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  چكيده
در دوره قاجار بخشي از اتباع ايراني حاضر در خاك عثماني، زواري بودند كه همـه سـاله   

مشـكالتي  راهي زيارت عتبات مي شدند. اين زائرين از هنگام حركـت تـا بازگشـت، بـا     
روبرو مي شدند كه گاهي مانع رسيدن آنان به مقصد شده و حتي در مواردي به يك عامل 
بحران زا در روابط دو كشور تبديل مي گرديد. يكي از مهم ترين مسائلي كـه زوار بـا آن   

  مواجه مي شدند، سخت گيري هاي مأمورين عثماني نسبت به آنها بود. 
بين دو كشور صورت مي گرفت، مأمورين عثمـاني  اما چرا علي رغم توافق هايي كه 

نسبت به زوار پيوسته سخت گيري مي كردند؟ تعديات آنهـا در چـه زمينـه هـايي بـود؟      
و مأموران ايران نسبت به آن تعديات چه بود؟ اين سـخت گيـري هـا چـه      واكنش دولت

  مشكالتي براي زوار به همراه داشت؟
 - اين مقاله بر آن است به روش كتابخانه اي و با تكيـه بـر اسـناد، بـه شـيوه توصـيفي      

پرسش هاي باال پاسخ دهد. به نظر مي رسد كه: مأموران عثماني به دليل تعصب  تحليلي به
مذهبي، كسب منافع مادي و با توجه به سهل انگاري دولت و مأموران ايراني، به زوار انواع 
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  .زوار، عتبات، عثماني، تعديات، كارپرداز ها: كليدواژه

                                                                                                 
 m.nouraei@ltr.ui.ac.ir، اصفهاناستاد تاريخ گروه تاريخ، دانشگاه  *

 ،مسئول) ة(نويسند دانشجوي دكتري تاريخ ايران دوره اسالمي، گروه تاريخ، دانشگاه اصفهان **
mnmoeini89@gmail.com  

 23/10/1396تاريخ پذيرش:  ،8/6/1396تاريخ دريافت: 



 ... هاي سال ةدر فاصل مسائل و مشكالت زوار ايراني در زيارت عتبات عالياتبررسي    200

  . مقدمه1
المللـي، نخسـتين   تا پيش از روي كار آمدن صفويان در ايـران، كـه هنـوز در وسـعتي بـين     

گرايي با تكيه بر مرزهاي جغرافيايي، مذهب، زبان، و غيره، مطرح نشـده بـود،   هاي ملي ايده
اعتقـادي، بـه دورة    - هـاي سياسـي  س مانند عتبات، حساسيتبازديد شيعيان از  اماكن مقد

  معاصر را نداشت.
رسمي شدن مذهب تشيع در ايران عصر صفوي عالوه بر ايجاد هويت ارضي و سياسي 

ترين عامل در تبليغات مذهبي و ايدئولوژي سياسي صفويه تبديل شـد و   براي ايران، به مهم
وجـود آورد. ايـن     عثماني سني مـذهب بـه   تمايز آشكاري ميان دولت صفوي و امپراتوري

(ع) و خاندانش، و ظلـم و اجحافـات صـورت     تبليغات كه نشانگر مظلوميت حضرت علي
هـاي   گرفته در حق خاندان پيامبر(ص)بود، زمينه جذب بيشتر مردم ايران به مناسك و سنّت

صـورت   شيعي به ويژه عالقمندي به سفر عتبات شد. به همين دليل و با توجـه بـه تحـول   
گرفته، زيارت عتبات عاليات در كنار زيارت حرمين شريفين براي ايرانيان مسلمان اهميـت  

  غربي آن مبدل شد. زيادي يافت و به چالشي مهم ميان ايران و همسايه
هـاي افشـار و زنـد و    با سپري شدن دوران حكومت صفويه و روي كار آمـدن دولـت  

هـا، چـالش   به اين معني كه در تمـامي ايـن دوره  قاجار، اين مسئله، تداومي تاريخي يافت. 
مذاكره با دولت عثماني بر سر چگونگي بازديد اتباع ايراني از بقاع متبركـه، در درون خـاك   

هـاي ثابـت و هميشـگي در مـذاكرات ميـان ايـن دو دولـت        اين دولت، بـه يكـي از پايـه   
  گرديد.   تبديل

اي بـازتعريف مجـدد مفـاهيم و    با روي كار آمدن دولت مشروطه در ايران و تالش بـر 
هاي حكومت ملي و تداوم اختالفات و مذاكرات با دولت عثماني بر سر مرزهـاي دو  مؤلفه

جديدي شد. اين مرحلـه   زيارت بقاع متبركه براي اتباع ايراني نيز وارد مرحله كشور، مسئله
اول بـود.   المللي ناشـي از جنـگ جهـان   ديگري، تحت تاثير تحوالت بين بيش از هر دوره

مـورد   هايي تازه بر سر راه اتباع ايراني ايجـاد شـد، بلكـه در دوره   بنابراين نه تنها حساسيت
بحث، زيارت شيعيان ايران در خاك عثماني، با ايجاد موانعي كه مأموران ايران و عثماني در 
ايجاد آن نيز  سهيم بودند، مواجه شد. در چنين بستري بـود كـه زيـارت عتبـات در خـاك      

ايـن مسـئله از منظـر اقتصـادي و اهميـت       توانست تبعات سياسي داشـته باشـد.  عثماني مي
درآمدهاي گمركي نيز در كانون توجهات قرار گرفت و هم از منظـر كيفيـت زيـارت اتبـاع     
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ايراني كه تهديداتي گوناگون به صورت بالقوه و بالفعل در اطراف آن وجود داشت، به يك 
  ديل گرديد.عامل بحران زا در روابط تب

زوار ايراني به هنگام سفر به خاك عراق و زيارت اماكن مقدس با مشكالت متعددي از 
جمله كم آبي، صعب العبور بودن راه ها، بدي آب و هوا، شيوع بيمـاري هـاي مسـري و...    
روبرو مي شدند. فارغ از مشكالت طبيعي، آنچه زوار را بيش از اندازه آزرده مـي سـاخت،   

اذيت و آزارهايي بود كـه از جانـب مـأمورين دولـت عثمـاني بـه زوار وارد       گرفتاري ها و 
شد. بنابراين، پژوهش حاضر در تالش اسـت كـه ايـن تعـديات و چرايـي آن را مـورد        مي

بررسي قرار دهد. در اين پژوهش منظور از مأمورين عثماني كسـاني هسـتند كـه از سـوي     
طور كلي ايسـتگاه هـاي بازرسـي مـأمور     دولت وقت در مرزها، گمركات، قرنطينه ها يا به 

كنتــرل و تفتــيش زوار بودنــد. همچنــين كســاني كــه مــأمور حراســت از راه هــا و امنيــت 
  بودند.   شهرها

در مورد مشكالت زوار ايراني در خاك عثماني تاكنون مطالبي نوشته شده است. به طور 
ايگاه عتبـات عاليـات   ج«مثال داريوش رحمانيان و ثريا شهسواري در مقاله اي تحت عنوان 

به اين موضوع » در مناسبات ايران و عثماني عصر قاجار مطالعه موردي: زوار و حمل جنائز
پرداخته است. اما اين مقاله تنها يكـي از مشـكالت را مـورد مطالعـه قـرار داده و موضـوع       

الـه  تعديات مأمورين عثماني را در همه ابعاد و اقسام آن پوشش نداده اسـت. از ايـن رو مق  
حاضر كوشيده تا موضوع تعديات مأمورين عثماني در خاك عراق را با تكيه بر اسناد منتشر 

كتابخانـه، مـوزه و   «و »مركز سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران«نشده داخلي همچون اسناد 
گزيده اسناد سياسي ايـران و  «؛ و اسناد منتشر شده نظير »مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي

  مورد ارزيابي قرار دهد. »عثماني
  

  اهميت زيارت عتبات عاليات براي ايرانيان. 2
ي ايراني، از جمله تشكيل سلسله صفويه و رسمي شدن مذهب پس از تحوالتي كه در جامعه

تشيع، شكل گرفت، اهميت زيارت عتبات عاليات فزوني يافت. بنـابراين آمـار و ارقـام نسـبتاً     
اتباع ايراني كه در اين دوره خواستار حضور در خاك عثمـاني   انگيز ارائه شده از تعدادشگفت

