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همقدم

پس و  قاجار محمدشاهسلطنتواخر ادر  .)م1847(دوم ارزروم  ۀنامتپس از موافق

ایـران و عثمـانی، در ایـن دوره    میانمتعدد  هاي درگیريمتمادي دشمنی و  هاي سالاز

، مسـائل موجـود از   در ایـن دوره .1شدنگ در روابط دو کشور حاکم ، نه جحالت نه صلح

هـاي قبایـل مـرزي از    غـارتگري  ،شایري در مرزهـا هاي عرقابتچند موضوع خارج نبود: 

ـ    ،فکـري  هاي تنش،دوکشوریکدیگر و تجاوزات به سرحدات  ویـژه   هفرهنگـی و مـذهبی ب

ار و ایرانیان سـاکن در  اهل سنت بر ضد شیعیان و اذیت و آزار زو ياز علما فتاواي برخی

شنفکران ایرانـی  یکدیگر و حضور رو قلمروشاهزادگان فراري دو کشور در عتبات، حضور

فعالیت آنـان از قبیـل نشـر روزنامـه و اجتماعـات و تشـکیل       مخالف شاه در استانبول و

ـ     صـورت ه ب ،هر یک از موضوعات فوق مربوطه. هاي انجمن ط سـازنده یـا مخـرب در رواب

روابط دو کشـور در   که کردفراموش  تأثیر داشت و به هر حال نبایداقتصادي و بازرگانی 

مشـکالت سیاسـی و حقـوقی بـه ارث مانـده از      و  برقـرار بـود  ه صـلح  نو حالت نه جنگ 

آورند که به اختصار در ذیل به بررسی آنها پرداختـه خواهـد   میسر بر ،گذشته هاي هدور

  شد.

                                                            
ی و یهر دو کشور با تهدید و تجاوزات خارجی (اروپا ،نکهاول ای: این حالت به سه دلیل عمده در روابط طرفین برقرار شد. 1

 اختیارهاي مناطق مختلف تحت  مشکالت و قیام باوري عثمانی تامپرا ،دوم و بودند روبه روروسیه) در اطراف مرزهاي خود 

. ایران نیز کرد ، دست و پنجه نرم میغربی خود یونان ۀهمسای نیزی عثمانی و یهاي اروپا خود در لبنان، مصر، حجاز و بخش

نواندیش بودند و  هايهر دو کشور درگیر جریان ،و مسائل هرات سرگرم بود. سومها هاي داخلی ازجمله بابی با شورش

هاي  م. والیت1839فرمان تنظیمات در سوم نوامبر  ، با صدوراز جمله در عثمانی زدند. باید دست به اصالحات درونی میمی

اي از اختیارات و  هاي قابل مالحظه د بخششد و حکومت مرکزي مجبور یافتنبیشتري  اختیاراتة عثمانی تحت سیطر

ع نیز در روابط و همین موضو یافتاستقالل بیشتري  ،د. عراق در همسایگی ایرانکنهاي تابعه واگذار  وظایف خود را به ایالت

ن عتبات ارفت و آمد زائربه ویژه در کرد و  ربرقراي ا مالحظهوالیت عراق (تابع عثمانی) بهبودي قابل دو کشور ایران و 

  فراهم آمد.مسافرت ناصرالدین به عراق ۀ و زمینگرفتگشایشی صورت 
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ایـران و   ۀدوجانبـ ی در روابـط  یـ تنیدگی و واگرادرهم عوامل عالوه بر بررسیالبته 

 . مسـائلی شـود مـی ایـران نیـز اشـاره    در وضعیت اقتصادي مؤثربه دیگر عوامل  ،عثمانی

  :همچون

 خشکسـالی و  ،جمعیت مانند،ازرگانیر در اقتصاد و بمؤثسیاسی عوامل داخلی غیر .1

  قحطی.

  ایران. آن در صنایع و اقتصاد ملی آثارپدیده نوظهور انقالب صنعتی و  .2

 يهـا  کمپانیرقابت  و و جهانی اي منطقهبازیگران  میانعوامل خارجی سیاسی  .3

  .خارجی در منطقه

  .دوجانبهآن در روابط  آثارمهم مسافرت ناصرالدین شاه به عراق و  ۀحادث .4

بـه  ایـن دوره   طـی ایـران  جایگاه اقتصادي دولت عثمانی در  تر الزم است بهپیش

وسیه و انگلیس دو کشور ر،ایران را. بیشترین حجم صادرات و واردات به اختصار بپردازیم

 رسیم می.م1850وقتی به دهه ...«: جان فوران وبه نوشته ه بودندبه خود اختصاص داد

 50درصد یا بیشتر صادرات و بیش از  50انگلستان بزرگترین طرف تجاري ایران است و 

...یک دهم «به تصریح همو:.)174:1377(فوران، »درصد واردات ایران را در دست دارد

ورد مالکوم و با توجه آیه بود ... و بنا به برختیار روسواردات و یک سوم صادرات ایران در ا

درصد کل تجـارت ایـران بـا روسـیه بـوده       15گیر تجارت بریتانیا با ایران، به رشد چشم

  .)177(همان: »...

«... :ي و بازرگانی ایـران بـود  سومین شریک اقتصاد ، در این دوره،دولت عثمانی بنابراین،

مقـام سـوم را   . ترکیه هم در تجارت با ایران...م 1913- 1914و  .م 1860هاي سالدر میانه 

سـید  و بـه نوشـتۀ   .)109:1362(عیسـوي،   »شـد  مـی در صد کل ایـران   5داشت که حدود 
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به یک ربـع   قریبوبیش از سه ربع تجارت ایران با روس و انگلیس است «:جمالزاده محمدعلی

 »آن فرانسه و آلمـان و اتـریش   این ممالک عثمانی است و بعد از ترین مهمو دیگر  آن با ممالک

  .)9: ]تا بی[زاده،  (جمال

  داشته است:اقتصادي با دولت عثمانی مراوده  ةبخش عمد3در  ،در این دوره ایران

  ؛انواع کاالصادرات و واردات )الف

  ؛1عکس از طریق عثمانیرترانزیت کاال از اروپا و ب )ب

  

عتبات عالیـات و  براي زیارت از مردم کشور شمار چشمگیريۀمسافرت سالیان )ج

  . 2عراق)(یعثمانهراالحرام از اهللا بیتعبور و مرور زائران

  

قاجاریه (ناصرالدین شاه) ةدور

استوار ، ناقاجاریهةدور، اجتماعی و حقوقی ایران و عثمانی در روابط سیاسی، فرهنگی

اقدامات دیپلماتیک و از همه دیگرسفرا و  ۀانعقاد قرارداد، مبادلتااختالفات  بود: از الو سی

نقـش مسـتقیم    و اي و اسـتعمارگر روسـیه و انگلـیس   منطقههاي فراقدرت ۀمداخل ،تر مهم

از ورود به پیش . رشد و عدم رشد روابط اقتصادي سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برهاي لفهمؤ

مهـم   هـاي رخی از عناصر و شاخصهببررسی و تحلیل ،دوجانبهمبحث اقتصادي و بازرگانی 

                                                            
1

ها به بنادر  مسیر عثمانی به اروپا و دسترسی آسان کشتی کاهش اهمیترغم گشایش کانال سوئز در این دوره و علی. 

  .شدیمراتی و وارداتی از این طریق حمل ي از  کاالهاي صادا مالحظهحجم قابل هم باز  ایران،
2

 ،شد حمل می به عراق تابعۀ عثمانیاز ایران  عتبات، به ویژه نجف،دفن در  برايهاي بسیاري جنازه، سالیانه انعالوه بر زائر. 

رفت. که خود یکی از منابع درآمد دولت عثمانی به شمار می
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ـ    گسسـت که در پیوندها ورا  ها آن مؤلفه مسـتقیم و   ه شـکل هـاي اقتصـادي و بازرگـانی ب

  .گرداندالزم میاند، بوده مؤثرمستقیم غیر

ـ   ،خط ناصـرالدین شـاه  ه باي  نامهدقت در مضامین  خـان  میـرزا حسـین  ه خطـاب ب

فضاي .ق 1293در حدود سال  ظاهراً ،وزارت امور خارجهعهده داري ةر دورد ،لهومشیرالد

منیف افندي از استانبول براي ، سال اینر کند. دعمومی روابط میان دو کشور را آشکار می

طهران آمـده  ه ب العاده فوقعنوان سفارت ه ب ،ثانی رسمی جلوس سلطان عبدالحمید ماعال

  در نامه آمده است:  1.بود

ختار خود در خود میدانید و شاهد هستید چه در ایام وزارت ملهوجناب مشیرالد«

ام صدارت و حاال و بخصوص در سفر فرنگسـتان و اقامـت اسـالمبول    چه در ای ،اسالمبول

و هرچه  ی حقیقی با دولت عثمانی بوده استهمیشه منظور نظر ما اتحاد و اتفاق و دوست

 بـه ایـن  دیدیم و نرسیدن از آن دولت کمتر مساعدت می رفتیم میما در این فقره پیش 

افسوس بوده و هست که چرا در دنیا، دو دولت اسـالم بـاقی مانـده     ۀیمقصود همیشه ما

بـاالخره بـه    ،روز برخالف مقصود، همیشه رو به تنـزل گذاشـته  ه باشد و مراوده آنها روزب

آن دولـت را   وزیرمختـار هسـتید کـه منیـف افنـدي      مأمورشما  .برودت کلی منجر شود

 .داردبکنید که به دولـت خـود اظهـار    خواسته و این دستخط و اظهارات ما را به او حالی

مورین و سرحدات آن دولت مشـاهده  أبعضی حرکات از م یکی دو سال است که استمراراً

هیچوجـه  ه س از بقاي دوستی دولتین اسالم است و بأبرودت و ی ۀمای که جمیعاً شود می

بـر   اگر خیال دولت عثمانی و اولیاي دولت سـلطان  .فهمیمسبب وجهت این امور را نمی

                                                            
ست و ایشان لطف کرده و آن را براي انتشار در اختیار ادارة نشریه وزارت ا فرهاد معتمداصل نامه در مالکیت آقاي محمود . 1

  و به علل فنی نشر عین صورت آن ممکن نشد. اند گذاشتهامور خارجه
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الزم نیسـت   ،این است که دوستی دولتین را برهم زده بهانه و اسباب نقار فراهم بیاورنـد 

توان بالصراحه اعالم کرد که دوسـتی  می ؛نمایند خاطرنشانحالی و  ه تدریج و مرورکه ب

الزم ندارند تا در آنوقت دولت ایران هم بالصراحه تکلیف خـود را بدانـد و   این دولت رابا

ی که دولـت عثمـانی در عـین دوسـتی و     ضررهای .ه قسم باید حرکت نمایدکه چبفهمد 

خیلی بیشتر از اوقاتی خواهد بـود کـه آشـکارا اعـالم      ،آورد میایران وارد  دولتبهاتحاد 

 شود میداخل مملکت خوي  ،گاهی عبدالرحمن هرتوشی تجاوز خاك کرده .جنگ نماید

کور و د با توپ و سـرباز داخـل خـاك مـا    یزیاین روزها از طرف با .کندو قتل و غارت می

قتـل و غـارت    ،یاراحمد جاف داخل خاك کردستان شـده  .رسانندخوي شده ضررها می

کند و همچنین چون دولت ایران دولت عثمانلو را تربیـت شـده دانسـته و اطمینـان     می

این اسـت   ،شود نمیبدون جهت خالف عهد نکرده و مرتکب چنین اعمال  کهکامل دارد 

مختار مثل سرحدات  وزیربههم  هرقدمو  شود مینوع خطرات و تطاول دچار  این بهکه 

ن سـرحدات منظـور   همـان احتیـاط را کـه در آ    ،عدود کردهخراسان و ترکمان و غیره م

بـه معامله  بعینهدهد می، در این نواحی هم منظور دارد و آنچه اتفاقات که روي دارد می

آن عاید کی خواهد شد و آخر آن  ۀوخیم ۀورد که نتیجباید آ نظربهوقت آن،نماید مثل 

اصل مقصود از نوشـتن ایـن دسـتخط ایـن اسـت کـه دولـت ایـران          .شد ه کجا خواهدب

واجب و الزم است که آیـا بایـد همـه روزه و هـر      .بالصراحه تکلیف خود را بداند و بفهمد

اگر دوستی  .رسدب وقوعبهساعت منتظر و مترصد یک امر ناگواري باشد که در سرحدات 

نی و مبـالمرّه بـرخالف آن اسـت اگـر دشـ      ،یابـد این نوع امور که وقوع می ،و صلح است

 .باید فهمید و باید دانسـت  .با لباس دوستی و یک جهتی منافات کلی دارد ،عداوت است

البتـه خـودش    ؟عراق و عرب شده اسـت  خاكبهچرا قدغن زوار  نویسد میمنیف افندي 
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مالـک   ،رود میزیارتبهنفر رعیت ایران و یک فقیر بیچاره که که یک ددان میبهتر از ما 

ـ   احترامیچه بی ؛مال و جان خود نیست رعیـت ایـن دولـت    ه ها که در خـاك عثمـانی ب

با این حالـت چـه طـور دولـت      .منوره معلوم است ۀو همچنین در مکّه و مدین کنند نمی

تی برود که هرگز احترام او را منظور همچه دول خاكبهکه رعیت او  شود میایران راضی 

ها کیست و چیست و که باعث و سبب این نوع رفتارها و مفسده فهمم نمیندارند و هیچ 

گویند که از طـرف  در این امور بجز تضییع دولتین اسالم. بلی می اند دانستهچه مصلحت 

شـد یـک   چه خوب مـی  .دهدنوع معامالت رو میت ایران و سرحدات ایشان هم این دول

کـه تقصـیر طـرفین معـین شـده و بـراي آینـده         .شـد  میرسیدگی و قومیسیونی معین 

که منیف افندي را خواسته همـین   نویسم میشمابهشد دستورالعمل و حدي معین می

زیـاده از ایـن    .بدهید و تکلیف آخـري دولـت ایـران را از او بخواهیـد     اوبهدستخط ما را 

  .)1328، امورخارجهوزارت  ۀ(نشری »و سکون گذراند وصلهحبهاین نوع امور را  توان نمی

  

  غیر اقتصادي هاي شاخصهعناصر و 

ـ         معینوضعیت نا.1  ۀمـرز طـوالنی ایـران و عثمـانی از قلـه آرارات تـا مصـب رودخان

  .کیلومتر1000بیش از  در طولی اروندرود (شط العرب)

ن دو کشـور  میاویه صف ةدور ه ویژهب ،گذشته هاي هاز دوربسیارياختالفات ارضی 

تا با توجه به شرایط ضعف و  کوشش شدها در طول سالبود.  باقی ماندهایران و عثمانی 

، بـه معاهـدات   در عمـل کـه  هـر چنـد    ؛توافقاتی صورت پـذیرد  ،ک از دولتینقوت هر ی

د کـه از آن  شـ دو کشـور امضـاء    میانمعاهدات متعددي پایبندي حقیقی وجود نداشت. 

ژوئیـه   28ارزروم اول در .،م1746سـال معروف بـه کـردان در    هاي امهن پیماناند: جمله
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میـرزا  ن میـا 1870ژوئیـه  23و امضاء قـرارداد   1847مه  31در  ارزروم دوم ،.م1823

 که پس از آن دو ،دولت عثمانی ةمشیرالدوله سفیر ایران و علی پاشا نمایندحسین خان 

و  298: 1390(هوشـنگ مهـدوي،   طور موقت حفظ وضع موجود را پذیرفتنده لت بدو

173(.  

: کرده استتعیین گونه اینخطوط مرزي دو طرف را  2ةماددوم ارزروم،  ةدر معاهد

اي یعنی اراضی واقـع در قسـمت غربـی     اراضی جلگه ۀدولت ایران کلی: این ماده ۀبر پای«... 

که قسـمت   دشو میکند و دولت عثمانی متعهد  هاب را به دولت عثمانی واگذار میذوالیت 

جمله دره کرند را به دولـت ایـران   شرقی والیت مذکور یعنی تمام مناطق کوهستانی و من

»واگذار کند

ادعاهـاي خـود در مـورد شـهر و والیـت       دولت ایران از همـه «:همین ماده ۀبر پای

شـهر و   کـه  شـود  میمتعهد  رسماً«:دولت عثمانی، پوشید و در برابر چشم می »سلیمانیه

لنگرگاه و اراضی واقـع در سـاحل شـرقی     ،آبادان]خضر [ةجزیر ،[خرمشهر] هبندر محمر

متعلـق بـه    و در تصرف عشایري استکه را یعنی ساحل چپ آن ،العرب [اروندرود] شط

هاي ایرانی حـق   . به عالوه کشتیتحت حاکمیت مطلق ایران باشد ،اند ایران شناخته شده

از محلـی کـه شـط بـه دریـا       ،[اروندرود] العربخواهند داشت که با آزادي کامل در شط

-63: 1966(صابر الضـابط،   »...عبور و مرور نمایند ،تالقی مرز دو کشور ۀریزد تا نقط می

62(.  

