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  چکیده

ـ     سـنّ  ی چالـش  ود گرفتـار  ایران در مرزهای غربی خ     وری تی بـا امپرات
 صفویه آغـاز و  های این رویارویی از اوایل دورۀ زمینه. وده است عثمانی ب 

ر العمل ایران به تهاجمات مکرّ     عکس. ر امتداد یافت  خّام متأ به تناوب تا ایّ   
در .  دارای فـراز و فـرود بـود        ،ها، مبتنی بر شرایط داخلی کشور      عثمانی

ت درونـی خـود و یـا میـزان           نیز براسـاس وضـعیّ     ها  عثمانی ،عین حال 
در . کردنـد  ت می الیّهای اروپایی، در مرزهای ایران فعّ      اری در جنگ  گرفت
 چندان تمـایلی    ،ثیر عوامل خاص   تحت تأ  ها  عثمانی ،خان زند   کریم دورۀ

خـان بـا آگـاهی از        ک در مرزهای ایران نداشتند، اما کریم      به ایجاد تحرّ  
 مرزهـای   ای را در   االنـه المللی عثمانی، سیاسـت فعّ     شرایط داخلی و بین   

 بـصره در    عملکرد او در منطقۀ کردستان و محـدودۀ       . بی دنبال نمود  غر
  ایران ۀط چند سال  تسلّ. ی او در خلیج فارس بود     های کلّ  پیوند با سیاست  

 سیاسـت و    ،در ایـن نوشـتار    . ر از همین سیاسـت بـود      ثّبر بصره نیز متأ   
خان در مرزهای غربی و نگرش او در خلیج فـارس مـورد              عملکرد کریم 

مـورد تحلیـل   مسئله نیـز   این   ،در عین حال  . خواهد گرفت بررسی قرار   
آگاهانه بـود؟ و    ای   گیرد که آیا عملکرد خان زند مبتنی بر شیوه         قرار می 

  پی داشت؟ر که اقدامات او چه نتایج و پیامدهایی را دنای
  .خان زند، عثمانی، خلیج فارس، بصره، کردستان کریم: ها کلیدواژه
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  مهمقدّ
، امـا    تاریخ ایران طوالنی نیست     گرچه از لحاظ زمانی در گسترۀ      ،ندیه حکومت ز  دورۀ

هماننـد سـایر    .  خود را دارد    جایگاه خاصّ  ، اتصال در تسلسل تاریخی    به عنوان یک حلقۀ   
ای و در جدالی مستقیم با سایر قبایل و  کات قبیله تحرّباهای حکومتی پیشین که  سلسله
کا  نیز با اتّ    زند خان  کریمرت هموار کردند،     قد ، راه خود را به عرصۀ     طلب  قدرت های  کانون

 سیاسی و رصۀ توانست سایر رقبا را که در ع  ،ای  قبیله شخصی و حمایت     های  بر توانمندی 
 ، پراضـطراب و آشـوب     از پـیش رو بـردارد و از دل یـک دورۀ            ،عرض او بودند   هم  ،مینظا

حکومت خـان   . درضه نمای ای از آرامش را با تشکیل یک حکومت مرکزی به مردم ع            جلوه
 هـای   دار برخی بحـران     میراث ، پیشین های   داخلی و خارجی همانند سلسله     زند در عرصۀ  

 سیاسی و یا    های   داخلی که ناشی از خودخواهی     های  نافرمانی. ت بود مدّ ت و بلند  مدّ کوتاه
 خـان   کریم های  مشغولی  فردی و گروهی بخشی از دل      های   در شکل طغیان   ،اقتصادی بود 
مـرزی کاسـته     از حجم تهاجمات فراگیـر      برون مرزی هر چند    در عرصۀ . ددا را شکل می  

 در مقایـسه بـا دورۀ     .  مرزی نبودند  های   زندیان فارغ از نگرانی    ، اما به طور کامل    ،شده بود 
 اما در مرزهای شـمال      ،ی نداشت  گرفتاری خاصّ  خان  کریم ،قبل، در مرزهای شمال شرق    

 هـای  البته بیشترین گرفتـاری .  دوام داشت حضور و نفوذ بیگانگان همچنان     ،غرب غرب و 
که برخی قبایل و همچنین تعدادی از       ، به لحاظ این    خلیج فارس بود   خان زند در محدودۀ   