به منظور زيارت بقاع متبرك بودند، چندان عجيب و غيرقابل باور نيسـت. بـه عنـوان نمونـه،     
)، 572/ 2: 1385م در منطقـه(فراهاني،  1922ه.ق/ 1341حضور پنجاه هزار زائر ايراني، به سال 

)، 330: 1389م (موجاني، 1900ه.ق/ 1318از مرز در سال نفر زائر  600تا  500يا عبور روزانه 
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گواه اين مدعاست. به طور كلي در دوره قاجاريه ميانگين تعداد افرادي كه ساالنه از ايـران بـه   
  ).  197: 1369رفتند يك صد هزار نفر بود (عيسوي،  زيارت عتبات عاليات مي

بويژه مجتهدان و مراجع بزرگ  دليل ديگر توجه ايرانيان به عتبات، حضور علماي ايراني
در اين منطقه بود. اين ها كه رهبران مذهبي و غيررسمي شيعيان عراق و ايران بودند، نفوذ و 
قدرتشان در فضاي سياسي ايران به حـدي بـود كـه رهبـري بسـياري از اعتراضـات عليـه        

چه  حكومت وقت با صدور و نشر فتواهاي آنها صورت مي گرفت. شيعيان چه در ايران و
در عتبات، از حمايت هاي مادي و معنوي آنها در برابر حاكمـان يـا غيرشـيعيان برخـوردار     

  ).125: 1394شدند (عربخاني،  مي
از طرفي ديگر، ايرانيان براي خود حقي تاريخي در مالكيت اين سـرزمين قائـل بودنـد.    

لـيس قـرار   پس از پايان جنگ جهاني اول كه عراق عرب از عثمـاني جـدا و در اختيـار انگ   
گرفت، بسياري از صاحب منصبان و علماي ايراني به اين امر اعتراض كردند و ضمن بيـان  
حقوق تاريخي ايران بر اماكن مقدس، خواستار الحاق سرزمين عراق به خاك ايران شـده و  

پرسى از اهالى عراق در اين موضوع تعيين شود.  المللى جهت همه پيشنهاد كردند هيأتى بين
اي به وزارت امورخارجه ضمن اشاره به موارد  وله؛ كنسول ايران در بغداد در نامهمنتخب الد
  گونه عنوان كرد:  فوق اين

دولت علّيه در عراق عرب حقوق تاريخى دارد و به عالوه، اماكن مقدسه در اينجا واقع 
دارنـد و  دولت علّيه هم در اينجا اقامـت    و تمام آقايان علماء اعالم و جمع كثيرى اتباع

نمايند. در حقيقت حقـوق   دائماً از زوار و مسافرين ايرانى به اين خاك، آمد و رفت مى
دولت علّيه در اين خاك از همه بيشتر و پيشتر است و در واقع دولت علّيه حق تملّـك  

  ) .221/ 2: 1385و تصرف اين خاك را دارد (فراهاني، 

اماكن مقدس، تالش زيادي براي حفـظ و  شيعيان ايران عالوه بر زيارت و توجه به اين 
حراست از آنها داشتند و بسياري از آنها براي اثبات عالقه و ارادت خود به خاندان رسالت، 

نمودنـد. از جملـه ايـن     با وقف نمودن مال خود، اقدام به حفظ و تعميـر بقـاع متبركـه مـي    
م جواد(ع) (گزيـده اسـناد،   توان به اهتمام در تعمير ايوان صحن اما اقدامات در اين دوره مي

/ 5: 1370(گزيـده اسـناد،   » سالم اهللا علـيهم «) يا نصب ضريح براي ائمه بقيع 57/ 5: 1370
يك دستگاه ضريح از طرف امـين  م 1902ه.ق/ 1319سال ) اشاره كرد. در مورد اخير در 65

  السلطنه از وزراي دولت قاجار براي قبور ائمه اطهار بقيع(ع) تقديم شد. 
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بنابراين، عتبات عاليات در باور ايرانيان مكاني مقدس شمرده مـي شـد و زيـارت آنجـا     
يكي از بزرگترين افتخارات آنان به شمار مي آمد. به همين خاطر سختي هـاي مسـير را بـه    
جان مي خريدند و تالش مي نمودند تا در طول عمر خود حداقل يك بار بـه ايـن منـاطق    

رت كنند. اين سفر خالي از مشكل نبود. عدم امنيت، اغتشاش سفر و اماكن مقدس آن را زيا
و هرج و مرج در مسيرها؛ كم آبي و شرايط بد آب و هوايي نظيـر گرمـاي شـديد، هـواي     
مرطوب و عفوني، سرماي زمستان، طوفان و حتي وقوع سيل؛ بيماري و حتي مرگ مسافران 

كره به زوار يا نداشتن تمبر يا امضـاء  هاي بين راه؛ ندادن تذ به دليل شرايط نامناسب؛ قرنطينه
  نشدن تذكره از جمله دشواري هايي بود كه زوار پيوسته با آن روبرو مي شدند. 

  
  تعديات و سوء رفتار مأمورين عثماني . 3

عالوه بر مشكالت ذكر شده، آنچه اوضاع را براي زوار سخت تر و ناگوارتر مـي سـاخت،   
هاي نابجايي بود كه مأمورين دولت عثماني نسبت  تعديات و بي قانوني ها و سخت گيري

 به زائرين ايراني به داليل مختلف روا مـي داشـتند. غـارت زوار بـه بهانـه هـاي مختلـف،       
ــه قتــل رســاندن زوار از جملــه    تفتــيش ــانوني، كتــك زدن و حتــي ب هــاي مكــرر و غيرق

مورد بررسـي   سوءرفتارهاي اعمال شده از سوي مأمورين حكومت عثماني بود كه در ادامه
  قرار مي گيرد. 

  غارت زوار و گرفتن وجوه به بهانه هاي مختلف ـ
از زماني كه زوار به قصد سفر راهي عتبات مي شدند تا زمان بازگشت به خانه و كاشانه 
خود، مخارج زيادي را عهده دار مي شدند كه بيشـتر آنهـا توسـط مـأمورين عثمـاني و بـه       

هاي مختلف از  ي شد. عمال و مأمورين عثماني به شيوهاخذ مغيرقانوني و ناعادالنه صورت 
گرفتند. يكي از اين موارد، پول هاي نابجا و مبالغ زيادي بود كه بابت گمرك از  زوار پول مي

زوار مطالبه مي نمودند. درواقع بيشتر اوقات مأموران عثماني، هر مقدار كه تمايل داشـتند از  
ين توصيف در اين خصوص را علي اكبر وقايع نگار زائران، گمرك دريافت مي كردند. بهتر

 كردستاني ارائه داده است:

 آنها با انصافي بي كمال عثماني در دولت مباشرين عتبات، به زوار برگشتن و رفت اين در

 كه نفر يك هر از شهبندرعثماني باش امضاي به نفر چهار و پنجاه كنند مي رفتار و حركت

 از و نمايد مي دريافت هزارباشد يك و تومان يك كه هزار يازده شود مي داده او به تذكره
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 و آزار و ايـذاء  اگرشـرح  گيرنـد  مـي  هـا  آن از بسـيار  مختلـف  اسـامي  به پولها قبيل اين
 صـدا  و زبـان  كـوه بـه   درآورم تحرير رشته به را عثماني مأمورين و مباشرين سختگيري

 عـالوه  مسافرت بـه  اين در ايران اهالي ابتذال و بدبختي كه نويسم مي قدر همين  درآيد.

