررررار ارتبرا میرا ارشپرا برا بازارهرا بغر اد
تیسعه یافت ،جهت داد ش سرت ش تبرادل کراال برا شرهر مابریر ،طبیعریتررین ش مطمرئنتررین
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گذرگاه عرضه ش راه ر شر ش شرشد کاال مسیر کرمانشاه ش بازار  ،برید .ایرن عامرل باعرث
رش شهر کرمانشاه در سایۀ راه تجرار ش ارتبراطی برا بغر اد ش عتبرات عالیرات شر راشبرن،
339 :1362؛ بلیشر82 :1363 ،؛ گرشته.)96 :1369 ،

تصویر .3ممل اجساد در مسیر راه عتبات عالیات ش گذر از کرمانشاه رگرشته)83 :1369 ،

تصویر .4کارشا امیات در مسیر عتبات عالیات به رشایت دییالفیا ردییالفیا.)214 :1385 ،
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بازار کرمانشاه بخشی از راه تجار ش زیارتی ایرا به بینالنهرین را تشرکیل مریداد کره

کارشا ها در مسیر رفت ش برگشت  ،را طی مریکردنر  .شجرید کارشانسرراها متعر د در
مسیر بازار نقش استرامتگاه کارشا ها گذر  ،تیزید محصیالت شارداتی ش جمد،شر

ش بسته بن

کاالها رادراتی شهر را به عهر ه داشرته اسرت .از ایرن کارشانسرراها در مرال

ماضررر تعر اد انر کی برجررا مانر ه ش از ،نهررا عمیمررا بررهعنرریا انبررار اسررتفاده مرریشررید.

ش برازار دارا کارشانسرراهایی
کارشانسراها در اکثر نقرا برازار پراکنر ه بیدنر ش هرر بخر ح

مخصیل بیده که با مشاغل  ،بخش از بازار ارتبرا مسرتقیم داشرته اسرت؛ مرثال در برازار

بنک ارها کارشانسرایی به نام شترخا بیده که محل برارگیر ش انتقرال اررالم کشراشرز بره
شسیلۀ شترها ش دیگر وهارپایا بیده است .در شرفنامه برخی از ایرن کارشانسررها بیرا شر ه

که برا تعمیرات ش نگه ار کارشانسرا ،کره بره عنریا زائرسررا در اختیرار زائررین عتبرات

عالیات ررار میگرفت ،مبلغی دریافت میش .
به عقی ه هاردین

ر )352 :1370مردمانی که زنر گی ،نرا منحصررا از رهگرذر عبریر

زائرا ش رافلهها به عتبات عالیات می گذرد با پی ا ش

هر مسافر از دشر به سییش شرتافته

ش در ازا شبی ون رَرا  ،منالری در اختیرارش مریگذارنر  .بنرا کرم ش بریش خرابرها از

کارشانسرا بر همۀ خانه ها گلی ایرن رشسرتاها کرامال مشررا اسرت ش کلیرۀ ،نهرا در دشرا

سلطنت شاه سلیما رفی تیسط شیخ علی خرا امر اث ش هنگرام زیرارت شراهاادگا ش
شاها راجار به عتبات عالیات مرمت ش ن  .ایرن کارشانسرراها معمریال پرر از بازرگانرا ش

تجار یا زائرانی بیدن که به کربال میرفتن رجکسن .)268 :1352 ،تعر اد ایرن کارشانسرراها
متناسب با شسعت دایرۀ تجارت ش کمیرت کاالهرا تجرارتی در تمرامی راههرایی اسرت کره

تردد رافلهها در  ،ها انجام میشید؛ ونا که به فارلۀ هفت یا هشرت فرسرخ یکری از  ،هرا

ساخته ش سعی ش ه است که در کنار نهر ش یا ،بی باشر  .بره نیشرته اشلیییره ر)43-44 :1371

وی در این مکا ها شسایل پذیرایی یافت نمیشید ،شخص مسافر مجبیر است همراه خرید
فرش ،رختخیاب ش ادشات طبخ بردارد؛ اما کاه ش جری بررا دشاب ش لبنیرات ،میریه ،بررن ش