وجـود  ت در دو سـوي مرزهـاي دو کشـور    کالو مشـ  با این همه، پیوسته نـاآرامی 

  .داشت
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ان آنـان (از  نشین و پیوندهاي سببی و نسـبی میـ  عشایر مرزبرخوردها و ارتباطات  .2

، مایت شاهزادگان ایرانی از برخـی رؤسـاي عشـایر   سرحدات آذربایجان تا خوزستان) و ح

قاچـاق و   ةپدیـد  وتقویـت گریزي مستمر و ارتباطات بین طرفین منجر به قانون هاي نزاع

  . شد از مناطق مرزي میرخی منجر به توقف تجارت در ب احیاناً

هـاي  ي و راهزنـی سـرحد  تعیت برخی از ایـال تاب وضوعو م مرکزگریزانهرفتارهاي  .3

  هاي ییالقی و قشالقی آنان در دو سوي مرز و مشکالت ناشی از کوچمکرر

پـذیري از  در خصـوص تابعیـت  بینی سـران عشـایر، بـه ویـژه     قابل پیشرفتارهاي غیر

 میـان اختالفات  تنش و ایجاد و گسترشیکی از عوامل  ،هاي مرکزي ایران و عثمانیحکومت

چراگاه و مراتع در هنگام کوچ و  بر سرآنان  میاندرگیري و نزاع  ،سوي دیگر. از شور بوددو ک

 ةدر معاهـد  کرد.ي مکرر میها را گرفتار اختالفدو کشور دو سوي مرز، هاي مکرر در راهزنی

کنند کـه بـراي غـارت و    ن علیتین اسالم تعهد مییدولت«آمده است: هشت  ةماد ،دوم ارزروم

ر الزمـه اتخـاذ و اجـرا کننـد... دولتـین      تـدابی  باشـند  میو قبائل که در سرحد سرقت عشایر 

کنند که از عهده هر نوع حرکات تجاوزیه مثل غصب و غارت کـه در اراضـی   علیتین تعهد می

اراضـی دولـت   به  جبراًآیند...و عشایري که تابعیت آنها معلوم است میبر یابد میوقوع یکدیگر 

  .)54: ]تا بی[(اقبال آشتیانی،  »د.متبوعه آنها داخل شون

نی) و اختالفـات  عثمـا ـ حضور پناهندگان سیاسی و اجتماعی، شاهزادگان (ایرانی   .4

  .مذهبی در دو کشور

، ارتباط میان روشنفکران ایرانی و عثمانی افزایش یافت و شـرایطی  در همین دوره

و تجـار باشـد: از  ایرانیان از شمار چشمگیريرا فراهم آورد تا عثمانی (استانبول) پناهگاه 

  .روشنفکران فراري و رانده شده از کشور ، گرفته تاکارگران
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ی فرار شاهزادگان قاجار و پناهندگی آنان به عثمانی یکی از موضوعاتی بود از سوی

 ةمعاهـد  هـاي  هادیکی از م شد، تا آنجا کهمیتنش در روابط دو طرف  که همواره موجب

. دو طـرف  مربوط به امور پناهندگان اسـت  ،5ماده«... :فت بدان اختصاص یا دوم ارزروم

» .به یکدیگر تحویل دهنـد ي قبلی ارزروم شوند که پناهندگان را طبق معاهده متعهد می

شـوند و   می ءاز شمول این ماده استثنازادگان پناهنده ایرانی به عثمانیشاه، در این ماده

بورسا سکونت دهـد و  رانی را در ناهنده ایشاهزادگان پ: که شود میدولت عثمانی متعهد 

(اقبـال  .»..اجازه ندهد که آن شهر را ترك کنند و یا روابط پنهانی با ایران برقـرار کننـد  

  .)53: ]تا بی[آشتیانی 

تـنش و   موجـب  ،که از بدو تشـکیل عثمـانی   بود از موضوعاتیاختالفات مذهبی، 

و در  بـه اوج رسـید  صفویه در ایـران  شد. این مسأله در دورةمیدو کشور میان  گیريدر

صـفویه و پاسـدار    پیرو راهپادشاهان قاجاریه خود را .یافتاز آن نیز ادامه  هاي پس دوره

زسـازي عتبـات عالیـات     و با موضـوع بـه   و دانسـتند می »عشریهاثنی ۀشیع ۀمذهب حق«

ن رت زائـرا را بـراي زیـا   شرایط الزم کوشیدندمیو معموالً دادندخاصی نشان میاهتمام 

،متعصب در دربـار و عـراق   رخی از علمايی مذهب و بدولت عثمانی سنّ ، امافراهم کنند

بـه نوشـتۀ   کردنـد.   فـراهم مـی  هـاي بسـیاري   زحمات و دشـواري ن براي شیعیان و زائرا

مایل نبـود افکـار و عناصـر تشـیع در داخـل      «رژیم عثمانی آذرمیدخت مشایخ فریدونی:

یـري  گاز هیچ سختگیري و اهانـت و محـدودیت و بـاج   «این ، بنابر»کشورشان قوت گیرد

تبلیغات زشت و خطرنـاك ضـد شـیعه و    به و با توجه کرد  نسبت به ایرانیان مضایقه نمی

خون و ناموس و اموالشان را هـدر   «، »فتاواي علماي سنی وابسته به عثمانی علیه ایشان

  .)12: 1369(مشایخ فریدونی،  »ساخته بود
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وزیـري ترکیـه و مرکـز اسـناد     آرشیو نخسـت انده از این دوره در م يجاه اسناد ب

هـاي حکومـت عثمـانی در موضـوع     حساسـیت  گواهی است بر، نایراخارجه امور وزارت 

حتـی قـرآن   ،در ایـران  هرنتشهاي م باانتقال کت .مسائل مذهبی و برخورد در این زمینه

ـ  در روابـط دو  چشـمگیر یکی از موارد  ،فارسی ۀترجمکریم با  ةویـژه در حـوز  ه کشـور ب

  .استعتبات مقدسه 

در کتـب   مخصوصـاً «موران عثمـانی  أم ،اردالن خان فخرالملکابوالحسنبه نوشتۀ 

  باشد.  »که حرف مذهبی نداشته کنند میدقت 

صدور فرمان باب عالی به «:در همین زمینهعالی (سلطان عثمانی) فرمان باب

(بایگـانی   »هاي منتشر شده در ایـران نگمرك مبنی بر ممانعت از ورود قرآ مأموران

یـا بـر مبنـاي    )A. MKT.MMM: 50/36/1269 S2ترکیـه،  وزیـري  نخسـت 

  :کارگزاران کشورمان هاي گزارش

 ،31ل کتاب به خاك عثمانی و عراق عرب (اسناد قاجاریه، سـند  ممنوعیت حمـ 

صدور حکـم دولـت عثمـانی بـراي     ؛ )CDH/D-QAJAR/159-25/5/1300مورخه 

وزیـري ترکیـه،    هاي چاپ ایران در عتبات عالیات (بایگانی نخسـت  از توزیع قرآنممانعت 

A.MKT. NZD:23/131/1277 R24( هاي مترجم ایرانی جلوگیري از ورود قرآن؛

وزیــري ترکیــه،   (بایگــانی نخســت  عثمــانی بــه عتبــات عالیــات از ســوي دولــت    

A.MKT.MEM:1280/60/276 Ra29(.  

: کردنـد مـی بسـنده ن چاپ ایـران  يها آنت ورود قرممنوعی عوامل عثمانی تنها به

»هاي مترجم چاپ ایران در بغداد به دسـت نـامق پاشـا والـی آن شـهر     سوزاندن قرآن«

  .ق.) 1285، 140، ج 250-251. س(آرشیو وزارت امور خارجه، 
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: اشاره کـرد  نان در جلوگیري از اقبال به تشیعآخاصحساسیت  همچنین باید به

اي حومه بغداد و فرمان دولت عثمـانی بـه   ناطق روستایی و عشیرهش تشیع در مگستر«

وزیـري   (بایگانی نخسـت  »والی آن شهر براي اخذ تدابیر مناسب در مقابله با این وضعیت

  .)A.MKT.UM.547/100/1278 R24ترکیه، 

جلوگیري عثمانی از تالوت «آنان نسبت به هرگونه نشانۀ شیعی حساسیت داشتند:

. س(آرشیو وزارت امـور خارجـه،   »منین علی(ع) در کاظمینؤشهادتین امیرالماذان به همراه 

  ).ق 1282، 141، ج 182

ــان فارســی در عــراق ج عوامــل عثمــانی حتــی از کردنــد و مــیلــوگیري رواج زب

ه مردم ب با این همه، به سبب روابط . دهندرواج  آن کشوردر  را زبان ترکیکوشیدند می

 شـهرها آن در فارسـی  زبـان   ،رغم ممنوعیت و جلـوگیري علی ،در شهرهاي مقدسه ویژه

صدام بارها ممنوعیت سخن گفتن به فارسی را  نیز،ما تا زمانچندان که فت؛گسترش یا

رواج «بـه  وزیـري ترکیـه   آرشیو نخست زمینه، سندي در. در همین کردابالغ و پیگیري 

اشـاره  »می عثمـانی چشمگیر زبان فارسی در عتبات عالیات، بر اساس گزارش منابع رس

  .)522ق. ش.  1301وزیري عثمانی، سالنامه  (بایگانی نخستکرده است 

  حجاج و زوار ایرانی عتبات عالیاتها با آمیز عثمانی رفتار خشن و توهین .5

ی در بـین  ورود، جابجـای در اثنـاء  را ن ایرانـی  زائـرا کـه همـواره  جمله مسـائلی  از 

مشکالت گوناگون رو به رو عثمانی با عهد  عراقشهرهاي مقدسه و حتی هنگام خروج از

عشایر سرکش و غارتگران مسیر بـود. دولـت ایـران     رخیموران، بو آزار مأاذیت  ،کردمی

مـانع از اذیـت و   ، ف انسانی و حاکمیتی خـود وظایبا انجام داشت تا دولت عثمانی انتظار

کـرد فـراهم مـی  را اما آنچـه موجبـات کـدورت بـین دو کشـور       ،دشوار آزار حجاج و زو ،



1392، تابستان 55، ش 14، س تاریخ روابط خارجی فصلنامۀ112

رخـی اعمـال   مرتکـب ب خـود  عثمـانی   ن؛ بلکه مأمورازمینه بودتفاوتی عثمانی در این بی

دولـت  «: دوم ارزروم آمده اسـت  ۀند. در این زمینه در ماده هفتم موافقتنامشد خالف می

 ،یهاي قبل ار ایرانی بدهد تا بر طبق قرارداددهد، تا امتیازات الزم را به زو عثمانی قول می

بتوانند از اماکن مقدس در قلمرو عثمانی با ایمنی کامل و بدون آنکـه مـورد هـیچ گونـه     

  .)52: ]تا بی[(اقبال آشتیانی  ...»بازدید نمایند ،آزاري قرار گیرند

بد رفتـاري عثمانیـان بـا زوار و    «همچنین دکتر مشایخ فریدونی در کتاب خود از 

 اکثراًگی به شاهزادگان مورد غضب دربار ایران که مسافران ایرانی و باالخره اعطاء پناهند

) سـخن  33: 1369(مشایخ فریدونی،  »کردندعلیه فعالیت میدر شهرهاي مجاور دولت 

  گوید. می

کـه   خـورد  مـی در اسناد به چشم هاي متعددي  ن گزارشبارة اذیت و آزار زائرادر

  اي از آنها عبارتند از: پاره

کاظمین و کربال به زوار و نهب و غارت امـوال زوار  خیانت کاروانسراهاي واقع در «

(آرشـیو  »اجحافات و تعدیات دولت عثمانی در حق زوار و مجاوران ایرانیو توسط ایشان 

معاینه و بررسی اموال و محموالت «؛ )37ج  ،137س وزارت امور خارجه، اسناد مکمل:

خذ وجهی بابت گمرك در هـر  و ا جمله کاظمین و دروازه بغداد و...زوار در چند نقطه از 

فرمـان ممنوعیـت عزیمـت زوار بـه      رهبـا مکتوبی از ایـران در «؛)139(همان، س»نقطه

 sh 12/s 13/p/(»عتبات از جانـب دولـت ایـران بـه سـبب تعـدیات دولـت عثمـانی        

91/Ekhtar26/3/1304(.  

  هاي موجود، ترانزیت کاال بین ایران و عثمانی مسائل تجاري و رقابت.6



113هاي تأثیرگذار در روابط اقتصادي، بازرگانی و گردشگري دینی ایران و عراق عناصر و مؤلفه

گونـه  هـاي تجـاري دو کشـور، هـیچ    شـرکت  جـاري میـان  هـاي  رقابتاز  تهگذش

بود روابط بازرگانی و ترانزیت کاال و فعالیت براي طرفین وضع نشده  ۀمحدودیتی در زمین

شـد. ایرانیـان   به سرعت برطرف می ،آمددر این زمینه مشکلی پیش می در صورتی کهو 

اسـماعیل  «: نیـا رحـیم رئـیس   به نوشـتۀ  و ي در استانبول به تجارت مشغول بودندبسیار

از صـد سـال   لیف کرده، نوشته است که أی تشمس1339خیزي که کتاب خود را در امیر

 دادوسـتد تجـار آذربایجـان کـه بـا فرنگیـان       تجار ایرانی و مخصوصاً تر پیش، بلکه پیش

تانبول سرو کار ایشان بـا اسـ   غالباًاي صعوبت داشت،هتا انداز ونقل حملداشتند و وسایل 

اغلب نمایندگان «...: آورده است همودر ادامه به نقل از و  )823: 1374نیا،  یسئ(ر »بود)

هاي اروپا در استانبول اقامت داشتند و تجار ایرانی هم نمایندگان خـود  صاحبان کارخانه

شـدند. بـه عبـارت اخـري اسـتانبول      را به استانبول فرستاده، مشغول خرید و فروش می

جـار  و واسطه تجارت مابین ایران و اروپا بود. از این روي عده زیـادي از ت  مرکزیت داشت

ورزیدند. عالوه بر طبقـه تجـار، از سـایر طبقـات نیـز بـراي       ایرانی در استانبول اقامت می

تجار عثمانی نیز در شهرهاي تبریز و تهـران بـه   (همان) و »رفتند میکسب به استانبول 

  . دندمر تجارت و بازرگانی مشغول بوا

به بدان، اناندازي مسیر کانال سوئز و رغبت بیشتر اروپاییرغم راهدر این دوره علی

تردد به  برايکشتی  باوابستگی به عثمانی و ارزانی حمل کاال  و قطع امنیت بیشتر سبب

از کاالهـاي وارداتـی و صـادراتی     اي مالحظه قابلمقدار هندوستان و ایران از طریق دریا، 

در سواحل دریاي  نااز مسیر زمینی به بندر طرابوز ،کشور و با دیگر کشورهافیمابین دو 

نزدیک بـه دو  «...: به نوشتۀ رئیس نیاشد. منتقل می سیاه در عثمانی به اقصی نقاط اروپا

هاي صفویان و عثمانیان راه تجارتی ایران و اروپـا از طریـق عثمـانی    قرن درنتیجه جنگ
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تحمیـل پیمـان   هـا و ز اتریشـی سـت قطعـی عثمانیـان ا   بسته مانده بـود. در نتیجـه شک  

عثمـانی تحـت فشـار اتـریش کـه از یـک سـو         .م1718پاساروویچ بر عثمـانی در سـال   

خواسـت  مند به تجارت با ایران بود و از دیگر سو به علت دشمنی بـا روسـیه نمـی   عالقه

، راه مـذکور را  طرخان در بحرخزر به اروپا فرستاده شـود کاالهاي ایران از راه بندر حاجی

 هـاي  راهایرانی براي وارد و صادر کردن کاال بـه جـاي    انبعد از آن غالب بازرگانگشود و

ایـن   .)829(همان: »کردند میخلیج فارس و روسیه از راه نزدیک آسیاي صغیر استفاده 

..تجـارت و فعالیـت   .«: به نوشتۀ همویکی از موضوعات مهم در روابط دو طرف بود.  اقدام

گانی در صادرات و واردات کاال و ترابري آن در میان دو کشور، از دیگر مسائل مهم و بازر

  .)100سال شانزدهم:  1385(گنجینه اسناد، »ثیرگذار بوده استأت

  و مسائل مربوط به کردهاسیاسی  ابهام در وضعیت.7

ه که از دیرباز تـا امـروز پیوسـت    هستندکردها  ،مرزي عشایرترین ترین و فعالمهم

: 1369اند (مشایخ فریدونی،  غربی آن بوده ۀایران و همسایمیاناختالف  ۀمحرك یا بهان

 کردهايشدند. و اغتشاش در نواحی سرحدي می ومرج هرجطوایف کُرد، گاه سبب . )11

دولت عثمانی نیـز همـواره بـا     و عثمانی همیشه در جنگ بودند کردهاي ساکنایرانی با 

در ضعف و سستی  ةبا آغاز دور،در این دوره .ساسی داشتمشکالت ا خود کردهاي کشور

 :آنهاستترین مهم داد؛ از جملۀرخ ضد دولت عثمانی هاي متعدد کردها ، شورشعثمانی

) قیـام  .م1833-1836) قیـام میرمحمـود (  .م 1806–1890(قیام عبـدالرحمن پاشـا  

شـیخ عبـداهللا    قیـام  ).م 1850–1877)، قیام یزدان شهر (م. 1839-1847خان (بدیع

 ۀلأمعاهده دوم ارزروم  به حل مسـ  8ة، مادسبب همین مشکالت) به .م 1882-1877(

  کردها اختصاص یافت.
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  سیاسی اثرگذار در اقتصاد و بازرگانیعوامل داخلی غیر

  جمعیت، خشکسالی و قحطی

اقتصـادي هـر کشـور عامـل انسـانی و       ۀتوسعدر کننده ثر و تعیینؤیکی از عوامل م

عوامـل بسـیار   بلکـه  ، نفوس و آمار نیسـت  شمارصرفاً ،از جمعیت منظور. استهنجمعیت آ

سطح ،، ترکیب جنسیتجوانی) وی (نسبت پیري هرم سنّدیگري را نیز باید در نظر گرفت: 

، پراکنـدگی، پـراکنش انسـانی و    1ضـریب تکفـل  ي فـردي و اجتمـاعی،  هـا  دانش و مهارت

و  شهرنشینبت جمعیت نس،2(ضریب ازدحام)و نقاط مسکونی ها زیستگاهشماراجتماعی، 

مواصالتی، روابط و پیوندهاي فکـري و فرهنگـی    هاي راهی، نسبت جمعیت با مراکز روستای

مستقیم ، هالفه. هر یک از این مؤاجتماعیقومی و تنوع دینی و زبانی و ،یجامعه، انسجام ملّ

تجـاري و  ـ یت اقتصـادي   وضـع  ،، توسعه و پیشرفتایجاد نشاط اجتماعیمستقیم در و غیر

  . اندکنندهنیتولید ناخالص ملی تعی

ـ  .اسـت اصلی قدرت ملی و عامـل تولیـد ثـروت ملـی      ۀمؤلفجمعیت هر کشور  ه ب

محسـوب  آن کشـور  ثروت ملـی   ،جامعهرهال فعجمعیت و نیروي سالم و دیگر، عبارت

در بررسی قدرت . استآفرین بوده واره در پیشرفت و آبادانی کشورها نقشگردد و هممی

 گاه هیچاست؛ گو اینکهاصلی قدرت ملی و اقتصاد  هاي مؤلفهجمعیت از  ،ملی هر کشوري

  نباید مدیریت منابع انسانی را فراموش کرد.