 شود هم نمي پذير چاره مطلب اين و است و تحرير تقرير اندازه از بيش مال و جان رفتن

 انصافي اين بي از دست كه دهد مي عثماني دولت كارگزاران و مباشرين به رحمي خدا نه

 مي عطا اهالي ايران به غيرتي نه و بردارند مشرفه اماكن و زوار به نسبت وحشيانه حالت و

 چند به اين ابتذال جاويد بهشت نگارنده اعتقاد به و نمايد را مسافرت اين ترك كه فرمايد

  ).321- 322: 1284ارزد (وقايع نگار كردستاني،  نمي مسافرت روز

در سال هاي مورد بحث چنين روندي كماكان به شيوه هاي مختلف ادامـه داشـت. بـه    
رفتند، در هنگـام   دسته هاي سي نفر يا چهل نفري به زيارت ميعنوان نمونه، زواري كه در 

ورود به خاك عثماني، اشيائي را كه اجازه بردن آنها را به آن سـوي مـرز نداشـتند تحويـل     
مي دادند تا بـه  » علم خبر«دادند. در عوض، به هر سي نفر يك كاغذ يا در اصطالح يك  مي

پس بگيرند. اما همه اين سي نفر در يك زمان واسطه آن در بازگشت بتوانند وسايل خود را 
گشـتند و بـه واسـطه آن علـم، امـوال خـود را        كردند. چهار پـنج نفـر بـازمي    مراجعت نمي

كردند چون كاغذي در دست نداشتند، از  گرفتند. سايرين كه در روزهاي بعد مراجعه مي مي
اك عثمـاني اسـبي   شد. يا اينكـه، اگـر كسـي از زوار در خـ     تك تك آنها گمرك مطالبه مي

گمرك بود. در خانقين نيز  1كرد در هنگام بازگشت مجبور به پرداخت پنج ليره خريداري مي
 ).69و  95/ 5: 1370شد (گزيده اسناد،  از اسب و شتر زوار ايراني گمرك گرفته مي

توانست سبب كاهش يا قطع  شد مي چنين سخت گيري هايي كه در حق زوار ايراني مي
عدالتي هـا و ذكـر    ه آن ناحيه گردد. سفارت ايران در استامبول با اشاره به اين بيتردد آنها ب

، از »معيشت و گذران تمام عراق عـرب بسـته بـه وجـود زوار ايرانـي اسـت      «اين نكته كه 
خواهد كه جلوي اين قبيل اجحافات را بگيرد و براي نمونـه از قيمـت    حكومت عثماني مي

  ).95- 96/ 5: 1370گمرك بگيرند (گزيده اسناد،  اصلي اسب ها فقط صدي يك، رسم
مورد ديگر، گرفتن وجه از جنازه هايي بود كه براي دفن به عتبات عاليات برده مي شد. 
با اينكه جنازه در ايستگاه اول معاينه و مهر و موم مي شد و وجـه مربـوط بـه آن دريافـت     

نوني الك و مهر آن را مي شكستند گرديد، اما در ايستگاه هاي بعدي دوباره به طور غيرقا مي
 در ايران كنسولگري كه ايي نامه در و پس از بررسي، مبلغي را اخذ مي كردند. در اين رابطه،

 به جنائز صاحبان و زوار از مكرر هاي ماليات از دريافت نوشته، خارجه امور وزارت به بغداد
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 دولـت  كارگزاران با كه خواستهاستانبول  در ايران سفير از و كرده شكايت مختلف هاي بهانه

  بگيرند:  را بدعت جلوي اين تا شود مذاكره عثماني
 يـك  و بيسـت  و رسـيد  مي عثماني صحيحه طيب مهر به كرمانشاهان در جنائز ... بااينكه

 و ادبـي  بـي  در كمـال  و نمـوده  بـاز  خـانقين  در را جنـائز  مجدداً دهند. مي پول هم قران
 پنج و جنازه بيست هر و شكنند مي را كرمانشاهان صحيحه طيب و الك مهر احترامي بي

 زحمت چنين كربال دروازه دم طور نمايند. همين مي الك و مهر گيرند. ثانياً مي پول هزار

 1ق: كـارتن  1318مي گيرند. (اسـتادوخ،   ديگر هزار پنج و بيست و مي دهند ضروري و
  )8پرونده 

ها بود. بدين ترتيب كـه اگـر    توسط عثمانيها  مورد ديگر، گرفتن وجه براي دفن جنازه
نمودنـد در   اشخاصي در شهرهاي كاظمين، كربال، نجف، سامره و ساير واليات وفـات مـي  

گرفتند. اين مسئله  مي 2شدند، از هر جنازه پنجاه قروش صورتي كه در همان شهر مدفون مي
 ).117/ 5: 1370اغلب مابين كارپردازي و مأمورين، محل نزاع و اختالف بود (گزيده اسناد، 

هاي ديگري بود كه بايد بـه دولـت    هاي كفن و دفن و قيمت باالي زمين از هزينه هزينه
تـه  شد. قيمت قبرها و مبالغي كه جهت تـدفين از صـاحبان اجسـاد گرف    عثماني پرداخته مي

اي كه  شد. به گونه شد، بر اساس شهرهاي عتبات و جايگاه موجود در آن شهر تعيين مي مي
قيمت قبرها در نجف و كربال  متفاوت بود. به طور مثال، دفن جنازه در رواق حرم حضرت 

هزار قروش طال بود. گاهي اوقـات نيـز حكـام شـهرهاي      50امام علي(ع) در نجف اشرف 
كردنـد. مـثالً حـاكم     ايران عوارضي جهت تدفين جنائز دريافت ميعتبات عاليات از دولت 

هاي اين شهر پانصد تومان از دولت  شهر نجف براي اجازه تدفين اجساد ايراني در قبرستان
  ) .16: 1391كرد تا مجوز الزم را صادر كند(رحمانيان و شهسواري،  ايران دريافت مي

  بي توجهي مأمورين به حفظ امنيت راه ها ـ
كردند در مسيرهاي منطقه عراق عرب از  ها مسافرت مي ين كه اكثراً سواره و با قافلهزائر

گاه از امنيت كامل برخوردار نبود، راه  ها كه هيچ حمله دزدها در امان نبودند. يكي از اين راه
خانقين به نجف اشرف بود. مأمورين موظف به مقابله بـا دزدان و حفـظ امنيـت جـاده هـا      

بسياري موارد از انجام آن سر باز مي زدنـد و دسـت دزدان را در تعـرض بـه      بودند، اما در
  كاروان هاي زوار باز مي گذاشتند.

اكتبـر   29/ 1321شعبان  7در نامه كنسولگري ايران در بغداد به وزارت خارجه به تاريخ 
م از عدم امنيت اين راه و هرج و مرج، اغتشاش و ناامني بوجود آمده در عراق عـرب  1903
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ها  كه وظيفه حفظ راه» اداره ضابطه«به وضوح انتقاد شده است. بنا بر نقل اين نامه، مأمورين 
كردند و با عشـاير عـرب دزد از در    ه احكام و دستورات صادر شده اعتنايي نميرا داشتند ب

هـا   دوستي درآمده بودند. در نتيجه دزدان با اطمينان كامـل مشـغول تـاراج و غـارت قافلـه     
اي مراتـب   رسيد، كارپرداز طي نامه ها به كارپردازي ايران مي شدند. وقتي خبر اين غارت مي

داد. رئيس مربوطه نيز دستوري به رئيس ضابطه كه مأمور  رش ميگزا» رئيس عسكريه«را به 
فرسـتاد امـا وي تـوجهي بـه ايـن احكـام        ها و استرداد اموال غارت شده بود، مـي  حفظ راه

شد باالخره مأمورين اداره ضـابطه   هايي كه از سوي كارپردازي ايران مي كرد. با پيگيري نمي
رفتند. يكـي دو نفـر را دسـتگير و     به صحرا ميشدند و براي تعقيب دزدان  دست به كار مي

ساختند. در عـراق عـرب ادارات زيـادي     زنداني كرده، اما بعد از چند روزي آنها را رها مي
نمودند از طرف ايالت به آن اداره  وجود داشت كه اگر مأمورين هر اداره به نوعي تعدي مي

ن اظهـارات ايالـت در اداره ضـابطه    شد. اما اي شد و دستورات الزم ابالغ مي هشدار داده مي
گرفت و دزدان نيز بـدون تـرس از حكومـت بـه دزدي و غـارت        مورد بي اعتنايي قرار مي

  )114 - 115/ 5: 1370شدند. (گزيده اسناد،  مشغول مي
هـا و   اي ضمن هشدار در مـورد راه  با اين شرايط بود كه كنسول ايران در بغداد طي نامه

خواهـد كـه فعـالً از سـفر بـه ايـن امـاكن مقـدس          از زوار مي اوضاع نابسامان عراق عرب
هاي عراق عـرب دهـد. (گزيـده اسـناد،      خودداري كنند تا شايد دولت عثماني نظمي به راه

1370 :5 /115(  
حمله و تجاوز ياغيان به زائران ايراني در راه هاي فرعي به دليل فقدان نيروهـاي پلـيس   

