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چکیده

هاي  هاي مرزي میان ایران و عثمانی در دورة صفویه به اوج رسید و با فراز و نشیب درگیري

هنگام درگیري ایران در جبهۀ . منتهی شدارزنۀ الروم بسیار، در دورة قاجار به انعقاد دو عهدنامۀ 

در ایـن زمـان، یکـی از    . شمالی با روسیه، عثمانی نیز در مرزهاي غربـی مشـغول تکـاپو بـود    

شاهزادگان نامور قاجاري، که داعیۀ والیت عهدي داشت، محمد علی میرزا دولتشاه به حکومت 

اقدامات قاطع وي در غرب، تا حدودي خیال دولت ایـران را از بابـت   . غرب ایران منصوب شد

این منطقه آسوده کرد و کوشش وي براي محاصرة چند بـارة بغـداد در همـین مسـیر صـورت      

اثر مرگ ناگهانی، سرانجام در این زمینه کاري از پیش نبرد، امـا حضـور   هر چند که بر . گرفت

  .وي در حکومت غرب سد محکمی در برابر عثمانی برپا کرد

واژگانکلیدي  

  ها ایران، عثمانی، خاندان دولتشاهی، مواجهه

  

                                               
  4/6/1394: تاریخ پذیرش مقاله    1/4/1394  :تاریخ دریافت مقاله

دانشجوي دکتراي ایران اسالمی دانشگاه اصفهان .1

  دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان. 2
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  مقدمه 

فتحعلی شاه، حکومت بر هر قسمتی از کشور را به یکی از شاهزادگان 

ترین  قاجاري سپرده بود؛ از جمله، محمد علی میرزا دولتشاه که یکی ازکاردان

او با عباس . شد و به حکومت در غرب کشور رسید شاهزادگان قاجار شمرده می

سی، اجتماعی و میرزا بر سر والیت عهدي رقابت داشت و نقش او در تحوالت سیا

پس از مرگ . فرهنگی در این منطقه و در مناسبات با دولت عثمانی چشمگیر بود

وي، فرزندان و نوادگان او نیز که در غرب کشور پراکنده شده بودند، در همین 

در غرب ایران و در روابط پرتنش میان ایران و . منطقه به حکومت رسیدند

ارزنۀ الدوله تا انعقاد عهدنامۀ  رش حشمتعثمانی، محمد علی میرزا دولتشاه و پس

وضع خاندان دولتشاهی . اول، نقش بسیار مؤثري در روند تحوالت داشتندالروم 

نخست : توان بررسی کرد در رویارویی با دولت عثمانی را طی دو دورة متفاوت می

در این دوره، . ق1238اول در ارزنۀ الروم دورة فتحعلی شاه تا انعقاد قرارداد 

الدوله در همۀ منازعات دو کشور حضور فعال  لتشاه و فرزندش حشمتدو

سپس دورة محمد شاه، که اختالفات دو کشور دوباره اوج گرفت و به . اند داشته

در این دوره، هیچ یک از اعضاي خاندان . دوم منتهی شدارزنۀ الروم انعقادقرارداد 

نیز، اختالفات با دولتشاهی در رأس حکومت غرب نبودند و در دورة ناصري 

حضور خاندان . عثمانی در آن حد نبود که موجب درگیري میان دو کشور شود

دولتشاهی به ویژه محمد علی میرزا دولتشاه در غرب ایران چه تحوالتی در روابط 

  ایران و عثمانی پدید آورد؟ 
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دالیل درگیري با عثمانی

کشور عثمانی،  منطقۀ کرمانشاه لرستان و خوزستان به سبب همجواري با

براي دولت ایران اهمیت خاص داشت؛ به ویژه کرمانشاه، راه اصلی عبور از ایران به 

: سوي عراق و راه تجاري به بغداد و محل عبور زوار عتبات و حاجیان بود

رفتند و زائرانی که از عتبات عالیات  مسافرانی که از این راه به مجاز می

عبور و مرور مسافران، موجب رونق کسب و . شتندگذ گشتند، از این شهر می بازمی

).228: 1362دوسرسی، (افزود  کار نیز بود و این بر اهمیت شهر می

زوار حدود چهار میلیون و دویست و پنجاه تومان در عتبات و شهرهاي 

، با این همه، مسألۀ عتبات )196-197: 1369: عیسوي. (اند کرده زیارتی هزینه می

  .از جمله اختالفات میان ایران و عثمانی بودو زوار ایرانی 

هاي ایران و عثمانی به  این نکته درست است که سابقۀ اختالفات و درگیري

ها بار دیگر  رسید، اما در دورة قاجار درگیري هاي قبل به ویژه دورة صفوي می دوره

دو ها ادامه داشت و سرانجام به انعقاد دو عهدنامه میان  ور شد و تا مدت شعله

  .کشور منتهی گردید

  :ها و اختالفات میان ایران و عثمانی این موارد بود از جمله دالیل درگیري

ها از آرارات تا مصب شطّ العرب؛ وضعیت ناپایدار  وضع نامشخص مرز

کردستان؛ مسألۀ ایالت مرزنشین از سر حد آذربایجان تا خوزستان و عالقۀ سیاسی 

ها و موضوع تابعیت آنان که کدام رعیت ایران بودند خاص ایران و عثمانی نسبت به آن

اي از ایالت به قلمرو عثمانی؛ ییالق و  و کدام رعیت عثمانی؟ موضوع کوچاندن پاره

ها به زندگی شبانی خو گرفته بودند؛ مسألۀ رفت و  قشالق ایالت مرزي که طی قرن
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یان ایرانی به مزار آمد زوار ایرانی به عتبات و حاجیان مکه و پیوند ناگسستنی شیع

النهرین که جمعیتی قابل توجه بودند؛ تجارت ایران  ؛ وضع ایرانیان مقیم بین)ع(ائمه 

  ).67: 1348آدمیت، (و عثمانی؛ پناهندگان سیاسی ایران به عثمانی 

  

  :بتأثیر تحوالت غرب ایران در انتصاب دولتشاه به حکومت غر

هاي متعدد  ها و درگیري اختالفاین دالیل در طول دورة قاجار، موجب 

منازعات دربار ایران با پاشایان . شد میان دو کشور به ویژه در شهرهاي مرزي می

شاه، از دورة علی پاشا جانشین سلیمان پاشا در بغداد آغاز  بغداد در زمان فتحعلی

این زمان ). 226: 1368ریاحی، (اي با دربار ایران داشت  توزانه شد که رفتار کینه

ر منطقۀ شهر زور، حکومت به دست ابراهیم پاشا بود و او توانست در مناطق د

هاي وسیعی را به ناحیۀ تحت حکمرانی  زهاب، قصر شیرین و خانقین سرزمین

پیش از . خود ضمیمه کند و شماري از قبایل کرد بابان را به سلیمانیه کوچ دهد

ان نادرشاه افشار و دولت اي می آن، همۀ قرا و قصبات این قلعه به موجب عهدنامه

  )112: 1379شمیم، (به ایران تعلق گرفته بود . ق1159عثمانی در سال 

منطقۀ شهر زور از شمال به اراضی ارومیه، از جنوب به کرمانشاهان و از 

شود و سلیمانیه را نیز  مشرق به کردستان و از مغرب  به کرکوك منتهی می

این منطقه از دیرباز ). 1/137: 1377سپهر، (ابراهیم پاشا در این منطقه بنیاد نهاد

حکّام منطقه نیز، . جزئی از قلمرو ایران بود، اما به تصرف سالطین عثمانی در آمد

بردند و این خود  گاهی به سالطین ایران و گاهی به سالطین عثمانی پناه می

  ).همان(آورد  هایی میان دو دولت پدید می درگیري
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من پاشا به جاي برادرش ابراهیم پاشا، اختالف و با روي کار آمدن عبدالرح

ور شد؛ زیرا عبدالرحمن پاشا با  درگیري میان او و حاکم بغداد، علی پاشا نیز شعله

شمیم، (اتکاء به دربار ایران، با علی پاشا حاکم بغداد بارها به سختی نبرد کرده بود 

دانست و در سال  علی پاشا انتخاب پاشاي شهر زور را حق خود می). 112: 1379

عبدالرحمن به والی کردستان، . توانست عبدالرحمن پاشا را شکست دهد. ق1220

امان اهللا خان اردالن پناهنده شد و علی پاشا، احمد چلپی را براي مذاکره و 

از سوي دولت ایران نیز، میرزا صادق . بازگرداندن عبدالرحمن به دربار ایران فرستاد

  ).9/7571: 1385هدایت، (مذاکره به بغداد فرستاده شد وقایع نگار مروزي براي 

نظر فتحعلی شاه این بود که عبدالرحمن به ایالت شهر زور بازگردد و 

سرانجام هم، عبدالرحمن یکی از پسران خود را همچون گروگان در تهران گذاشت 

به والیت خود باز گردد و هر سال از «و از دولت عثمانی خواست موافقت کند که 

اند مقارن نوروز به ایران  ر آمد والیت خود، نقد سالیانه را که بین خود گذاشتهد

هاي ایران شمرده  بدین ترتیب در شمار خان. آورد، تقدیم کند و خلعت بپوشد

  ).224: 1351مفتون دنبلی،(» شود

اما علی پاشا این شرایط را نپذیرفت و فتحعلی شاه، به امان اهللا خان اردالن 

ان فرمان داد تا با سپاهی به شهر زور رود و عبدالرحمن پاشا را به حاکم کردست

چون این سپاه به شهر زور ). 310: 1368ریاحی، (حکومت آنجا منصوب کند 

نزدیک شد، خالد پاشا به بغداد گریخت و عبدالرحمن پاشا آسوده به مرکز 

نگ با علی پاشا به این خیال که دربار ایران سرگرم ج. حکومت خویش بازگشت

هاست و نبرد در غرب را توانایی ندارد، با سپاهی به تیسفون در آمد و  روس
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با فتح منطقه، علی پاشا . سلیمان پاشا را نیز با شماري از سپاه به شهر زور فرستاد

در این شرایط، فتحعلی شاه . گرا رفت به منطقۀ مرزي ایران و عثمانی یعنی طاق

غرب کشور و دفع علی پاشا به منطقه گسیل محمدعلی میرزا را براي حکومت در 

  ).1/154: 1377سپهر، (داشت 

  

