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 چکیده

ت عقاد معاهداان يعثمان خالفت و رانيا انیم يطوالن یهاجنگ بروزيکي از پیامدهای 
ها آندر  رداد صلح کهبه بررسي شش قرادر اينجا ما  های متعدد بود.نامهو مصالحه

اية اين پدند بر شنعقد م)بیشتر قراردادهايي که بعد از آماسیه  طور غیرمستقیمهصراحت يا ببه
 و امنیت عتباتة به مسئل پردازد(موضوع عتبات مي به صراحتقرارداد بودند که در آن با 
یر ثأش و تسي نقله اساسي تحقیق حاضر بررئمس ايم.پرداخته ،زوار ايراني توجه شده است

که در اين عثماني است وتشیع در  بر گسترش و نفوذعتبات عالیات و اماکن مقدسه، 
يافته  اختصاص تباتيک از قراردادهای میان دو کشور بندهايي به موضوع زوار ايراني عکدام

که  له استئين مسااند؟ تحقیق حاضر نمايانگر عهده گرفته است و طرفین چه تعهداتي را بر
آور معاهدات بوده ها از اصول الزامآنيجاد امنیت زوار ايراني عتبات عالیات و حفظ حرمت ا

انه و عايشه ه سفاء خواهان خودداری شیعیان ايران از لعن خل ها نیز متقابالًاست. عثماني
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Abstract 

One of the consequences of the long wars between Iran and the 

Ottoman Caliphate was the conclusion of numerous treaties and 

compromises. Most of the concluded contracts were based on Amasya 

agreement, in which it explicitly addresses the issue of holy shrines. 

Here, we examine six peace treaties in which the issue of holy shrines 

and the security of pilgrims are addressed.   The main issue of the 

present study is to investigate the role and impact of the holy shrines and 

holy places on the spread and influence of Shiism in the Ottoman 

Empire. We also examine which of the agreements between the two 

countries have clauses dedicated to the Iranian pilgrims to the holy 

shrines and what obligations have the parties undertaken? The present 

study shows that creating security for Iranian pilgrims to the holy shrines 

and maintaining their sanctity has been one of the binding principles of 

the treaties. The Ottomans also reciprocally demanded that the Iranian 

Shiites refrain from cursing the three caliphs and Aisha, the wife of the 

Prophet (PBUH). 
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 مقدمه

 نیسرزم ـاق در عر انیعیش مورداحترام ينيد انيشوایپ از تن شش مقابر گرفتن قرار
 وآمدرفتو  ودب ضهيفر کي عهیش یبرا هاآن ارتيز که ـ حکومت دو ةموردمناقش شدتهب

 کشور ود انیم ناگونگو اختالفات بروز موجب هموارهبه عتبات،  هايرانيا شمارمداوم و پر
تا آنجا که  شدمي مناطق نياتصاحب  سر بر نیخون هایجنگ به منجر يکه گاه شدمي

 ليتبد هايانو عثم انيصفو انیرقابت م یبرا يمهم اریسب عاملبه  اتیعتبات عال تصرف
 ديتشد موجبود. آنچه ب کرده دایپ ،هايرانيا خصوصبه طرف دو یبرا يتیثیح ةجنب و شده

 ،يرقانونیغ یهااتیمال اخذ ،يرانيبا زوار ا یبدرفتار هايعثمان جانب از شدمي اختالفات نيا
 بود. یبر تبر هاآن اصرار ظاهراً هايرانيو از جانب ا

رتمند قد نحکومت مسلمادر اين مقاله سعي شده است به روابط پرتنش میان اين دو 
 بهشور، کیان دو های انعقادی مپرداخته شود و با مطالعه دقیق بندهای موردتوافق صلح نامه

ازپیش عنوان عامل مؤثر نفوذ بیشبه -عالیاتعتبات  که داده شود پاسخ اساسي الؤس نيا
 اند؟ي داشتهگاهيجاچه  در اين معاهدات -تشیع در عثماني

بیشتر به مسئلة  ،تحقیقات ةعمد تحقیق حاضر الزم به اشاره است که در ةدر مورد پیشین
ها مورد آنکنار آن، عتبات و مسائل مربوط به  حج و حجاج ايراني توجه شده است و در

شدت به هم آمیخته بودند. اند، چراکه حج و زيارت عتبات در اين دوره بهبررسي قرارگرفته
لیف اسرا أت (یقمر یهجر چهارده و زدهی)قرون س يعثمان دولت در يرانيحجاج امانند کتاب 

کتاب آقای نصراهلل صالحي و بهروز  و نیز پردازدمي دوغان که بیشتر به مشکالت حاجیان
مقاله از  15فردی هکه به شکل منحصرب يعثمان و رانيا روابط خيتارمستان، تحت عنوان 

ها با نوع نگاه و قرائت آنتوان در مي آوری کرده است کهآثار انديشمندان ترک را جمع
 در دو مقاله از آنکه ها نسبت به روابط میان دو کشور آشنا شد. در ضمن اينخاص ترک