بيشتر مشـهود بـود. بنـابراين كـارگزاري ايـران طـي       عثماني و خلوت و متروك بودن آنجا 
اعالميه هاي مختلفي از زوار مي خواست كه از راه هاي عمومي عبور كنند امـا ايرانـي هـا    
معموالً به آن توجهي نكرده و همان راه ها را ترجيح مي دادند. شايد به اين دليل كه اطـالع  

آنها از كم و كيف وقايع اطالعـي  رساني درست و دقيقي در اين باره صورت نمي گرفت و 
  ).136: 1389نداشتند (موجاني، 

  تفتيش و كتك زدن زوار ـ
از ديگر سوء رفتارهاي مأمورين اين بود كه به بهانه هاي مختلف، مثالً سرايت بيمـاري  

نمودند؛ از جمله آنهـا را كتـك    وبا، زوار را تفتيش كرده و به اقسام مختلف آزار و اذيت مي
ها را از آنها جدا  دادند. گاهي تحت الحفظ، مردها را به بغداد فرستاده و زن زده و فحش مي
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دادند كه زن ها نقاب خود را برداشـته تـا صورتشـان را ببيننـد      كردند و حتي دستور مي مي
  ) . 397/ 7: 1375(گزيده اسناد، 

 قرنطينه هاي پي در پي در مسيرهاي منتهي به شهرهاي زيـارتي عـراق، از جملـه مهـم    
ترين موارد تفتيش بود كه زوار را بسيار آزرده خاطر و دچار مشكل مـي سـاخت. توضـيح    

 بهداشتي آن هاي جنبه عتبات، به جنائز انتقال در عثماني و ايران دولت دو عمده مشكلاينكه، 

 بيماري هاي مسري، مانند وبا، طـاعون و...،  شيوع از جلوگيري براي عثماني بود. كارگزاران

زوار  كليـه  كردنـد.  ايجاد عثماني و ايران مرزهاي در را قرنطينه سيستم راطوريشانخاك امپ در
 سوي از پزشكاني شدند. ضمن اينكه مي نگهداري اين محل ها در روز چندين بايستي ايراني

 زوار بـه  قرنطينـه  در .تعيين مي گرديدند معاينه و بهداشتي خدمات انجام براي دو دولت هر

چنـد   مـدت  كردند و بـه  مي عفوني ضد را خودشان هاي لباس و داده هاي مخصوص لباس
 عـدم  جـا،  تنگي شد. نمي داده خروج روز طول مي كشيد، به آنها اجازه 15كه معموالً  روز

 ايران دولت و كارگزاران زوار اعتراض كه بود عواملي قرنطينه، از طول مدت و درست نظافت

هاي اداري در پي بروز بيماري هاي مسري و اگرچه بسياري از سختگيري  .داشت پي در را
در دوره هاي خاصي اعمال مي شد، اما برخي رفتارهاي تند و تعرضات، ربطي به دستورات 

  اداري نداشت.
در نامه جمعي از اتباع ايراني مقيم عتبات عاليات به مجلس شوراي ملي، مشكالت زوار 

ير، دريافـت پـول هـاي بـي حسـاب و      در قرنطينه ها، اعم از تعداد قرنطينه ها در طول مس
  آسيب زدن، كتك زدن و حتي قتل زوار به خوبي منعكس شده است:

مگر به سمع مبارك نرسيد كه در ناخوشي پارسال در خاك عثماني چه بر سـر زوار   ...
بيچاره آوردند در خانقين قرنتينه در قزل آباد قرنتينه در شهربان قرنتينه در بغداد قرنتينـه  

محموديه قرنتينه [...] در كربال قرنتينه در اثناي راه نجف قرنتينه در نجف اشرف [...] در 
قرنتينه مراجعت از نجف اشرف قرنتينه باز در كربالي معلي قرنتينه از كربال تا كاظمين 
رمن را قرنتينـه         منزل بمنزل قرنتينه در كاظمين عليـه السـالم قرنتينـه از كـاظمين تـا سـ

ه كاظمين قرنتينه منزل قرنتينـه از كـاظمين عليـه السـالم تـا بـه       مراجعت از سرمن را ب
خانقين باز منزل بمنزل قرنتينه و در هر قرنتينه چند گوني پر از قران مي شد كه خرجي 
آن بيچاره ها بود. بسياري از اين بيچاره ها از بـي خرجـي و گرسـنگي مـي مردنـد و      

ته مي شدند و بعضي را بـه زهـر و   بسياري از آنها به ضرب گلوله مأمورين عثماني كش
دوا مقتول مي ساختند تمام اين قرنتينها و مردن و مقتول شدن و پول دادن كه به سـمع  
مبارك رسيد همه مخصوص زوار بيچاره بيكس بي صاحب ايراني بود نه براي رعاياي 
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اجانب بود چنان معلوم مي نمود كـه از روز ازل ايجـاد و اختـراع قرنتينـه مخصـوص      
ص عجم ها شد نه براي ديگران نم يدانيم اين عجم ها چه كردند كـه بايـد بـه    مخصو

چنين عقوبت ها دچار شوند نمي دانيم [...] چه شدند ان شاهان عالي مقدار كه از تمام 
سالطين روي زمين باج مي گرفتند چه شد كه امروزه ما بايد باج بـه شـغال بـدهيم ...    

  )1) (پيوست، سند شماره 2/160/29/4شناسه سند: ق، 1329(كمام، 

سـپتامبر   9ه.ق/ 1320جمادي الثاني  5خود به تاريخ  44روزنامه حبل المتين در شماره 
م، ضمن اشاره به اغتشاش هايي كه در عراق عرب براي اتباع ايراني بوجود آمده بود، 1902

قـايقي از كـربال   از مأموران عثماني يكي از قرنطينه ها كه ده ها تن از زوار ايراني را كـه بـا   
  عازم نجف بودند، كتك زده شكايت كرده و نوشته:

... جمعي از زوار كه از براي زيارت مولود از كربال به نجـف مشـرف شـده بودنـد از     
ايشان به گل مي نشيند از بلم بيرون  3نجف مي آيند يك فرسخي نجف يعني كوفه بلم

داكتر [دكتر] قرنطينه از دور ملتفت آمده كنار شط راه مي روند كه بلم را از گل درآورند 
ايشان مي شود خيال مي كند كه حاجند و از قرنطينه فرار كرده اند مـأمور مـي فرسـتد    
ايشان را با ضرب شالق مي برد نزد مدير بعـد از تحـاقيق كـه معلـوم مـي شـود ايـن        

د بـر  ها از مجاورين كربال مي باشند يك يك را امر مي كند [...] گرفته چوب زيا بيچاره
كمرشان زده چند قران هم از اينان گرفته رها مي كنند اين چوب زدن معلوم نيسـت از  
راه عصبيت و عناد بود يا اينكه داكتر [دكتر] عداوت مذهبي داشته چرا همين قـدر كـه   
ملتفت شد كه ايشان ايراني و مجاور كربال هستند اين جسـارت كـرده ايـن هـم يـك      

ايراني هاي بيچاره از هر طـرف كـه سـر بـر آرنـد بايـد       حسابي اين ملك است اين  بي
توسري بخورند و هيچ كس هم نمي گويد چرا مگر اين بيچاره ها يهودي يا خـارج از  

  ).15: ص 1320جمادي الثاني  5(روزنامه حبل المتين،  ملت اسالم هستند

ي اوقـات  آزار و اذيت هاي مأموران تنها متوجه زوار نبود، بلكه آنها از سـر عنـاد، گـاه   
خشم خود را نسبت به جنازه هايي كه به عتبات حمل مي شد نيز بروز مي دادنـد. پـس از   
ورود اجساد، مأمورين ميخ هاي آهني در دست گرفته و جنازه را از تابوت و كفـن بيـرون   
آورده و به بهانه اين كه معلوم شود ميت از بيماري هاي مسري يا عادي فوت كرده، ميخ ها 

و مي كردند. بعد از آن اگر صاحب جسد حضور داشت وجهي اخذ مي كردند و را بر آن فر
اجازه عبور مي دادند، در غير اين صورت اجساد را به صـورت دسـته جمعـي در گـودالي     