  عملکرد دولتشاه در مقابل عثمانی

سپاه عثمانی در این مرحله از نبرد با دولتشاه، شامل نیروهاي علی پاشا 

حاکم بغداد، سلیمان پاشا کهیا حاکم سلیمانیه و خالد پاشا حاکم شهر زور و 

دولتشاه در این نبرد . با شماري از قبایل عربی بودسلیمان پاشا حاکم کرکوك 

سپاه عثمانی متحمل بیش از . توانست سلیمان پاشا را شکست دهد و اسیر کند

اي از عظمت این نبرد  سه هزار کشته و چهار هزار اسیر شد و این شمار، نشانه

  ).9/7573: 1385هدایت، (است 

دولتشاه این بود که علما  هاي حاکمان بغداد هنگام شکست از یکی از شیوه

دولتشاه به احترام علما، همواره شفاعت آنها را . انگیختند را براي شفاعت برمی

علی پاشا پس از این شکست، شیخ محمد جعفر نجفی لحساوي را به . پذیرفت می

دولتشاه چهار هزار اسیر را آزاد کرد، ولی رهایی . عنوان شفیع نزد دولتشاه فرستاد

به همین سبب، هر دو را به . کهیا را به موافقت دربار منوط دانستسلیمان پاشا 

نیز فیضی محمود افندي براي شفاعت ارزنۀ الروم دربار فرستاد و از سوي والی 

فتحعلی شاه وي را رها کرد و دوباره به حکومت سلیمانیه گماشت و . فرستاده شد

- 1/256: 1380ي،خاوري شیراز(والیت شهر زور را به عبدالرحمن پاشا سپرد 
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ها بود و قصد نداشت جبهۀ  دولت ایران در این ایام درگیر جنگ با روس). 255

  . جدیدي در غرب کشور گشوده شود

سلیمان پاشا دوباره علیه عبدالرحمن پاشا حاکم شهر زور . ق1223در 

لشکر کشید و او را شکست داد، اما دولتشاه بار دیگر، سلیمان پاشا را مغلوب کرد 

  ).1/281: همان(دالرحمن پاشا را به حکومت شهر زور بازگرداند و عب

نبردي میان دولتشاه و عثمانی روي نداد، . ق1223-1227هاي  طی سال

اما در شرق عثمانی و میان حکام بغداد و سلیمانیه و شهر زور مسائلی پیش آمد 

داد که موجب تعویض حکّام منطقه شد و بنابراین، سلیمان پاشا به حکومت بغ

دولت عثمانی، به این سبب که سلیمان پاشا حاکم بغداد را طرفدار ایران . رسید

تصمیم گرفت او را بر کنار کند و به جاي او، حالتی . ق1225دانست، در سال  می

وي نخست کوشید با حیله، سلیمان پاشا . افندي از استانبول به بغداد گسیل شد

با عبدالرحمن پاشا همدست شد و آن دو  را کنار زند، اما در نهایت در سلیمانیه

با بروز . توانستند با شکست سلیمان پاشا، عبداهللا پاشا را به حکومت بغداد برسانند

اختالف میان عبدالرحمن وحالتی افندي، عبدالرحمن دوباره روي به سوي دربار 

ایران آورد و با پرداخت پیشکش و شفاعت احمد چلبی، دربار ایران حکم حکومت 

  ).1/198: 1377سپهر، (داد را براي وي صادر کرد بغ

در این زمان، دولت ایران در منطقۀ عراق عرب نفوذ چشمگیر داشت و در 

از جمله دالیل . کرد انتخاب والیان بغداد و شرق عثمانی به طور مستقیم دخالت می

  .استالعادة دولتشاه در این منطقه بوده  ها، نفوذ فوق قدرت ایران در انتخاب والی
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محمدعلی میرزا از طریق مکاتبه با پاشاهاي بغداد و سلیمانیه حد دخالت 

کرد و گاهی ایالت  ایران براي انتخاب والی هاي بغداد و سلیمانیه را حفظ می

دولت عثمانی هم به . نمود برد و کرّ و فرّي می سرحدي را به خاك عراق عرب می

کرد و پاشاهاي  تحمل میواسطۀ دوري مرکز دولت خود از این محل این وضع را 

بغداد نیز با فرستادن هدیه و تحف استرضاي محمد علی میرزا را در انتخاب خود 

به مناسبت اینکه  ارزنۀ الرومکردند، زیرا دولت ایران تا تاریخ عهدنامۀ  فراهم می

داد که در  اکثر اهل عتبات مثل امروز ایرانی هستند، ایـن حق را به خود می

  ).32: 1343مستوفی، (بغداد و سلیمانیه نظر داشته باشد  هاي انتخاب والی

حتی یکی از سیاحان انگلیسی نیز بر قدرت دولتشاه در امور شرق عثمانی 

محمدعلی میرزا پسر بزرگ فتحعلی شاه از هر لحاظ شایستگی «: گواهی داده است

در این . مقام والیتعهدي را داشت و از هر حیث صفات یک قهرمان را دارا بود

ترین  سخت. بایل بودکرد معبود و محبوب مردمان و ق منطقه که فرمانروایی می

» کردند ترسیدند و هم وي را تحسین می ها، هم از او می دشمنانش، ترك

)R.C.M،1828 :198-199.(  

برد تا حکّام منطقه را به سوي خود  دولت عثمانی از هر فرصتی بهره می

متمایل کند، اما به سبب گرفتاري در نبرد با روسیه و دوري فاصله، دست به اقدام 

در عین حال، حالتی افندي را به منطقه فرستاده بود تا با . زد نمی نظامی مهمی

دولتشاه همۀ تحوالت را زیر . تطمیع حکّام منطقه آنها را به سوي خود جلب کند

هاي دولت ایران  ترین تحریکات حکّام منطقه را که با خواست نظر داشت و کوچک

اکم شهر زور، هر چند عبدالرحمن پاشا ح. کرد موافق نبود، با قدرت سرکوب می
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گشت، اما از  پس از هر بار شکست از شاهزاده دوباره به حکومت شهر زور بازمی

به همین . کوشش براي استقالل و رهایی از سلطۀ ایران و حتّی عثمانی غافل نبود

دوباره با حالتی افندي نمایندة دولت مرکزي عثمانی . ق1227منظور، در سال 

ناطق کوي و حریر، حکومت آنجا را به پسرش همدست شد و پس از تصرف م

محمود واگذارکرد و حکومت زهاب را نیز به خالد پاشا سپرد و از سوي دیگر، با 

قصد عبدالرحمن، در واقع خروج . امان اهللا خان والی کردستان از در نبرد در آمد

با فتح خواست وزیر بغداد را برکنار کند و  از فرمان ایران و عثمانی بود و حتّی می

  ).2/155: 1351مردوخ، (کردستان، حکومتی مستقل تشکیل دهد 

این بار نیز دولتشاه، عبدالرحمن را سرکوب کرد و وي با پرداخت پیشکش 

خاوري شیرازي، (و گروگان سپردن فرزندانش، دوباره به حکومت ایالت رسید 

1380 :1/331.(  

قدرت حکومت  گرفتاري ایران در نبرد با روسیه که به طور طبیعی از

دهد که دولتشاه در  کاست، نشان می مرکزي براي یاري رساندن به دولتشاه می

هاي حکام شرق عثمانی  ها و شورش این شرایط سخت، به خوبی در برابر سرکشی

دولت عثمانی به سبب سیاست گسترش نفوذ . ایستاد و آنها را به اطاعت در آورد

اهللا پاشا حاکم بغداد را با خود هم عبد. ق1227خود در شرق عثمانی، در سال 

داستان کرد و در نتیجه، او از اطاعت دولت ایران سرپیچید و توانست با یاري 

دولت عثمانی، عبدالرحمن پاشا را ازحکومت شهر زور کنار زند و خالد پاشا را به 

  ).1/222: 1377سپهر، (حکومت آن شهر بگمارد 
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می از ایران ببرد، با روسیه پیمان آنکه نا در همین زمان، دولت عثمانی بی

مصالحه بست و این موضع، دولت ایران را برانگیخت تا براي سرکوب عبداهللا پاشا 

  ).1/223: همان(عزم جزم کند 

همراهی دولت عثمانی با حاکم بغداد، بدین سبب بود که دولت عثمانی به 

. لت کندسبب صلح با روسیه قصد داشت با قدرت بیشتري در شرق عثمانی دخا

در پی اقدام عبداهللا پاشا، دولتشاه براي مذاکره مهدي خان کلهر را به بغداد 

دولتشاه با تقسیم لشکریان خود به . فرستاد، اما عبداهللا پاشا تن به مصالحه نداد

سه دسته، از طریق قرا تپه و قزل رباط و زهاب به سمت بغداد روان شد و نخست 

اهللا پاشا که در حال شکست بود، شیخ محمد جعفر عبد. اطراف بغداد را ویران کرد

دولتشاه با شفاعت شیخ نجفی، . نجفی از فقهاي نامور شیعه را نزد شاهزاده فرستاد

غارت را متوقف کرد و عبداهللا پاشا با فرستادن پیشکش بخشیده شد و دوباره به 

  ).343- 1/346: 1380خاوري شیرازي، (حکومت شهر زور بازگشت 

کرد،  عبداهللا پاشا که این بار دولت ایران او را حمایت می. ق1228در سال 

اسعد پاشا سر او را به . در لشکرکشی اسعد پاشا فرزند سلیمان پاشا کشته شد

در عین حال، با . استانبول فرستاد و از دولت عثمانی حکومت بغداد را خواست

سپهر، (فرستادن پیشکش، از سوي ایران نیز بر حکومت بغداد گماشته شد 

1377 :1/229.(  

با تبادل سفیر میان دو دولت، تا چند سال درگیري مهمی پیش نیامد، به 

دخالت آشکار دولتشاه براي . ویژه بدین سبب که دو طرف با روسیه درگیر بودند

هایی در این منطقه پدید  درگیري. ق1234تعیین حاکم بغداد، بار دیگر در سال 
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اوود پاشا دیوان افندي بغداد را از شهر راند و او از در این سال اسعد پاشا، د. آورد