توان اطالعاتي را مرتبط با موضوع اين پژوهش پیدا کرد. همچنین کتاب رسول عربخاني مي
که در بخش دوم آن به  نوزدهم عتبات عالیات در روابط ايران و عثماني قرنبا عنوان 

ر البته آثا .طبع قضیه عتبات پرداخته استالمنازعات اين دو کشور بر سر عراق و بة پیشین
 شوندمي تحقیق پیرامون روابط ايران و عثماني محسوبة که جزو منابع اولیرا مورخان ترک 
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لیف ابراهیم افندی پچوی پیرامون أ، تیپچو خيتارتوان ناديده گرفت. مانند وجه نميهیچبه
گیرد. اين اثر مي بر م، را در1520ـ1640ق/ 926ـ1049 هایتاريخ عثماني، که وقايع سال

ه از لحاظ اطالعاتي که پیرامون روابط ايران و عثماني در دوره صفويه )از طهماسب ويژهب
که در دو جلد  نیالسالطتآمنش و نیز دهد حائز اهمیت استمي صفي( ارائهاول تا روزگار شاه

 ةسند تاريخي موجود است که از نام1880در آن  ولیف شده است أبیگ تتوسط فريدون
 . شودشامل ميغاز شده تا مکاتبات سلطان مراد سوم را پیامبر به قیصر روم آ

داند در مورد جايگاه عتبات در مي نوآوری تحقیق در اين است که تا آنجا که نويسنده
 ت بیشتره اسمعاهدات و قراردادهای میان ايران و عثماني تحقیق مستقلي صورت نگرفت

 ت.بات نیز اشاره شده اسها به عتآنتحقیقات پیرامون حج بوده است که در ضمن 

ا چه تبات تان عزيارت و زائر ةهدف از اين تحقیق، پاسخ به اين سؤاالت است که مسئل
له زائران ئسمدها به يک از قرارداثیرگذار بوده است؟ در کدامأاندازه در روابط میان دو کشور ت

اتي را ني چه تعهدهای ايران و عثماکه دولتايراني عتبات عالیات پرداخته شده است؟ و اين
اريخي قاله، تين ماند؟ روش تحقیق در ادار شدهمابین عهدهدر اين مورد در قراردادهای في

 اینهکتابخا دی وتحلیلي و روش گردآوری مطالب، اسنا -توصیفي ،)استقرائي(، شیوه نگارش
 .است

 جایگاه عتبات در روابط ایران و عثمانی

اسماعیل شاهد هستیم او شاهبه عتبات را از جانب صفوی اولین توجهات نسبت ة در دور
در حرم و حتي  یدارزندهپس از فتح عراق عرب و تصرف بغداد به زيارت کربال رفته به شب

(. برای زيارت 301ـ300: 1383يح پرداخت )امیني هروی،ضر يشرکت در مراسم غبارروب
پرچم علي به دست به زيارت  چند فرسخي حرم پیاده شده با پای پیاده و سر برهنه در نجف

همچنین به زيارت کاظمین و امام موسي کاظم نائل شد  او( 167ـ166 :1384 ،نايرفت )ب
در تمام دورة  تشان از اهمیت خاصي برخوردار بود.دسیا رکه با توجه به اصرار اين سلسله ب

 بات عالیاتهای عتهمواره امرا و سرکردگان نظامي وقتي موفق به فتح عراق يا شهر صفوی
و مراسم دعا و عرض نیاز  ي مشرفبوسخاکشدند به زيارت اين اماکن رفته به شرف مي

 (.224: 1364حسیني استرآبادی، )آوردند مي جانسبت به ائمه معصومین به
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هنگي کات فرشتراادو کشور ايران و عثماني سالیان دراز در همسايگي يکديگر با داشتن 
گذراندند. زبان شعر و ادب مي زماني تحت يک حاکمیت روزگار صمیمانه ،و روابط تجاری

ي بار خاصاعت فارسي در دربار عثماني در میان سالطین، حکام و شاهزادگان از ارزش و
شد. سلطان يم ثمانيعاز شعرای ايراني به دربار  یاآوردن عده برخوردار بود لذا سبب روی
 مي و مالن جاندان ايراني نظیر عبدالرحمادوم با دانشم ديزيمحمد فاتح و فرزندش با

 (.433: 1356 الدين دواني مکاتبه داشتند )نوايي،جالل

 يترش نگرش صوفی در جهت تبلیغ و گساسماعیل تالش زيادشاهکه با اين
 فهد با يربغ یمرزها در یرو شیپ و سودای گرايانة خود در منطقة آناتولي داشتشیعه

ا در ر بودند ساکن عدب به ارزروم از يآناطول ةمنطق سراسر در که اهقزلباش کانون به يکينزد
رف بريک تصتدوستانه بود.  نیمابيهمچنان روابط ف اواما در اوايل حکومت پرورانید مي سر