رسـد تمرکـز اصـلی       مـی بـه نظـر     . کردنـد  میت  الیّ اروپایی در این منطقه فعّ     های  شرکت
یران بر  ط ا لّت و تس   این محدوده و به نوعی حفظ حاکمیّ       های   بحران  نیز بر حلّ   خان  کریم

ها در   الت این منطقه به عملکرد عثمانی     از تحوّ   می بخش مه  قطعاً. این قسمت بوده است   
، بیـشتر    تماس و برخـورد ایـران و عثمـانی در ایـن دوره             نقطۀ. گشت میهرین باز   النّ بین

اکم بصره در تقابل با خان زند  و حپاشای بغدادآفرینی   بصره و به نقش معطوف به منطقۀ  
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د، دریافت ایـن    گیر  میآنچه در این پژوهش نیز مورد جستجو و پرسش قرار           . شتگ میبر
ه  زندیه بر چه رویکردهایی مبتنی بود      ۀنکته است که برخوردهای ایران و عثمانی در دور        

 ،پذیری دو قـدرت   شود که خطر   میاالت فرعی دیگری نیز مطرح      ، سؤ ؟ عالوه بر این   است
ه است؟ ها چگونه بود  شرایط داخلی عثمانی،حالرفت؟ در عین  میای پیش  تا چه مرحله

 یا مبتنـی بـر هوشـیاری و          مبتنی بر یک سیاست انفعالی بود،      خان  کریمکه عملکرد   و این 
گیری  که مرکز ثقل تصمیمکرد؟ و در نهایت این میمطابق با شرایط، اهداف خود را دنبال      

   یا بغداد قرار داشت؟ها در استانبول، عثمانی
  
  الت داخلی ایرانز تحوّاندازی ا چشم

ق تـا برآمـدن و اسـتقرار قاجاریـه در           1135با سقوط دولت دیرپای صفویه در سـال         
  این دورۀ نسبتاً   های  ویژگی.  گذار تاریخی را پشت سر گذاشت      ، ایران یک مرحلۀ   ق1210
  می اسا ، گرچه در ظاهر امر    گیری یک سلسلۀ پایدار حکومتی بود؛       فقدان شکل  ،تبلندمدّ

ـ       زندیه چشم  افشاریه و  ت دو سلـسله را در طـول ایـن دوران نـشان             انـداز اعمـال حاکمیّ
له این است که حیات سیاسی مبتنی بـر آرامـش و یکپـارچگی              ت مسئ  اما واقعیّ  ،دهد می

شـد و زمـان    مـی  کوتاهی را شامل  نسبتاًهای   فقط بخش  ،مملکتی در تحت هر دو عنوان     
 ناپذیر دانـست    پایان های  ها و جدال   ران بح از محدودۀ ذکر شده را بایستی عرصۀ      ای   عمده

منازعات فراگیـر   .  داشت به همراه که فضای متزلزل، پریشان و نامطمئنی را برای جامعه          
الت این دوره را    ت تحوّ از ماهیّ   یمّ بخش مه  ،مرزی ر برون  مکرّ های  قدرت در کنار دخالت   

هـا در    افغـان : از عبـارت بودنـد      ،طلب پس از سقوط صـفویه       قدرت های  کانون. زد میرقم  
مرعـشی،  ( ی نظیر کرمان و فارس    های   در بخش  د احمدخان سیّ مرکزی و جنوبی،     های  بخش

 در  خـان قاجـار    فتحعلـی  در مناطق شمال غـرب و شـمال،          شاه تهماسب دوم  ،  )69: 1362
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 ی از هـای    در بخـش   ملـک محمـود سیـستانی      در مرزهای شمالی خراسـان و        نادرشمال،  
نازعــه و جــدال بــین ایــن مراکــز  پــس از چنــدین ســال م)3 :1377 اســترآبادی،( .خراســان

 کوتاهی از تمرکـز قـدرت را پدیـد آورد کـه              توانست دورۀ  نادرشاه در نهایت    ،طلب قدرت
ت  مـدیریّ  ن و شـوکتی کـه در عرصـۀ        می شـأ  نادر با تمـا   . اندکی بیش از یک دهه نپایید     