شاهزاده به این شرط پذیرفت که پس از فتح بغداد، وي . دولتشاه یاري خواست

پنجاه هزار تومان زر مسکوك به شاهزاده تقدیم دارد و شاهزاده به داوود پاشا 

. )1/505: 1380خاوري شیرازي، (براي رسیدن به حکومت بغداد یاري رساند 

. بدین ترتیب، دولتشاه توانست شخصی وابسته به خود را به حکومت بغداد برساند

داوود پاشا پس از رسیدن به حکومت بغداد، وعدة خود را از یاد برد و به همین 

سبب، شاهزاده دوباره به بغداد یورش آورد و از طرف حکومت مرکزي نیز ده هزار 

توان مقابله نداشت، آقا احمد بهبهانی داوود پاشا که . تن به یاري شاهزاده آمد

کرمانشاهی را به شفاعت نزد او فرستاد؛ احمد چلبی نیز پیشکش معینی را به 

: همان(شاهزاده تقدیم داشت و دولتشاه او را همچنان بر حکومت بغداد ابقاء کرد 

توان دریافت که می. ق1236با مرور حوادث این دوره تا سال ). 505- 1/506

ر این منطقه حضوري قدرتمند داشت و براي تعیین حکّام منطقه از دولتشاه د

  .گرفت جمله بغداد تصمیم می

. ق1236هاي دورة حضور دولتشاه در غرب، تا سال  در اختالفات و درگیري

و اوایل . ق1236عثمانی حضوري قدرتمند و جدي نداشت در اواخر سال 

شامل نقاط مرزي ایران در نبردهایی میان دو دولت در منطقۀ وسیعی . ق1237

دولت عثمانی با فرستادن نیرو به حاکم بغداد . آذربایجان و کرمانشاه در گرفت

میان  ارزنۀ الروماین نبرد گسترده سرانجام به انعقاد عهدنامۀ اول . کرد یاري می

  . ایران و عثمانی انجامید
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  :ازدالیلی زمینۀ این نبردهاي مهم را فراهم آورد که عبارت بودند 

قبایل حیدرانلو و سیوکی که به تحریک سلیم پاشاي بایزید به سرزمین .1

عثمانی کوچ کرده بودند، به خواست ایران براي بازگشت توجه نداشتند و 

ارزنۀ هاي مرزي میان سپاه عباس میرزا و والی  ها موجبات درگیري همان

  .را فراهم آوردند الروم

بغداد به سبب اختالفات با  پس از آنکه صادق بیک پسر سلیمان پاشاي.2

داوود پاشا به دولت ایران پناهنده شد، عباس میرزا براي حفظ روابط دو 

وي را  ارزنۀ الرومبازگرداند، اما سر عسکر  ارزنۀ الرومدولت، وي را به 

همراه بیست تن از همراهانش کشت و این موضوع عباس میرزا را 

  . درا سرکوب کن ارزنۀ الرومبرانگیخت تا والی 

هایی در باب ایالت حیدرانلو و سیوکی به دست آمد که بر طبق  نوشته.3

آنها، پاشاهاي مرزي، خون و مال اهالی ایران را به جرم تشیع مباح 

  ).1/318: 1377سپهر، (اند  شمرده می

حافظ علی پاشا حاکم قارص در این ایام اکراد مرزي را براي دستبرد به .4

او جمعی را . کرد تل نفوس تحریک میاموال اهالی سلماس و چهریق و ق

به ایران فرستاد و آنها ساکنان ایروان و اکراد آنها را قتل و غارت کردند 

  ).343: 1351مفتون دنبلی، (

از مسائل موجب اختالف میان دو دولت، بدرفتاري مأموران عثمانی با زوار 

یارت مکه رهسپار رفتار عثمانی با ایرانیانی که به ز«: هاي ایرانی بود و کاروان

رفتند و این  تر از زائرانی بود که به زیارت اماکن مقدس در عتبات می شدند نرم می



69خاندان دولتشاهی در مواجهه با عثمانی

مسئله به دلیل حساسیت دولت عثمانی بر شیعیان و حضور آنان در قلمرو 

اش بود به طوري که دولت عثمانی کنترل حجاج ایرانی که به عتبات  شرقی

» رفتند در صدر مهمات خود قرار داده بود آمدند و از آنجا به حج می عالیات می

این رفتار دولت عثمانی با زوار ایرانی در سال ). 139-140: 1366معتمد الدوله، (

موجب رنجش دولت ایران شد، تا آنجا که آتش جنگ میان . م 1821./ ق 1236

در این سال کاروانی از خانوادة فتحعلی شاه همراه هزار . ور کرد دو طرف را شعله

رو به سوي مکه داشتند و در حالی که در خارج  ارزنۀ الرومنفر از حجاج، از راه 

شان را  به آنها تعرّض و اموال ارزنۀ الرومشهر مشغول استراحت بودند، والی 

  ).140:همان(العمل دولت ایران را در پی آورد  این حادثه عکس. مصادره کرد

قبایل بدوي که از آذربایجان از دو تن از سران  ارزنۀ الرومحمایت والی .5

  ).2/495]: تا بی[سایکس، (گریخته بودند 

همزمان با این مسائل، داوود پاشا والی بغداد نیز که به یاري دولتشاه به 

این وقایع، ). 64: 1348آدمیت، (حکومت بغداد رسیده بود، از ایران روي برتافت 

هاي عثمانی گسیل دارد و فتحعلی شاه را بر آن داشت تا نیروهاي خود را به مرز

سپاه آذربایجان به . دو سپاه بزرگ در آذربایجان و کرمانشاه آمادة حمله شدند

. فرماندهی عباس میرزا از اراضی خوي و ماکو، روي به سوي بایزید و ارزروم نهاد

سپهر، (خسرو پاشا والی ارزروم احمد افندي را براي مذاکره به ایران فرستاد 

حمد افندي براي رفع اختالفات موجود، پانزده روز مهلت و ا) 1/325: 1377

خواست؛ چون مهلت سپري شد، عباس میرزا دریافت که قصد والی ارزروم دفع 

  ).1/20: 1366نصیري، (وقت است؛ بنابراین، آمادة حمله شد 
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در این نبرد، عباس میرزا بایزید را فتح کرد و حکومت آنجا را به بهلول 

، خسرو پاشا را شکست داد و مناطق دیگري ارزنۀ الرومفتح سپس با . پاشا سپرد

چون بایزید، الشکرد ، مالذگرد، بتلیس، دیادین، میژ، اخالط، عادلجواز، ارجیش و 

  ).1/328: 1377سپهر، (خنوس را به تصرف در آورد 

دولت عثمانی در صدد جبران برآمد و از طریق بغداد قصد شهر زور کرد 

؛ پس دو هزار سپاهی و ده عراده توپ براي داوود پاشا وزیر )190]: تا بی[واتسن، (

نخستین بار بود که دولت عثمانی با این ). 1/329: 1377سپهر، (بغداد فرستاد 

داوود پاشا . آمد شمار سپاهی به یاري پاشاي بغداد در مقابله با دولتشاه می

زور بود، با  توانست نخست محمود پاشاي بابان را که به یاري ایران حاکم شهر

از آن سوي، دولتشاه نیز با سپاه هیجده هزار نفرة خود عزم . خود همراه کند

با فتح شهر زور، محمد پاشا و محمد آقاي کهیا به کرکوك گریختند : منطقه کرد

  .و سلیمانیه به دست دولتشاه افتاد

دولتشاه حکومت شهر زور را به عبداهللا پاشا سپرد و خود عازم فتح بغداد 

در محاصرة بغداد، داوود پاشا مجدداً با استفاده از علما، شیخ موسی نجفی را . شد

به شفاعت نزد دولتشاه فرستاد و شاهزاده به این سبب و شدت بیماري خود از 

/ 1237صفر  26تسخیر بغداد منصرف شد و به سوي کرمانشاه بازگشت، اما در 

اعتضاد (ن تسلیم کرد گرا جان به جان آفری در محل طاق 1821نوامبر  14

  ).125: 1370السلطنه، 

پس از مرگ دولتشاه، فتحعلی شاه حکومت غرب را به پسر بزرگ او محمد 

و او فرماندهی نیروهاي کرمانشاه در ) 1/331: 1377سپهر، (حسین میرزا سپرد 
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در جبهۀ آذربایجان، نبرد عباس میرزا با دولت . نبرد با عثمانی را برعهده گرفت

دید  دولت عثمانی که می. س از مرگ دولتشاه همچنان ادامه داشتعثمانی پ

شود، براي پس گرفتن  بسیاري از مناطق قلمرو او به دست عباس میرزا فتح می

از سوي . فرستاد ارزنۀ الروماي به نام محمد رئوف پاشا را به  آنها سرعسکر تازه

ت و اموال آنها را دیگر در ممالک عثمانی، بازرگانان ایرانی را به حبس انداخ

  ).1/333: همان(مصادره کرد؛ بر زائران ایرانی نیز بیشتر سخت گرفت 

را  ارزنۀ الرومعباس میرزا دوباره عازم جنگ شد و گرچه توانست پاشاي 

واتسن، (شکست دهد، با این حال خواهان صلح شد و والی به پیام او توجه نکرد 

وپراق قلعه توانست سپاه عثمانی را عباس میرزا در نبرد ت). 191-192]: تا بی[

رئوف میرزا انعقاد صلح را به بازگشت . شکست دهد، اما پیشنهاد صلح داد

هاي خود منوط دانست و عباس میرزا به تبریز بازگشت  سپاهیان به سرزمین

در این هنگام که عباس میرزا سپاه خود را در ). 337- 338/ 1: 1377سپهر، (

هر چند . یروهاي عثمانی به منطقۀ سلماس یورش آوردندتبریز مستقر کرده بود، ن

که سپاه عباس میرزا آنها را تار و مار کرد، اما فتحعلی شاه تصمیم گرفت تا از 

به همین منظور، . ها حمله کند طریق بغداد و کرکوك و موصل به مناطق عثمانی

. انی کردمحمد حسین میرزا فرزند ارشد دولتشاه را با سپاهی عازم نبرد با عثم

محمدحسین میرزا توانست مندلیج، بدرایی و زرباتیه را فتح کند، اما داوود پاشا 

این بار نیز دست به سوي علما دراز کرد و سیدعبداهللا شُبر را به شفاعت نزد 

  ).339-1/340: همان(شاهزاده فرستاد 
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مقارن حملۀ محمد حسین میرزا به سمت غرب، فتحعلی شاه خود در رأس 