او در فرستادن  ةانيجويتالفاقدام  رغمياسماعیل، توسط سلطان عثماني علشاهبه  خراسان
د و کشور اتفاق نیفتادعثماني، هیچ جنگي میان  خان برای سلطانپوست سر شیبک

های قدرت گیری هسیاست ماليم بايزيد دوم و حمايت از صوفیان زمین .(66: 1377ترکمان،)
ه احمد شاهزاد رزندفقزلباشان را در داخل آناطولي فراهم نمود؛ اما قزلباش شدنِ مراد، ـ 

راهم فیان و فل توسط او ـ تبلیغات صواسماعیشاهنام ه برادر سلطان سلیم و خواندن خطبه ب
يران از اسیواس توقات و آماسیه به  قزلباش نواحي یهاهای مهاجرت گروهآوردن زمینه

اسماعیل و باالخره سوءقصد به جان بايزيد دوم توسط درويش بزرگ، سبب شاهطرف 
 (.Kütukoğlü,1993: 3) ديها گردآنان برای عثمانيجانب  احساس خطر از

جوان ة ها را به فکر روی کار آوردن شاهزادچریويژه ينيههمین سپاه عثماني ببرای 
جنگجويي انداخت تا بتواند آنان را به فتوح و کشورهای جديد رهنمون شود لذا شاهزاده 

قدرت را به دست گرفت ها چریبا حمايت ينيسلیم پس از برکناری پدرش بايزيد دوم 
ماني پیش از سلیم سیاست کشورگشايانه خود را در غرب سالطین عث(. 189 :1280)افندی، 

های تلتوان در اتحاد دومي کردند و کمتر به شرق توجه داشتند که دلیل آن رامي دنبال
تأمین خواست جنگجويان عثماني در اروپايي و تهديد جدی حاکمیت عثماني و همچنین 

ه سیاست تو جه به شرق را در حمله به غرب دانست. سلیم نخستین سلطان عثماني است ک
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او ابتدا سفیری  (.448: 1285ي، باشمنجم) های سیاسي و نظامي خود قرار داداولويت برنامه
فرستاد  اسماعیلشاهنزد اش مراد برادرزادهة برای اعالم خبر فوت پدرش بايزيد دوم و اعاد

 کفر ز مفتیان، مبتني بر( چون با مخالفت او مواجه شد با گرفتن فتوا ا511: 1384، ناي)ب
اول و عايشه همسر پیغمبر ة نسبت به خلیف« قزلباش بد معاش»و  عهیش یعلما ييگو

: 1396، به نقل از مجربي، 87: 1995بدلیسي، ) تصمیم گرفت به ايران حمله کند، اسالم
سلیم قبل از حرکت به ايران با کشورهای اروپايي و شاهزادگان بالکان صلح  .(165ـ  166

ود. ازبکان را در شرق ايران برای حمله به قلمرو صفويان تشويق، دستور شناسايي علويان نم
های فارسي و ترکي به زيان ها در آناتولي را صادر کرده، چهار نامهآنطرفدار صفوی و قتل 

اسماعیل تنها به ارسال يک نامه به زبان فارسي بسنده کرد شاهاسماعیل فرستاد. شاهبرای 
ق، شکست سنگین او و ورود سلیم به تبريز 920م/1914جر به نبرد چالدران در سال که من

آوری پايتخت صفويان شد اما سلطان عثماني بعد از هشت روز اقامت در تبريز و جمع
 ها به استانبول ايران را ترک کردآنهفتصد خانوار از هنرمندان و صنعتگران و فرستادن 

در نتیجة اين شکست، ايران ديار  .(129: 1359احمد قمي،  ؛ قاضي548: 1362 )خواندمیر،
ترين اين مناطق قلعه کماخ بود که هايي از کردستان را از دست داد. استراتژيکبکر و بخش

حضور  ةواسطآناتولي به .(21: 1384شد )روملو، مي فتح آناتولي محسوب ةدر واقع درواز
 خلوتاطیطبع نفوذ معنوی صفويان، در واقع حاردبیلي و به  نيالديشیعیان مريد شیخ صف

شد لذا هر دو کشور سعي در مي امپراتوری صفوی در قلمرو همساية قدرتمند خود محسوب
 تسلط بر اين منطقه داشتند.