ب معاينه اجساد به شكلي نامناس ريخته و روي آن مقداري خاك مي ريختند. بي احترامي و
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حتي اعتراض دولت ايران و علماي عتبات را بـه  ساخت و  زوار را بيش از هرچيز آزرده مي
  ).40/ 5: 1369؛ گزيده اسناد، 68- 69/ 2تا:  دنبال داشت. (فرهاد معتمد، بي

اما كتك زدن، به قتل رساندن و به طور كلي هتك حرمت زائرين ايراني تنها محدود بـه  
يا سربازان وابسته به  ايستگاه هاي بازرسي و قرنطينه ها نبود. گاه اتفاق مي افتاد كه مأمورين

دولت عثماني در خود شهر بدون علت خاصي به زوار تعرض كنند. روزنامه حبل المتين در 
خود گزارش داد كه يكي از سربازان عثماني در شهر كربال در شب جمعه ششم  21شماره 

م،  خود را به مستي زد و با خنجـر بـه پـنج الـي     1902ژانويه  16ق/  1319ماه شوال سال 
نفر از زوار ايراني حمله و آنها را مجروح ساخت. از جمله به سيدي از زوار خراسان  شش

كه مشغول وضو گرفتن و عزيمت به حرم بود حمله كرده و با خنجر شكم وي را پاره كرد 
كه سيد پس از چند ساعت فوت نمود. پس ارتكـاب بـه ايـن جـرائم سـرانجام سـرباز را       

). روزنامه از نيت اصلي ايـن  20- 19: 1319حبل المتين، دستگير و حبس نمودند (روزنامه 
سرباز گزارشي نياورده، اما به نظر مي رسد كه سرباز بدون نيت شخصـي و ظـاهراً از روي   
تعصب ديني دست به اين كار زده است. گرچه در پايان گزارش، علت همه مشكالت زوار، 

  عنوان شده است:  نمايندگان دولت ايران كه از حفظ حقوق ملت خود ناتوان،
بلي اين همه ذلت و خواري و اذيت و صدمه كه در خارجـه برعايـاي بخـت برگشـته     
ايران وارد مي آيد از سست عنصري [...] نمايندگان دولت ايران است و حفـظ حقـوق   

  ).20: 1319ملت از وظايف دولت است (روزنامه حبل المتين، 
  

  زائرين ايراني بررسي علت تعديات مأمورين عثماني نسبت به. 4
پيش تر به تعديات و سوءرفتارهاي مأمورين عثماني نسبت به زوار ايراني اشاره گرديد. اين 
سوءرفتارها داليل گوناگوني داشت كه شايد تعصب مذهبي از مهـم تـرين آنهـا باشـد. امـا      
داليل ديگري همچون كسب منافع مادي توسط دولت عثماني، بي توجهي مقامـات ايرانـي   

تعديات، همراه شدن مأمورين ايراني با عثماني ها نيز در اين خصوص موثر بود كـه  به اين 
  در ادامه مورد بررسي قرار مي گيرد.

  تعصب مذهبي و ايراني زدايي ـ
با از ميان رفتن سلسله صفوي، اقتدار سياسي ايران شيعي مذهب در مقابـل همسـايه غربـي    
سني مذهب رو به افول نهاد. كوشش سلسله هاي بعدي نيز نتوانست ميراث گذشته را احيا 
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كند. اگرچه نادرشاه افشار و كريم خان زند تالش كردند با حضور در عتبات عاليات، زمينه 
هنگي ميان اين خطه و ايران را فراهم سازند، اما جنگ هاي داخلي و فر –پيوستگي سياسي 

ناآرامي ها بيش از پيش آنان را به خود مشغول داشت و مانع تحقق اين هدف شد. حكام و 
واليان عثماني با تسلط بر امور عراق عرب در سال هاي پس از سقوط صفويه، تالش كردند 

خود را منطقه تقويت كنند. به اين صورت كه با ساده ترين روش و سياست ممكن، حضور 
تصميم گرفتند نشانه هاي هويت و فرهنگ ايراني كه با تشيع آميخته شده بود از آن منطقـه  

). ايجاد ممانعت بر سـر راه  9: 1389پاك نموده و در اصطالح ايراني زدايي كنند (موجاني، 
اماكن مقدسه در نظر گرفته شده بود، انتقال سرمايه هاي ايراني كه به منظور عمران و آباداني 

سختگيري با ايرانيان مقيم و تبديل تابعيت آنها براي كاهش ثبت ميزان جمعيت ايرانيان مقيم 
) در 165/ 142: 1384و فراهم كردن زمينه هاي كوچ يا نفي بلد آنها (اسناد مكمل قاجاريه، 
زدايـي انجـام گرفـت.     راستاي همين هدف يعني كاهش قدرت ايـران در منطقـه و ايرانـي   

بنابراين جاي تعجب نداشت كه عثماني ها با زوار ايراني عتبات هم رفتـار مناسـبي نداشـته    
باشند و از حضور آنها در منطقه خرسند نگردند. رفتار پزشـك عثمـاني در قرنطينـه مسـير     
كربال به نجف نسبت به زواري كه نياز به قرنطينـه نداشـتند و در قسـمت مربـوط ذكـر آن      

 فت، نمونه اي از همين عناد و دشمني و تعصب نسبت به ايرانيان بود. ر
آن گونه كه در اسناد منعكس شده است ايران نيـز ديگـر آن قـدرت و اقتـدار سـابق را      

  نداشت تا عثماني ها از هيبت آن بترسند و در رفتار خود تجديد نظر كنند: 
چار شوند نمي دانـيم، دولـت و   ...اين عجم ها چه كردند كه بايد به چنين عقوبت ها د

سلطنت شش هزار ساله ما چه شد نمي دانيم، مردان غيور به كجـا رفتنـد نمـي دانـيم،     
شجاعان شير صولت ما چه برسرشان آمد نمي دانيم، آن شيرمردان كه شير در بيشـه از  
هيبت آنها زهرشان آب مي شد [...] چه شـدند، آن شـاهان عـالي مقـدار كـه از تمـام       

وي زمين باج مي گرفتند، چه شد كه امروزه ما بايد بـاج بـه شـغال بـدهيم.     سالطين ر
دانيم اين چه اتحاد بود كه با عثماني كرديد و ما را دچار غم نموديد چرا مـا را بـه    نمي

عثماني فروختيد مي خواستيد به ديگر دولت بفروشيد چـرا بايـد عثمـاني را بـر خـود      
ام سـالطين روي زمـين از هيبـت آنهـا     جري گردانيد كـه ماننـد سـلطنت مـا كـه تمـ      

ــه هــيچ نشــمارد (كمــام،   مــي ق، شناســه ســند: 1329ترســيدند و عثمــاني امــروزه ب
2/160/29/4 .(  

  كسب منافع مادي ـ
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 حفظ اخذ مبالغي كه پيش تر به آن اشاره شد را خود براي دولت عثماني بهانه مأمورين

بـود كـه از    مـادي  منافع و سود خاطر به درواقع بيان مي كردند، ولي امنيتي و بهداشتي مسائل
 ايران، علت اخذ دولت اعتراضات و شكايات برابر عثماني در دولت اين راه كسب مي كردند.