به هنگام فتح . نیروهاي جنگی به قصد زیارت عتبات، به سوي غرب روان شد

مندلیج به دست محمد حسین میرزا، شاه در همدان اردو زده بود، اما بر اثر شیوع 

نشینی کردند و  بیماري وبا هم محمد حسین میرزا و هم فتحعلی شاه ناچار عقب

خاوري شیرازي، (آنکه به سوي بغداد رود، ناچار بازگشت  محمد حسین میرزا بی

ارزنۀ در این هنگام، مذاکرات صلح میان ایران و عثمانی در ). 1/567-566: 1380

نمایندة ایران میرزا محمد مستوفی آشتیانی بود و در ذیقعدة . آغاز شد الروم

/ 1377:1سپهر، (میان دو دولت منعقد شد  رومارزنۀ العهدنامۀ اول . ق1238

پس از شکست داوود پاشا از محمد حسین میرزا، وي شیخ موسی نجفی را ). 343

در میانۀ مذاکرات، داوود . گیري قلعۀ مندلیج روانۀ ایران کرد براي شفاعت و بازپس

پاشا، مصرف افندي را به تصرف قلعۀ مندلیج فرستاد، اما محمد حسین میرزا 

داوود . الدوله یافت باره قلعه را فتح کرد و به همین مناسبت نیز لقب حشمتدو

پاشا بار دیگر شیخ موسی نجفی را براي شفاعت گسیل داشت و دربار ایران با 

  :شرایطی به شرح ذیل حاضر شد به بغداد حمله نکند

فتنۀ خزانۀ نجف را که در . 2از خانقین تا بغداد از زوار ایران باج نگیرند؛ . 1

در اراضی عراق . 3اند با نظارت ایران بازگردانند؛  ها به کاظمین حمل کرده وهابی

داوود پاشا ساالنه . 4عرب دعاوي شرعی ایرانیان به مجتهدان شیعه واگذار شود؛ 

  .پنج هزار تومان زر مسکوك به ایران بپردازد

ه قلعۀ الدول پس از آنکه داوود پاشا شرایط ایران را پذیرفت، پاشا حشمت

  ).575- 1/577: 1380خاوري شیرازي،(مندلیج را تحویل داد 
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هاي ایران و عثمانی حاکی است که با حضور دولتشاه، قدرت  تاریخ جنگ

ایران در برابر عثمانی به ویژه والی بغداد بسیار افزایش یافت و ایران توانست در 

ي بغداد اعمال نظر دولتشاه در تعیین پاشا: امور بغداد و شرق عثمانی مؤثر باشد

  . ستاند کرد و خراج سنگینی از والی بغداد می می

داري  داد از خزانه او با تحمیل این باج سنگین بر پاشاي بغداد، اجازه نمی

توانست  بسیاري بر این نظر بودند که دولتشاه می. بغداد چیزي به استانبول برسد

دولتشاه از پاشاي ). Buckingham, 1827:542(به راحتی بغداد را تصرف کند 

 ,Kerporter(کرد  تومان باج صلح دریافت می 30000بغداد، سالیانه در حدود 

دولتشاه عالوه بر پاشاي بغداد، بر پاشاهاي مرزي از جمله ). 1822:202/2

. کرد سلیمانیه و شهر زور نیز تسلّط داشت و خراج سنگینی بر آنها تحمیل می

  :پاشاي سلیمانیه از قول او آورده استکالدیوس جیمز ریچ در مالقات با 

ایم که  در این منطقۀ حساس مرزي ما در بین دو کشور رقیب قرار گرفته

ها اصرار دارند  کشند، ترك هیچ یک از فرمانروایان آن دو از زجر و آزار ما دست نمی

که ما به ایرانیان چیزي ندهیم و در خدمت آنها نیز نباشیم، در صورتی که 

در مقابل مطالبۀ مصرانۀ باج تحمیلی شاهزادة کرمانشاه ایستادگی و دفاع  توانند نمی

پاشاي بغداد می کوشد تا پاشاي کردستان و شاهزاده کرمانشاه را فریب ... کنند 

  )Rich, 1836:71/2(دهد، در صورتی که شاهزاده هر دو آنها را فریب می دهد 

عثمانی تا پایان عمر وي قدرت شاهزاده در برخورد با پاشایان بغداد و شرق 

همچنان برقرار بود و او توانسته بود قدرت نافذ خود را بر قسمتی از قلمرو پاشاي 
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مرگ او در اثر وبا، به بیمناکی داوود پاشا و آرزوهاي ایرانیان . بغداد اعمال کند

  ).Stocqueler, 1823:47/1(پایان داد 

  

  دالیل بازگشت دولتشاه از محاصرة بغداد

توانست  هاي بغداد رفته بود و می زاده در حالی که تا پشت دروازهچرا شاه

  شهر را فتح کند، به دریافت خراج از پاشاي بغداد بسنده کرد؟ 

این شهر بر : ترین شهرهاي آسیایی بود شهر بغداد براي انگلستان از جمله مهم

کشور  سر راه آسیا، از مشرق و مغرب و شمال و جنوب قرار گرفته و محصوالت چند

فارس بر اهمیت بیشتر آن  همچنین نزدیکی به خلیج . شد در آن خرید و فروش می

این شهر به سبب اهمیت . انداختند هاي تجاري در آن لنگر می افزود، زیرا کشتی می

  ).451: 2536فالندن، (تجارتخانۀ اروپایی بود  60داراي . م1840تجاري در سال 

به بغداد مسافرت کرد، در بارة . م1840- 1841اوژن فالندن که در سال 

ها از بیست سال پیش به  انگلیسی«: ها نوشته است اهمیت این شهر براي انگلیسی

شوند که آن  اند و به همین دلیل هر روز به وسایلی متشبث می اهمیت بغداد پی برده

ها  انگلیسیاندازي  هنوز بیست سال از ابتداي دست.... را از مستملکات خود گردانند

  ).452: همان(» بدین شهر نگذشته در صورتی که امروزه آن را کامل بلعیده است

از سوي دیگر، بغداد به عنوان شهري با موقیعیت استراتژیک، براي 

  . انگلستان در حمله به ایران و روسیه و عثمانی اهمیت داشت

در آغاز بیان شد، اما . ق1236دالیل حملۀ ایران به خاك عثمانی در سال 

این جنگ تحریکات مازاروویچ روس که به منظور تشکیل کمیسیون مرزي از 
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ها از  مازاروویچ و روس: تأثیر نبود سوي ژنرال یرمولف به ایران آمده بود، بی

حمایت حاکم ارزروم از دو ایل چادرنشین که با حمله به چند روستاي آذربایجان 

دند، بهره بردند و دولت ایران را براي و قتل و غارت به خاك عثمانی پناه برده بو

؛ ساسکس، 228: 1383هوشنگ مهدوي، (حمله به خاك عثمانی تشویق کردند 

اما دولت انگلستان با حملۀ ایران به عثمانی مخالف بود و قصد ). 495/ 2]: تا بی[

در این زمان، کاردار . داشت از افزایش نفوذ روسیه در ایران جلوگیري کند

ایران سر هنري ویالك براي جلوگیري از حملۀ ایران به عثمانی تا انگلستان در 

حد ممکن کوشش کرد، چندان که حتی حاضر شد قسمتی از کمک مالی سالیانۀ 

  ).229: 1383هوشنگ مهدوي، (انگلستان به ایران را زودتر پرداخت کند 

ترین مقاصد سیاسی انگلستان در آسیا، جلوگیري از حملۀ ایران به  از مهم

انگلستان قبل از . داد عثمانی بود؛ زیرا نفوذ روسیه را در ایران و عثمانی افزایش می

آغاز جنگ، براي جلوگیري از آن، اقداماتی هم به عمل آورد؛ از جمله افسران 

انگلیسی در خدمت دولت ایران حاضر نشدند در جنگ ایران با عثمانی شرکت 

: 1348آدمیت، (از کار برکنار کرد کنند و بـه همین سبب، عباس میرزا آنها را 

پس از پایان نبرد نیز، دولت انگلستان و کانینگ سفیر آن کشور در استانبول ). 65

). 65: همان(» به پایمردي برخاست تا در صلح میان دو دولت حسن توسط کند«

توان نتیجۀ توجه انگلستان به  دخالت انگلستان در تعیین مرزهاي ایران را می

  .از هندوستان و بیم این کشور از گسترش قدرت روسیه دانست موضوع دفاع
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اگر ... «: اوژن فالندن پس از شرح حملۀ دولتشاه به بغداد نوشته است

فرمان شاه به شاهزاده نرسیده بود که فوري بازگرد، بغداد به دست ایرانیان افتاده 

  ). 462: 2536فالندن، (» بود

دولتشاه و عباس میرزا به خاك  رسد که بر اثر حملۀ چنین به نظر می

عثمانی به ویژه پیشروي دولتشاه تا محاصرة بغداد، سقوط آن شهر نزدیک بود، اما 

اگر چه دلیل قطعی بازگشت . پسندید دولت انگلستان این پیشروي را نمی

توان دالیل دیگر از جمله شفاعت شیخ موسی  دولتشاه، فرمان دربار نبود و می

  . اه را در نظر گرفتنجفی و بیماري دولتش

در شماري از منابع تاریخی مربوط به دورة قاجاریه، بیماري دولتشاه دلیل 

بازگشت وي از محاصرة بغداد ذکر شده است، درست در زمانی که فتح آن شهر 

شیوع بیماري ). 143: 1370؛ اعتضاد السلطنه، 190]: تا بی[واتسن، (امکان داشت 

توان در نظر داشت  یوع آن در بغداد را نیز میوبا در سپاه ایران و احتمال ش

شماري از منابع نیز، مرگ دولتشاه را مشکوك و سبب ). 396: 1378النگریگ، (

  ).203/ 2: 1344نفیسی، (اند  آن را نامعلوم دانسته

  

  نتیجه 

حضور قدرتمند دولتشاه در غرب ایران، در اوج نبردها میان ایران و عثمانی 

رد و درگیري ایران با روسیه در شمال، خاطر دربار را از و درست در هنگامۀ نب

. بابت مرزهاي غربی و حملۀ عثمانی و پاشایان منطقه تا حدودي آسوده کرد
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رسد که انگلستان به هیچ وجه خواهان گسترش دامنۀ  چنین به نظر می