 کامیـاب   ،انی مستحکم  کشورداری و ایجاد مب    نتوانست در عرصۀ  از خود بروز داد،       مینظا
 سیاسی و اداری پایدار و ارزشمندی برای تداوم قـدرت           های  به بیان دیگر او شالوده    . شود

ق پس از کشته شـدن      1160این در سال     بنابر. ریزی نکرد  سیاسی یکپارچه در کشور پایه    
بازمانـدگان  .  سـر بـرآورد    ،وی  می اقتـدار نظـا     فرو خفته در زیر سایۀ     های   تمام بحران  ،او
بـار در     خشونت ی عملکرد  ارائۀ ،تی و از طرف دیگر    امطمئن و ناتوان، سپاهیان چند قومیّ     ن

 ، مختلـف  های   پایانی حکومت، تنها میراث مهم نادری بود که بالفاصله در شکل           های  سال
 بـه   ،قتل و خونریزی و انتقامجویی در میان بازمانـدگان وی         . جای گذاشت  آثار خود را بر   

 کشتار بیشتر خانـدان نـادر بـه         )96: 1362مرعشی،  ( .ل شد ی مبدّ ترین موضوع حکومت   اصلی
: 1377اسـترآبادی،   ( .جـویی درون خانـدانی داشـت        حاکی از عمق کینه    ،علیقلی میرزا دست  

 زود هنگـام هـر دو        بـه مـرگ    ، که در نهایت   ابراهیم میرزا  و برادرش    عادلشاه جدال   )427
  نابینـا نیـز در سـایۀ   شاهرخم حکومت  وتدا.  فقدان اعتماد خویشاوندی بود    انجامید، ثمرۀ 

  . امکان دوام و بقا یافتخان کریممدارای 
عی اصــلی حکومــت  خویــشاوندان افــشاری کــه خــود را مــدّهــای کنــار چــالش در

.  افـشاریه ادامـه داشـت      ای دیگـر، و بیـرون از حلقـۀ          دانستند، جدال و نزاع در عرصه      می
طلـب از    ین مرحله نیز مراکز قـدرت     یه، در ا   پس از سقوط صفو    های  درست به مانند سال   

 اکثـر   تقریباً)148: 1362مرعشی،  ( .نقاط مختلف کشور زورمندی خود را به نمایش گذاشتند        
ماً در دورۀ قبـل     اما مسلّ . در ارتش نادری داشتند    قاجاری دستی    جز خانِ ه  عیان ب این مدّ 
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 جلـوگیری از    عاهای قدرتمداری، نادرشاه را مجـاب کـرده بودنـد کـه بـرای              ادّ به واسطۀ 
 ایـن   ،آنها اعمال قدرت نماید، اما با مرگ نـادر         موقع آنها، به طور مستقیم بر      کات بی تحرّ

.  خود را نـشان داد     ،واسطه ها به شکل آشکار و بی      نظارت مستقیم از بین رفت و درگیری      
آن بـا طـرح ادعاهـای او و           راه افغانستان را در پیش گرفـت تـا پـس از            انیاحمدخان درّ 

 و  خان ازبک  رحیم. کم رنگ ببازد   این منطقه کم   ت مستقیم ایران بر    حاکمیّ ،گانشبازماند
. رنـگ شـود    ایـن محـدوده نیـز کـم        هر بازگشتند تا نفوذ ایران در     النّءهمراهانش به ماورا  

عی بـرآورد و در آذربایجـان مـدّ         خاندانی افشار سـر    های   از درون درگیری   آزادخان افغان 
 قلمـرو جنـوب ارس را محـدودۀ         مـی خان افشار ارو   تحعلیف توافق با    قدرت شد و در طیّ    
 نیز در مناطق غربی و مرکزی در پی کسب خان  کریم )149 :همـان  (.داد حکومتی خود قرار  

 از اسـترآباد    ، که دیرزمانی به انتظـار نشـسته بـود         خان قاجار  دحسنمحمّ. ت برآمد موقعیّ
ـ   . راهی غرب و جنوب شـد      در ارومیـه،  خـان  تحعلـی فی دیگـری ماننـد   البتـه افـراد محلّ

همدان مناطق خودمختاری را برای خویش        در خان مهرعلی بختیاری و   در خان علیمردان
  )133 :1376ی، نوای( .پدید آوردند