گیشت برا خیدش میتیان بخرد .به گاارش اش تمامی کارشانسراها اینجا مربدشرکل ش
به دشر محلی شسید با مجراتی زیاد بنا ش هان که در خارج شهرها یک طبقه ،شلی در شرهر

بعای از  ،ها دارا مجرات فیرانی نیا هستن  .مر خل ایرن مکرا در برار

ش محکرم
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است ش نگهبا  ،مسئیل امیال مسافرین میباش  .در فصرل زمسرتا مسرافرین طییلره را برر

اتاق ترجی میدهن ش در ،نجا منال میکنن ؛ به علت اینکه طییله گررمترر از اتراق بریده ش
ناد وهارپایا ش بارکشا خید باشن ش بهتر مرارب امیال  ،ها باشن ؛ زیرا سرما ماند از این

است که  ،ها را بیرش ببن ن  .درش طییله در طیل دیریار ،ررفها بره عررض  5ترا  6مترر

برا مسافرین ساختهان که در اینجا منال کرده ش مالها خرید را مقابرل خرید مریبن نر .

کرایه منال در کارشانسراها عرض راه مطلقا نمیگیرن ؛ اما مبلغ ان کی در کارشانسرراها
شارررد در شررهرها بررار

برره جهررت گذاشررتن بررار ش امتعرره تجررارتی مطالبرره مرریکننرر .

کارشانسراها یادش ه به هر ان ازه هم که بار

باشن بیشتر از  50اتاق نشریمن ن ارنر  .بره

شاسطۀ این کارشانسرراها سرفر در تمرام مسریر عتبرات عالیرات در خراک ایررا بره ارزانری ش

سهیلت انجام میگیرد ش هاینۀ زیاد را شامل نمیشید.

در خاتمه بای گفت که شراهاادگا ش رجرال راجرار مراکم کرمانشراه بره درسرتی بره

اهمیت راه عتبرات عالیرات بررا تیسرعۀ ارتصراد ش سیاسری کرمانشراه ،گراه بیدنر ؛ ،نرا

میدانستن یکی از ارالمات الزم برا ترری محصیالت ش مصرنیعات در شرهر کرمانشراه،
ایجاد شغل ش پایا داد به اشضاع نابساما ارتصاد شهر ش تسرهیل در ممرلشنقرل جرادها

است؛ به همین جهت اعتمادالسلطنه رسرالۀ مختصرر دربراره راه ش مایرتهرا  ،ش نحریه

مفاات ش ریانینی که بای بر راهها ماکم شید ،نیشته است راعتمادالسرلطنه1307 ،هرر.ق-1 :
 .)7ش به درستی معتق بید یکی از اررلیتررین دالیرل پیشررفت کشریر تیسرعۀ راه اسرت.

میرزا تقی خا امیرکبیر نیا یکی از عیامل مهم در رشنرت تجرارت را ،راههرا ش امنیرت  ،هرا
میدانست ش سیاستی اتخاذ کرده بید که مسافرا ش کاالها  ،ها ب ش هری مااممتری در
تمام کشریر در ترردد باشرن ررنرانی ش کرمرانی)485 :1380 ،؛ برهطریر کره طبرت گراارش

س ی السلطنه محاف ت از راه رصرشیرین به عتبات عالیات برعه ۀ شخصی به نرام جریا میرر

بید که از زشار عازم کربال ش نجف محاف ت میکرد رس ی السلطنه .)318 :1362 ،سفرها

ناررال ینشاه به ارشپرا ،شارد شر

ارتصراد ایررا بره بازارهرا مهرم ارشپرایی ،اررالمات

عثمانی ،که هممرز ایرا بید ،ش بازگشت بعای از محصال ایرانی از ارشپا به ایرا باعرث

ش تا ایرانیا نیا در ایجاد راهها تجار ش ارتباطی ر مهایی هرر ونر کیتراه بردارنر  .بره
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عبارتی میتیا گفت بیشتر رحطیهرایی کره در مملکرت ر مریداد بره علرت نبرید راه ش
ن اشتن شسایل ممل ش نقل بید.