اه توان آن را دلیل قطعی انصراف دولتش نبردها میان ایران و عثمانی نبود، اما نمی

از محاصرة بغداد در نظر گرفت، زیرا دولتشاه در پی بسط قدرت خود بر عراق بود 

و قصد داشت برتري خود را بر عباس میرزا که در نبرد با روسیه دچار 

بدین ترتیب، انصراف او از فتح بغداد در آستانۀ . هایی شده بود، نشان دهد شکست

. رسد ی بعید به نظر میسقوط آن شهر، تنها به سبب شفاعت شیخ موسی نجف

بیشتر منابع تاریخی قاجاریه، سبب بازگشت وي را ابتالء او به بیماري مهلک 

رسد، به ویژه آنکه دولتشاه بالفاصله  تر به نظر می اند و این دلیل منطقی دانسته

  .پس از بازگشت از محاصرة بغداد به بستر مرگ افتاد
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خاندان دولتشاهی در مواجهه با عثمانی



ابراهیم خاکسار بلداجی[footnoteRef:1] [1: تاریخ دریافت مقاله:	1/4/1394		تاریخ پذیرش مقاله: 4/6/1394
1. دانشجوی دکترای ایران اسلامی دانشگاه اصفهان] 


علی اکبر کجباف[footnoteRef:2] [2: 2. دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان] 






· چکیده

درگیریهای مرزی میان ایران و عثمانی در دورة صفویه به اوج رسید و با فراز و نشیبهای بسیار، در دورة قاجار به انعقاد دو عهدنامة ارزنة الروم منتهی شد. هنگام درگیری ایران در جبهة شمالی با روسیه، عثمانی نیز در مرزهای غربی مشغول تکاپو بود. در این زمان، یکی از شاهزادگان نامور قاجاری، که داعیة ولایت عهدی داشت، محمد علی میرزا دولتشاه به حکومت غرب ایران منصوب شد. اقدامات قاطع وی در غرب، تا حدودی خیال دولت ایران را از بابت این منطقه آسوده کرد و کوشش وی برای محاصرة چند بارة بغداد در همین مسیر صورت گرفت. هر چند که بر اثر مرگ ناگهانی، سرانجام در این زمینه کاری از پیش نبرد، اما حضور وی در حکومت غرب سدّ محکمی در برابر عثمانی برپا کرد.



· واژگان کلیدی

 ایران، عثمانی، خاندان دولتشاهی، مواجههها






مقدمه 

فتحعلي شاه، حکومت بر هر قسمتی از كشور را به يكي از شاهزادگان قاجاري سپرده بود؛ از جمله، محمد علي ميرزا دولتشاه كه يكي ازكاردانترين شاهزادگان قاجار شمرده میشد و به حكومت در غرب كشور رسید. او با عباس ميرزا بر سر ولایت عهدی رقابت داشت و نقش او در تحولات سياسي، اجتماعي و فرهنگي در این منطقه و در مناسبات با دولت عثماني چشمگیر بود. پس از مرگ وي، فرزندان و نوادگان او نيز كه در غرب كشور پراكنده شده بودند، در همين منطقه به حكومت رسيدند. در غرب ایران و در روابط پرتنش میان ایران و عثمانی، محمد علی میرزا دولتشاه و پسرش حشمتالدوله تا انعقاد عهدنامة ارزنة الروم اول، نقش بسیار مؤثری در روند تحولات داشتند. وضع خاندان دولتشاهي در رویارویی با دولت عثماني را طی دو دورة متفاوت میتوان بررسی کرد: نخست دورة فتحعلي شاه تا انعقاد قرارداد ارزنة الروم اول در 1238ق. در این دوره، دولتشاه و فرزندش حشمتالدوله در همة منازعات دو كشور حضور فعال داشتهاند. سپس دورة محمد شاه، كه اختلافات دو كشور دوباره اوج گرفت و به انعقادقرارداد ارزنة الروم دوم منتهی شد. در این دوره، هيچ یک از اعضاي خاندان دولتشاهي در رأس حكومت غرب نبودند و در دورة ناصري نيز، اختلافات با عثماني در آن حد نبود كه موجب درگيري میان دو كشور شود. حضور خاندان دولتشاهی به ویژه محمد علی میرزا دولتشاه در غرب ایران چه تحولاتی در روابط ایران و عثمانی پدید آورد؟ 



دلایل درگیری با عثماني

منطقة كرمانشاه لرستان و خوزستان به سبب همجواري با كشور عثماني، برای دولت ایران اهمیّت خاص داشت؛ به ویژه كرمانشاه، راه اصلي عبور از ايران به سوی عراق و راه تجاري به بغداد و محل عبور زوّار عتبات و حاجیان بود: مسافراني كه از اين راه به مجاز ميرفتند و زائراني كه از عتبات عالیات بازميگشتند، از اين شهر میگذشتند. عبور و مرور مسافران، موجب رونق کسب و کار نیز بود و اين بر اهميت شهر ميافزود (دوسرسی، 1362: 228).

زوّار حدود چهار ميليون و دويست و پنجاه تومان در عتبات و شهرهاي زيارتي هزينه ميكردهاند. (عیسوی: 1369: 197-196)، با این همه، مسألة عتبات و زوّار ايراني از جمله اختلافات میان ايران و عثماني بود.

این نکته درست است که سابقة اختلافات و درگيريهاي ايران و عثماني به دورههاي قبل به ويژه دورة صفوي میرسید، اما در دورة قاجار درگيريها بار ديگر شعلهور شد و تا مدتها ادامه داشت و سرانجام به انعقاد دو عهدنامه ميان دو كشور منتهی گردید.

از جمله دلايل درگيريها و اختلافات ميان ايران و عثماني این موارد بود:

وضع نامشخص مرزها از آرارات تا مصّب شطّ العرب؛ وضعیت ناپایدار كردستان؛ مسألة ايلات مرزنشين از سر حدّ آذربايجان تا خوزستان و علاقة سياسي خاص ايران و عثماني نسبت به آنها و موضوع تابعيت آنان كه كدام رعيت ايران بودند و كدام رعيت عثماني؟ موضوع كوچاندن پارهاي از ايلات به قلمرو عثماني؛ ييلاق و قشلاق ايلات مرزي كه طي قرنها به زندگي شباني خو گرفته بودند؛ مسألة رفت و آمد زوّار ايراني به عتبات و حاجيان مكه و پيوند ناگسستني شیعیان ایرانی به مزار ائمه (ع)؛ وضع ايرانيان مقيم بينالنهرين كه جمعیتی قابل توجه بودند؛ تجارت ايران و عثماني؛ پناهندگان سياسي ايران به عثماني (آدمیت، 1348: 67).



تأثیر تحولات غرب ایران در انتصاب دولتشاه به حکومت غرب:

این دلايل در طول دورة قاجار، موجب اختلافها و درگيريهاي متعدد میان دو كشور به ويژه در شهرهاي مرزي ميشد. منازعات دربار ايران با پاشايان بغداد در زمان فتحعليشاه، از دورة علي پاشا جانشين سليمان پاشا در بغداد آغاز شد که رفتار كينهتوزانهاي با دربار ايران داشت (ریاحی، 1368: 226). اين زمان در منطقة شهر زور، حکومت به دست ابراهيم پاشا بود و او توانست در مناطق زهاب، قصر شيرين و خانقين سرزمينهاي وسیعی را به ناحية تحت حكمراني خود ضميمه كند و شماری از قبايل كرد بابان را به سليمانيه کوچ دهد. پیش از آن، همة قرا و قصبات اين قلعه به موجب عهدنامهاي میان نادرشاه افشار و دولت عثمانی در سال 1159ق. به ايران تعلق گرفته بود (شمیم، 1379: 112)

منطقة شهر زور از شمال به اراضي اروميه، از جنوب به كرمانشاهان و از مشرق به كردستان و از مغرب  به كركوك منتهي میشود و سليمانيه را نيز ابراهيم پاشا در این منطقه بنیاد نهاد (سپهر، 1377: 1/137). اين منطقه از ديرباز جزئي از قلمرو ايران بود، اما به تصرف سلاطين عثماني در آمد. حكّام منطقه نیز، گاهي به سلاطين ايران و گاهي به سلاطين عثماني پناه میبردند و اين خود درگيريهايي میان دو دولت پدید میآورد (همان).

با روي كار آمدن عبدالرحمن پاشا به جاي برادرش ابراهيم پاشا، اختلاف و درگيري میان او و حاكم بغداد، علي پاشا نيز شعلهور شد؛ زيرا عبدالرحمن پاشا با اتکاء به دربار ايران، با علي پاشا حاكم بغداد بارها به سختی نبرد کرده بود (شمیم، 1379: 112). علي پاشا انتخاب پاشاي شهر زور را حق خود ميدانست و در سال 1220ق. توانست عبدالرحمن پاشا را شكست دهد. عبدالرحمن به والي كردستان، امان الله خان اردلان پناهنده شد و علي پاشا، احمد چلپي را برای مذاكره و بازگرداندن عبدالرحمن به دربار ايران فرستاد. از سوی دولت ايران نيز، ميرزا صادق وقايع نگار مروزي براي مذاكره به بغداد فرستاده شد (هدایت، 1385: 9/7571).

نظر فتحعلي شاه این بود كه عبدالرحمن به ايالت شهر زور بازگردد و سرانجام هم، عبدالرحمن يكي از پسران خود را همچون گروگان در تهران گذاشت و از دولت عثماني خواست موافقت کند که «به ولايت خود باز گردد و هر سال از در آمد ولايت خود، نقد ساليانه را كه بين خود گذاشتهاند مقارن نوروز به ايران آورد، تقديم كند و خلعت بپوشد. بدين ترتيب در شمار خانهاي ايران شمرده شود» (مفتون دنبلی،1351: 224).