                                                            
1
  .افراد تحت تکفل یک نفر سرپرست خانوار شمار.
2
.یا نسبت حضور افراد به مساحتشمار افراد ساکن در هر هکتار، نسبت .
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الزم است ،عیت اقتصادي و بازرگانی این دورهشناخت بهتر وض برايبر این اساس، 

جغرافیا و عوامل طبیعی از جمله  مانند مؤثرهاي لفهؤدیگر مو نیز به آمار جمعیت کشور 

  د. کراشاره هاي مسري نیز قحطی و بیماري ،خشکسالی

چندان دقیق ، قاجاریه ةجمعیت و نیروي انسانی دوربارة آمارو مآخذ در منابع  گرچه

  توان به میزانی تقریبی دست یافت.میاین وجود ، اما با و قابل استناد نیستد

: مـیالدي در اوائل قـرن نـوزدهم    تألیف شدهخ ایرانسر جان ملکم در تاریبه نوشتۀ 

 جمعیت ایران و قندهار زیاده بر اهالی بالد عثمانی در آسـیا نیسـت. عـدد مـردم ایـن دو     «

 تـوان  مـی گوید: چهار میلیون را زند که از آن جمله می مملکت را به ده میلیون تخمین می

: 1383(ملکم،  ».غربی استگفت جمعیت قندهار است و شش میلیون دیگر مردم ایران م

در اوایل قرن نوزدهم سرجان ملکم رقـم تمـام شـدة    «و بر همین اساس گفته اند: .)676

شـناس فرانسـوي پیتـر    شش میلیون نفر تخمین زد. دیپلمـات و شـرق   جمعیت ایران را

امدي ژوبرت آن را بیش از شش و نیم میلیون تخمین زد. یـک دیپلمـات بریتانیـایی در    

جمعیت را بین چهار تا پنج میلیون نفر ذکـر کـرد. لـرد     .م 1869در سال گزارش خود 

میلیـون تخمـین   10م.1909میلیون و کلنل ا. اي. مدودیو در  9به  .م1891کرزون در 

  .)368: 1389(آوري و دیگران،»زده بودند

بـین   ، جمعیت کشور را در این دورهازجمله جان فوراننویسندگان غربی و  بیشتر

جمعیت ایران  1850ساله برالینسن «کرزن: به نوشتۀاند. یلیون برآورد کردهم 10تا  9

پس از وقوع دوباره آفت طـاعون و قحطـی بـه     .م1873اما در سال  ،را ده میلیون نوشت

 را یدر جایی دیگر نظـر زولوتـارف روسـ   . او )587: ]تا بی[(کرزن،  »شش میلیون رسید

تري  را در جلسه انجمن جغرافیایی نظر خیلی پایینآقاي زولوتارف اظهار«...: آورده است
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جمعیت ایران را به شرح ذیل بیان کرده است وکلاظهار نموده  .م1888روسیه به سال 

  :)589(همان: 

  نفر 0000003  فارس

  نفر 1000000  ترك و تاتار

  نفر 780000  لر

  نفر 600000  کرد

  نفر 300000  عرب

  نفر 320000  ترکمن و جمشیدي

  نفر 6000000  معج

  

ولـی   اسـت مرکـز   100تعداد کل مراکز شهري ایـران  «:نوذريهمچنین به نوشتۀ 

شـهرهاي وسـیعی    ،آیـد  میبر  هاآناز فهرست زیر راجع به شهرهاي مهم و سکنه  که چنان

  )385: ]تا بی[(نوذري، »ه است.شد میدیده ن

  

  

  جمعیت  نام شهر  جمعیت  نام شهر

  نفر 30000  قم  نفر 300000  تبریز

  نفر 30000  شیراز  نفر 350000  تهران

  نفر 30000  رشت  نفر 80000  اصفهان

  نفر 20000  ارومیه  نفر 70000  مشهد

  نفر 15000  بوشهر  نفر 50000  یزد

  نفر 10000  نیشابور  نفر 50000  کرمان
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  نفر 10000  شاهرود  نفر 50000  کرمانشاه

  نفر 10000  )خرمشهرمحمره (  نفر 50000  همدان

  نفر 10000  شوشتر  نفر 50000  خوي

      نفر 40000  قزوین

  

هـا، سـواحل،   هـا، دشـت   شـامل نـاهمواري   ،جغرافیاي طبیعـی و زیسـتگاه انسـان   

ها و منابع زیرزمینی، معادن و همچنین وضعیت توپوگرافی محل جنگل ،ها ارتفاعات، دره

ـ  ئدر شـ  مـؤثر و هـاي مهـم    از شاخصـه ،زندگی و خطوط مواصالتی  ه ویـژه ون زنـدگی ب

توسـعه،   ةو از عوامـل عمـد  اسـت صنعتی، کشـاورزي و بازرگـانی    ،هاي اقتصاديفعالیت

  آیند. به شمار میپیشرفت و آبادانی بشر 

تنـوع  گذشته تـاکنون،  ه فرد جمعیت ایران از هاي منحصر بها و ویژگیاز شاخصه

مـل را در  پژوهشـگران ایـن عوا  .استبوده یندر قومیت، زبان، لهجه و حتی آی اجتماعی

 ةهاي گستردواقع شدن فالت ایران در مسیر مهاجرت: تنوع اجتماعی ایران برشمرده اند

ن مهـاجرا ، پذیرش زات مکرر بیگانگان به این سرزمینانسانی در طول ادوار گذشته، تجاو

برقراري ارتباطات با دیگر اقوام و اثرپذیري از آنان و همچنـین شـرایط    ،هادیگر سرزمین

ی و جغرافیـاي  شـرایط آب و هـوای   کنـون امـا ا  ،و جغرافیاي طبیعـی کشـور   ییب و هواآ

شناسـی یکـی از    ند. فالت ایران از نظر زمیندارتنوع بیان می ادلۀترین طبیعی را از مهم

 ۀدلیل واقع شدن در میـان دو صـفح  ه و بشود میهاي زمین محسوب ترین قسمتکهن

عربستان از جنـوب آن   ۀمالغرب و صفح(پلیت تکتونیک) از شزمینی آسیامتحرك درون

تا زمین ایران یکی از سازندهاي  موجب شده است،صورت همگرا و فشارهاي ممتد آنه ب

این فالت یکـی   سبب،باشد. به همین  بسیارهاي يو ناهموار گسلپیر و داراي گسست،
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ه سمت از جنوب شرق ب ،عمومی کره زمین ۀو بر روي نوار زلزلاست خیز زلزلهمناطق از 

  آسیا و اروپا قرار گرفته است. ةرشمال غرب ممتد از دو قا

جمعیـت،  ردر کشور اثر مستقیمی بی موجود شرایط طبیعی و آب وهوای بنابراین،

 وخـوي  خلـق هاي انسانی، وضعیت اقتصادي و حتـی  ، دوري و نزدیکی مجتمعها زیستگاه

هاي طبیعی ایران، زمینـه  یژگیو«... به نوشتۀ آبراهامیان:است.اعی و شغلی داشته اجتم

هاي قابل کشتیرانی، بارش بسـیار  ریاچهها، دتنوع اجتماعی بود. نبود رودخانه و علت این

زاگـرس، البـرز،    ـرشته کوه عظـیم    4اندك باران و نیز وجود صحراي پهناور مرکزي که 

را احاطـه کـرده اسـت، موجـب چنـدپارگی جمعیـت در       آن ـمکران و ارتفاعـات دیگـر    

(آبراهامیان،  »در شهرهاي جدا افتاده و قبایل خانه بدوش شده بود ،وستاهاي دور افتادهر

1389 :15(.  

 موجـب افـزایش  در ایـن دوره  نبودن خطوط مواصالتی الزم پراکندگی جمعیت و 

تولید و حرکـت بـه سـمت اقتصـاد      همکاري اقتصادي، کاهش کاهش گسست اجتماعی،

د و نیازي نردکمیتولید  را مایحتاج خود ییانروستا .یدمینی و تولید معیشتی گردأتخود

 این روستاها، قبایل و شهرها کـامالً بیشتر «...: شوند بازار رقابت و صنعت دیدند واردنمی

جدا افتاده بودند و از نظـر اقتصـادي مسـتقل بـوده و عمـده صـنایع دسـتی و کاالهـاي         

  .)17(همان: »کردند...کشاورزي را خودشان تولید و مصرف می

چندان «...آن هم پراکنده: و  بودندروستایی یا چادرنشین  کشور،اکثریت جمعیت 

در بعضـی   چهاگربلی  افتد میهر یک میل مربع ه صد نفر ب تقریباًاز حقیقت دور نیست 

  .)676: 1383(ملکم،  »...ین تخمین جمعیت هستا اطراف مملکت خیلی بیش از
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: را در ایـن حـدود تخمـین زده انـد    نشین روستاییان و عشایر چادر جمعیتشمار

درصـد جمعیـت ده میلیـونی    55بـیش از   .م1850/.ق1229یانی که در سال یروستا«

...و قبایل چـادر نشـین   درصد  20جمعیت شهري که کمتر از  ...داد  می کشور را تشکیل

  .)15و  1389:17(آبراهامیان،  »دادند میدرصد جمعیت را تشکیل 25

در ؛ آن هـم انـد نشین و عشایر کوچنده بودهر روستاعیت کشودرصد جم 80یعنی 

 شگفت انگیز اجتماعی و سیاسی  شناسیکه از نظر رفتارشناسی و روانمنطقه،  10000

اي، سیاسـی،   معلول ساختارهاي عشیرهتوان  را می. پراکندگی جمعیت استو قابل بحث 

اي دانست. در هر می و قبیلههاي قومین امنیت بیشتر و درگیريأ، تدوري از مراکز قدرت

سطح ملـی و   توسعه اقتصادي، نشاط اجتماعی در ةبازدارند ،پراکندگی اندازهاین  ،صورت

  م. 1850یانی که در سـال  ی..روستا.«:استنوعی عزلت و گوشه نشینی جمعی  حاکی از

 10000در  تقریبـاً دادنـد،  میلیونی کشور را تشکیل مـی  10عیت درصد جم 55بیش از 

، اعـم از  رز..طبقـه کشـاو  .«همچنـین:   .)15(همان: .» ..کردند میقه مسکونی زندگی منط

دادنـد و  اد درصد جمعیت ایـران را تشـکیل مـی   نشینان و چادرنشینان، در حدود هفتده

  .)387: 1383(شمیم، » ترین طبقه مولد ثروت کشور بودندترین و مشخص مهم

  

  کشنده مسري هاي بیماريقحطی و 

هـاي مسـري   بیماري ،آن به دنبالهاي پی در پی و مکرر و قحطی يهاخشکسالی

بر نابودي یا کاهش جمعیت شهري و روستایی، هرم  افزون،حصبهو طاعون  ،وباهمچون 

کرد  میاقتصاد را تخریب نیروي تولید و ،دادقرار میتأثیرتحت سخت جمعیتی کشور را 

دوره  ه ویـژه . در دوران قاجاریـه بـ  دگردی میو منجر به فقر و کاهش تولید ناخالص ملی 
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؛ چنـدان کـه   نمودشکل ادواري داشت و هر از گاهی رخ میخشکسالی و قحطی  ،ناصري

. در میـان ایـن   رسـید مـی نیمی از جمعیت کشـور  تا تا یک سوم و حتی  گاهآمار تلفات 

ایـن  «بـود:  هـا  آمیزتـرین یکی از فاجعـه  .م 1869-1872، قحطی عمومی سال ها قحطی

رساند و بسیاري از افراد را آن  نظایرار مردم را به خوردن برگ درختان، قاطر و کقحطی 

سالی است که طی آن در بخش وسیعی از ایران خشکسـالی   .ق 1278از بین برد. سال 

 ،هـم بـه خـود ندیـد و بسـیاري از رودهـا       بـاران  اي قطـره بود و نقاطی از کشـور حتـی   

امـا ایـن    محصوالت کشاورزي نابود گشـت. و  سارها و قنوات به کلی خشک شدندچشمه

از چند سال قبل باران به قدر کافی نباریده بود. در  ،خشکسالی منحصر به این سال نبود

این میان شهرهایی مانند یزد، کرمان، کاشان، اصفهان و خراسان وضعیت بدي داشـتند.  

ه کوچ اجبـاري  ، متفرق و یا مجبور بصد خانوار هشتاد خانوار آن مرحومدر مشهد از هر 

ده بیسـت نفـر در معـابر و    . در اصفهان روزي دشدند. در یزد بیست هزار نفر از بین رفتن

کثـرت   ،اجساد در گوشـه و کنـار   .مردند. در تهران نیز وضع به همین منوال بودبازار می

شیوع  وبـا   ،عدم امکان دفن و نبودن بهداشت ،ها گذرگاهمردگان و انباشته شدن آنها در 

  )1380(نوذري، » ب شد.را سب

انـد و ایـران در   ها به صورت ادواري تکرار شـده قحطی «...جان فوران  و به نوشتۀ

و اوایل م. 1890و نیز در دهه  1880م. و  1869-1872م. و  1860-1861يهاسال

-1872يهـا سـال آمیـز  فاجعـه و » قحطی بزرگ«با قحطی روبرو بوده است. م. 1900

 »همراه داشت.ه میلیونی ایران را ب 10تا  9میلیون از جمعیت  5/1مرگ نیم تا  م.1869

  )1377(فوران،
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  اي و جهانی بازیگران منطقه میانموجود سیاسی  هايو رقابتعوامل خارجی 

در مرزهـاي   استقرار عوامل آن کشـور و  هند ةانگلیس بر شبه قار ةیطرضور و سح

اجتمـاعی  ـ ود در معـادالت سیاسـی    ور ،مداخالت مستمر در امور داخلـی  ،جنوبی ایران

از سـازي افغانسـتان و هـرات    ر قرن هیجدهم و اوائل قرن نـوزدهم، جدا کشورمان از اواخ

همچنـین تهاجمـات روسـیه تـزاري و تحمیـل      و تهدید مستقیم مرزهاي جنوبی و ایران 

را پایمـال  ور اسـتقالل کشـ   عمالً ،در مرزهاي شمالیهاي ترکمانچاي و گلستان نامهعهد

 نهـاد و بـه  سیاسـت ایـران  اقتصـاد و  تأثیر سـوئی بـر  خارجی  عوامل ،. در این دورهدکر

انـدام بخـش    امکـان رقابـت و عـرض   طرفـه  انعقاد معاهدات یک .دادوابستگی کامل سوق 

،عنـوان مثـال  ه . بـ گرفتـه بـود  بازرگانی و کشـاورزي را   ،اعم از صنعتی ،اقتصادي کشور

تجـاري ترکمنچـاي    هدف اصلی عهدنامه: «گرفترا در نظر نچاي اترکم ةمعاهد توانمی

(یک عهدنامه سیاسی هم همزمان امضاء شد) بازکردن بازارهاي ایران بـه روي کاالهـاي   

امتیازات اعطائی  .م1841ایران و انگلیس در  بود. طولی نکشید که در پی عهدنامهروسی 

عهدنامـه و بـه   هم شد. وجه جالب این  ها انگلیسیها چوب حراج خورد و شامل به روس

و تماماً به ضـرر اقتصـاد    ان در طول قرن این بود که کامالًطور کلی سیاست بازرگانی ایر

اول عهدنامـه ترکمنچـاي حـق     هبراي مثال، ماد«و»ایران و تجار و صنعتگران ایران بود

ترانزیت آزاد را براي تجار روسی و کمی بعد انگلیسی بـه رسـمیت شـناخت، ولـی تجـار      

  .)320–321: 1373سیف، (»ق مشابهی در روسیه نداشتندایرانی حقو

 چنانچه در نیمه: «هاي شاغل در ایران خارجی بودندها و کمپانی شرکت اساساً بیشتر

گان آنها یونانیـانی  قرن نوزدهم، تجارت تبریز در دست پنج تجارتخانه بود که اغلب گردانند

  .)50: 1359(اشرف،  »انی بودندعثم الحمایه تحتالحمایه روس و یا بودند که تحت
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 ،وضع دریافـت و پرداخـت  ،ثار زیانبار معاهدات تحمیلی بر اقتصاد کشورآدیگر از 

کنسول بریتانیا در تبریز گزارش نموده اسـت  «:کاال بود وخروجعوارض و مالیات بر ورود 

ست، درصد ارزش کاال ا 5اگرچه رسماً «پردازند، میکه عوارض گمرکی که تجار اروپایی

دولت  ،درحالی که بنا بر گزارش ابوت ؛»کنددرصد ارزش تجاوز می 3ولی عمالً و ندرتاً از 

عوارض » درصد 100درصد، از تریاك ایران  200از تنباکوي ایران «انگلیسی هندوستان 

(سـیف،  »و عوارض اخذ شده از پشم صادراتی ایران هم بسیار باالسـت  گیرد میگمرکی 

عـوارض بـه    باره تجـارت داخلـی دو نـوع   در: «فریدون آدمیتۀ به نوشت. )321: 1373

پـس از امضـاي   امـا ، )415: 1361(آدمیـت،  »بانی وجود داشـت عنوان راهدار و دروازه

برخوردار شدند و از پرداخـت  در ایران ايویژهنچاي، تجار روس از مزایاي اترکم ۀعهدنام

ه تجار انگلیسـی  این امتیاز بدریجت بهعوارض شهري و راهداري در ایران معاف گردیدند. 