زمان  مان تاين زاايران از  وبعد از اين شکست روابط میان دو کشور کامالً دگرگون شد 
 امي میاننظ یيکي از شروط ثابت قراردادها و نیز ،فتعباس در موضع دفاعي قرار گرشاه

لیم سها شاهد آن هستیم، منعقد شد و آن اين بود که آندو کشور که بعد از اين در اغلب 
لفا خاسماعیل از تبلیغ شیعه و جلوگیری از طعن و لعن شاه یشرط پذيرفتن صلح را خوددار

غییر تاولیه برای  هایریگان کاستن از سختواهکه خود شاه نیز خعالوه بر اين. دهدمي قرار
ند ب نرنجاناهلل را برای تغییر مذهت دستور داد که خلقامذهب مردم شده به حکام والي

 .(81: 1342 ،يفلسف)
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بین بردن حکومت شیعي  کرد. ازمي اسماعیل چند هدف را دنبالشاهسلیم از نبرد خود با 
های مملوک مروای تسنن خراسان و عثماني، فتح قلهارتباط بین کانون یصفوی، برقرار

ی علويان که ها( و سرکوب قیامŞener, 1989:78تجاری ) یهامصر، به دست آوردن راه
 خواست او هرگز عملي نشد. اين

 عتبات ارتیز برای به حجاج ایرانی اجازه و صدورـ معاهدۀ صلح آماسیه 1

 عالیات

 ای شیعهاو با آمدن علم در زمان کومت رسید.تهماسب به حپس از مرگ اسماعیل، شاه
مالیک خصوص بعد از تصرف قلمرو مگرديد به ترياسیعامل پايگاه تشیع س از مرز جبل

 گ سلطانیز با مرعرصه را برای علما شیعه تنگ نمود در عثماني ن که عثمانية لیوسبه
: 1357 و،رومل)م قدرت را در دست گرفت 1520ق/ 926سلیم اول پسرش سلیمان در سال 

سیاست  فاده ازطهماسب با استسلیمان چهار بار به ايران لشکر کشید اما هر بار شاه .(117
رم اين چها که پس از دورکرد تا اينمي ی سوخته از درگیری مستقیم با او اجتنابهازمین

ضمن پیشنهاد مصالحه، از سلیمان  یاطهماسب در نامهم شاه1553ق/ 960 هايلشکرکش
ود. شاده درخواست کرد تا به زائران ايراني اجازة زيارت عتبات و اماکن مقدسه د

 نامة تهماسب با اين درخواست، مشروط در پاسخ مانی( سل621-623: 1274بیگ، )فريدون
راني ئران ايز زاابر عدم خلف وعده ايرانیان موافقت کرده دستورات الزم را برای حراست 

ی هیچ کجا البته در منابع اولیة صفو(. 52ـ54 :1274،گبیدونيفرعتبات صادر کرد )
. شده استندوره  نامه به روال معمول آنصلح یطور مستقیم به نگارش و امضابه یااشاره

ترين يستاد اصلتهماسب، برای او فرنامة ترکي که سلیمان همراه فرخزاد، سفیر شاه در واقع
 . (kiliç,2001: 74) است سند صلح آماسیه

ها با پیروان مذهب تشیع با مدارا و احترام رفتار موجب اين قرارداد مقرر شد: عثمانيبه
( و از زائران ايراني که 129 /1: 1382)ترکمان، « وآمد حجاج ]زوار[ آسان شودرفت»کرده 

که حاجیان شیعه به هنگام اعزام به حج اجازه ند، حمايت کنند و ايناعازم مکه و مدينه
 .(ASRAR, 1972: 153) ، نجف و نیز رفتن به بغداد را خواهند داشتزيارت کربال

بعد از اين مکاتبات لحن  گانه خودداری کنند.سهبايست از لعن خلفای مي ها نیزايراني
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 نیالحرمخادم» های خود سلیمان راتهماسب در يکي از نامهشاهکند مي دوستانه پیدا
 برای حجاج و زوار ايراني تشکر جادشدهيادی و امنیت اخطاب کرده از او برای آز« الشريفین

پادشاه تمام اهتمام خود  و(. هردKütukoğlü, 1993: 1؛ 14: 1274 ،بیگدونيفر) کندمي
را برای اعتراض به  يئتیبردند چنانچه وقتي شاه ايران همي را برای حفظ صلح بکار

های موانعي جدی را برای کاروانعثماني در عراق عرب، که ة گماشت ،رفتارهای امیر عمر
برخورد  ئتیبا اين ه ييروکرد فرستاد، سلطان عثماني با خوشحجاج و زوار ايراني ايجاد مي

 دهد.مي کرده قول رسیدگي به موضوع را

ر را و اسی وادهسلیمان بعد از به تخت نشستن سیاست پدر را تعقیب نکرد او ششصد خان
رد و اموال آزاد ک در راپرا از میان برداشته تجار زنداني زمان از بند رهاند. ممنوعیت تجارت 

ود را خکه ممنوعیت صدور فلزات را ملغي اعالم کرد. وی فکر ها را پس داد. در ضمن اينآن
 .(Kiliç , 2001: 28 ) از شرق راحت نموده موجوديت صفوی را پذيرفت

ی خلفام سب و تعهد دولت ایران بر عدـ معاهده صلح اول استانبول 2

 گانهسه

های ثیر ضعف صفويان که براثر شورشألطنت تحت تم( در ابتدای س1587عباس )شاه
و  -ندرده بودهرات و سیستان را تصرف ک ،که خراسان -داخلي، تجاوز ازبکان از شرق