 در كه قرنطينه هاي ايستگاه نگهداري و ساخت را هزينه هاي زياد زوار و جنائز از زياد ماليات

 ايران مرز دفترهاي كسري بودجهو  مي كنند كار گمركي و كاركنان اداري ديگر و پزشكان آنها

  ).63: 1364ترك عنوان مي كرد (فهد نفيسي،  و
 درمـان  و اشـت  بهـد  و گمـرك  هاي تعرفه آماري هاي ترازنامه« بخش گزارش اساس بر

 م، 1904 /ه.ق 1332 تا م 1898 /ه.ق1316 از زائران شمار متوسط طور به» عثماني امپراطوري

 كه بود افزون آنقدر ها سال اين درآمد از ناشي است. ماليات بوده 6255 تعداد جنائز و 48672

منتقـل   بازنشستگي بودجه مانند كشور، كل بودجه مختلف هاي بخش به را آن دولت عثماني
  ).15: 1391(رحمانيان و شهسواري، نمود 
 سهل انگاري كارگزاران و مأموران ايراني نسبت به تعديات ـ

به شهرهاي عراق عـرب اعـزام مـي شـدند وظيفـه       كارگزاران ايراني كه براي مأموريت
داشتند به امور و شكايات اتباع و زوار ايراني رسـيدگي و در جهـت رفـع مشـكالت آنـان      
برآيند. اگرچه اسناد و گزارش هاي بسياري از رسـيدگي مـأموران ايرانـي بـه حـال زوار و      

امـا طبـق   كوشش آنها در جهت رفع تعديات عثماني هـا نسـبت بـه زوار موجـود اسـت،      
ها در بسياري موارد نه تنها به شكايات و حال زوار رسيدگي نمي كردند بلكه خـود   گزارش

به عاملي براي سخت گيري و آزار و اذيت به زوار تبديل مـي شـدند. درواقـع، آنچـه كـه      
عثماني ها را در اعمال خود مصـمم تـر و جسـورتر مـي سـاخت، همـين بـي تـوجهي و         

أموران حكومـت ايـران نسـبت بـه امـور و تعـديات وارده بـه        انگاري كارگزاران و مـ  سهل
 بود.   زوار

انتخاب مأموران فاقد صالحيت براي انجام مأموريت در اين مناطق نيز مزيـد بـر علـت    
شد. اين مأمورين كه بنا بـر برخـي صـالح ديـدهاي شخصـي و غيرمعقوالنـه انتخـاب         مي
له اي بحران زا تبديل مـي گشـتند.   شدند، به جاي حل مشكل اتباع و زوار، خود به مسئ مي

توضيح اينكه، گاهي از طرف وزارت خارجه، افرادي كه وضعيت اقتصادي مناسبي نداشتند 
لقمـه نـاني   «به اين مأموريت انتخاب مي شدند تا بتوانند درآمدي كسب كنند و به اصطالح 

قـوق و  در ايـن منـاطق معمـوالً ح    ).279- 280/ 5: 1370(گزيـده اسـناد،   »تحصيل نماينـد 
  مستمري به آنها تعلق نمي گرفت و آنها مخارج خود را از زوار اخذ مي كردند.
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رضا افندي عالءالملك سفير ايران در استامبول در نامه اي به وزارت خارجه از انتخاب 
شكايت كرده و  منيف السلطنه به مأموريت بصره و حسين قلي خان حسام الوزاره به عماره

ين بايد به نحوي باشد كه خللي به شأن و آبروي ملـت نرسـد. بـه    نوشته كه انتخاب مأمور
پـس از ورود بـه ايـن    » اكل ميته را براي خود حالل مي شـمارند «گفته او اين اشخاص كه 

مناطق كه داراي مقرري دولتي نبود براي رفع آسـودگي و گذرانـدن روزگـار و تهيـه پـس      
  را نسبت به آنها اعمال مي داشتند.انداري به جان تبعه ايران افتاده و انواع تعديات 

چنانكه حسام الوزاره كه هنوز مأموريت او از باب عالي تصديق نشـده يكـي را گرفتـه    
حبس كرد و محبوس تلگرافاً به سفارت كبري تظلم كرد، اگر در داخلـه در حـق آنهـا    
رعايتي شود باز ضررش محدود است. جناب عالي كه مـدتي در ايـن صـفحات بـوده     

ريد كه عماره جاي دخلي نيست و كفايت يك نفر مأمور تنها را نخواهد كرد تا اطالع دا
چه رسد كه حسام الوزاره پانزده نفر زن و بچه را با خود به عماره برده نان بدهـد، آيـا   
مالحظه فقر و فاقه حسام الوزاره اقدم است يا مالحظه آبروي دولت و وزارت خارجه 

  ).279- 280/ 5: 1370و سفارت كبري (گزيده اسناد، 

گاهي با اينكه عدم صالحيت شخص براي وزارتخانه محرز بود، بـاز بـه عنـوان مـأمور     
انتخاب مي شد. به طور مثال انتخاب شخصي به عنوان عباس خان بـه وكالـت كـارپردازي    
خانقين، كه پيش از اين به دليل اعتيادي كه به قمار و مسكرات داشـته از مأموريـت بركنـار    

اين حضور اين شخص سبب اعتراض وزارت خارجه عثماني گرديد بـود كـه    شد. پيش از
خطاب به سـفارت ايـران در    م،1903ژوئن  1ه.ق / 1321ربيع االول  5در نامه اي به تاريخ 

  ).374/ 5: 1370(گزيده اسناد، استانبول، خواستار لغو مأموريت وي گرديدند 
انتخاب مأمورين  بي سواد و بي اطالع از قانون هم مسـئله اي بـود كـه صـداي زوار و     

  .)2/160/29/4شناسه سند: ق، 1329(كمام، اتباع ايراني را در مي آورد 
برخي مناطق گهگاه بدون مأمور مي ماند و باعث مي شد كارها به شدت آشفته شـده و  

اينرو زوار و علما و مجتهدين خود دست بـه  به مردم ظلم و ستم بي اندازه تحميل شود. از 
كار شده و درخواست مي كردند كه مأموري به آنجا فرستاده شـود. ايـن مـأمور كـه فاقـد      
حقوق بود باز به مشكلي براي زوار تبديل مي شد. بنابراين نبود كارگزار با اعزام آن چنـدان  

ايران در بغداد در نامه اي تفاوتي از لحاظ رنج و مشقت ديدن زوار نداشت. چنانكه كنسول 
  به وزارت خارجه نوشته است:
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اند  تمام زوار و جمعي از علماي عظام و مجتهدين گرام به فدوي تصريح و تأكيد نموده
مأموري فرستاده شود در واقع هم الزم است ولي عيب كار در اينجاست مـأموري كـه   

د بايد مخارج خود را از آنجا مي رود چون معاش ديواني و مقرري و مرسومي ندارد الب
زوار بيچاره تحصيل كند، اين هم سربار زوار خواهد شد. خالي از مأمور هم نمي توان 
گذاشت اغلب زوار از غايت تعدي و اجحافات متعصـبانه خـدام ومـأمورين تـذكره و     

  ).11/ 5: 1370(گزيده اسناد،  دخانيه و غيره و غيره زيارت نكرده معاودت مي كنند

شنهاد كرده كه براي مأمورين اعزامي به ميزان پانزده تومان حقوق در نظر اين شخص پي
  گرفته شود تا اينگونه تعديات كمتر صورت گيرد.

البته گاهي در عدم موفقيت كارگزاران ايراني، حكومـت عثمـاني مقصـر بـود. بـه ايـن       
، صورت كه هنگامي كه مأموري ايراني براي مأموريت در خاك عثمـاني انتخـاب مـي شـد    

حكومت عثماني موظف بود آن را بررسي و فرمان مأموريت آن شخص را صادر كنـد. امـا   
شد  گاهي در صدور فرمان اهمال مي كرد. به اين ترتيب مأموري كه وارد شهر مورد نظر مي

به رسميت شناخته نشده و نه تنها نمي توانست اقدامي انجام دهـد بلكـه بـه عـاملي بـراي      
  ).275/ 5: 1370گزيده اسناد، حقارت او تبديل مي شد (

نتيجه عدم وجود كارگزار يا انتخاب مأمورين بي كفايـت و فاقـد صـالحيت، افـزايش     
تعديات به زوار بود. درواقع اگر مأمورين ايراني از يك سو مقتدرانه با سخت گيـري هـا و   

نمودند و از آزار و اذيت هاي عثماني ها مقابله كرده و از حقوق اتباع و زوار خود دفاع مي 
سوي ديگر خود به عاملي مشكل زا تبديل نمي شدند،  تعديات مأمورين عثماني نسبت بـه  

نـوامبر   20ه.ق/ 1329ذيقعـده   28زوار به حداقل مي رسيد. روزنامه حبل المتين در تـاريخ  
م، گزارش داده كه چند ماه پيش از اين تاريخ، يكـي از سـربازان عثمـاني نسـبت بـه      1911

ارگزاري ايران در كربال بي احترامي نموده است. مأمورين عثماني چون شكايت فراشباشي ك
و مدعي جدي دربين نبود به طور ظاهري آن سرباز را دو روز در حبس نگه داشـته سـپس   

اگر كار گذار بغداد و كـربال  «آزاد ساختند. اين روزنامه به اين عمل تاخته و عنوان كرده كه 
» را گرفته بودند امروز زوار ايراني به اين بـي كسـي و بيگنـاه    آنوقت جلو اينگونه جسارتها