صـد حـق   در5فقـط  خـود   کاالهايبرنیز از آن پس  بازرگانان خارجی تعلق گرفت:نیز 

ق./ 1268مانند فرانسـه و آمریکـا نیـز در سـال      کشورهاي دیگر،دادند. البته گمرکی می

ري از سـهم بیشـت  حاصل آنکه،مند شدند. از این مزایا بهره ،بازرگانی يقرارداد در1852

در داخـل ناچار بودنـد ایرانی  انبازرگانوتجارت خارجی ایران به دست تجار بیگانه افتاد 

ه ویژه در زمینـۀ ب،با تجار خارجیتوانستند میکشور همه گونه هزینه پرداخت کنند و ن

ي . از سووارد رقابت شوندالت صنعتی آ مند از ماشینبهرهو محصوالت صنعتی با کیفیت 

خارجی و دریافـت جـایزه صـادراتی از طریـق      انسیاسی و حقوقی بازرگان حمایت،دیگر

درصـد   10حداقل با کیفیت برتر و قیمت  کاالهاي آنهاشد تا میموجب  خود، کشورهاي

ـ تر ارزان عـوارض و  از آنـان  ،در ضـمن و  ه فـروش برسـد  از کاال و اجناس تولید داخلی ب

  .هاي دیگر نیز معاف بودندهزینه
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ـ  ،ایران در قرن نوزدهمتاریخ اقتصادر احمد سیف در کتـاب دکتبه نوشتۀ  ه ب

هاي  صادراتی پارچه ةبعد، روسیه جایز بهم. 1870هاي سال...از «: ها گزارش رخینقل از ب

روبـل   75/5به  م.1890هاي سالروبل براي هر پود در  5/1–5/7اي به ایران را از پنبه

همچنین گزارش شده است کـه در  «و  ،)314: 1373(سیف،  »افزایش داد م.1906در 

درصد کمتـر از قیمـت    25روسی در ایاالت مرکزي ایران  اي پنبههاي پارچه، ها سالآن 

  .(همان) »شد میبازار فروخته 

مهـم و اساسـی    هـاي  بخـش ،و تحمیـل معاهـدات سیاسـی    عوامـل ، این سرانجام

  .به ورطۀ نابودي افکندایران را صنعت بازرگانی و

  

  بر اقتصاد ملی کشور  تأثیرتی و انقالب صنع

بـا   آن،و اوج بـود  مصـادف   برآمدن قاجاریه در ایران با انقـالب صـنعتی در غـرب   

با اسـتفاده از قـدرت    نوظهوري که ةپدید ؛شدناصرالدین شاه همزمان  ۀسال 50سلطنت 

قتصـادي دسـتی و   هاي صنعتی و ابنیان همۀ، تکنولوژي و ماشین توانست بشري ۀاندیش

دهد و تحول شگرفی در روابط سنتی موجود در اقتصـاد،  قرار تأثیروجود را تحتسنتی م

،در ظـرف کمتـرین زمـان ممکـن     ورد.آوجـود  ه سیاست، بازار، اجتماع و حتی خانواده ب

ي هـا کاال ،با نیـروي بخـار   یافت.کاالها تغییر  ةدو قیمت تمام ش ها ها، ابزارها، حجمروش

خطـوط  برقراري همین تحول،  ۀد. در سایشتر تولید سیعم وو در حجتر تر، ارزانمرغوب

هـاي نقـل و  هزینـه  ،یرخی از کشـورهاي آسـیای  ی و بکشورهاي اروپای بیشترآهن در  راه

  د.کاهش داسخت انتقال و زمان انتقال کاال را 
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برطـرف کنـد، امـا    توانست مشکالت کشـور مـا را   تحول و انقالب صنعتی می این

1850و  1840بررسی محققان گوناگون خارجی در دهه «...:چنین نشد و بلکه برعکس

از زوال صنایع دستی سنتی و زینتی در مراکزي چون کاشان، اصفهان، شیراز، کرمان، م. 

ورت گرفـت.  نقل و انتقال پایتخت و دربار به تهران ص به سبب این عوامل گویدو یزد می

دیوانساالري نیـز بـه تضـعیف    به اضافه رشد دولت مرکزي و  کاهش تولید صنایع دستی

(آوري،  »اصناف انجامید که قبالً در شهرهاي ایران جایگاه مهمی را از آن خـود داشـتند  

دستی بـود و ابـزار و    عموماًصنایع ایران  ...«اصغر شمیم:  علیو به نوشتۀ  )453: 1389

نیروي و نیروي اساسی مولد عبارت بود از  رفت میآالت ساده و مختصر در صنعت به کار 

: 1383(شـمیم،  » د از نیـروي جسـمی کـارگران کارگـاه    فکري و قوه محرك عبارت بـو 

389(.  

و فرش و  ، پوست، جو، تریاكگندم،خشکبار، کتیرااعم از  ،با بررسی نوع صادرات

 نکتـۀ تـوان بـه دو   الت) مـی آ و ماشینصنعتی  وسایلالت، آ ، آهن(انواع پارچهوارداتنیز 

به سمت اقتصاد کشاورزي سوق  اقتصاد کشور ،در این دوره هیکی اینک. دست یافتمهم 

 رفت. نکتۀمیبه سمت وابستگی و یافت تولیدات صنعتی بومی کاهش  یزانداده شد و م

ل و هـاي نـاز  ه شکل خام و غیرفرآوري بـا قیمـت  ب ، مواد صادراتی بیشترمهم دیگر اینکه

آالت جدیــد و بـا ماشـین  واردات کاالهــاي صـنعتی   نـاچیز صـادر گردیـد.    ارزش افـزودة 

به تدریج از بازار  را تاجر داخلیر وگصنعت تحمیلی خارجی به کشور، بازار هايتنامهموافق

  .خارجی در آوردهاي نمایندگی و کارگزاري کمپانی ۀکرد یا به جامذف ح

 .م1840هـاي  سالدر «... : ، کنسول روسیۀ تزاري در گیالنخودزکو بنابر گزارش

کردنـد کـه در    م آن سـامان از پوشـاکی اسـتفاده مـی    هاي خارجی مردقبل از ورود کاال
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ي هاشد، ولی این تولیدات بومی قادر به رقابت با فرآوردهشان تولید می هاي محلی کارگاه

ی نبـود و بـه ایـن دلیـل تولیـد صـنایع محلـی بـه نحـو          هاي اروپای ارزان قیمت کارخانه

  .)91: ]تا بی[(خودزکو، »ی رو به کاهش و انحطاط نهاده استروزافزون

هـاي سیاسـی    هاي نماینـدگی  از گزارش دآوري شماريجان فوران با گرهمچنین 

بـه  أملی اطالعات مفید و قابل ت محققان،از  رخیهاي روسیه و انگلیس در ایران و بکشور

اندرکاران بخش بافندگی دستی شاهد انحطاط تـدریجی و  اغلب دست ...«: دهدمی دست

هـاي   پارچـه  .م1860-1870يهـا سـال ن صنعت بودند. وقتی در حـوالی  زوال نهایی ای

بافندگی دستی شیراز از  هاي دستگاهبه بازارهاي جنوب رسید تعداد  یاي انگلیسکارخانه

 که تنزل کرد. م.1857./ ش1236واحد در  10به  م.1800. / ش1179واحد در  500

 ...«و باز به نوشـتۀ همـو:   )198: 1377(فوران، »بافتند میآنها هم پارچه زبر و خشن 

و میهاي ابریشـ به بافندگی پارچه هاي متوالی عمدتاًشهرهایی مثل کاشان که طی نسل

. / ش1219سـال  از این روند دچار آسیب شدند. فالندن که در  نخی متکی بودند عمیقاً

هاي انهواردات مصنوعات انگلیسی، کارخ نویسد:میاست، از کاشان دیدار کرده  م.1840

ی دیگر، آمـار و  بخشو در ) 198(همان: »بزرگ کاشان را نابود کرده است ]هاي کارگاه[

ایران چنین بیان شده است: باء و اجدادي آانگیزي از انحطاط ناگهانی صنعت ارقام شگفت

دستگاه  8000ته نوشته شد، آمده است که کاشان در گذش 1850دردر گزارشی که «...

کـه   رسـد  مـی هاي ابریشمی داشته در حالی که در حال حاضر به نظر براي بافتن پارچه

  .)313: 1373(سیف،  »اند ماندهفقط یکدهم آن باقی 

اي در تولیـد صـنایع   زدهدر اصفهان نیز کاهش تا حد شتاب ...«فوران: به گزارش

. / ش1200واحد در دهه  1250ها از دستی پدید آمد. در صنف حریربافان تعداد کارگاه
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واحـد در اوایـل    240م. و همچنـین  1840. / ش1220واحد در دهه  486به  م.1820

 »رسـید م. 1870. / ش 1250واحـد در اواخـر دهـه     12م. و  1850. / ش1230دهه 

هـاي نخـی   پارچـه اصـفهان مصـرف کننـدة    «رزن: ، و به گواهی ک)198: 1377(فوران، 

  .)189(همان:  »شده بود، آیدهمه آنها از منچستر گالسکو می تقریباًاي که کارخانه

..سقوط صنعت بافندگی دستی به نوبه خود بر سایر «.فوران: حاصل آنکه به نوشتۀ 

گذاشت  تأثیرها ن و کارگران بخش تمیز کردن پارچهاصناف وابسته نظیر رنگرزان، حالجا

افزاید: و در ادامه میهم.)198(همان:  »از میان رفتند توان گفت این مشاغل عمدتاًو می

در حال از بـین   تدریجاًکنسول آقانور از اصفهان گزارش کرد که ...بیشتر صنایع محلی «

(آقـانور،   .».از تولیـدات محلـی اسـت.    تـر  ارزانرفتن هستند، چون اقالم وارداتـی بسـیار   

1907(.  

کمتر موردي است که امتیازي اعطاء نشده باشـد یـا   «: ابراهیم تیموريبه گواهی 

تی براي دادن امتیاز صورت نگرفته باشد. به طور کلی، گزارش شده اسـت  این که مذاکرا

فقـره امتیـاز و    83مجموعـاً ) .م1848-1896که در طـول سـلطنت ناصـرالدین شـاه (    

 هـاي  رشـوه مورد امتیاز پس از دریافـت   35حداقل  دانیم میعهدنامه امضاء شده است و 

  .)12: 1332(تیموري،  »کالن اعطاء شده است

  

  ناصرالدین شاه به عتبات  مسافرت

اران حـرم و حـریم عتبـات عالیـات     قاجاریه که خود را جانشینان صفویه و پاسـد 

کوشـش بسـیار   تسهیل رفـت و آمـد زائـران،   تعمیر و صیانت و ،حفاظتدر ، دانستندمی
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در این زمینه مأموریت داده و  عموي خود ،فرهاد میرزابه ناصرالدین شاه .دادندمینشان 

  اختصاص داده بود.ن کاظمی عتبۀ ه ویژهعتبات ب در تعمیرات م برايمبالغی ه

شـمار   هاي بـی پس از بهبودي نسبی روابط ایران و عثمانی در این دوره، گرفتاري

مـدحت پاشـا بـه عنـوان      انتصاب ،، اقتصادي و اجتماعی عثمانی در دیگر مناطقسیاسی

از سوي  ز صدور فرمان تنظیماتپس ا تفویض اختیارات قابل توجه به او  حاکم بغداد و 

 عتبات عالیـات و عبـور و مـرور   ارتدر امر زی رفع پاره اي مشکالتهمچنین و  عالی باب

 ناصرالدین شاه تصمیم گرفت،اك عثمانی به مکه مکرمهاز طریق خ الحراماهللاحجاج بیت

یـارت عتبـات   این ایام ناصرالدین شاه به خیال ز«...رود: بعراق در عالیات عتبات  زیارت به

عالیات افتاد، ولی راضی کردن دولت عثمانی به این مسافرت با آن همه سابقه خصومت کار 

به مسافرت عتبات رفت و در اثـر مسـاعی    1870الدین شاه در سپتامبر ناصر آسانی نبود...

: 1390(هوشنگ مهدوي،  »لیل و پذیرائی شایانی از وي نموددولت عثمانی تج ،مشیرالدوله

288(.  

فکر ه سال زمامداري و در اولین سفر خارجی ب 22اصرالدین شاه پس از گذشت ن

عمـل آمـده و بـا حضـور     ه هاي سیاسی بز هماهنگیا پسزیارت مشاهد متبرکه افتاد و 

یز یل پـا یـ در اوا حاکم عراق و نمایندة سلطان عثمانی، این سـفر  1مدحت پاشاي بکتاشی

 ان، کرمانشـاه و خـانقین بـه عـراق آمـد و     ه، همـد سـاو او از راه :د. آغاز شـ م1870سال 

تسـهیالت الزم  «... مدائن را زیارت کـرد: کربال، نجف اشرف وامرا،سشهرهاي کاظمین،

 1871تـا   1870براي زیارت ناصرالدین شاه به عتبـات مقدسـه در عـراق در زمسـتان     

                                                            
1

براي داشت.  چري رواج خاصی بین نیروهاي ینیبه ویژه  ،که در عثمانیقمري  صوفی رایج در قرن نهم هايهاز فرق بکتاشیه

ترجمه و تلخیص و نگارش علی  ،کامل مصطفی شیبی ف و تشیع،همبستگی میان تصو هاي بیشتر، رجوع کنید به:آگاهی

  .1353، تهران: دانشگاه تهران، اکبر شهابی
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ها، فراهم نمـود و ایـن سـفر    م. 1870یارت عتبات را در سال میالدي و همچنین اداي ز

تـرین  همزمان با شروع دوران جدیدي از نزدیکی روابط میان ایران و ترکیـه بـود و مهـم   

توان سفر ناصـرالدین  می م. 1872میالدي تا  1860ز سال واقعه در روابط دو کشور را ا

ها دانست که جهت زیارت عتبات عالیات در کـاظمین،  شاه به عراق تحت حاکمیت ترك

سایر کشـورها   هاي میانجیگريو  ها تالشدر این دوران علیرغم بود.  نجفوسامراء کربال 

هیچ پیشرفتی در تعیـین مرزهـاي ایـران و ترکیـه و حـل ایـن       میالدي 1869در سال 

مشکل حاصل نشد و حتی درگیري مرزي در این زمان تشدید گردید و به سمت جنـوب  

کـی میـان ایـران و    توان دوران شروع نزدیمیمیالدي را  1874تا  1872کشانده شد. از 

مـیالدي انجـام داد و بـه     1870ناصرالدین شاه زیارت عتبات را در سـال  "ترکیه نامید. 

توان به سـفرهاي شخصـی سـلطان در اسـتانبول در     میشت. در همین راستا گکشور باز

اي میـان دو  میالدي اشاره کرد که منجر بـه امضـاي معاهـده    1875و  1883هاي سال

کالتی شـد کـه بـه مـدت طـوالنی در خصـوص اختیـارات و        مشـ کشور براي حل وفصل

تباع ایرانی در طرفین در کشور مقابل و همچنین بدرفتاري با ا هاي کنسولهاي مصونیت

.به نقل از العالقات االیرانیه العراقیه خالل خمسه قرون) ،شمیم("ترکیه وجود داشت

. در این شد میعراق درگیري وارد  جنگ و یک پادشاه ایرانی بدون ،ها قرنپس از 

بـا آذیـن بنـدي ورودي شـهر و      .سفر مدحت پاشا تا مرز خانقین به استقبال شـاه رفـت  

مـذاهب و ادیـان از    در بغـداد نماینـدگان کلیـۀ   و شتافت  قی به استقبالیموس يها گروه

  استقبال کردند. ایران شاهپاد

در سـال   ناصـرالدین شـاه  «... : سفر شاه را چنین شرح داده اسـت  گزارش دیگري

میالدي براي  زیارت عتبات عالیات به عراق رفت و این براي اولین بار بود که شاه  1870
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تشرین الثانی  23. ناصرالدین شاه در رفت میبه صورت دوستانه و در حالت صلح به عراق 

میالدي وارد بغداد شد و مدحت پاشا براي استقبال شاه به خانقین  1870(نوامبر) سال 

بغداد نیز براي خوشامدگویی به شاه، شعري به زبـان فارسـی در مـدح وي     رفت و مفتی

  سرود که ابتداي آن قصیده به شرح ذیل بود.

شد از تشریف شه بغداد رشک جملـه    هزاران شکر کز فضل و عطاي ایزد منّان     

  »بلدان...

  )257: 1971، ]نا بی[(

عبـور و مـرور زائـران را     یـژه به و،در روابط دو کشور این سفر بسیاري از مشکالت

بود، از پیش پا برداشت یا کاهش داد.بغداد  تا زمانی که مدحت پاشا حاکمدست کم 

  نتیجه

در این دوره، هر دو کشور کوشیدند با احتیاط و دوري از رفتارهاي شتاب زده و - 

احساسی، براي رفع مشکالت سیاسی و فرهنگی فیمابین اقدام کنند. 