های وسیعي از ها در تمامي مرزهای مشترک با صفويان و اشغال سرزمینوتاز عثمانيتاخت
و طرف به شرافت م( تن به امضاء معاهده اول استانبول داد د1590ناچار در سال )هايران، ب

 ازآنجاکه .(248: 1369طور کامل رعايت کنند )بیات، را به خود سوگند خوردند که مفاد آن
 عن خلفالاز  یه خودداربملزم  داشتند قرار ضعف موضع در هايرانيااين قرارداد هنگام امضاء 

 زوار حقوق نیمأت قبال در یتعهد چیهها يعثمان کهيحال در عايشه شدند منینؤالمو ام
ب اصحا عنترا( و طموقوف داشتن شتم و لعن و قذف )تهمت اف».... ندفترگن عهده بر يرانيا

لتي مبری ا ةديقمنین حلیله جلیله سیدالمرسلین، صؤالم)رض( و ام نيتهدجگزين و ائمه م
 .(129: 1382 )ترکمان، «...ن السماء )رض(نزلت في عصمتها آيات البراء م
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 و تعیین مسیر تردد زوار عتبات عالیاتصلح دوم استانبول  ۀـ معاهد3

 /ق998ال که باالخره صلح استانبول در سی خونین رخ داد تا اينهادوازده سال جنگ
و شکست ازبکان در  مطلقاری حاکمیت عباس پس از برقرشاهم به دوستي مبدل شد. 1590

روز از  یهاحسپس برای ساختن ارتشي مجهز به ساله، شرق، قدرت مرکزی را تقويت نمود
 بهره جست.برادران شرلي 

های قلمرو یریگها در آناتولي، درصدد بازپسجاللي یهاعباس با استفاده از شورششاه
غاز نمود. ها آيرا به عثمان دحمالت خو اول استانبول برآمد لذاة داده خود در معاهدازدست

و  اه جواندن شدر غرب و صفويه در شرق و به حکومت رسی شينبرد طوالني عثماني با اتر
زی او در م(، منجر به پیرو1603ـ 1617ق /1012ـ 1026سلطان احمد اول ) تجربهيب

م 1613ق/ 1022ل دوم استانبول بر اساس مفاد صلح آماسیه در ساة و انعقاد معاهد هاجنگ
ها پیکي برای پس از اين پیروزی او .(Kiliç ,2001: 199 ؛129: 1382شد )ترکمان، 

ماني ربار عثد ةها به صلح آماسیه را رواندرخواست صلح، مشروط به قبول پايبندی عثماني
وم انعقاد صلح د اشجهیت که نتعباس را پذيرفشاهکرد. سلطان احمد شرايط پیشنهادی 

 بود. مطابق اين قرارداد: استانبول

عايشه  المؤمنینگانه و امسهولت ايران پذيرفت جلوی دشنام و لعن و نفرين خلفای ـ د1
و  نییالنبتميث خاالعالمین حامیان حمای دين راويان احادمظاهر رضوان رب»... را بگیرد.

لیله جالمومنین حلیله اهلل علیهم اجمعین و اماوالد اصحاب گزين و ائمه مجتهدين رضوان
 :1275بیگ، ون)فريد« . حقلرنده شتم و لعن و قذف و طعن اولنمويب...المرسلین.. سید
168) 

 ـ دولت ايران از بدرفتاری با سنیان قلمروش خودداری کند.2

راه  ، نه ازشوندب]زوار[ ايراني از راه حلب و دمشق به مدينه و مکه مشرف  انیـ حاج3
 .همیشه ناامن بود نینشهيبغداد و بصره که توسط اعراب باد
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 تأمین امنیت زوار عتباتها بر و تعهد عثمانیـ معاهده صلح ایروان 4

ين صلح ران، ابه اي «اکوزمحمد»دوام نیاورد با حمله  پیمان دوم استانبول سه سال بیشتر
وقت تبريز نیز مروزه قلعه روان طرفي نبست. اشغال  44 ةشکسته شد. اکوزمحمد از محاصر

دا قرين د در ابتشان به گرجستان نیز هرچنها و حملهن با گرجيخافايده بود. اتحاد عثمانبي
 ح کرد:واست صلخان درخناچار عثمانموفقیت شد، اما اين موفقیت دوام چنداني نیافت لذا به

 :1382، رکمانت) «میان آورده گیری مأيوس گشته گفتگوی صلح بچون سردار از قلعه»... 
مابین برين ه فيامر مصالح» م بود:1618ق/1027وان نتیجه مذاکرات انعقاد صلح اير .(908

 لیمان...ستهماسب... و سلطان آشیان شاهزمان پادشاهان جنت ةنهج قرار يافت که قاعد
اء که با توجه به ابق (. بايد توجه داشته باشیم949و  948: 1382)ترکمان، « مرعي بوده باشد

ار عتبات منیت زون اتأمی ةلئطور غیرمستقیم در اين قرارداد نیز مسصلح آماسیه، در واقع به
 عالیات در نظر گرفته شده است.