  ).19: 1319مورد تعرض عثماني ها قرار نمي گرفتند (روزنامه حبل المتين، 
با عثماني ها همدست شده، زائرين را غـارت  تأسف بار تر اينكه گاهي مأمورين ايراني 

). مهم ترين عاملي كه 409/ 7: 1375گرفتند(گزيده اسناد،  كرده و پول هاي گزاف از آنها مي
باعث اتفاق آنها با عثماني ها مي شد، نداشتن حقوق و مستمري از سوي دولت ايـران بـود   
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كه آنها را وا مي داشت با كمك عثماني ها زوار را چپاول كنند. در نامه اهالي قصبه منـدليج  
  به مجلس شوراي ملي آمده: 

ي بستوه آمده ايم به هرنوع و اقسام متفرقه پي از تعديات فوق الطاقه حكومت عثمان ...
در پي ظلم و تعدي مي كنند و وجوهات بالجهت به ضرب چماق دريافت مي دارنـد  
مأمور رسمي از طرف دولت متبوعه خود نداريم اگـر هـم باشـد آن هـم بـي سـواد و       

د تصدي و اطالع از قانون [...] از نداشتن مواجب با عثماني ها اتفاق كرده و آنچه باي بي
  ).2) (پيوست ، سند شماره 2/160/29/4ق، شناسه سند: 1329اجحاف بكنند ... (كمام، 

شـد كـه صـداي اعتـراض      گاه تعديات مأمورين ايراني در حـق زوار آنقـدر زيـاد مـي    
كرد و آنها را به واكنش وا مـي داشـت (مـذاكرات مجلـس      نمايندگان مجلس را نيز بلند مي

زادگـان شـهرها و    ). حكـام و بيـگ  324: 1328جمـادي الثـاني    29، 113دوره دوم، جلسه 
كردند. در گزارش كارگزاري بانه بـه كـارگزاري    اهم ميروستاها نيز مشكالتي براي زوار فر

  كردند.  مركزي آمده است كه بيگ زادگان بانه هرطور مايل بودند با مردم رفتار مي
ها گذاشته اند از هر باري كه به خاك ايران داخـل يـا از    آنها چند نفر آدم در عرض راه

مثل كنند،  م را لخت ميشود وجهي مي گيرند و در ضمن هم مرد خاك ايران خارج مي
 اينكه زوار عتبات عاليات كه از اين مي آمدند قريـب سـي ليـره وجـه [...] گرفتـه انـد      

  ). 3) (پيوست، سند شماره 2130/290ق: 1321(ساكما، 

بنابراين جاي شگفتي نبود كه مأموران حكومت عثماني به راحتي به زوار ايراني انواع و 
نه تعديات و سختگيري ها نسبت به زوار شيعي عتبات، گـاه  اقسام تعديات را روا دارند. دام

چنان باال مي گرفت كه مقامات محلي و اعزامي دولت ايران به حاكميـت مركـزي پيشـنهاد    
خردمندانه اي مي كردند. چنانكه مكرر گفته مي شد براي حفظ جـان و مـال زوار، ترتيبـي    

مشهد يا قـم تغييـر يابـد (اسـتادوخ،     اتخاذ شود تا مقصد زيارت زوار از عتبات عاليات، به 
  ).15، پرونده 6ق،  كارتن  1319

حضرات آيات اهللا را هـم باقامـت يكـي از امـاكن متبركـه      «همچنين پيشنهاد مي شد تا 
شناسه سند: ق، 1329(كمام، » داخله ممالك محروسه ايران مانند مشهد مقدس و قم دعوت

  شوند. ) 2/160/29/4
  امات زوارافزايش تعديات بر اثر اقد ـ
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ها يا مأموران خودي  شد، هميشه عثماني اما در تعديات و اجحافاتي كه به زوار ايراني مي
مقصر نبودند. گاهي خود كارگزاران ايرانـي و زوار، زمينـه ايـن بـدرفتاري و مشـكالت را      
 بوجود مي آوردند. به عنوان نمونه، زوار ايراني گاهي با رفتار نامناسـبي كـه از خـود نشـان    

» لخت و برهنه«افتاد كه اشخاص  شدند. بسيار اتفاق مي دادند باعث تحريك عثمانيان مي مي
با پاي پياده و گدايي، خود را به خاك عثماني رسانده بودند و در آنجا با گدايي و ولگـردي  

شـدند. از ايـن    گذراندند، اسباب شماتت، تمسخر، سرزنش و توهين ديگران مي روزگار مي
خواهد كه جلوي رفـتن مـردم    نسولگري ايران در بغداد از وزارت داخله ميجهت بود كه ك

  ).394/ 7: 1375بي بضاعت به عتبات را بگيرد (گزيده اسناد، 
شد. در روز هفتم محرم  گاهي نيز برخي  مناسك و عبادات آنها باعث خشم عثمانيان مي

شيعيان تمثالي از عايشـه،   ق، قائم مقام اركان حربيه اسعدبيك از بغداد گزارش داد كه1318
همسر پيامبر (ص)، درست كرده و در كوچه ها گردانيده اند. همچنـين گـزارش شـده كـه     

ق، در آرامگاه امام موسـي كـاظم (ع) در كـاظمين بـه تحقيـر      1318شيعيان در ششم محرم 
ن قلوب مسلمي«وارثان خالفت پيامبر اسالم (ص) پرداخته و به گفته قائم مقام حربيه بغداد: 

  ).138: 1394(عربخاني، » را داغدار كرده اند
بر اساس آن چه گفته شد مشخص مي گردد كه مأمورين دولت عثماني به دليل تعصب 
نژادي و مـذهبي، كسـب منـافع مـادي و مـالي، اقـدامات نابجـاي برخـي زوار، اقـدام بـه           

ن ايرانـي در  گيري و تعرض به زوار ايراني مي نمودند. ناتواني مـأمورين و كـارگزارا   سخت
دفاع از حقوق زوار خود و يا همدست شدن مأمورين ايراني با آنها، بر جسارت عثماني هـا  

افزود. مأمورين عثماني به طرق مختلف كه شرح آن رفت اقدام بـه غـارت امـوال زوار،     مي
تفتيش هاي مكرر، بي احترامي با زوار و حتي به اجسادي كـه بـراي دفـن بـه عـراق وارد      

  مودند و حتي از كتك زدن، زخمي كردن و قتل زوار هم روي گردان نبودند. شد مي ن مي
سوءاستفاده هـاي شخصـي    اسناد دولت عثماني با اشاره به سخت گيري هاي مأموران،

مأموران را نه تنها عامل مهمي در بحران مناسبات جاري ميان دو كشور قلمداد كرده، بلكـه  
جب افزايش بيماري ها و شيوع آنهـا دانسـته اسـت.    رويه هاي نامطلوب در اين زمينه را مو

 از بسـياري چراكه به سبب سخت گيري هاي نابجاي مـأمورين و رفتـار ناشايسـت آنهـا،     

 بعد بالفاصله را مردگان خود اجساد قاچاق، و غيرقانوني هاي راه از جنائز، حامل هاي كاروان

حتـي گـاه بـر ضـرورت مجـازات      در اين اسناد  .كردند مي منتقل عاليات عتبات به فوت از
  ) .11: 1389خاطيان تأكيد شده است (موجاني، 
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  گيري نتيجه. 5
افزايش اهميت عتبات نزد ايرانيان و به دنبال آن زيارت عتبات عاليات توسط زائرين ايراني، 
جابه جايي هاي جمعيتي زيادي را از خاك ايران به خاك عثماني و به ويـژه منطقـه عـراق    

ره تاريخي مورد بحث كه دو طرف درگير انقالب مشروطه خود و بعـد از  سبب شد. در دو
آن جنگ جهاني اول شدند، اين مسئله شكل ديگري بـه خـود گرفـت. چـرا كـه التهابـات       
دروني، بر سياست هر دو كشور تأثير گذاشت. به اين صورت كه دولت ايران را از رسيدگي 

  ا در تعديات خود جسورتر ساخت.به حال زوار خود بيشتر غافل كرد و عثمانيان ر
مأموران عثماني به دليل تعصب مذهبي و هـدفي كـه در پاكسـازي عـراق از عناصـر و      
فرهنگ ايراني داشتند، تالش كردند با افزايش سخت گيري و فشـار بـر زوار ايرانـي، مـانع     
ورود آنها به منطقه عراق شوند. همچنين درآمدهاي سرشـاري كـه از غـارت زوار بدسـت     