ره حجم روابط بازرگانی و اقتصادي با عثمانی روند صـعودي داشـت و   در این دو- 

عراق و استانبول دو ایستگاه بزرگ بازرگانی، اقتصادي و همچنین فرهنگی بود.
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ي کهنـه و کنـد تولیـد داخلـی را     هـا  حرکت شتابان انقالب صنعتی غرب چرخه- 

اد و حاکمان هر دو ویران کرد و صادرات کاال کم کم جاي خود را به صادرات مواد خام د

کشور از این روند و فرآیند غافل بودند.

هر دو کشور در این دوره در آستانه تحوالت فکري و فرهنگی غربـی و اسـالمی   - 

قرار داشتند: نواي منورالفکران تحت تأثیر غرب از استانبول به صورت نوشـتاري و نـداي   

ي هـا  سـید. جنـب و جـوش   رمـی اسالمی به صورت فتاواي علماء از نجف اشرف به ایران 

اي، رهبران و حاکمان دو کشور را سخت به خود مشغول کرده بود.فرقه

ي متناوب و متعاقب آن امراض واگیردار تـاب و تـوان اجتمـاعی و    ها خشکسالی- 

کاست.میانسانی را 

ي دو کشـور،  هـا  چشمداشت بسیاري از کشورهاي اروپایی و روسیه به سـرزمین - 

ماعی را هدف قرار داده بود.اقتصاد ملی و انضباط اجت

به رغم همه مسائل و مشکالت، روند اقتصاد و بازرگانی بین دو کشور توانست به - 

حیات خود ادامه دهد و طبق آمارهاي موجود افزایش یابد.

رفت و آمدهاي زائرین عتبات عالیـات بـا وجـود همـه نامالیمـات و اختالفـات،       - 

و اقتصادي ایران نقش داشت.مستمر بود و نجف اشرف در فرآیند فرهنگی 

ي فکري و فرهنگی فیمابین عثمانی و ایرانی، میراث فکـري  ها به رغم همه گسست 

وارده از غرب، از استانبول و از آنجا به ایران رسید و در بخش قابل توجهی از جامعـه مـا   

  تأثیر داشت.

  منابع و مآخذ

  اسناد:
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  پلماسی، دفاتر اسناد مکملآرشیو وزارت امور خارجه، مرکز اسناد و تاریخ دی

  وزیري ترکیه بایگانی نخست

، شـماره  61-62ق. ص  1301وزیري دولت عثمانی، سالنامه بغداد سال  بایگانی نخست

522  

  

  ها:کتاب

محمدي و فتـاحی،   ، ترجمه: احمد گلایران بین دو انقالب)، 1389آبراهامیان، یروان (

  تهران: نشر نی

، به کوشش: ایرج افشار، تهران: خان امیرکبیر میرزا تقی،]بی تا[اقبال آشتیانی، عباس 

  توس

  ، چاپ ششم، تهران: خوارزمیامیرکبیر و ایران)، 1361آدمیت، فریدون (

  91پارلمانی، جلد ، اسناد تجارت اصفهان و یزد)، 1907آقانور (

، ترجمـه: تیمـور قـادري،    7، ج. تاریخ ایران کمبـریج )، 1389آوري، پیتر و دیگـران ( 

  ان: مهتابتهر

، داري در ایـران دوره قاجاریـه   موانع تاریخی رشد سرمایه)، 1359اشرف، احمد (

  تهران: زمینه

  )، العالقات العراقیۀ االیرانیۀ خالل خمسه قرون، بیروت: دارالهدي1987االنصاري، سعد (

  ، چاپ اول، تهران: اقبالخبري عصر بی)، 1332تیموري، ابراهیم (

، انتشـارات  گنج شایگان یا اوضاع اقتصادي ایـران ، ]تا بی[زاده، سیدمحمدعلی جمال

  اداره کاوه

  ]بی جا[سهامی، رشت  ، ترجمه: سیروسسرزمین گیالن)، 1385(خودزکو، الکساندر

  ، تبریز: ستودهایران و عثمانی در آستانه قرن بیستم)، 1374نیا، رحیم ( رئیس

  ران: نشر چشمه، تهاقتصاد ایران در قرن نوزدهم)، 1373سیف، احمد (

  ، چاپ چهارم، تهران: زریابایران در دوره سلطنت قاجار)، 1383(اصغر علیشمیم، 
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العـراق و   العالقات الدولیه و معاهدات الحدود بـین م.)،  1966صابرالضابط، شـاکر ( 

  ، بغداد: دارالبصريایران

نـد،  یعقـوب آژ ، ترجمـه:  تاریخ اقتصادي ایران (عصر قاجار))، 1362عیسوي، چارلز (

  تهران: نشر گستره

، ترجمـه:  مقاومت شکننده (تاریخ تحوالت اجتماعی ایـران) )، 1377فوران، جان (

  احمد تدین، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا

، ترجمه: غ. وحید مازندرانی، تهـران:  2، ج. ایران و قضیه ایران، ]تا بی[، ن. کرزن، جرج

  انتشارات علمی و فرهنگی

آن در  تـأثیر مرزي ایران و عـراق و   مسائل)، 1369میدخت (مشایخ فریدونی، آذر 

  ، تهران: امیرکبیرمناسبات دو کشور

میرزا اسماعیل حیرت، چاپ اول، تهـران:  ، ترجمه: تاریخ ایران)، 1383ملکم، سرجان (

  سنائی

تاریخ روابط خارجی ایران از ابتداي صفویه تا )، 1390هوشنگ مهدوي، عبدالرضا (

  ، تهران: امیرکبیرانیپایان جنگ دوم جه

، تهـران:  تاریخ اجتماعی ایـران از آغـاز تـا مشـروطیت    )، 1380(اهللا عزتنوذري، 

  خجسته

  .99، سال شانزدهم، دفتر چهارم، ص. 64، ش )1385(گنجینه اسناد 

، الجـزء الثـانی، بغـداد:    العراق الحدیثلمحات اجتماعیه من تاریخ )، 1971(]نـا  بی[

  ، چاپخانه مجلس1328ر خارجه، شماره چهارم (جلد اول)، آذر االرشاد نشریه وزارت امو
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فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی 

سال چهاردهم، شماره 55ـ تابستان 1392، صص 127-99

عناصر و مؤلفههای تأثیرگذار در روابط اقتصادی، بازرگانی و گردشگری دینی ایران و عراق (ناصرالدین شاه و عثمانی)

حسن داناییفر


· چکیده

مناسبات دو کشور همجوار ایران و عراق (عثمانی) سابقهای طولانی و چشمگیر دارد و ابعاد گوناگون آن در طول زمان از متغیرهای مختلف تأثیر میپذیرفته است. مقالة حاضر به بررسی تأثیر شماری متغیرها در روابط اقتصادی و گردشگری دینی ایران و عراق در عصر قاجاریه (دوره ناصرالدین شاه) اختصاص دارد. این بررسی نشان میدهد که مناسبات اقتصادی و گردشگری دینی دو کشور، افزون بر عوامل سیاسی، از مؤلفههای دیگری چون عوامل فرهنگی، حقوقی و اجتماعی نیز تأثیر پذیرفته و در طول زمان دستخوش تغییر شدهاند.

· واژگان کلیدی: 

ایران، عراق (عثمانی)، روابط، اقتصادی، بازرگانی، گردشگری دینی

مقدمه

پس از موافقتنامة دوم ارزروم (1847م.) در اواخر سلطنت محمدشاه قاجار و پس از سالهای متمادی دشمنی و درگیریهای متعدد میان ایران و عثمانی، در این دوره حالت نه صلح، نه جنگ در روابط دو کشور حاکم شد
. در این دوره، مسائل موجود از چند موضوع خارج نبود: رقابتهای عشایری در مرزها، غارتگریهای قبایل مرزی از یکدیگر و تجاوزات به سرحدات دوکشور، تنشهای فکری، فرهنگی و مذهبی بهویژه فتاوای برخی از علمای اهل سنت بر ضد شیعیان و اذیت و آزار زوّار و ایرانیان ساکن در عتبات، حضور شاهزادگان فراری دو کشور در قلمرو یکدیگر و حضور روشنفکران ایرانی مخالف شاه در استانبول و فعالیت آنان از قبیل نشر روزنامه و اجتماعات و تشکیل انجمنهای مربوطه. هر یک از موضوعات فوق، به صورت سازنده یا مخرب در روابط اقتصادی و بازرگانی تأثیر داشت و به هر حال نباید فراموش کرد که روابط دو کشور در حالت نه جنگ و نه صلح برقرار بود و مشکلات سیاسی و حقوقی به ارث مانده از دورههای گذشته، سر بر میآورند که به اختصار در ذیل به بررسی آنها پرداخته خواهد شد.

البته علاوه بر بررسی عوامل درهمتنیدگی و واگرایی در روابط دوجانبة ایران و عثمانی، به دیگر عوامل مؤثر در وضعیت اقتصادی ایران نیز اشاره میشود. مسائلی همچون:

1. عوامل داخلی غیرسیاسی مؤثر در اقتصاد و بازرگانی، مانند جمعیت، خشکسالی و قحطی.

2. پدیده نوظهور انقلاب صنعتی و آثار آن در صنایع و اقتصاد ملی ایران.

3. عوامل خارجی سیاسی میان بازیگران منطقهای و جهانی و رقابت کمپانیهای خارجی در منطقه.

4. حادثة مهم مسافرت ناصرالدین شاه به عراق و آثار آن در روابط دوجانبه.

پیشتر لازم است به جایگاه اقتصادی دولت عثمانی در ایران طی این دوره به اختصار بپردازیم. بیشترین حجم صادرات و واردات به ایران را، دو کشور روسیه و انگلیس به خود اختصاص داده بودند وبه نوشته جان فوران: «... وقتی به دهه 1850م. میرسیم انگلستان بزرگترین طرف تجاری ایران است و 50 درصد یا بیشتر صادرات و بیش از 50 درصد واردات ایران را در دست دارد» (فوران، 174:1377). به تصریح همو:«...یک دهم واردات و یک سوم صادرات ایران در اختیار روسیه بود ... و بنا به برآورد مالکوم و با توجه به رشد چشمگیر تجارت بریتانیا با ایران، 15 درصد کل تجارت ایران با روسیه بوده ...»(همان: 177).

بنابراین، دولت عثمانی، در این دوره، سومین شریک اقتصادی و بازرگانی ایران بود: «... در میانه سالهای 1860 م. و 1914-1913 م. ... ترکیه هم در تجارت با ایران مقام سوم را داشت که حدود 5 در صد کل ایران میشد» (عیسوی، 109:1362). و به نوشتة سید محمدعلی جمالزاده:«بیش از سه ربع تجارت ایران با روس و انگلیس است و قریب به یک ربع آن با ممالک دیگر و مهمترین این ممالک عثمانی است و بعد از آن فرانسه و آلمان و اتریش» (جمالزاده، ]بیتا[ : 9).

ایران در این دوره، در 3 بخش عمدة اقتصادی با دولت عثمانی مراوده داشته است:

الف) صادرات و واردات انواع کالا؛

ب) ترانزیت کالا از اروپا و برعکس از طریق عثمانی
؛

ج) مسافرت سالیانة شمار چشمگیری از مردم کشور برای زیارت عتبات عالیات و عبور و مرور زائران بیتاللهالحرام از راه عثمانی (عراق)
. 

دورة قاجاریه (ناصرالدین شاه)

روابط سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی ایران و عثمانی در دورة قاجاریه، نااستوار و سیّال بود: از اختلافات تا انعقاد قرارداد، مبادلة سفرا و دیگر اقدامات دیپلماتیک و از همه مهمتر، مداخلة قدرتهای فرامنطقهای و استعمارگر روسیه و انگلیس و نقش مستقیم مؤلفههای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر رشد و عدم رشد روابط اقتصادی. پیش از ورود به مبحث اقتصادی و بازرگانی دوجانبه، بررسی و تحلیل برخی از عناصر و شاخصههای مهم آن مؤلفهها را که در پیوندها و گسستهای اقتصادی و بازرگانی به شکل مستقیم و غیرمستقیم مؤثر بودهاند، لازم میگرداند.

دقت در مضامین نامهای به خط ناصرالدین شاه، خطاب به میرزا حسینخان مشیرالدوله، در دورة عهده داری وزارت امور خارجه، ظاهراً در حدود سال 1293 ق. فضای عمومی روابط میان دو کشور را آشکار میکند. در این سال، منیف افندی از استانبول برای اعلام رسمی جلوس سلطان عبدالحمید ثانی، به عنوان سفارت فوقالعاده به طهران آمده بود.
 در نامه آمده است: 

«جناب مشیرالدوله خود میدانید و شاهد هستید چه در ایام وزارت مختار خود در اسلامبول، چه در ایّام صدارت و حالا و بخصوص در سفر فرنگستان و اقامت اسلامبول همیشه منظور نظر ما اتحاد و اتفاق و دوستی حقیقی با دولت عثمانی بوده است و هرچه ما در این فقره پیش میرفتیم از آن دولت کمتر مساعدت میدیدیم و نرسیدن به این مقصود همیشه مایة افسوس بوده و هست که چرا در دنیا، دو دولت اسلام باقی مانده باشد و مراوده آنها روزبه روز برخلاف مقصود، همیشه رو به تنزل گذاشته، بالاخره به برودت کلی منجر شود. شما مأمور هستید که منیف افندی وزیرمختار آن دولت را خواسته و این دستخط و اظهارات ما را به او حالی بکنید که به دولت خود اظهاردارد. یکی دو سال است که استمراراً بعضی حرکات از مأمورین و سرحدات آن دولت مشاهده میشود که جمیعاً مایة برودت و یأس از بقای دوستی دولتین اسلام است و به هیچوجه سبب وجهت این امور را نمیفهمیم. اگر خیال دولت عثمانی و اولیای دولت سلطان بر این است که دوستی دولتین را برهم زده بهانه و اسباب نقار فراهم بیاورند، لازم نیست که به تدریج و مرور حالی و خاطرنشان نمایند؛ میتوان بالصراحه اعلام کرد که دوستی با این دولت را لازم ندارند تا در آنوقت دولت ایران هم بالصراحه تکلیف خود را بداند و بفهمد که چه قسم باید حرکت نماید. ضررهایی که دولت عثمانی در عین دوستی و اتحاد به دولت ایران وارد میآورد، خیلی بیشتر از اوقاتی خواهد بود که آشکارا اعلام جنگ نماید. گاهی عبدالرحمن هرتوشی تجاوز خاک کرده، داخل مملکت خوی میشود و قتل و غارت میکند. این روزها از طرف بایزید با توپ و سرباز داخل خاک ماکور و خوی شده ضررها میرسانند. یاراحمد جاف داخل خاک کردستان شده، قتل و غارت میکند و همچنین چون دولت ایران دولت عثمانلو را تربیت شده دانسته و اطمینان کامل دارد که بدون جهت خلاف عهد نکرده و مرتکب چنین اعمال نمیشود، این است که به این نوع خطرات و تطاول دچار میشود و هرقدم هم به وزیر مختار مثل سرحدات خراسان و ترکمان و غیره معدود کرده، همان احتیاط را که در آن سرحدات منظور میدارد، در این نواحی هم منظور دارد و آنچه اتفاقات که روی میدهد بعینه معامله به مثل نماید، آنوقت به نظر باید آورد که نتیجة وخیمة آن عاید کی خواهد شد و آخر آن به کجا خواهد شد. اصل مقصود از نوشتن این دستخط این است که دولت ایران بالصراحه تکلیف خود را بداند و بفهمد. واجب و لازم است که آیا باید همه روزه و هر ساعت منتظر و مترصد یک امر ناگواری باشد که در سرحدات به وقوع برسد. اگر دوستی و صلح است، این نوع امور که وقوع مییابد، بالمرّه برخلاف آن است اگر دشمنی و عداوت است، با لباس دوستی و یک جهتی منافات کلی دارد. باید فهمید و باید دانست. منیف افندی مینویسد چرا قدغن زوار به خاک عراق و عرب شده است؟ البته خودش بهتر از ما میداند که یک نفر رعیت ایران و یک فقیر بیچاره که به زیارت میرود، مالک مال و جان خود نیست؛ چه بیاحترامیها که در خاک عثمانی به رعیت این دولت نمیکنند و همچنین در مکّه و مدینة منوّره معلوم است. با این حالت چه طور دولت ایران راضی میشود که رعیت او به خاک همچه دولتی برود که هرگز احترام او را منظور ندارند و هیچ نمیفهمم که باعث و سبب این نوع رفتارها و مفسدهها کیست و چیست و چه مصلحت دانستهاند در این امور بجز تضییع دولتین اسلام. بلی میگویند که از طرف دولت ایران و سرحدات ایشان هم این نوع معاملات رو میدهد. چه خوب میشد یک رسیدگی و قومیسیونی معین میشد. که تقصیر طرفین معین شده و برای آینده دستورالعمل و حدی معین میشد به شما مینویسم که منیف افندی را خواسته همین دستخط ما را به او بدهید و تکلیف آخری دولت ایران را از او بخواهید. زیاده از این نمیتوان این نوع امور را به حوصله و سکون گذراند» (نشریة وزارت امورخارجه، 1328).

عناصر و شاخصههای غیر اقتصادی

1. وضعیت نامعین مرز طولانی ایران و عثمانی از قله آرارات تا مصب رودخانة اروندرود (شط العرب) در طولی بیش از 1000کیلومتر.