 و جدایی عتبات عالیات از ایرانـ معاهدۀ صلح ذهاب 5

م معادالت قدرت بین 1628ق/1037میرزا عباس و به قدرت رسیدن صفيشاهبا مرگ 
م 1638ق/1048هارم سپاهي را در سال مراد چ ،ها تغییر کردهدو مملکت به نفع عثماني

در عرض چهل روز، قلعه بغداد مفتوح »: الصفاروضهايران کرد. ادامه ماجرا به روايت  ةروان
امامین کاظمین به دست عدوان سپاه  ةرفت... و سروسامان ضريح مبارک شد و به غارت

امراد بداعتقاد رومیه به غارت و نهب رسید و کمال جسارت و خالف ادب از سلطان مراد ن
ناچار صفي بهشاه .(6899 :1382 )هدايت،« نسبت به مضجع اوالد رسول جسارت شد

در « یدراززبان»صلح را منع  با شرط موافقت یامراد چهارم در نامه .درخواست صلح کرد
»... شرط سلطان عثماني چنین نقل شده است:  یناصر منتظم خيتارحق شیخین دانست. در 

 ةاند به شیخین ذوالنورين و زوجل و اداني که در تحت حکومت شما واقعبعضي از اساف
نیافته،  یدرازمجتهدين... رخصت زبان ةالثقلین و ساير اصحاب گزين و ائمرسول ةمطهر

که صلح مقرر الي انتهاء ثابت و به اين معني مأذون نباشد تا اين گربارهيممنوع باشد و د
ها موافقت کرد که صفي با شروط عثماني(. شاه943: 1363نه،)اعتمادالسلط« برقرار بماند...

م( بود. در اين معاهده نیز چون ايران در موضع 1639ق/1049ذهاب )ة نتیجه آن معاهد
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به تأکید،  کهيبه تأمین حقوق زوار ايراني نشده است، درحال یاضعف قرار داشت هیچ اشاره
 ادها باهم آوردهداين دو بند معموالً در قرار کهاينبا اند ها از سب و لعن خلفا منع شدهايراني

 .شدندمي

و عتبات عالیات، از ايران جدا شدند و  نيالنهرنیتبع آن بصره و ببا اين پیمان بغداد و به
تهماسب سال تا زمان شاه 90ين صلح حدود اوآمد زوار ايراني شديدتر شد. رفتمشکالت 

 دند ادامه پیدا کرد. علت تداوم بلندمدت اين صلح راها بر ايران حاکم شدوم که افغان
ة عباس در معاهدشاهها در به دست آوردن تمام آنچه در زمان تأمین نظر عثمانيتوان مي

ها توانستند برای همیشه آنکه خصوص ايندوم استانبول از دست داده بودند دانست، به
رسد که بدانیم عامل مي توجه به نظري جالبعراق را در اختیار خود بگیرند. اين نکته زمان

ها آغازکننده آنها بود و اغلب، عثماني يخواهادهيی میان دو کشور زهابیشتر جنگ
و محروم شدن از  شيم با شکست از اتر1718ق/1130ها بودند. عثماني در سال درگیری

 :Aktepe, 1970) مجدداً متوجه شرق شد ،های غربغنائم جنگي و برای جبران شکست

3, Solak- Zade, 1298: 763_765& 753.) 

معضل حکومت  نيترها بزرگهای آخر سلطنت شاه سلطان حسین شورش افغاندر سال
ا ن حسین راصفهان شاه سلطاة محاصر ماهشش  از وی بود. سرانجام محمود افغان بعد

ت ز سلطنه ام( وادار کرد با دستان خود تاج شاهي را بر سر او نهاد1722ق/1186)
آوری ها به جمعتهماسب برای مقابله با افغانشاه .(132 :1357)مستوفي،  کند یریگکناره

هايي که میان نگخان او را ياری کردند. در جسپاه روی آورد. افشارها به سرکردگي نادرقلي
ر سها را از خان موفق شد اشرف افغان را شکست داده، شر افغاناين دو درگرفت نادرقلي

 .(91-105: 1363ايران کوتاه کند )اعتمادالسلطنه،

ق به عثماني حمله کرده تبريز را تصرف کرد سپس 1143م/1731نادر در سال 
که های اعالم کرد: اول اينهای خود که مبتني بر موارد زير بود را به عثمانيخواسته
که هر سال عنوان مذهب پنجم تصديق کنند. دوم اينها مذهب جعفری را بهعثماني

که های مصر و شام با احترام کعبه را زيارت کند. سوم اينامیرالحاج ايران همانند امیرالحاج
عثماني به امیرالحاج ايراني بعد از مصر و شام اعتبار خواهد داد. همچنین آزادی اسرا، منع 
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د ديگر کنسولگری در مرکز شهرها برای رسیدگي به کار اتباع از مفا سیفروش عالمان، تأس
ولي  هايش موافقت شد.فراوان با درخواست یهاوقوسسرانجام با کش بود. هاشنهادیاين پ