آورند عامل ديگري بود تا به آنها فشار آورده و به اقسام گوناگون همچون، مبلغ گمرك،  مي
هزينه عبور جنازه، اخذ پول در قرنطينه، آنها را چپاول كنند. براي رسيدن به اهـداف مـورد   
نظر خود حتي از كتك زدن و كشتن زائرين هم روي گردان نبودند. آنچه آنهـا را در انجـام   

سورتر مي ساخت بي تـوجهي دولـت ايـران و كـارگزاران و مـأمورين آن      اقدامات خود ج
نسبت به اين تعديات بود. بي سوادي، ناآگاهي و عدم صالحيت مأمورين ايراني مـأمور در  
عراق و حتي همدست شدن آنها با مأمورين عثماني در اذيت و آزار زوار، مزيـد بـر علـت    

ساخت. البته زوار ايراني نيـز گـاه بـا اعمـال      گشته و عثمانيان را هرچه بيشتر گستاخ تر مي
  خود، همچون بي احترامي به عقايد سني مذهبان، زمينه اين تعديات را فراهم مي آوردند.

اگرچه دولت عثماني درصدد بود مانع سوءاسـتفاده شخصـي مـأموران خـود شـود تـا       
ه همزمان با زوال مناسبات جاري ميان دو كشور بهم نخورد، اما تا پايان دورة مورد بحث، ك

قدرت قاجارها بود، اين مسئله الينحل باقي ماند و به دوره بعد انتقـال يافـت. دوره اي كـه    
  شاهد شكل گيري كشور مستقل عراق و روي كار آمدن سلسله پهلوي هستيم.

  
  



 217   معيني ميناو مرتضي نورائي 

  : نامه جمعي از اتباع ايراني مقيم عتبات عاليات1سند شماره 
  قرنطينه ها و آزار رسيدن به زواربه مجلس شوراي ملي و شكايت از 



 ... هاي سال ةدر فاصل مسائل و مشكالت زوار ايراني در زيارت عتبات عالياتبررسي    218

  : نامه اهالي قصبه مندليج به مجلس شوراي ملي 2سند شماره 
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  : شكايت از تعديات بيگزادگان بانه نسبت به زوار3سند شماره 
  
 ها نوشت پي

 

  است.معادل چهار تومان و نه هزار عباسي  هر ليره عثماني .1
  يك قروش معادل ده شاهي و صد قروش معادل يك ليره. .2
  زورق كوچك، قايق كوچك، كرجي .3
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  نامه كتاب
  . اسناد1

  اسناد منتشر نشده
  .  8، پرونده1ه.ق، كارتن1318اداره اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه (استادوخ)، 

  . 15، پرونده 6ه.ق، كارتن 1319،  --------------------- 
، 2130/290ق، 1321زائـران،    ه ب  ه ان ب  ان زادگ ك ي ب  ات دي ع سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران (ساكما): ت

  برگ. 7
 61، 2/160/29/4، شناسه سند: 1329كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي (كمام): سال 

  برگ.

  اسناد منتشر شده
)، تهـران:  142)، گردآورنده محمد حسن كاووسـي عراقـي،(ج   1384، (فهرست اسناد مكمل قاجاريه - 

  مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه. 
، تهـران:  5)، به كوشش محمد حسن كاووسي عراقـي، ج 1370، (گزيده اسناد سياسي ايران و عثماني - 

 اد دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه.اداره انتشار اسن

ترجمه نامه وزير خارجه دولت عثماني به سفارت ايران در اسالمبول درمورد گمركي كه عثماني هـا از  
  .854ه.ق، شماره سند: 1319جمادي االول  4اسب و شتر زوار مي گيرند، 

شـعبان   15د گـرفتن گمركـي از زوار ايرانـي،    نامه سفارت ايران در اسالمبول به وزارت خارجه درمور
  .864ه.ق، شماره سند: 1320

نامه كنسولگري ايران در بغداد به وزارت خارجه درمورد گرفتن وجه براي دفن جنازه هاي زوار توسط 
  .871ه.ق، شماره سند: 1321شعبان  14عثماني ها، 

  .858ه.ق، شماره سند: 1319ره، گزارش نظام العلما به وزارت خارجه درمورد تغيير كارپرداز بص
نامه كنسولگري ايران در بغداد به وزارت خارجه درمورد قتل و غارت زوار و حجاج و ناامني در عراق 

  .870ه.ق، شماره سند 1321شعبان  7عرب، 
سواد كاغذ وزارت خارجه به سفارت كبري در اسالمبول درمورد بدرفتاري مـأمورين عثمـاني بـا اتبـاع     

  .986ه.ق، شماره سند: 1319مضان ر 16ايران، 
نامه عالءالملك سفير ايران در اسالمبول به وزارت خارجه در مورد مأموريت منيف السلطنه 

  .911ه.ق، شماره سند: 1316ذيقعده  28و حسام الوزاره، 
  .991ه.ق، شماره سند 1319نامه به دارالخالفه تهران در مورد ظلم مأمورين عثماني به اتباع ايراني، 
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، تهـران:  7)، به كوشش محمد حسن كاووسي عراقـي، ج 1375، (گزيده اسناد سياسي ايران و عثماني - 
  اداره انتشار اسناد دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه.

ه.ش، 1301جوزا  25نامه وزارت خارجه به رياست وزراء درمورد به رسميت شناختن حكومت حجاز، 
  .1393شماره سند: 

 13نامه كنسولگري ايران در بغداد به وزارت داخله درمورد جلوگيري از رفتن مردم بي بضاعت به حج، 
 .1389ه.ق، شماره سند: 1339ذيحجه 

)، بازسازي تاريخ فراموش شده؛ عتبات عاليات: عراق، تهران: مجمع جهاني 1389موجاني، سيد علي، ( - 
  اهل بيت (ع).

 بات عاليات عرش درجات، تهران: مجمع جهاني اهل بيت (ع).)، عت1389موجاني، سيد علي، ( - 

  . كتب2
  ، ترجمه كرامت اهللا افسر، تهران: فرهنگسرا.سفرنامه بايندري). 1370بايندري، هانري، (
  ، ترجمه يعقوب آژند، تهران: گستره.تاريخ اقتصادي ايران). 1369عيسوي، چارلز، (
 ، تهران:مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى سياسى. ر ايرانروزشمار تاريخ معاص). 1385فراهانى، حسن، (

  ، جلد دوم،  تهران: ابن سينا.تاريخ روابط سياسي ايران و عثمانيفرهاد معتمد، محمود، (بي تا). 
، ترجمـه كـاظم چايچيـان،    نهضـت شـيعيان در انقـالب اسـالمي عـراق     )، 1364فهد نفيسي، عبـداهللا، ( 

 اميركبير.  تهران:
، بـه كوشـش   جغرافيا و تاريخ كردستان، حديقه ناصري و مرآت المظفر)، 1284كردستاني، (وقايع نگار 

 محمد رئوف توكلي، تهران: توكي.

  . مقاالت3
جايگاه عتبات عاليات در مناسبات ايران و عثمـاني عصـر   ) «1391رحمانيان، داريوش و ثريا شهسواري(

ات تاريخ فرهنگـي؛ پـژوهش نامـه انجمـن     مجله مطالع، »قاجار؛مطالعه موردي: زوار و حمل جنائز
 . 20تا  1، صفحه 13، سال چهارم، شماره ايراني تاريخ

سني در عتبات  - تشيع ايراني و تسنن عثماني: پژوهشي درباره منازعات شيعي) «1394عربخاني، رسول (
سـت و  ، فصلنامه علمي پژوهشي تاريخ اسالم و ايران دانشگاه الزهرا، سـال بي »عاليات قرن نوزدهم

 .141تا  123، صفحه 26پنجم، شماره 

  ها . روزنامه4
  .1328جمادي الثاني  29، 113روزنامه مذاكرات مجلس شوراي ملي، دوره دوم، جلسه 

 .1320جمادي الثاني  5، 44روزنامه حبل المتين، سال نهم، شماره 
  1319ذيقعده  28، 21، سال نهم، شماره روزنامه حبل المتين