اختلافات ارضی بسیاری از دورههای گذشته، به ویژه دورة صفویه میان دو کشور ایران و عثمانی باقی مانده بود. در طول سالها کوشش شد تا با توجه به شرایط ضعف و قوت هر یک از دولتین، توافقاتی صورت پذیرد؛ هر چند که در عمل به معاهدات، پایبندی حقیقی وجود نداشت. معاهدات متعددی میان دو کشور امضاء شد که از آن جملهاند: پیماننامههای معروف به کردان در سال 1746م.، ارزروم اول در 28 ژوئیه 1823م.، ارزروم دوم در 31 مه 1847 و امضاء قرارداد 23 ژوئیه 1870 میان میرزا حسین خان مشیرالدوله سفیر ایران و علی پاشا نمایندة دولت عثمانی، که پس از آن دو دولت به طور موقت حفظ وضع موجود را پذیرفتند (هوشنگ مهدوی، 1390: 298 و 173).

در معاهدة دوم ارزروم، مادة 2 خطوط مرزی دو طرف را اینگونه تعیین کرده است: «... بر پایة این ماده: دولت ایران کلیة اراضی جلگهای یعنی اراضی واقع در قسمت غربی ولایت ذهاب را به دولت عثمانی واگذار میکند و دولت عثمانی متعهد میشود که قسمت شرقی ولایت مذکور یعنی تمام مناطق کوهستانی و منجمله دره کرند را به دولت ایران واگذار کند»

بر پایة همین ماده:«دولت ایران از همه ادعاهای خود در مورد شهر و ولایت سلیمانیه» چشم میپوشید و در برابر، دولت عثمانی:«رسماً متعهد میشود که شهر و بندر محمره [خرمشهر]، جزیرة خضر [آبادان]، لنگرگاه و اراضی واقع در ساحل شرقی شطالعرب [اروندرود]، یعنی ساحل چپ آن را که در تصرف عشایری است و متعلق به ایران شناخته شدهاند، تحت حاکمیت مطلق ایران باشد. به علاوه کشتیهای ایرانی حق خواهند داشت که با آزادی کامل در شطالعرب [اروندرود]، از محلی که شط به دریا میریزد تا نقطة تلاقی مرز دو کشور، عبور و مرور نمایند...» (صابر الضابط، 1966: 63-62).

با این همه، پیوسته ناآرامی و مشکلات در دو سوی مرزهای دو کشور وجود داشت.

2. برخوردها و ارتباطات عشایر مرزنشین و پیوندهای سببی و نسبی میان آنان (از سرحدات آذربایجان تا خوزستان) و حمایت شاهزادگان ایرانی از برخی رؤسای عشایر، نزاعهای مستمر و ارتباطات بین طرفین منجر به قانونگریزی وتقویت پدیدة قاچاق و احیاناً منجر به توقف تجارت در برخی از مناطق مرزی میشد. 

3. رفتارهای مرکزگریزانه و موضوع تابعیت برخی از ایلات سرحدّی و راهزنیهای مکرر در دو سوی مرز و مشکلات ناشی از کوچهای ییلاقی و قشلاقی آنان

رفتارهای غیرقابل پیشبینی سران عشایر، به ویژه در خصوص تابعیتپذیری از حکومتهای مرکزی ایران و عثمانی، یکی از عوامل ایجاد و گسترش تنش و اختلافات میان دو کشور بود. از سوی دیگر، درگیری و نزاع میان آنان بر سر چراگاه و مراتع در هنگام کوچ و راهزنیهای مکرر در دو سوی مرز، دو کشور را گرفتار اختلافهای مکرر میکرد. در معاهدة دوم ارزروم، مادة هشت آمده است: «دولتین علیتین اسلام تعهد میکنند که برای غارت و سرقت عشایر و قبائل که در سرحد میباشند تدابیر لازمه اتخاذ و اجرا کنند... دولتین علیتین تعهد میکنند که از عهده هر نوع حرکات تجاوزیه مثل غصب و غارت که در اراضی یکدیگر وقوع مییابد برمیآیند...و عشایری که تابعیت آنها معلوم است جبراً به اراضی دولت متبوعه آنها داخل شوند.» (اقبال آشتیانی، ]بیتا[ : 54).

4. حضور پناهندگان سیاسی و اجتماعی، شاهزادگان (ایرانی ـ عثمانی) و اختلافات مذهبی در دو کشور.

در همین دوره، ارتباط میان روشنفکران ایرانی و عثمانی افزایش یافت و شرایطی را فراهم آورد تا عثمانی (استانبول) پناهگاه شمار چشمگیری از ایرانیان باشد: ازتجار و کارگران، گرفته تا روشنفکران فراری و رانده شده از کشور.

از سویی فرار شاهزادگان قاجار و پناهندگی آنان به عثمانی یکی از موضوعاتی بود که همواره موجب تنش در روابط دو طرف میشد، تا آنجا که یکی از مادههای معاهدة دوم ارزروم بدان اختصاص یافت :«... ماده 5، مربوط به امور پناهندگان است. دو طرف متعهد میشوند که پناهندگان را طبق معاهدهی قبلی ارزروم به یکدیگر تحویل دهند.» در این ماده، شاهزادگان پناهنده ایرانی به عثمانی از شمول این ماده استثناء میشوند و دولت عثمانی متعهد میشود که: شاهزادگان پناهنده ایرانی را در بورسا سکونت دهد و اجازه ندهد که آن شهر را ترک کنند و یا روابط پنهانی با ایران برقرار کنند...» (اقبال آشتیانی ]بیتا[ : 53).

اختلافات مذهبی، از موضوعاتی بود که از بدو تشکیل عثمانی، موجب تنش و درگیری میان دو کشور میشد. این مسأله در دورة صفویه در ایران به اوج رسید و در دورههای پس از آن نیز ادامه یافت. پادشاهان قاجاریه خود را پیرو راه صفویه و پاسدار «مذهب حقة شیعة اثنیعشریه» میدانستند و به موضوع و بازسازی عتبات عالیات  اهتمام خاصی نشان میدادند و معمولاً میکوشیدند شرایط لازم را برای زیارت زائران فراهم کنند، اما دولت عثمانی سنّی مذهب و برخی از علمای متعصب در دربار و عراق، برای شیعیان و زائران زحمات و دشواریهای بسیاری فراهم میکردند. به نوشتة آذرمیدخت مشایخ فریدونی:رژیم عثمانی «مایل نبود افکار و عناصر تشیع در داخل کشورشان قوت گیرد»، بنابراین «از هیچ سختگیری و اهانت و محدودیت و باجگیری نسبت به ایرانیان مضایقه نمیکرد و با توجه به تبلیغات زشت و خطرناک ضد شیعه و فتاوای علمای سنی وابسته به عثمانی علیه ایشان»، « خون و ناموس و اموالشان را هدر ساخته بود» (مشایخ فریدونی، 1369: 12).

اسناد به جای مانده از این دوره در آرشیو نخستوزیری ترکیه و مرکز اسناد وزارت امور خارجه ایران، گواهی است بر حساسیتهای حکومت عثمانی در موضوع مسائل مذهبی و برخورد در این زمینه. انتقال كتابهای منتشره در ايران، حتی قرآن کریم با ترجمة فارسي، يكي از موارد چشمگیر در روابط دو كشور به ويژه در حوزة عتبات مقدسه است.

به نوشتة ابوالحسنخان فخرالملك اردلان، مأموران عثمانی «مخصوصاً در كتب دقت میکنند كه حرف مذهبي نداشته» باشد. 

فرمان بابعالی (سلطان عثمانی) در همین زمینه: «صدور فرمان باب عالی به مأموران گمرک مبنی بر ممانعت از ورود قرآنهای منتشر شده در ایران» (بایگانی نخستوزیری ترکیه، A. MKT.MMM: 50/36/1269 S2) یا بر مبنای گزارشهای کارگزاران کشورمان:

ـ ممنوعیت حمل کتاب به خاک عثمانی و عراق عرب (اسناد قاجاریه، سند 31، مورخه 25/5/1300-CDH/D-QAJAR/159)؛ صدور حکم دولت عثمانی برای ممانعت از توزیع قرآنهای چاپ ایران در عتبات عالیات (بایگانی نخستوزیری ترکیه، A.MKT. NZD:23/131/1277 R24)؛ جلوگيري از ورود قرآنهاي مترجم ايراني به عتبات عاليات از سوي دولت عثمانی (بایگانی نخستوزیری ترکیه، A.MKT.MEM:1280/60/276 Ra29).

عوامل عثمانی تنها به ممنوعیت ورود قرآنهای چاپ ایران بسنده نمیکردند: «سوزاندن قرآنهای مترجم چاپ ایران در بغداد به دست نامق پاشا والی آن شهر» (آرشیو وزارت امور خارجه، س. 251-250، ج 140، 1285 ق.).

همچنین باید به حساسیت خاص آنان در جلوگیری از اقبال به تشیع اشاره کرد: «گسترش تشیع در مناطق روستایی و عشیرهای حومه بغداد و فرمان دولت عثمانی به والی آن شهر برای اخذ تدابیر مناسب در مقابله با این وضعیت» (بایگانی نخستوزیری ترکیه، A.MKT.UM.547/100/1278 R24).

آنان نسبت به هرگونه نشانة شیعی حساسیت داشتند: «جلوگیری عثمانی از تلاوت اذان به همراه شهادتین امیرالمؤمنین علی(ع) در کاظمین» (آرشیو وزارت امور خارجه، س. 182، ج 141، 1282 ق.)

عوامل عثمانی حتی از رواج زبان فارسی در عراق جلوگیری میکردند و میکوشیدند زبان ترکی را در آن کشور رواج دهند.  با این همه، به سبب روابط مردم به ویژه در شهرهای مقدسه، علیرغم ممنوعیت و جلوگیری، زبان فارسی در آن شهرها گسترش یافت؛ چندان که تا زمان ما نیز، صدام بارها ممنوعیت سخن گفتن به فارسی را ابلاغ و پیگیری کرد. در همین زمینه، سندی در آرشیو نخستوزیری ترکیه به «رواج چشمگیر زبان فارسی در عتبات عالیات، بر اساس گزارش منابع رسمی عثمانی» اشاره کرده است (بایگانی نخستوزیری عثمانی، سالنامه 1301 ق. ش. 522).

5. رفتار خشن و توهینآمیز عثمانیها با حجاج و زوّار ایرانی عتبات عالیات

از جمله مسائلی که همواره زائران ایرانی را در اثناء ورود، جابجایی در بین شهرهای مقدسه و حتی هنگام خروج از عراق عهد عثمانی با مشکلات گوناگون رو به رو میکرد، اذیت و آزار مأموران، برخی عشایر سرکش و غارتگران مسیر بود. دولت ایران انتظار داشت تا دولت عثمانی با انجام وظایف انسانی و حاکمیتی خود، مانع از اذیت و آزار حجاج و زوّار شود، اما آنچه موجبات کدورت بین دو کشور را فراهم میکرد، بیتفاوتی عثمانی در این زمینه بود؛ بلکه مأموران عثمانی خود مرتکب برخی اعمال خلاف میشدند. در این زمینه در ماده هفتم موافقتنامة دوم ارزروم آمده است: «دولت عثمانی قول میدهد، تا امتیازات لازم را به زوّار ایرانی بدهد تا بر طبق قراردادهای قبلی، بتوانند از اماکن مقدس در قلمرو عثمانی با ایمنی کامل و بدون آنکه مورد هیچ گونه آزاری قرار گیرند، بازدید نمایند ...» (اقبال آشتیانی ]بیتا[ : 52).

همچنین دکتر مشایخ فریدونی در کتاب خود از «بد رفتاری عثمانیان با زوار و مسافران ایرانی و بالاخره اعطاء پناهندگی به شاهزادگان مورد غضب دربار ایران که اکثراً در شهرهای مجاور دولت علیه فعالیت میکردند» (مشایخ فریدونی، 1369: 33) سخن میگوید.

در بارة اذیت و آزار زائران گزارشهای متعددی در اسناد به چشم میخورد که پارهای از آنها عبارتند از:

«خیانت کاروانسراهای واقع در کاظمین و کربلا به زوار و نهب و غارت اموال زوار توسط ایشان و اجحافات و تعدیات دولت عثمانی در حق زوار و مجاوران ایرانی» (آرشیو وزارت امور خارجه، اسناد مکمل: س 137، ج 37)؛ «معاینه و بررسی اموال و محمولات زوار در چند نقطه از جمله کاظمین و دروازه بغداد و... و اخذ وجهی بابت گمرک در هر نقطه» (همان، س 139)؛«مکتوبی از ایران در باره فرمان ممنوعیت عزیمت زوار به عتبات از جانب دولت ایران به سبب تعدیات دولت عثمانی» (/sh 12/s 13/p 91/Ekhtar 26/3/1304).

6. مسائل تجاری و رقابتهای موجود، ترانزیت کالا بین ایران و عثمانی 

گذشته از رقابتهای جاری میان شرکتهای تجاری دو کشور، هیچگونه محدودیتی در زمینة روابط بازرگانی و ترانزیت کالا و فعالیت برای طرفین وضع نشده بود و در صورتی که در این زمینه مشکلی پیش میآمد، به سرعت برطرف میشد. ایرانیان بسیاری در استانبول به تجارت مشغول بودند و به نوشتة رحیم رئیسنیا: «اسماعیل امیرخیزی که کتاب خود را در 1339شمسی تألیف کرده، نوشته است که از صد سال پیش، بلکه پیشتر تجار ایرانی و مخصوصاً تجار آذربایجان که با فرنگیان دادوستد داشتند و وسایل حملونقل تا اندازهای صعوبت داشت، غالباً سرو کار ایشان با استانبول بود)» (رئیسنیا، 1374: 823) و در ادامه به نقل از همو آورده است: «...اغلب نمایندگان صاحبان کارخانههای اروپا در استانبول اقامت داشتند و تجار ایرانی هم نمایندگان خود را به استانبول فرستاده، مشغول خرید و فروش میشدند. به عبارت اخری استانبول مرکزیت داشت و واسطه تجارت مابین ایران و اروپا بود. از این روی عده زیادی از تجار ایرانی در استانبول اقامت میورزیدند. علاوه بر طبقه تجار، از سایر طبقات نیز برای کسب به استانبول میرفتند» (همان) و تجار عثمانی نیز در شهرهای تبریز و تهران به امر تجارت و بازرگانی مشغول بودند. 

در این دوره علیرغم راهاندازی مسیر کانال سوئز و رغبت بیشتر اروپاییان بدان، به سبب امنیت بیشتر و قطع وابستگی به عثمانی و ارزانی حمل کالا با کشتی برای تردد به هندوستان و ایران از طریق دریا، مقدار قابلملاحظهای از کالاهای وارداتی و صادراتی فیمابین دو کشور و با دیگر کشورها، از مسیر زمینی به بندر طرابوزان در سواحل دریای سیاه در عثمانی به اقصی نقاط اروپا منتقل میشد. به نوشتة رئیس نیا: «...نزدیک به دو قرن درنتیجه جنگهای صفویان و عثمانیان راه تجارتی ایران و اروپا از طریق عثمانی بسته مانده بود. در نتیجه شکست قطعی عثمانیان از اتریشیها و تحمیل پیمان پاساروویچ بر عثمانی در سال 1718م. عثمانی تحت فشار اتریش که از یک سو علاقهمند به تجارت با ایران بود و از دیگر سو به علت دشمنی با روسیه نمیخواست کالاهای ایران از راه بندر حاجیطرخان در بحرخزر به اروپا فرستاده شود، راه مذکور را گشود و بعد از آن غالب بازرگانان ایرانی برای وارد و صادر کردن کالا به جای راههای خلیج فارس و روسیه از راه نزدیک آسیای صغیر استفاده میکردند» (همان: 829). این اقدام یکی از موضوعات مهم در روابط دو طرف بود. به نوشتة همو: «...تجارت و فعالیت بازرگانی در صادرات و واردات کالا و ترابری آن در میان دو کشور، از دیگر مسائل مهم و تأثیرگذار بوده است» (گنجینه اسناد، 1385 سال شانزدهم: 100).

7. ابهام در وضعیت سیاسی و مسائل مربوط به کردها

مهمترین و فعالترین عشایر مرزی، کردها هستند که از دیرباز تا امروز پیوسته محرک یا بهانة اختلاف میان ایران و همسایة غربی آن بودهاند (مشایخ فریدونی، 1369: 11). طوایف کُرد، گاه سبب هرجومرج و اغتشاش در نواحی سرحدی میشدند. کردهای ایرانی با کردهای ساکن عثمانی همیشه در جنگ بودند و دولت عثمانی نیز همواره با کردهای کشور خود مشکلات اساسی داشت. در این دوره، با آغاز دورة ضعف و سستی در عثمانی، شورشهای متعدد کردها ضد دولت عثمانی رخ داد؛ از جملة مهمترین آنهاست: قیام عبدالرحمن پاشا (1890–1806 م.) قیام میرمحمود (1836- 1833م.) قیام بدیعخان (1847-1839 م.)، قیام یزدان شهر (1877–1850 م.) قیام شیخ عبدالله (1882-1877 م.) به سبب همین مشکلات، مادة 8 معاهده دوم ارزروم  به حل مسألة کردها اختصاص یافت.