باب عالي  ديیبه علت عدم قبول مذهب جعفری از طرف علمای عثماني اين قرارداد به تأ
خو د را به عثماني آغاز کرد ولي پس از برخوردهای متعدد با ة نادر دوباره حمل نرسید. لذا
مشکالت داخلي پیک صلحي به استانبول فرستاده با حذف قبول مذهب  دن بامواجه ش

 صلحي به امضا رسید. ة جعفری معاهد

ز طهماسب را نیشاه»نادر مشغول سرکوبي افغانان ابدالي در خراسان بود  کهيحال در
 میرضمکنون  ستانيگیر، و داعیه مملکتسرپنجه شوق انتزاع و ارتجاع قلعه ايروان گريبان

ه هزار و سن اآلخرمادیجکمر اجتهاد بر میان بستند،... در ماه  گشته به تقلید جناب نادری...
 «ختندسه در موکب شاهي از اصفهان رايت نهضت به جانب مقصد افراو صد و چهل 

طهماسب در اين جنگ شکست خورده تن به مصالحه داد شاه .(735ق، 1280)استرآبادی، 
پل  بل« رابن الساعز م» قتیچون اين مصالحه در حق»کرد.  یددارآن خو ديیولي نادر از تأ

 را ول آنحوصله غیرت قب آن طرف آب بود، در پیشگاه نادری جلوه ارتضا نیافته و
 .(736-735 :ق1280)استرآبادی،  «برنتافته...

ها پرداخته مانيا عثبنادر بعد از مدتي تهماسب را که با سوءاستفاده از غیبت او به جنگ 
ومیه که مغلوب رآن چون شاه واالجاه بعد از» و شکست سختي خورده بود را عزل کرد.

و را میرزای ولد اسساخته شاهزاده حسیني نسب عبا نینشگرديد... او را در اصفهان گوشه
استرآبادی،  )نک:« مهاد صبي بود... جالس چهاربالش سلطنت نمود که در مهد ارضاع و

ها حمله کرد آنق به 1145ها در سال ی بیرون راندن عثماني( سپس برا736ـ735 :ق1280
ها را شکست سختي در نزديکي کرکوک عثماني ق1146/م 1733ابتدا شکست خورد اما در 

تل رساند. را در میدان جنگ به ق« و بیست هزار تن از جیوش عثماني»پاشا داده توپال
ر آمد و ان به زيپاشا آگاه شد از تخت رورار سربازان ممشپاشا[... چون از ف]توپال سرعسگر»

اسب به زير  و را ازو ا از ايل گرايلي به او رسید ،يارنامبا سپاهیان خود بگريخت. لیکن اهلل
 .(738 :ق1280)استرآبادی، « آورد و سرش را بريد و بر نیزه کرد
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و توافق بر عدم دریافت وجوهات اضافی از زائران کرکوک ۀ عهدنام -6

 عتبات

لح صها مفتي و سلطان تصمیم گرفتند به هر قیمتي شده ی توسط عثمانياجلسهر د
(. 125 :1346 ،یوهن)خواهد شد  امپراتورکنند زيرا معتقد بودند ادامة جنگ موجب ويراني 

یها فمتنازع  پاشا در باب معذرت درآمده متکفل تفويض والياتاحمد»پس از آن حاکم بغداد 
ر دو طرف به هتن به مصالحة بغداد )کرکوک( داد.  (136 :ق1280)استرآبادی،  «گشته...

 وهین بهتوجب ممذهب يکديگر احترام بگذارند و از کاربرد هرگونه اقدام يا کالمي که 
زادی آامنیت و  و از حکام مرزی عثماني نیز خواسته شد کنند یاست خوددار مذهب ديگری

 منعداد به های اين قرارکنند. يکي ديگر از بندالزم برای انجام مناسک زوار ايراني را فراهم 
 ات قرارهای مسیر عتبتوسط حکام مرزی که در شهر يرقانونیدريافت وجوهات اضافي و غ

کند که از زواری که صرفاً قصد زيارت داشته و مي ها را موظفعثمانيخته، داشتند پردا
ته نیز ين نکا ذکردر پايان  .ت نشوددرياف یامبلغ اضافه گونهچیکاالی تجاری همراه ندارند ه

 260ز ااست که باالخره بعد  ويژگي اين قرارداد در اين نيترمهم رسد کهمي الزم به نظر
 فرها رسماً پذيرفتند که شیعیان ايراني نیز مسلمان هستند نه کاسال عثماني

 .(143: 1369 پارسادوست؛ 27: 1324، نايب؛ 131: 1180،یاسترآباد)