اما علي پاشا این شرايط را نپذیرفت و فتحعلي شاه، به امان الله خان اردلان حاكم كردستان فرمان داد تا با سپاهی به شهر زور رود و عبدالرحمن پاشا را به حكومت آنجا منصوب كند (ریاحی، 1368: 310). چون این سپاه به شهر زور نزدیک شد، خالد پاشا به بغداد گريخت و عبدالرحمن پاشا آسوده به مركز حكومت خويش بازگشت. علي پاشا به این خیال كه دربار ايران سرگرم جنگ با روسهاست و نبرد در غرب را توانایی ندارد، با سپاهی به تيسفون در آمد و سليمان پاشا را نيز با شماری از سپاه به شهر زور فرستاد. با فتح منطقه، علي پاشا به منطقة مرزي ايران و عثماني يعني طاقگرا رفت. در این شرایط، فتحعلي شاه محمدعلي ميرزا را براي حكومت در غرب كشور و دفع علي پاشا به منطقه گسیل داشت (سپهر، 1377: 1/154).



عملکرد دولتشاه در مقابل عثمانی

سپاه عثماني در اين مرحله از نبرد با دولتشاه، شامل نيروهاي علي پاشا حاكم بغداد، سليمان پاشا كهيا حاكم سليمانيه و خالد پاشا حاكم شهر زور و سليمان پاشا حاكم كركوك با شماری از قبایل عربی بود. دولتشاه در اين نبرد توانست سليمان پاشا را شكست دهد و اسير کند. سپاه عثماني متحمل بيش از سه هزار كشته و چهار هزار اسير شد و این شمار، نشانهای از عظمت اين نبرد است (هدایت، 1385: 9/7573).

یکی از شيوههاي حاكمان بغداد هنگام شكست از دولتشاه این بود که علما را براي شفاعت برمیانگیختند. دولتشاه به احترام علما، همواره شفاعت آنها را میپذیرفت. علي پاشا پس از اين شكست، شيخ محمد جعفر نجفي لحساوي را به عنوان شفیع نزد دولتشاه فرستاد. دولتشاه چهار هزار اسير را آزاد كرد، ولي رهایی سليمان پاشا كهيا را به موافقت دربار منوط دانست. به همين سبب، هر دو را به دربار فرستاد و از سوي والي ارزنة الروم نيز فيضي محمود افندي براي شفاعت فرستاده شد. فتحعلي شاه وي را رها كرد و دوباره به حكومت سليمانيه گماشت و ولايت شهر زور را به عبدالرحمن پاشا سپرد (خاوری شیرازی،1380: 1/256-255). دولت ايران در اين ايّام درگير جنگ با روسها بود و قصد نداشت جبهة جديدي در غرب كشور گشوده شود. 

در 1223ق. سليمان پاشا دوباره عليه عبدالرحمن پاشا حاكم شهر زور لشكر کشید و او را شكست داد، اما دولتشاه بار دیگر، سليمان پاشا را مغلوب کرد و عبدالرحمن پاشا را به حكومت شهر زور بازگرداند (همان: 1/281).

طی سالهای 1227- 1223ق. نبردی میان دولتشاه و عثماني روی نداد، اما در شرق عثماني و میان حكام بغداد و سليمانيه و شهر زور مسائلی پیش آمد که موجب تعویض حكّام منطقه شد و بنابراین، سليمان پاشا به حكومت بغداد رسید. دولت عثماني، به این سبب که سليمان پاشا حاكم بغداد را طرفدار ايران میدانست، در سال 1225ق. تصميم گرفت او را بر كنار كند و به جای او، حالتي افندي از استانبول به بغداد گسیل شد. وي نخست کوشید با حيله، سليمان پاشا را كنار زند، اما در نهايت در سليمانيه با عبدالرحمن پاشا همدست شد و آن دو توانستند با شكست سليمان پاشا، عبدالله پاشا را به حكومت بغداد برسانند. با بروز اختلاف ميان عبدالرحمن وحالتي افندي، عبدالرحمن دوباره روي به سوی دربار ايران آورد و با پرداخت پيشكش و شفاعت احمد چلبي، دربار ايران حكم حكومت بغداد را براي وي صادر كرد (سپهر، 1377: 1/198).

در این زمان، دولت ايران در منطقة عراق عرب نفوذ چشمگیر داشت و در انتخاب واليان بغداد و شرق عثماني به طور مستقيم دخالت میکرد. از جمله دلايل قدرت ايران در انتخاب واليها، نفوذ فوقالعادة دولتشاه در اين منطقه بوده است.

محمدعلي ميرزا از طریق مكاتبه با پاشاهاي بغداد و سليمانيه حد دخالت ايران براي انتخاب والي هاي بغداد و سليمانيه را حفظ ميكرد و گاهي ايلات سرحدي را به خاك عراق عرب ميبرد و كرّ و فرّي مينمود. دولت عثماني هم به واسطة دوري مركز دولت خود از اين محل اين وضع را تحمل ميكرد و پاشاهاي بغداد نيز با فرستادن هديه و تحف استرضاي محمد علي ميرزا را در انتخاب خود فراهم ميكردند، زيرا دولت ايران تا تاريخ عهدنامة ارزنة الروم به مناسبت اينكه اكثر اهل عتبات مثل امروز ايراني هستند، ايـن حق را به خود ميداد كه در انتخاب واليهاي بغداد و سليمانيه نظر داشته باشد (مستوفی، 1343: 32).

حتی یکی از سياحان انگليسي نيز بر قدرت دولتشاه در امور شرق عثمانی گواهی داده است: «محمدعلي ميرزا پسر بزرگ فتحعلي شاه از هر لحاظ شايستگي مقام ولایتعهدی را داشت و از هر حيث صفات يك قهرمان را دارا بود. در اين منطقه كه فرمانروايي ميكرد معبود و محبوب مردمان و قبايل بود. سختترين دشمنانش، تركها، هم از او ميترسيدند و هم وي را تحسين ميكردند» (R.C.M،1828: 198-199).

دولت عثماني از هر فرصتي بهره میبرد تا حكّام منطقه را به سوي خود متمایل کند، اما به سبب گرفتاري در نبرد با روسيه و دوري فاصله، دست به اقدام نظامي مهمي نمیزد. در عين حال، حالتي افندي را به منطقه فرستاده بود تا با تطميع حكّام منطقه آنها را به سوي خود جلب كند. دولتشاه همة تحولات را زير نظر داشت و كوچكترين تحريكات حكّام منطقه را كه با خواستهاي دولت ايران موافق نبود، با قدرت سركوب ميكرد. عبدالرحمن پاشا حاكم شهر زور، هر چند پس از هر بار شكست از شاهزاده دوباره به حكومت شهر زور بازمیگشت، اما از کوشش براي استقلال و رهايي از سلطة ايران و حتّي عثمانی غافل نبود. به همين منظور، در سال 1227ق. دوباره با حالتي افندي نمايندة دولت مركزي عثماني همدست شد و پس از تصرف مناطق كوي و حرير، حکومت آنجا را به پسرش محمود واگذاركرد و حكومت زهاب را نيز به خالد پاشا سپرد و از سوی دیگر، با امان الله خان والي كردستان از در نبرد در آمد. قصد عبدالرحمن، در واقع خروج از فرمان ايران و عثماني بود و حتّي میخواست وزير بغداد را بركنار کند و با فتح كردستان، حكومتي مستقل تشكيل دهد (مردوخ، 1351: 2/155).

اين بار نيز دولتشاه، عبدالرحمن را سركوب کرد و وي با پرداخت پيشكش و گروگان سپردن فرزندانش، دوباره به حكومت ايالت رسید (خاوری شیرازی، 1380: 1/331).

گرفتاري ايران در نبرد با روسيه كه به طور طبیعی از قدرت حكومت مركزي براي یاری رساندن به دولتشاه ميكاست، نشان میدهد كه دولتشاه در این شرايط سخت، به خوبي در برابر سرکشیها و شورشهاي حكام شرق عثماني ايستاد و آنها را به اطاعت در آورد. دولت عثماني به سبب سیاست گسترش نفوذ خود در شرق عثماني، در سال 1227ق. عبدالله پاشا حاكم بغداد را با خود هم داستان کرد و در نتیجه، او از اطاعت دولت ايران سرپیچید و توانست با یاری دولت عثماني، عبدالرحمن پاشا را ازحكومت شهر زور کنار زند و خالد پاشا را به حكومت آن شهر بگمارد (سپهر، 1377: 1/222).

در همين زمان، دولت عثماني بیآنكه نامي از ايران ببرد، با روسيه پيمان مصالحه بست و این موضع، دولت ايران را برانگیخت تا براي سركوب عبدالله پاشا عزم جزم کند (همان: 1/223).

همراهي دولت عثماني با حاكم بغداد، بدین سبب بود که دولت عثماني به سبب صلح با روسيه قصد داشت با قدرت بيشتري در شرق عثماني دخالت کند. در پی اقدام عبدالله پاشا، دولتشاه برای مذاکره مهدي خان كلهر را به بغداد فرستاد، اما عبدالله پاشا تن به مصالحه نداد. دولتشاه با تقسیم لشكريان خود به سه دسته، از طريق قرا تپه و قزل رباط و زهاب به سمت بغداد روان شد و نخست اطراف بغداد را ويران كرد. عبدالله پاشا كه در حال شكست بود، شيخ محمد جعفر نجفي از فقهاي نامور شيعه را نزد شاهزاده فرستاد. دولتشاه با شفاعت شيخ نجفي، غارت را متوقف كرد و عبدالله پاشا با فرستادن پيشكش بخشيده شد و دوباره به حكومت شهر زور بازگشت (خاوری شیرازی، 1380: 1/346-343).

در سال 1228ق. عبدالله پاشا كه اين بار دولت ايران او را حمايت میکرد، در لشكركشي اسعد پاشا فرزند سليمان پاشا كشته شد. اسعد پاشا سر او را به استانبول فرستاد و از دولت عثماني حكومت بغداد را خواست. در عين حال، با فرستادن پيشكش، از سوی ايران نیز بر حكومت بغداد گماشته شد (سپهر، 1377: 1/229).