عوامل داخلی غیرسیاسی اثرگذار در اقتصاد و بازرگانی

جمعیت، خشکسالی و قحطی

یکی از عوامل مؤثر و تعیینکننده در توسعة اقتصادی هر کشور عامل انسانی و جمعیت آنهاست. منظور از جمعیت، صرفاً شمار نفوس و آمار نیست، بلکه عوامل بسیار دیگری را نیز باید در نظر گرفت: هرم سنّی (نسبت پیری و جوانی)، ترکیب جنسیت، سطح دانش و مهارتهای فردی و اجتماعی، ضریب تکفل
، پراکندگی، پراکنش انسانی و اجتماعی، شمار زیستگاهها و نقاط مسکونی (ضریب ازدحام)
، نسبت جمعیت شهرنشین و مراکز روستایی، نسبت جمعیت با راههای مواصلاتی، روابط و پیوندهای فکری و فرهنگی جامعه، انسجام ملّی، قومی و تنوع دینی و زبانی و اجتماعی. هر یک از این مؤلفهها، مستقیم و غیرمستقیم در ایجاد نشاط اجتماعی، توسعه و پیشرفت، وضعیت اقتصادی ـ تجاری و تولید ناخالص ملی تعیینکنندهاند. 

جمعیت هر کشور مؤلفة اصلی قدرت ملی و عامل تولید ثروت ملی است. به عبارت دیگر، جمعیت و نیروی سالم و فعّال هر جامعه، ثروت ملی آن کشور محسوب میگردد و همواره در پیشرفت و آبادانی کشورها نقشآفرین بوده است. در بررسی قدرت ملی هر کشوری، جمعیت از مؤلفههای اصلی قدرت ملی و اقتصاد است؛ گو اینکه هیچگاه نباید مدیریت منابع انسانی را فراموش کرد.

بر این اساس، برای شناخت بهتر وضعیت اقتصادی و بازرگانی این دوره، لازم است به آمار جمعیت کشور و نیز دیگر مؤلفههای مؤثر مانند جغرافیا و عوامل طبیعی از جمله خشکسالی، قحطی و بیماریهای مسری نیز اشاره کرد. 

گرچه منابع  و مآخذ در بارة آمارجمعیت و نیروی انسانی دورة قاجاریه، چندان دقیق و قابل استناد نیستد، اما با این وجود میتوان به میزانی تقریبی دست یافت.

به نوشتة سر جان ملکم در تاریخ ایران تألیف شده در اوائل قرن نوزدهم میلادی: «جمعیت ایران و قندهار زیاده بر اهالی بلاد عثمانی در آسیا نیست. عدد مردم این دو مملکت را به ده میلیون تخمین میزند که از آن جمله میگوید: چهار میلیون را میتوان گفت جمعیت قندهار است و شش میلیون دیگر مردم ایران مغربی است.» (ملکم، 1383 : 676). و بر همین اساس گفته اند:«در اوایل قرن نوزدهم سرجان ملکم رقم تمام شدۀ جمعیت ایران را شش میلیون نفر تخمین زد. دیپلمات و شرقشناس فرانسوی پیتر امدی ژوبرت آن را بیش از شش و نیم میلیون تخمین زد. یک دیپلمات بریتانیایی در گزارش خود در سال 1869 م. جمعیت را بین چهار تا پنج میلیون نفر ذکر کرد. لرد کرزون در 1891م. به 9 میلیون و کلنل ا. ای. مدودیو در 1909م. 10میلیون تخمین زده بودند»(آوری و دیگران،1389 : 368).

بیشتر نویسندگان غربی و ازجمله جان فوران، جمعیت کشور را در این دوره بین 9 تا 10 میلیون برآورد کردهاند. به نوشتة کرزن: «رالینسن به سال 1850 جمعیت ایران را ده میلیون نوشت، اما در سال 1873م. پس از وقوع دوباره آفت طاعون و قحطی به شش میلیون رسید» (کرزن، ]بیتا[ : 587). او در جایی دیگر نظر زولوتارف روسی را آورده است: «...آقای زولوتارف اظهارنظر خیلی پایینتری  را در جلسه انجمن جغرافیایی روسیه به سال 1888م. اظهار نموده وکل جمعیت ایران را به شرح ذیل بیان کرده است (همان: 589):

		فارس

		000 000 3 نفر



		ترک و تاتار

		1000000 نفر



		لر

		780000 نفر



		کرد

		600000 نفر



		عرب

		300000 نفر



		ترکمن و جمشیدی

		320000 نفر



		جمع

		6000000 نفر





همچنین به نوشتة نوذری: «تعداد کل مراکز شهری ایران 100 مرکز است ولی چنانکه از فهرست زیر راجع به شهرهای مهم و سکنه آنها بر میآید، شهرهای وسیعی دیده نمیشده است.» (نوذری، ]بیتا[ : 385(

		نام شهر

		جمعیت

		نام شهر

		جمعیت



		تبریز

		300000 نفر

		قم

		30000 نفر



		تهران

		350000 نفر

		شیراز

		30000 نفر



		اصفهان

		80000 نفر

		رشت

		30000 نفر



		مشهد

		70000 نفر

		ارومیه

		20000 نفر



		یزد

		50000 نفر

		بوشهر

		15000 نفر



		کرمان

		50000 نفر

		نیشابور

		10000 نفر



		کرمانشاه

		50000 نفر

		شاهرود

		10000 نفر



		همدان

		50000 نفر

		محمره (خرمشهر)

		10000 نفر



		خوی

		50000 نفر

		شوشتر

		10000 نفر



		قزوین

		40000 نفر

		

		





جغرافیای طبیعی و زیستگاه انسان، شامل ناهمواریها، دشتها، سواحل، ارتفاعات، درهها، جنگلها و منابع زیرزمینی، معادن و همچنین وضعیت توپوگرافی محل زندگی و خطوط مواصلاتی، از شاخصههای مهم و مؤثر در شئون زندگی به ویژه فعالیتهای اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و بازرگانی است و از عوامل عمدة توسعه، پیشرفت و آبادانی بشر به شمار میآیند.

از شاخصهها و ویژگیهای منحصر به فرد جمعیت ایران از گذشته تاکنون، تنوع اجتماعی در قومیت، زبان، لهجه و حتی آیین بوده است. پژوهشگران این عوامل را در تنوع اجتماعی ایران برشمرده اند: واقع شدن فلات ایران در مسیر مهاجرتهای گستردة انسانی در طول ادوار گذشته، تجاوزات مکرر بیگانگان به این سرزمین، پذیرش مهاجران دیگر سرزمینها، برقراری ارتباطات با دیگر اقوام و اثرپذیری از آنان و همچنین شرایط آب و هوایی و جغرافیای طبیعی کشور، اما اکنون شرایط آب و هوایی و جغرافیای طبیعی را از مهمترین ادلة تنوع بیان میدارند. فلات ایران از نظر زمینشناسی یکی از کهنترین قسمتهای زمین محسوب میشود و به دلیل واقع شدن در میان دو صفحة متحرک درونزمینی آسیا (پلیت تکتونیک) از شمالغرب و صفحة عربستان از جنوب آن به صورت همگرا و فشارهای ممتد آن، موجب شده است تا زمین ایران یکی از سازندهای پیر و دارای گسست، گسل و ناهمواریهای بسیار باشد. به همین سبب، این فلات یکی از مناطق زلزلهخیز است و بر روی نوار زلزلة عمومی کره زمین، از جنوب شرق به سمت شمال غرب ممتد از دو قارة آسیا و اروپا قرار گرفته است.

بنابراین، شرایط طبیعی و آب وهوایی موجود در کشور اثر مستقیمی بر جمعیت، زیستگاهها، دوری و نزدیکی مجتمعهای انسانی، وضعیت اقتصادی و حتی خلقوخوی اجتماعی و شغلی داشته است. به نوشتة آبراهامیان: «... ویژگیهای طبیعی ایران، زمینه و علت این تنوع اجتماعی بود. نبود رودخانهها، دریاچههای قابل کشتیرانی، بارش بسیار اندک باران و نیز وجود صحرای پهناور مرکزی که 4 رشته کوه عظیم ـ زاگرس، البرز، مکران و ارتفاعات دیگر ـ آن را احاطه کرده است، موجب چندپارگی جمعیت در روستاهای دور افتاده، در شهرهای جدا افتاده و قبایل خانه بدوش شده بود» (آبراهامیان، 1389: 15).

پراکندگی جمعیت و نبودن خطوط مواصلاتی لازم در این دوره موجب افزایش گسست اجتماعی، کاهش همکاری اقتصادی، کاهش تولید و حرکت به سمت اقتصاد خودتأمینی و تولید معیشتی گردید. روستاییان مایحتاج خود را تولید میکردند و نیازی نمیدیدند وارد بازار رقابت و صنعت شوند: «...بیشتر این روستاها، قبایل و شهرها کاملاً جدا افتاده بودند و از نظر اقتصادی مستقل بوده و عمده صنایع دستی و کالاهای کشاورزی را خودشان تولید و مصرف میکردند...» (همان: 17).

اکثریت جمعیت کشور، روستایی یا چادرنشین بودند و آن هم پراکنده: «...چندان از حقیقت دور نیست تقریباً صد نفر به هر یک میل مربع میافتد بلی اگر چه در بعضی اطراف مملکت خیلی بیش از این تخمین جمعیت هست...» (ملکم، 1383: 676).

شمار جمعیت روستاییان و عشایر چادرنشین را در این حدود تخمین زده اند: «روستاییانی که در سال 1229ق. /1850م. بیش از 55 درصد جمعیت ده میلیونی کشور را تشکیل میداد ... جمعیت شهری که کمتر از 20 درصد ...و قبایل چادر نشین 25 درصد جمعیت را تشکیل میدادند» (آبراهامیان، 1389:17 و 15).

یعنی 80 درصد جمعیت کشور روستانشین و عشایر کوچنده بودهاند؛ آن هم در 10000 منطقه، که از نظر رفتارشناسی و روانشناسی اجتماعی و سیاسی شگفت انگیز  و قابل بحث است. پراکندگی جمعیت را میتوان معلول ساختارهای عشیرهای، سیاسی، دوری از مراکز قدرت، تأمین امنیت بیشتر و درگیریهای قومی و قبیلهای دانست. در هر صورت، این اندازه پراکندگی، بازدارندة توسعه اقتصادی، نشاط اجتماعی در سطح ملی و حاکی از نوعی عزلت و گوشه نشینی جمعی است: «...روستاییانی که در سال 1850 م.  بیش از 55 درصد جمعیت 10 میلیونی کشور را تشکیل میدادند، تقریباً در 10000 منطقه مسکونی زندگی میکردند...» (همان: 15). همچنین: «...طبقه کشاورز، اعم از دهنشینان و چادرنشینان، در حدود هفتاد درصد جمعیت ایران را تشکیل میدادند و مهمترین و مشخصترین طبقه مولد ثروت کشور بودند» (شمیم، 1383: 387).

قحطی و بیماریهای کشنده مسری

خشکسالیهای مکرر و قحطیهای پی در پی و به دنبال آن، بیماریهای مسری همچون وبا، طاعون و حصبه، افزون بر نابودی یا کاهش جمعیت شهری و روستایی، هرم جمعیتی کشور را سخت تحت تأثیر قرار میداد، نیروی تولید و اقتصاد را تخریب میکرد و منجر به فقر و کاهش تولید ناخالص ملی میگردید. در دوران قاجاریه به ویژه دوره ناصری، خشکسالی و قحطی شکل ادواری داشت و هر از گاهی رخ مینمود؛ چندان که آمار تلفات گاه تا یک سوم و حتی تا نیمی از جمعیت کشور میرسید. در میان این قحطیها، قحطی عمومی سال 1872-1869 م. یکی از فاجعهآمیزترینها بود:«این قحطی کار مردم را به خوردن برگ درختان، قاطر و نظایر آن رساند و بسیاری از افراد را از بین برد. سال 1278 ق. سالی است که طی آن در بخش وسیعی از ایران خشکسالی بود و نقاطی از کشور حتی قطرهای باران هم به خود ندید و بسیاری از رودها، چشمهسارها و قنوات به کلی خشک شدند و محصولات کشاورزی نابود گشت. اما این خشکسالی منحصر به این سال نبود، از چند سال قبل باران به قدر کافی نباریده بود. در این میان شهرهایی مانند یزد، کرمان، کاشان، اصفهان و خراسان وضعیت بدی داشتند. در مشهد از هر صد خانوار هشتاد خانوار آن مرحوم، متفرق و یا مجبور به کوچ اجباری شدند. در یزد بیست هزار نفر از بین رفتند. در اصفهان روزی ده بیست نفر در معابر و بازار میمردند. در تهران نیز وضع به همین منوال بود. اجساد در گوشه و کنار، کثرت مردگان و انباشته شدن آنها در گذرگاهها، عدم امکان دفن و نبودن بهداشت، شیوع  وبا را سبب شد.» (نوذری، 1380)

و به نوشتة جان فوران «... قحطیها به صورت ادواری تکرار شدهاند و ایران در سالهای 1861-1860 م. و 1872-1869 م. و 1880 و نیز در دهه 1890 م. و اوایل 1900 م. با قحطی روبرو بوده است. «قحطی بزرگ» و فاجعهآمیز سالهای 1872-1869م. مرگ نیم تا 5/1 میلیون از جمعیت 9 تا 10 میلیونی ایران را به همراه داشت.» (فوران، 1377)

عوامل خارجی و رقابتهای موجود سیاسی میان بازیگران منطقهای و جهانی

حضور و سیطرة انگلیس بر شبه قارة هند و استقرار عوامل آن کشور در مرزهای جنوبی ایران، مداخلات مستمر در امور داخلی، ورود در معادلات سیاسی ـ اجتماعی کشورمان از اواخر قرن هیجدهم و اوائل قرن نوزدهم، جداسازی افغانستان و هرات از ایران و تهدید مستقیم مرزهای جنوبی و همچنین تهاجمات روسیه تزاری و تحمیل عهدنامههای ترکمانچای و گلستان در مرزهای شمالی، عملاً استقلال کشور را پایمال کرد. در این دوره، عوامل خارجی تأثیر سوئی بر اقتصاد و سیاست ایران نهاد و به وابستگی کامل سوق داد. انعقاد معاهدات یکطرفه امکان رقابت و عرض اندام بخش اقتصادی کشور، اعم از صنعتی، بازرگانی و کشاورزی را گرفته بود. به عنوان مثال، میتوان معاهدة ترکمانچای را در نظر گرفت: «هدف اصلی عهدنامه تجاری ترکمنچای (یک عهدنامه سیاسی هم همزمان امضاء شد) بازکردن بازارهای ایران به روی کالاهای روسی بود. طولی نکشید که در پی عهدنامه ایران و انگلیس در 1841م. امتیازات اعطائی به روسها چوب حراج خورد و شامل انگلیسیها هم شد. وجه جالب این عهدنامه و به طور کلی سیاست بازرگانی ایران در طول قرن این بود که کاملاً و تماماً به ضرر اقتصاد ایران و تجار و صنعتگران ایران بود» و «برای مثال، ماده اول عهدنامه ترکمنچای حق ترانزیت آزاد را برای تجار روسی و کمی بعد انگلیسی به رسمیت شناخت، ولی تجار ایرانی حقوق مشابهی در روسیه نداشتند» (سیف، 1373: 321 – 320).

اساساً بیشتر شرکتها و کمپانیهای شاغل در ایران خارجی بودند: «چنانچه در نیمه قرن نوزدهم، تجارت تبریز در دست پنج تجارتخانه بود که اغلب گردانندگان آنها یونانیانی بودند که تحتالحمایه روس و یا تحتالحمایه عثمانی بودند» (اشرف، 1359: 50).

از دیگر آثار زیانبار معاهدات تحمیلی بر اقتصاد کشور، وضع دریافت و پرداخت، عوارض و مالیات بر ورود وخروج کالا بود: «کنسول بریتانیا در تبریز گزارش نموده است که عوارض گمرکی که تجار اروپایی میپردازند، «اگرچه رسماً 5 درصد ارزش کالا است، ولی عملاً و ندرتاً از 3 درصد ارزش تجاوز میکند»؛ درحالی که بنا بر گزارش ابوت، دولت انگلیسی هندوستان «از تنباکوی ایران 200 درصد، از تریاک ایران 100 درصد» عوارض گمرکی میگیرد و عوارض اخذ شده از پشم صادراتی ایران هم بسیار بالاست» (سیف، 1373: 321). به نوشتة فریدون آدمیت: «در باره تجارت داخلی دو نوع عوارض به عنوان راهدار و دروازهبانی وجود داشت» (آدمیت، 1361: 415)، اما پس از امضای عهدنامة ترکمانچای، تجار روس از مزایای ویژهای در ایران برخوردار شدند و از پرداخت عوارض شهری و راهداری در ایران معاف گردیدند. بهتدریج این امتیاز به تجار انگلیسی نیز تعلق گرفت: بازرگانان خارجی نیز از آن پس بر کالاهای خود فقط 5 درصد حق گمرکی میدادند. البته کشورهای دیگر، مانند فرانسه و آمریکا نیز در سال ۱۲۶۸ق./ ۱۸۵۲ در قراردادی بازرگانی، از این مزایا بهرهمند شدند. حاصل آنکه، سهم بیشتری از تجارت خارجی ایران به دست تجار بیگانه افتاد و بازرگانان ایرانی ناچار بودند در داخل کشور همه گونه هزینه پرداخت کنند و نمیتوانستند با تجار خارجی، به ویژه در زمینة محصولات صنعتی با کیفیت و بهرهمند از ماشینآلات صنعتی وارد رقابت شوند. از سوی دیگر، حمایت سیاسی و حقوقی بازرگانان خارجی و دریافت جایزه صادراتی از طریق کشورهای خود، موجب میشد تا کالاهای آنها با کیفیت برتر و قیمت حداقل ۱۰ درصد ارزانتر از کالا و اجناس تولید داخلی به فروش برسد و در ضمن، آنان از عوارض و هزینههای دیگر نیز معاف بودند.