. کسب قدرت برآمد   ت برتر و  پی یافتن موقعیّ    در ، جنگ و گریز    زند با شیوۀ   خان  کریم
 اما بخت مـساعد     ،امل پیش رفت   نابودی ک   بعضاً تا مرحلۀ   ،رچه در فراز و فرود منازعات     گ

ش هـای    سبب شد تـا پیـروزی      ، مناطق میانی کشور به وی     او و شجاعت ذاتی و دل بستنِ      
خان بختیاری هر   خان و علیمردان پیمانی او با ابوالفتح هم. نسبت به رقبا چشمگیرتر باشد  

ا بـه وی     اما برخی از ساکنان مناطق اصفهان و شـیراز و بختیـاری ر             ،ت بود مدّ  چند کوتاه 
ثیر تأ  بی ، نیز به منظور جلب نظر عموم      اسماعیل سوم شاید طرح جانشینی    . متمایل نمود 

 نهایی بر آزادخان افغان باعث شد تا در مناطق غرب            غلبۀ )145: 1362مرعشی،  ( .نبوده باشد 
 ،سپس در چند مرحله رفـت و برگـشت        . دست آورد    نفوذ قابل توجهی به    ،و شمال غرب  
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الملـک سـپهر،    لـسان (  رقابـت خـارج نماینـد    را نیز از گردونۀ خان قاجار دحسنمحمّتوانست  

ـ         و )25: 1377 دیگـری در     میاقـدامات نظـا   . ت شـود  در مناطق شمالی نیز صـاحب موقعیّ
 تثبیـت نزدیـک     کرمان جایگاه خان زند را بـه مرحلـۀ        مناطقی مانند کرمانشاه، ارومیه و      

ر و پردامنه که همراه با صدمات فراگیر        گی در نهایت پس از یک دهه منازعات نفس       . نمود
قـرار  را موضع اسـتقرار خـود        شیراز   خان  کریم )43: 1362کالنتر،  ( .اقتصادی و اجتماعی بود   

 تنهـا شـاه     ، افـشاریه   با دوام زندیه شد که هماننـد دورۀ         نه چندان  لسلۀگذار س  داد و پایه  
تـر از بـر جـای مانـدگان          زیرا بازمانـدگانش چیـزی فرا      ؛ خودش بود  ،آور و دیرپای آن    نام

  .نادرشاه نبودند
  
  ر بر آنثّمای مناسبات با عثمانی و عوامل مؤدورن

ق و در پی جنگ چالدران به صـورت مـستقیم    920مناسبات ایران و عثمانی از سال       
ل مـشرق   ای به مـسائ    واسطه و پردامنه   انداز بی  ها چشم   هنوز عثمانی  ،پیش از این  . درآمد

 تمایالت و حضور آنهـا بـه        ،اقتصادی و دینی   سیاسی،:  از جمله  ،به دالیلی چند  . نداشتند
گیـری دولـت صـفویه در مرزهـای           اما شـکل   ،صورت مستقیم به سمت اروپا معطوف بود      

هـا بـا یـک        آناتولی را برای عثمـانی     تمایز مذهبی، بافت دینی منطقۀ    شرقی با باورهای م   
ویه در آنـاتولی و گـسترش       ن صف گیری تبلیغات مریدا   با اوج . ی مواجه ساخت  جدّمشکل  
 هـا کـه از     عثمـانی  .ها خطر را بیش از پیش احساس نمودند         هواداران آنها، عثمانی   دامنۀ
،  نو پا در نبردهـای رویـارو       د در برابر صفویۀ   بردن میباسابقه بهره    م و  مقتدر و منظّ   یارتش
ران استفاده از آتشبارهای سـبک و سـنگین کـه هنـوز در ارتـش ایـ                .  میدان بودند  پیروز

 انفــرادی قزلباشــان صــفویه را ناکارآمــد هــای  عمــالً توانمنــدی رزم،مرســوم نــشده بــود
هـا اوج     عثمـانی  ،تهماسـب یکـم    یعنـی    ، حکومت دومین شاه صفویه    در دورۀ . ساخت می
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  قـانونی  سلیمانسلطان   رتهاجمات مکرّ . کردند میت سیاسی خود را تجربه      اقتدار حاکمیّ 
 ایـن   امـا ثمـرۀ   . قطعـی مواجـه شـد       می با ناکـا   هماسبت نامنظم   های   جنگ تنها با شیوۀ  