با تبادل سفیر میان دو دولت، تا چند سال درگيري مهمي پیش نیامد، به ویژه بدین سبب که دو طرف با روسیه درگیر بودند. دخالت آشكار دولتشاه براي تعيين حاكم بغداد، بار ديگر در سال 1234ق. درگيريهايي در اين منطقه پدید آورد. در اين سال اسعد پاشا، داوود پاشا ديوان افندي بغداد را از شهر راند و او از دولتشاه یاری خواست. شاهزاده به این شرط پذیرفت كه پس از فتح بغداد، وی پنجاه هزار تومان زر مسكوك به شاهزاده تقدیم دارد و شاهزاده به داوود پاشا برای رسیدن به حكومت بغداد یاری رساند (خاوری شیرازی، 1380: 1/505). بدین ترتیب، دولتشاه توانست شخصي وابسته به خود را به حكومت بغداد برساند. داوود پاشا پس از رسيدن به حكومت بغداد، وعدة خود را از یاد برد و به همين سبب، شاهزاده دوباره به بغداد یورش آورد و از طرف حكومت مركزي نيز ده هزار تن به یاری شاهزاده آمد. داوود پاشا كه توان مقابله نداشت، آقا احمد بهبهانی كرمانشاهي را به شفاعت نزد او فرستاد؛ احمد چلبي نيز پيشكش معینی را به شاهزاده تقدیم داشت و دولتشاه او را همچنان بر حكومت بغداد ابقاء کرد (همان: 1/506-505). با مرور حوادث اين دوره تا سال 1236ق. ميتوان دريافت كه دولتشاه در این منطقه حضوری قدرتمند داشت و براي تعيين حكّام منطقه از جمله بغداد تصمیم میگرفت.

در اختلافات و درگيريهاي دورة حضور دولتشاه در غرب، تا سال 1236ق. عثمانی حضوری قدرتمند و جدّی نداشت در اواخر سال 1236ق. و اوايل 1237ق. نبردهايي میان دو دولت در منطقة وسیعی شامل نقاط مرزي ايران در آذربايجان و كرمانشاه در گرفت. دولت عثماني با فرستادن نيرو به حاكم بغداد یاری ميكرد. اين نبرد گسترده سرانجام به انعقاد عهدنامة اول ارزنة الروم میان ايران و عثماني انجامید. 



دلايلي زمينة اين نبردهاي مهم را فراهم آورد که عبارت بودند از:

1. قبايل حيدرانلو و سيوكي که به تحريك سليم پاشاي بايزيد به سرزمين عثماني كوچ كرده بودند، به خواست ايران براي بازگشت توجه نداشتند و همانها موجبات درگيريهاي مرزي میان سپاه عباس ميرزا و والي ارزنة الروم را فراهم آوردند.

2. پس از آنکه صادق بيك پسر سليمان پاشاي بغداد به سبب اختلافات با داوود پاشا به دولت ايران پناهنده شد، عباس ميرزا براي حفظ روابط دو دولت، وي را به ارزنة الروم بازگرداند، اما سر عسكر ارزنة الروم وي را همراه بيست تن از همراهانش كشت و اين موضوع عباس ميرزا را برانگیخت تا والي ارزنة الروم را سرکوب کند. 

3. نوشتههایی در باب ايلات حيدرانلو و سيوكي به دست آمد كه بر طبق آنها، پاشاهاي مرزي، خون و مال اهالي ايران را به جرم تشيع مباح میشمردهاند (سپهر، 1377: 1/318).

4. حافظ علي پاشا حاكم قارص در اين ايام اكراد مرزي را براي دستبرد به اموال اهالي سلماس و چهريق و قتل نفوس تحریک میکرد. او جمعي را به ايران فرستاد و آنها ساکنان ايروان و اكراد آنها را قتل و غارت كردند (مفتون دنبلی، 1351: 343).

از مسائل موجب اختلاف میان دو دولت، بدرفتاري مأموران عثماني با زوّار و كاروانهاي ايراني بود: «رفتار عثماني با ايرانياني كه به زيارت مكه رهسپار ميشدند نرمتر از زائراني بود كه به زيارت اماكن مقدس در عتبات ميرفتند و اين مسئله به دليل حساسيت دولت عثماني بر شيعيان و حضور آنان در قلمرو شرقياش بود به طوري كه دولت عثماني كنترل حجاج ايراني كه به عتبات عاليات ميآمدند و از آنجا به حج ميرفتند در صدر مهمات خود قرار داده بود» (معتمد الدوله، 1366: 140-139). اين رفتار دولت عثماني با زوّار ايراني در سال 1236 ق./ 1821 م. موجب رنجش دولت ايران شد، تا آنجا که آتش جنگ میان دو طرف را شعلهور کرد. در اين سال كارواني از خانوادة فتحعلي شاه همراه هزار نفر از حُجّاج، از راه ارزنة الروم رو به سوی مكه داشتند و در حالي كه در خارج شهر مشغول استراحت بودند، والي ارزنة الروم به آنها تعرّض و اموالشان را مصادره کرد. اين حادثه عكسالعمل دولت ايران را در پی آورد (همان:140).

5. حمايت والي ارزنة الروم از دو تن از سران قبايل بدوي كه از آذربايجان گريخته بودند (سایکس، [بیتا]: 2/495).

همزمان با اين مسائل، داوود پاشا والي بغداد نيز كه به یاری دولتشاه به حكومت بغداد رسيده بود، از ايران روی برتافت (آدمیت، 1348: 64). اين وقايع، فتحعلي شاه را بر آن داشت تا نيروهاي خود را به مرزهاي عثماني گسيل دارد و دو سپاه بزرگ در آذربايجان و كرمانشاه آمادة حمله شدند. سپاه آذربايجان به فرماندهي عباس ميرزا از اراضي خوي و ماكو، روی به سوی بايزيد و ارزروم نهاد. خسرو پاشا والي ارزروم احمد افندي را براي مذاكره به ايران فرستاد (سپهر، 1377: 1/325) و احمد افندي براي رفع اختلافات موجود، پانزده روز مهلت خواست؛ چون مهلت سپري شد، عباس ميرزا دريافت كه قصد والي ارزروم دفع وقت است؛ بنابراین، آمادة حمله شد (نصیری، 1366: 1/20).

در این نبرد، عباس ميرزا بايزيد را فتح کرد و حكومت آنجا را به بهلول پاشا سپرد. سپس با فتح ارزنة الروم، خسرو پاشا را شكست داد و مناطق ديگری چون بايزيد، الشكرد ، ملاذگرد، بتليس، ديادين، ميژ، اخلاط، عادلجواز، ارجيش و خنوس را به تصرف در آورد (سپهر، 1377: 1/328).

دولت عثماني در صدد جبران برآمد و از طريق بغداد قصد شهر زور کرد (واتسن، [بیتا]: 190)؛ پس دو هزار سپاهی و ده عراده توپ براي داوود پاشا وزير بغداد فرستاد (سپهر، 1377: 1/329). نخستين بار بود كه دولت عثماني با اين شمار سپاهی به یاری پاشاي بغداد در مقابله با دولتشاه میآمد. داوود پاشا توانست نخست محمود پاشاي بابان را كه به یاری ايران حاكم شهر زور بود، با خود همراه كند. از آن سوی، دولتشاه نيز با سپاه هیجده هزار نفرة خود عزم منطقه کرد: با فتح شهر زور، محمد پاشا و محمد آقاي كهيا به كركوك گریختند و سليمانيه به دست دولتشاه افتاد.

دولتشاه حكومت شهر زور را به عبدالله پاشا سپرد و خود عازم فتح بغداد شد. در محاصرة بغداد، داوود پاشا مجدداً با استفاده از علما، شيخ موسي نجفي را به شفاعت نزد دولتشاه فرستاد و شاهزاده به این سبب و شدّت بيماري خود از تسخير بغداد منصرف شد و به سوي كرمانشاه بازگشت، اما در 26 صفر 1237/ 14 نوامبر 1821 در محل طاقگرا جان به جان آفرين تسليم كرد (اعتضاد السلطنه، 1370: 125).

پس از مرگ دولتشاه، فتحعلي شاه حكومت غرب را به پسر بزرگ او محمد حسين ميرزا سپرد (سپهر، 1377: 1/331) و او فرماندهي نيروهاي كرمانشاه در نبرد با عثماني را برعهده گرفت. در جبهة آذربايجان، نبرد عباس ميرزا با دولت عثماني پس از مرگ دولتشاه همچنان ادامه داشت. دولت عثماني كه میدید بسياري از مناطق قلمرو او به دست عباس ميرزا فتح میشود، براي پس گرفتن آنها سرعسكر تازهای به نام محمد رئوف پاشا را به ارزنة الروم فرستاد. از سوی دیگر در ممالك عثماني، بازرگانان ايراني را به حبس انداخت و اموال آنها را مصادره كرد؛ بر زائران ايراني نیز بیشتر سخت گرفت (همان: 1/333).

عباس ميرزا دوباره عازم جنگ شد و گرچه توانست پاشاي ارزنة الروم را شكست دهد، با این حال خواهان صلح شد و والی به پيام او توجه نكرد (واتسن، [بیتا]: 192-191). عباس ميرزا در نبرد توپراق قلعه توانست سپاه عثماني را شکست دهد، اما پيشنهاد صلح داد. رئوف ميرزا انعقاد صلح را به بازگشت سپاهيان به سرزمينهاي خود منوط دانست و عباس ميرزا به تبريز بازگشت (سپهر، 1377: 1/ 338-337). در اين هنگام كه عباس ميرزا سپاه خود را در تبريز مستقر كرده بود، نيروهاي عثماني به منطقة سلماس یورش آوردند. هر چند که سپاه عباس ميرزا آنها را تار و مار کرد، اما فتحعلي شاه تصميم گرفت تا از طريق بغداد و كركوك و موصل به مناطق عثمانيها حمله کند. به همين منظور، محمد حسين ميرزا فرزند ارشد دولتشاه را با سپاهی عازم نبرد با عثماني كرد. محمدحسین میرزا توانست مندليج، بدرايي و زرباتيه را فتح كند، اما داوود پاشا اين بار نيز دست به سوي علما دراز كرد و سيدعبدالله شُبَّر را به شفاعت نزد شاهزاده فرستاد (همان: 1/340-339).