به نوشتة دکتر احمد سیف در کتاب تاریخ اقتصاد ایران در قرن نوزدهم، به نقل از برخی گزارشها: «...از سالهای 1870م. به بعد، روسیه جایزة صادراتی پارچههای پنبهای به ایران را از 5/7–5/1 روبل برای هر پود در سالهای 1890م. به 75/5 روبل در 1906م. افزایش داد» (سیف، 1373: 314)، و «همچنین گزارش شده است که در آن سالها، پارچههای پنبهای روسی در ایالات مرکزی ایران 25 درصد کمتر از قیمت بازار فروخته میشد» (همان).

سرانجام، این عوامل و تحمیل معاهدات سیاسی، بخشهای مهم و اساسی بازرگانی و صنعت ایران را به ورطة نابودی افکند.

انقلاب صنعتی و تأثیر بر اقتصاد ملی کشور 

برآمدن قاجاریه در ایران با انقلاب صنعتی در غرب مصادف بود و اوج آن، با سلطنت 50 سالة ناصرالدین شاه همزمان شد؛ پدیدة نوظهوری که با استفاده از قدرت اندیشة بشری، تکنولوژی و ماشین توانست همة بنیانهای صنعتی و اقتصادی دستی و سنتی موجود را تحتتأثیر قرار دهد و تحول شگرفی در روابط سنتی موجود در اقتصاد، سیاست، بازار، اجتماع و حتی خانواده به وجود آورد. در ظرف کمترین زمان ممکن، روشها، ابزارها، حجمها و قیمت تمام شدة کالاها تغییر یافت. با نیروی بخار، کالاهای مرغوبتر، ارزانتر و در حجم وسیعتر تولید شد. در سایة همین تحول، برقراری خطوط راهآهن در بیشتر کشورهای اروپایی و برخی از کشورهای آسیایی، هزینههای نقل و انتقال و زمان انتقال کالا را سخت کاهش داد.

این تحول و انقلاب صنعتی میتوانست مشکلات کشور ما را برطرف کند، اما چنین نشد و بلکه برعکس: «...بررسی محققان گوناگون خارجی در دهه 1840 و 1850 م. از زوال صنایع دستی سنتی و زینتی در مراکزی چون کاشان، اصفهان، شیراز، کرمان، و یزد میگوید به سبب این عوامل نقل و انتقال پایتخت و دربار به تهران صورت گرفت. کاهش تولید صنایع دستی به اضافه رشد دولت مرکزی و دیوانسالاری نیز به تضعیف اصناف انجامید که قبلاً در شهرهای ایران جایگاه مهمی را از آن خود داشتند» (آوری، 1389: 453) و به نوشتة علیاصغر شمیم: «... صنایع ایران عموماً دستی بود و ابزار و آلات ساده و مختصر در صنعت به کار میرفت و نیروی اساسی مولد عبارت بود از نیروی فکری و قوه محرک عبارت بود از نیروی جسمی کارگران کارگاه» (شمیم، 1383: 389).

با بررسی نوع صادرات، اعم از خشکبار، کتیرا، گندم، جو، تریاک، پوست و فرش و نیز واردات (انواع پارچه، آهنآلات، وسایل صنعتی و ماشینآلات) میتوان به دو نکتة مهم دست یافت. یکی اینکه در این دوره، اقتصاد کشور به سمت اقتصاد کشاورزی سوق داده شد و میزان تولیدات صنعتی بومی کاهش یافت و به سمت وابستگی میرفت. نکتة مهم دیگر اینکه، مواد صادراتی بیشتر به شکل خام و غیرفرآوری با قیمتهای نازل و ارزش افزودة ناچیز صادر گردید. واردات کالاهای صنعتی با ماشینآلات جدید و موافقتنامههای تحمیلی خارجی به کشور، بازار صنعتگر و تاجر داخلی را به تدریج از بازار حذف کرد یا به جامة نمایندگی و کارگزاری کمپانیهای خارجی در آورد.

بنابر گزارش خودزکو، کنسول روسیة تزاری در گیلان: «... در سالهای 1840م. قبل از ورود کالاهای خارجی مردم آن سامان از پوشاکی استفاده میکردند که در کارگاههای محلیشان تولید میشد، ولی این تولیدات بومی قادر به رقابت با فرآوردههای ارزان قیمت کارخانههای اروپایی نبود و به این دلیل تولید صنایع محلی به نحو روزافزونی رو به کاهش و انحطاط نهاده است» (خودزکو، ]بیتا[ : 91).

همچنین جان فوران با گردآوری شماری از گزارشهای نمایندگیهای سیاسی کشورهای روسیه و انگلیس در ایران و برخی از محققان، اطلاعات مفید و قابل تأملی به دست میدهد: «... اغلب دستاندرکاران بخش بافندگی دستی شاهد انحطاط تدریجی و زوال نهایی این صنعت بودند. وقتی در حوالی سالهای 1870-1860م. پارچههای کارخانهای انگلیسی به بازارهای جنوب رسید تعداد دستگاههای بافندگی دستی شیراز از 500 واحد در 1179ش. / 1800م. به 10 واحد در 1236ش./ 1857م. تنزل کرد. که آنها هم پارچه زبر و خشن میبافتند» (فوران، 1377 : 198) و باز به نوشتة همو: «... شهرهایی مثل کاشان که طی نسلهای متوالی عمدتاً به بافندگی پارچههای ابریشمی و نخی متکی بودند عمیقاً از این روند دچار آسیب شدند. فلاندن که در سال 1219ش. / 1840م. از کاشان دیدار کرده است، مینویسد: واردات مصنوعات انگلیسی، کارخانههای ]کارگاههای[ بزرگ کاشان را نابود کرده است» (همان: 198) و در بخشی دیگر، آمار و ارقام شگفتانگیزی از انحطاط ناگهانی صنعت آباء و اجدادی ایران چنین بیان شده است: «...در گزارشی که در 1850 نوشته شد، آمده است که کاشان در گذشته 8000 دستگاه برای بافتن پارچههای ابریشمی داشته در حالی که در حال حاضر به نظر میرسد که فقط یکدهم آن باقی ماندهاند» (سیف، 1373: 313).

به گزارش فوران: «... در اصفهان نیز کاهش تا حد شتابزدهای در تولید صنایع دستی پدید آمد. در صنف حریربافان تعداد کارگاهها از 1250 واحد در دهه 1200ش. / 1820م. به 486 واحد در دهه 1220ش. / 1840م. و همچنین 240 واحد در اوایل دهه 1230ش. / 1850 م. و 12 واحد در اواخر دهه 1250 ش. / 1870م. رسید» (فوران، 1377: 198)، و به گواهی کرزن: «اصفهان مصرف کنندة پارچههای نخی کارخانهای که تقریباً همه آنها از منچستر گلاسکو میآید، شده بود» (همان: 189). 

حاصل آنکه به نوشتة فوران: «...سقوط صنعت بافندگی دستی به نوبه خود بر سایر اصناف وابسته نظیر رنگرزان، حلاجان و کارگران بخش تمیز کردن پارچهها تأثیر گذاشت و میتوان گفت این مشاغل عمدتاً از میان رفتند» (همان: 198). همو در ادامه میافزاید: «کنسول آقانور از اصفهان گزارش کرد که ...بیشتر صنایع محلی تدریجاً در حال از بین رفتن هستند، چون اقلام وارداتی بسیار ارزانتر از تولیدات محلی است...» (آقانور، 1907).

به گواهی ابراهیم تیموری: «کمتر موردی است که امتیازی اعطاء نشده باشد یا این که مذاکراتی برای دادن امتیاز صورت نگرفته باشد. به طور کلی، گزارش شده است که در طول سلطنت ناصرالدین شاه (1896-1848م.) مجموعاً 83 فقره امتیاز و عهدنامه امضاء شده است و میدانیم حداقل 35 مورد امتیاز پس از دریافت رشوههای کلان اعطاء شده است» (تیموری، 1332: 12).

مسافرت ناصرالدین شاه به عتبات 

قاجاریه که خود را جانشینان صفویه و پاسداران حرم و حریم عتبات عالیات میدانستند، در حفاظت، تعمیر و صیانت و تسهیل رفت و آمد زائران، کوشش بسیار نشان میدادند. ناصرالدین شاه به فرهاد میرزا، عموی خود در این زمینه مأموریت داده و مبالغی هم برای تعمیرات در عتبات به ویژه عتبة کاظمین اختصاص داده بود.

پس از بهبودی نسبی روابط ایران و عثمانی در این دوره، گرفتاریهای بیشمار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عثمانی در دیگر مناطق، انتصاب مدحت پاشا به عنوان حاکم بغداد و   تفویض اختیارات قابل توجه به او پس از صدور فرمان تنظیمات از سوی بابعالی و همچنین رفع پاره ای مشکلات در امر زیارت عتبات عالیات و عبور و مرور حجاج بیتاللهالحرام از طریق خاک عثمانی به مکه مکرمه، ناصرالدین شاه تصمیم گرفت به زیارت عتبات عالیات در عراق برود: «...این ایام ناصرالدین شاه به خیال زیارت عتبات عالیات افتاد، ولی راضی کردن دولت عثمانی به این مسافرت با آن همه سابقه خصومت کار آسانی نبود... ناصرالدین شاه در سپتامبر 1870 به مسافرت عتبات رفت و در اثر مساعی مشیرالدوله، دولت عثمانی تجلیل و پذیرائی شایانی از وی نمود» (هوشنگ مهدوی، 1390: 288).

ناصرالدین شاه پس از گذشت 22 سال زمامداری و در اولین سفر خارجی به فکر زیارت مشاهد متبرکه افتاد و پس از هماهنگیهای سیاسی به عمل آمده و با حضور مدحت پاشای بکتاشی
 حاکم عراق و نمایندة سلطان عثمانی، این سفر در اوایل پاییز سال 1870م. آغاز شد: او از راه ساوه، همدان، کرمانشاه و خانقین به عراق آمد و شهرهای کاظمین، سامرا، کربلا، نجف اشرف و مدائن را زیارت کرد: «... تسهیلات لازم برای زیارت ناصرالدین شاه به عتبات مقدسه در عراق در زمستان 1870 تا 1871 میلادی و همچنین ادای زیارت عتبات را در سال 1870 م. فراهم نمود و این سفرها، همزمان با شروع دوران جدیدی از نزدیکی روابط میان ایران و ترکیه بود و مهمترین واقعه در روابط دو کشور را از سال 1860 میلادی تا 1872 م. میتوان سفر ناصرالدین شاه به عراق تحت حاکمیت ترکها دانست که جهت زیارت عتبات عالیات در کاظمین، سامراء کربلا و نجف بود. در این دوران علیرغم تلاشها و میانجیگریهای سایر کشورها در سال 1869 میلادی هیچ پیشرفتی در تعیین مرزهای ایران و ترکیه و حل این مشکل حاصل نشد و حتی درگیری مرزی در این زمان تشدید گردید و به سمت جنوب کشانده شد. از 1872 تا 1874 میلادی را میتوان دوران شروع نزدیکی میان ایران و ترکیه نامید. "ناصرالدین شاه زیارت عتبات را در سال 1870 میلادی انجام داد و به کشور بازگشت. در همین راستا میتوان به سفرهای شخصی سلطان در استانبول در سالهای 1883 و 1875 میلادی اشاره کرد که منجر به امضای معاهدهای میان دو کشور برای حل وفصل مشکلاتی شد که به مدت طولانی در خصوص اختیارات و مصونیتهای کنسولهای طرفین در کشور مقابل و همچنین بدرفتاری با اتباع ایرانی در ترکیه وجود داشت" (شمیم، به نقل از العلاقات الایرانیه العراقیه خلال خمسه قرون).

پس از قرنها، یک پادشاه ایرانی بدون جنگ و درگیری وارد عراق میشد. در این سفر مدحت پاشا تا مرز خانقین به استقبال شاه رفت. با آذین بندی ورودی شهر و گروههای موسیقی به استقبال شتافت و در بغداد نمایندگان کلیة مذاهب و ادیان از پادشاه ایران استقبال کردند.

گزارش دیگری سفر شاه را چنین شرح داده است: «... ناصرالدین شاه در سال 1870 میلادی برای  زیارت عتبات عالیات به عراق رفت و این برای اولین بار بود که شاه به صورت دوستانه و در حالت صلح به عراق میرفت. ناصرالدین شاه در 23 تشرین الثانی (نوامبر) سال 1870 میلادی وارد بغداد شد و مدحت پاشا برای استقبال شاه به خانقین رفت و مفتی بغداد نیز برای خوشامدگویی به شاه، شعری به زبان فارسی در مدح وی سرود که ابتدای آن قصیده به شرح ذیل بود.

هزاران شکر کز فضل و عطای ایزد منّان         شد از تشریف شه بغداد رشک جمله بلدان...»

(]بینا[، 1971: 257)

این سفر بسیاری از مشکلات در روابط دو کشور، به ویژه عبور و مرور زائران را دست کم  تا زمانی که مدحت پاشا حاکم بغداد بود، از پیش پا برداشت یا کاهش داد.

نتیجه

· در این دوره، هر دو کشور کوشیدند با احتیاط و دوری از رفتارهای شتاب زده و احساسی، برای رفع مشکلات سیاسی و فرهنگی فیمابین اقدام کنند. 

· در این دوره حجم روابط بازرگانی و اقتصادی با عثمانی روند صعودی داشت و عراق و استانبول دو ایستگاه بزرگ بازرگانی، اقتصادی و همچنین فرهنگی بود.

· حرکت شتابان انقلاب صنعتی غرب چرخههای کهنه و کند تولید داخلی را ویران کرد و صادرات کالا کم کم جای خود را به صادرات مواد خام داد و حاکمان هر دو کشور از این روند و فرآیند غافل بودند.

· هر دو کشور در این دوره در آستانه تحولات فکری و فرهنگی غربی و اسلامی قرار داشتند: نوای منورالفکران تحت تأثیر غرب از استانبول به صورت نوشتاری و ندای اسلامی به صورت فتاوای علماء از نجف اشرف به ایران میرسید. جنب و جوشهای فرقهای، رهبران و حاکمان دو کشور را سخت به خود مشغول کرده بود.

· خشکسالیهای متناوب و متعاقب آن امراض واگیردار تاب و توان اجتماعی و انسانی را میکاست.

· چشمداشت بسیاری از کشورهای اروپایی و روسیه به سرزمینهای دو کشور، اقتصاد ملی و انضباط اجتماعی را هدف قرار داده بود.

· به رغم همه مسائل و مشکلات، روند اقتصاد و بازرگانی بین دو کشور توانست به حیات خود ادامه دهد و طبق آمارهای موجود افزایش یابد.

· رفت و آمدهای زائرین عتبات عالیات با وجود همه ناملایمات و اختلافات، مستمر بود و نجف اشرف در فرآیند فرهنگی و اقتصادی ایران نقش داشت.

 به رغم همه گسستهای فکری و فرهنگی فیمابین عثمانی و ایرانی، میراث فکری وارده از غرب، از استانبول و از آنجا به ایران رسید و در بخش قابل توجهی از جامعه ما تأثیر داشت.
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�. این حالت به سه دلیل عمده در روابط طرفین برقرار شد: اول اینکه، هر دو کشور با تهدید و تجاوزات خارجی (اروپایی و روسیه) در اطراف مرزهای خود روبه رو بودند و دوم، امپراتوری عثمانی با مشکلات و قیامهای مناطق مختلف تحت اختیار خود در لبنان، مصر، حجاز و بخشهای اروپایی عثمانی و نیز همسایة غربی خود یونان، دست و پنجه نرم میکرد. ایران نیز با شورشهای داخلی ازجمله بابیها و مسائل هرات سرگرم بود. سوم، هر دو کشور درگیر جریانهای نواندیش بودند و میباید دست به اصلاحات درونی میزدند. از جمله در عثمانی، با صدور فرمان تنظیمات در سوم نوامبر 1839م. ولایتهای تحت سیطرة عثمانی اختیارات بیشتری یافتند و حکومت مرکزی مجبور شد بخشهای قابل ملاحظهای از اختیارات و وظایف خود را به ایالتهای تابعه واگذار کند. عراق در همسایگی ایران، استقلال بیشتری یافت و همین موضوع نیز در روابط دو کشور ایران و ولایت عراق (تابع عثمانی) بهبودی قابل ملاحظهای برقرار کرد و به ویژه در رفت و آمد زائران عتبات گشایشی صورت گرفت و زمینة مسافرت ناصرالدین به عراق فراهم آمد.


�. علیرغم گشایش کانال سوئز در این دوره و کاهش اهمیت مسیر عثمانی به اروپا و دسترسی آسان کشتیها به بنادر ایران، باز هم حجم قابل ملاحظهای از  کالاهای صادراتی و وارداتی از این طریق حمل میشد.


�. علاوه بر زائران، سالیانه جنازههای بسیاری برای دفن در عتبات، به ویژه نجف، از ایران به عراق تابعة عثمانی حمل میشد، که خود یکی از منابع درآمد دولت عثمانی به شمار میرفت.


�. اصل نامه در مالکیت آقای محمود فرهاد معتمد است و ایشان لطف کرده و آن را برای انتشار در اختیار ادارة نشریه وزارت امور خارجه گذاشتهاند و به علل فنی نشر عین صورت آن ممکن نشد.


�. شمار افراد تحت تکفل یک نفر سرپرست خانوار.


�. نسبت شمار افراد ساکن در هر هکتار، یا نسبت حضور افراد به مساحت.


�بکتاشیه از فرقههای صوفی رایج در قرن نهم قمری که در عثمانی، به ویژه بین نیروهای ینیچری رواج خاصی داشت. برای آگاهیهای بیشتر، رجوع کنید به: همبستگی میان تصوف و تشیع، کامل مصطفی شیبی، ترجمه و تلخیص و نگارش علی اکبر شهابی، تهران: دانشگاه تهران، 1353. 