در  نجف و کربال گرفتنبر پس  ینمب خود ۀخواست نادر از یپوشـ چشم7

 صلح کردان

زاده والي پاشا کوپريليدهند لذا باب عالي عبداهللپاشاهای روم تن به اين صلح نمي اما
م 1735ق/1148کند در جنگي که در سال مي مصر را با اختیارات کامل راهي مرزهای ايران

 شود.مي پاشا در جنگ کشتهگیرد و عبداهللمي داغستان را پس دهد نادر پیروز شدهمي روی
مقطوع و مفطول  نمدرّب کشته مقتول و حبل حیاتشا پاشا با اتباع و اشیاع،...عبداهلل»

دهند که مطابق مي ناچار تن به مصالحههها بعثماني .(148 :ق1280)استرآبادی،  «گرديد
تأمین ها آنروند امنیت جاني و مالي مي ـ شام به کعبهحاجیان ايراني که از راه بغداد  ،نآ

ی منفي بر علیه تسنن، هاخواهد گرديد. ترک تبری از طرف ايرانیان، منع شدن از حرکت
روند و نیز از مي ديگر یهاارتگاهيعدم دريافت خراج اضافي از ايرانیاني که به بغداد يا به ز
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ايلچیان  کهيمعاهده درحال یشود. برای امضامي تجار مانند سابق حقوق گمرکي دريافت
 يدعثماني در همدان و ايراني در بغداد بودند نادر به قتل رسید ولي معاهده عملي گرد

 (.165ـ167:  1346ی، هنو؛ 198: 1380 ،(الحکمارستمآصف ) ؛247: 1180ی،استرآباد)

وشت نماني ان عثکه به سلط یانادر که در جنگ مرادتپه شرط مصالحه را در نامه
ر باصرار  اش ديگر ازنامه نيکربال و نجف قرار داده بود در ا ،بغداد ،واگذاری بصره

ز ر گرفت اهای مذهبي قبلي خود استنکاف کرد. وقتي هم که پای میز مذاکره قراخواسته
م از ادر هخود يعني گرفتن کربال و نجف چشم پوشید شايد ديگر خود نة ديگر خواست

ها کمي به خواست با صلح با عثمانيمي خسته شده بود و يدرپيو پ مدتيالنی طوهاجنگ
 .(62: 1377خود را التیام بدهد )شعباني، ة آرامش برسد و روح فرسود

 در يکي ،م در کل نادر دو باريگیرها را ناديده بهای کوچک نادر با عثمانياگر درگیری
اني با عثم اریعبه جنگ گسترده و تمام ،شاپامحمد مقابل در یگريد وپاشا توپال مقابل

اين  در طولو اود اما در هر دو جنگ پیروزی با سپاهیان ايران ب کهو با اينپرداخته است 
ها پذيرد که عثمانيمیلش بايد اين واقعیت را ب رغميواقف شد که عل يخوبها بهیدرگیر

و  هامام ضعفت ی او هستند و باحرمین شريفین هنوز رقبای قدرتمندی برا عنوان خادمینبه
ها و تصاحب عتبات امری ساده آنمشکالت داخلي و خارجي که دارند تسلط قطعي بر 

سب و  خصوص در موردستیزانة شیعیان بهسني یهاینیست لذا سعي کرد با تعديل تندرو
ا به ر آرامش نجف کمي از مطالبات خود در مورد کربال و يپوشلعن خلفا راشدين و نیز چشم

 مرزهای غربي برگرداند که ماحصلش دو پیمان صلح کرکوک و کردان بود.

 گیرینتیجه

گری و نفوذ بیشتر شیعهة برای توسعمقدس اماکن  ازآنجاکه صفويان از عتبات عالیات و
در ايجاد  مهمياين مناطق نقش بسیار لذا کردند، خود در قلمرو عثماني استفاده مي

داشت؛ بنابراين يکي از اهداف مهم استراتژيک دو  کشوري میان دو های متعدد نظامدرگیری
اماکن مقدس شیعي مناطق و نفوذ و در صورت امکان تصاحب اين  طکشور در راستای بس

ها ظاهراً به بهانة تبرای شیعیان نسبت به ، از جانب عثمانياغلبها قرار داشت. اين جنگ
 نیطرف انیم مذاکره با صرفاً یموارد در و جنگ با يگاه هاکشمکش نياشد. مي خلفا آغاز
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 قرار يبررس مورد که یامعاهده هفت نيا در .شديم وفصلحل هانامهمصالحه البق در
 و هاآن حرمت حفظ ات،یعال عتبات يرانيا زوار یبرا مرور و عبور تیامن جاديا ئلةمس گرفت،

 آورالزام و ريناپذييجدا اجزاء از ،ينرقانویغ یهااتیمال اخذ از یمرز مورانأم یخوددار زین
 و لعن از رانيا انیعیش یخوددار خواهان متقابالً زین هايعثمان البته. است بوده معاهدات

 .اندبوده امبریپ همسر شهيعا و گانهسه یخلفا به نسبت نينفر
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