نتیجهگیری

کرمانشاه از میث ارتباطی مائا اهمیتی شیژه است ،بهطریر کره ،خررین نقطرۀ ارتبراطی در
داخل خاک ایرا در دشرا ربل ش بع از اسرالم بریده ش منراطت شررری را بره عرراق متصرل
میکرده است .راه عتبات عالیات در دشرۀ راجار ،که شرهرها مرکرا ایررا را بره بغر اد،
کربال ش نجف متصل میکرد ،با جذب عن اررر کرارکرد متناسرب برا نریع ش درجرۀ خرید،
نقشی ون من یره گرفته است .این راه به دلیل تردد کارشا ها ش زشار ،ممل اجساد ش ایجراد
گمرک نقش مؤثر در رشنت ش شرکیفایی شرهر کرمانشراه داشرته اسرت؛ بره همرین جهرت
اهمیت راه عتبات عالیات به علت کاربر تجرار ر مرذهبی فریق ،مقر م برر سرایر راههرا
ارتباطی بیده ش دارا بیشترین ش مجیمترین نیع رفتش،مر در دشرۀ راجرار بریده اسرت .از
سی دیگر ،این عامل میجب ش که راه عتبات عالیات در تیسعۀ بازار ،مکرا یرابی مسرج

جامد ش ار

مکیمتیح شهر کرمانشاه نقش بساایی داشرته باشر ش فعالیرتهرا مسرتقر در

کنار  ،یکی از عیامل بسیار مهم در تعیین هییت کالبر

ش کرارکرد ایرن راه بره شرمار

رشد .از ن ر مناسبات دشلتها راجار ش عثمانی در خصریل عتبرات عالیرات نیرا مریتریا
گفت که تجمد اتباع ایرانی در رلمرش دشلت عثمانی ش بیتریجهی ،نرا بره ارریل ش رریانین
شضدش ه از سی  ،دشلت ش همننین فشارها ش سختگیر ها مرأمیرا عثمرانی در رفترار
با ایرانیا  ،مشکالت ع ی ه ا را در مناسربات ایررا ش عثمرانی ررر نریزدهم ش اشایرل ررر
بیستم ایجاد کرد .ت اشم مایر ایرانیا در عتبات عالیات میجب گسترش رشزافراش تشرید
در عراق میش ؛ به خصیل ،نکه بسیار از ربایرل ش عشرایر عرراق برهرامتری تحرت نفریذ
علما شیعه ررار گرفته بیدن  ،در نتیجرۀ ایرن امرر میجیدیرت دشلرت عثمرانی در عرراق بره
مخاطره میافتاد .بنابراین دشلت عثمانی مایر ایرانیا در عراق را مشکل بالقیه مریدانسرت
ش تالش می کررد بره طررق متعر د از نفریذ ،نرا بکاهر  .اجررا رریانین مقریری ش مر نی ش
برررررار مالیرراتهررا سررنگین بررر امررالک ش ارررناا ایرانرری در عتبررات عالیررات نتیانسررت
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سیاست ها عثمانی در عراق را میفت سرازد؛ بره جرا ،نکره مناسربات دش کشریر را ترا پایرا
سقی راجار به والش کشان  .با این مال ش با شجید اختالفرات ایر ئیلیویک میرا ایررا ش
عثمانی ،ان یشۀ برتر مذهب تسنن ش نفی ن ام عقی تی شعیه بره کنرار نهراده شر ش بررا
نخستین بار ایرا به مثابه شام

سیاسی با هییت شیعی در رلمرش جهرا اسرالم بره رسرمیت

شناخته ش که این دستاشرد مهم در افت مناسربات سیاسری دش کشریر ایررا ش عثمرانی بره
شمار میرفت .نتای دیگر پژشهش نشا میده که شاهاادگا راجار کرمانشاه برا تیجره
به ثرشت مارل از گمرک ررادرات ش شاردات کاالهرا ش رشنرت ش تیسرعۀ برازار بره عنریا
ستی فقرات ساختار شهر کرمانشاه ش ربغۀ مذهبی ش دینی خید ار ام به ایجراد تمهیر ات
الزم از ربیل ساختن کارشانسراها ،تیمنرههرا ،مسراج محلرها ش تررمیم راه عتبرات عالیرات
جهت رفاه مال زائرین ش تجار نمیده ش متی نگهبانا ش محاف انی نیرا بره من ریر امنیارت ،
گماردن .
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