مقارن حملة محمد حسين ميرزا به سمت غرب، فتحعلي شاه خود در رأس نيروهاي جنگي به قصد زيارت عتبات، به سوی غرب روان شد. به هنگام فتح مندليج به دست محمد حسين ميرزا، شاه در همدان اردو زده بود، اما بر اثر شيوع بيماري وبا هم محمد حسين ميرزا و هم فتحعلي شاه ناچار عقبنشيني کردند و محمد حسين ميرزا بیآنکه به سوي بغداد رود، ناچار بازگشت (خاوری شیرازی، 1380: 1/567-566). در این هنگام، مذاكرات صلح ميان ايران و عثماني در ارزنة الروم آغاز شد. نمایندة ايران ميرزا محمد مستوفي آشتياني بود و در ذيقعدة 1238ق. عهدنامة اول ارزنة الروم میان دو دولت منعقد شد (سپهر، 1377:1/ 343). پس از شكست داوود پاشا از محمد حسين ميرزا، وي شيخ موسي نجفي را براي شفاعت و بازپسگیری قلعة مندليج روانة ايران كرد. در میانة مذاكرات، داوود پاشا، مصرف افندي را به تصرف قلعة مندليج فرستاد، اما محمد حسين ميرزا دوباره قلعه را فتح کرد و به همين مناسبت نيز لقب حشمتالدوله یافت. داوود پاشا بار ديگر شيخ موسي نجفي را براي شفاعت گسیل داشت و دربار ايران با شرايطي به شرح ذیل حاضر شد به بغداد حمله نكند:

1. از خانقين تا بغداد از زوّار ايران باج نگيرند؛ 2. خزانة نجف را كه در فتنة وهابيها به كاظمين حمل كردهاند با نظارت ايران بازگردانند؛ 3. در اراضي عراق عرب دعاوي شرعي ايرانيان به مجتهدان شيعه واگذار شود؛ 4. داوود پاشا سالانه پنج هزار تومان زر مسكوك به ايران بپردازد.

پس از آنکه داوود پاشا شرايط ايران را پذیرفت، پاشا حشمتالدوله قلعة مندليج را تحويل داد (خاوری شیرازی،1380: 1/577 -575).

تاريخ جنگهاي ايران و عثماني حاکی است که با حضور دولتشاه، قدرت ايران در برابر عثماني به ويژه والي بغداد بسيار افزایش یافت و ايران توانست در امور بغداد و شرق عثماني مؤثر باشد: دولتشاه در تعيين پاشاي بغداد اعمال نظر میكرد و خراج سنگيني از والی بغداد میستاند. 

او با تحميل این باج سنگين بر پاشاي بغداد، اجازه نمیداد از خزانهداري بغداد چيزي به استانبول برسد. بسياري بر این نظر بودند كه دولتشاه میتوانست به راحتي بغداد را تصرف کند (Buckingham, 1827:542). دولتشاه از پاشاي بغداد، سالیانه در حدود 30000 تومان باج صلح دريافت میکرد (Kerporter, 1822:202/2). دولتشاه علاوه بر پاشاي بغداد، بر پاشاهاي مرزي از جمله سليمانيه و شهر زور نيز تسلّط داشت و خراج سنگيني بر آنها تحميل ميكرد. كلاديوس جيمز ريچ در ملاقات با پاشاي سليمانيه از قول او آورده است:

در اين منطقة حساس مرزي ما در بين دو كشور رقيب قرار گرفتهايم كه هيچ يك از فرمانروايان آن دو از زجر و آزار ما دست نميكشند، تركها اصرار دارند كه ما به ايرانيان چيزي ندهيم و در خدمت آنها نيز نباشيم، در صورتي كه نميتوانند در مقابل مطالبة مصرانة باج تحميلي شاهزادة كرمانشاه ايستادگي و دفاع کنند ... پاشاي بغداد مي كوشد تا پاشاي كردستان و شاهزاده كرمانشاه را فريب دهد، در صورتي كه شاهزاده هر دو آنها را فريب مي دهد (Rich, 1836:71/2)

قدرت شاهزاده در برخورد با پاشايان بغداد و شرق عثماني تا پايان عمر وي همچنان برقرار بود و او توانسته بود قدرت نافذ خود را بر قسمتي از قلمرو پاشاي بغداد اعمال كند. مرگ او در اثر وبا، به بیمناکی داوود پاشا و آرزوهاي ايرانيان پايان داد (Stocqueler, 1823:47/1).



دلایل بازگشت دولتشاه از محاصرة بغداد

چرا شاهزاده در حالي كه تا پشت دروازههاي بغداد رفته بود و میتوانست شهر را فتح كند، به دريافت خراج از پاشاي بغداد بسنده كرد؟ 

شهر بغداد براي انگلستان از جمله مهمترین شهرهای آسیایی بود: این شهر بر سر راه آسيا، از مشرق و مغرب و شمال و جنوب قرار گرفته و محصولات چند كشور در آن خريد و فروش ميشد. همچنين نزديكي به خليج فارس بر اهميت بيشتر آن میافزود، زيرا كشتيهاي تجاري در آن لنگر ميانداختند. اين شهر به سبب اهميت تجاري در سال 1840م. داراي 60 تجارتخانة اروپايي بود (فلاندن، 2536: 451).

اوژن فلاندن كه در سال 1841-1840م. به بغداد مسافرت كرد، در بارة اهميت اين شهر براي انگليسيها نوشته است: «انگليسيها از بيست سال پيش به اهميت بغداد پي بردهاند و به همين دليل هر روز به وسايلي متشبّث ميشوند كه آن را از مستملكات خود گردانند.... هنوز بيست سال از ابتداي دستاندازي انگليسيها بدين شهر نگذشته در صورتي كه امروزه آن را كامل بلعيده است» (همان: 452).

از سوی دیگر، بغداد به عنوان شهري با موقيعيت استراتژيك، براي انگلستان در حمله به ايران و روسيه و عثماني اهميت داشت. 

دلايل حملة ايران به خاك عثماني در سال 1236ق. بيان شد، اما در آغاز اين جنگ تحريكات مازاروويچ روس كه به منظور تشكيل كميسيون مرزي از سوی ژنرال يرمولف به ايران آمده بود، بيتأثير نبود: مازاروويچ و روسها از حمايت حاكم ارزروم از دو ايل چادرنشين كه با حمله به چند روستاي آذربايجان و قتل و غارت به خاك عثماني پناه برده بودند، بهره بردند و دولت ايران را براي حمله به خاك عثماني تشويق كردند (هوشنگ مهدوی، 1383: 228؛ ساسکس، [بیتا]: 2/ 495). اما دولت انگلستان با حملة ايران به عثماني مخالف بود و قصد داشت از افزايش نفوذ روسيه در ايران جلوگیری کند. در اين زمان، كاردار انگلستان در ايران سر هنري ويلاك براي جلوگيري از حملة ايران به عثماني تا حد ممکن کوشش کرد، چندان که حتي حاضر شد قسمتي از كمك مالي ساليانة انگلستان به ايران را زودتر پرداخت كند (هوشنگ مهدوی، 1383: 229).

از مهمترين مقاصد سياسي انگلستان در آسيا، جلوگيري از حملة ايران به عثماني بود؛ زیرا نفوذ روسيه را در ايران و عثماني افزایش میداد. انگلستان قبل از آغاز جنگ، براي جلوگيري از آن، اقداماتی هم به عمل آورد؛ از جمله افسران انگليسي در خدمت دولت ايران حاضر نشدند در جنگ ايران با عثماني شركت کنند و بـه همين سبب، عباس ميرزا آنها را از كار بركنار کرد (آدمیت، 1348: 65). پس از پايان نبرد نيز، دولت انگلستان و کانینگ سفير آن کشور در استانبول «به پايمردي برخاست تا در صلح ميان دو دولت حسن توسط كند» (همان: 65). دخالت انگلستان در تعيين مرزهاي ايران را ميتوان نتيجة توجه انگلستان به موضوع دفاع از هندوستان و بیم اين كشور از گسترش قدرت روسيه دانست.

اوژن فلاندن پس از شرح حملة دولتشاه به بغداد نوشته است: «... اگر فرمان شاه به شاهزاده نرسيده بود كه فوري بازگرد، بغداد به دست ايرانيان افتاده بود» (فلاندن، 2536: 462). 

چنین به نظر میرسد که بر اثر حملة دولتشاه و عباس ميرزا به خاك عثماني به ويژه پيشروي دولتشاه تا محاصرة بغداد، سقوط آن شهر نزدیک بود، اما دولت انگلستان این پیشروی را نمیپسندید. اگر چه دليل قطعي بازگشت دولتشاه، فرمان دربار نبود و میتوان دلايل ديگر از جمله شفاعت شيخ موسي نجفي و بيماري دولتشاه را در نظر گرفت. 

در شماری از منابع تاریخی مربوط به دورة قاجاريه، بيماري دولتشاه دليل بازگشت وي از محاصرة بغداد ذكر شده است، درست در زمانی كه فتح آن شهر امكان داشت (واتسن، [بیتا]: 190؛ اعتضاد السلطنه، 1370: 143). شيوع بيماري وبا در سپاه ايران و احتمال شيوع آن در بغداد را نیز میتوان در نظر داشت (لانگریگ، 1378: 396). شماری از منابع نيز، مرگ دولتشاه را مشكوك و سبب آن را نامعلوم دانستهاند (نفیسی، 1344: 2/ 203).



نتیجه 

حضور قدرتمند دولتشاه در غرب ایران، در اوج نبردها میان ايران و عثماني و درست در هنگامة نبرد و درگیری ایران با روسيه در شمال، خاطر دربار را از بابت مرزهاي غربي و حملة عثماني و پاشايان منطقه تا حدودي آسوده کرد. 

چنین به نظر میرسد كه انگلستان به هیچ وجه خواهان گسترش دامنة نبردها میان ايران و عثماني نبود، اما نميتوان آن را دليل قطعي انصراف دولتشاه از محاصرة بغداد در نظر گرفت، زيرا دولتشاه در پی بسط قدرت خود بر عراق بود و قصد داشت برتري خود را بر عباس ميرزا كه در نبرد با روسيه دچار شكستهايي شده بود، نشان دهد. بدین ترتیب، انصراف او از فتح بغداد در آستانة سقوط آن شهر، تنها به سبب شفاعت شيخ موسي نجفي بعید به نظر میرسد. بیشتر منابع تاریخی قاجاريه، سبب بازگشت وي را ابتلاء او به بيماري مهلك دانستهاند و این دلیل منطقیتر به نظر میرسد، به ویژه آنکه دولتشاه بلافاصله پس از بازگشت از محاصرة بغداد به بستر مرگ افتاد.
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