 خـروج کامـل   ،تـر از آن   باعث از دست رفتن بخـشی از قفقـاز و مهـم           ، فراگیر های  یورش
 در  هـا   عثمـانی  بـا اسـتقرار      )322: 1380رویمـر،   ( .ت سیاسی ایران شد   النهرین از حاکمیّ   بین

 همسایه شـدند و     ها  عثمانیبا   عمالً صفویان    ،النهرین مانند بغداد و بصره     مناطق مهم بین  
 شمال غرب خلیج فارس تا نواحی شمال گرجـستان    های   برخوردها از کرانه   اکنون صحنۀ 

ق که باعث از دسـت رفـتن بغـداد شـد و        1049پس از قرارداد زهاب در      . پذیر شد  امکان
، یـک   )273: 1382واله قزوینـی،    ( خطوط مرزی ایران و عثمانی به طور نسبی مشخص گردید         

بـا سـقوط صـفویه و       . برخوردهای طرفین پدید آمـد     کی در تحرّ  طوالنی از بی    نسبتاً دورۀ
 هـای   ت را مناسب دیـده و بخـش        موقعیّ ها  عثمانیایجاد فضای ناپایدار سیاسی در ایران،       

 نادرشـاه  ، تا ظهـور قدرتمندانـۀ  این حضور. وسیعی از مناطق غربی ایران را اشغال کردند   
بـین ایـران و       می نظـا  هـای   ای از جـدال     پردامنـه  ، دورۀ  نـادری  با آغاز اقتدار  . تداوم یافت 

ها به  یت در این دوره از جنگ  ز اهمّ نکتۀ حائ . سیر طوالنی دو کشور آغاز شد     عثمانی در م  
برخوردهای ایران و عثمـانی     .  بود ها  عثمانیر ایران بر     مکرّ های  جز در نبرد دیاله، پیروزی    

 پیـشین  شکل دیگری نیز داشت که بـا دورۀ   ،میادر این دوره عالوه بر تقابل مستقیم نظ 
آغاز ای   وقفه تالش بی   ،می دینی نیز همپای مجادالت نظا     نادر در عرصۀ  . نمود میمتفاوت  

 . از لحاظ نگرش به مـذهب شـیعه دگرگـونی ایجـاد نمایـد              ها  عثمانیت  در ذهنیّ  تا کرد،
ی  کلّ های  از سیاست  ،مسلمانان  میقبوالندن مذهب جعفری به عنوان یکی از مذاهب رس        

 از تهدید و تهـاجم تـا گفتگـو و           ،که در این مسیر   گو این .  بود ها  عثمانیخورد با   نادر در بر  
 هـای   اما همانند جدال )165: 1377هنـوی،   ( .دی پشت سر گذاشته شد     مراحل متعدّ  ،مباحثه

 و علمـای آن دیـار بـا وجـود        هـا   عثمـانی در نهایت نتیجۀ قاطعی حاصل نـشد و         ،   مینظا
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آمیـز خـود عـدول        تعـصب  ، از عرصـۀ   د با فرستادگان مذهبی نـادر     یل جلسات متعدّ  تشک
تفـاوتی از کنـار آن        بـا بـی    ،مراحل پایانی عمر خود    رسد نادر نیز در    مینکردند و به نظر     

 بغداد  ،با وجود اینکه در چندین مرحله     هم    میطور نیز در برخوردهای نظا     همان. گذشت
 ، وارد ساخت  ها  عثمانی بر    سنگینی های  شکست ار داد و  را محاصره و در آستانه سقوط قر      

ق در قرارداد ساوجبالغ همان شرایط قرارداد زهاب را مبنای مرزبندی           1159اما در سال    
زا در مناسبات    ل اصلی و بحران    اما در نهایت مسائ    )1181: 1374مروی،  ( .دادند دو کشور قرار  

ص و دقیـق  نامـشخّ . خوردها فراهم بـود دو کشور بر جای خود باقی ماند و زمینه برای بر        
کـرد و   مـی ه حفـظ  ها را به صـورت بـالقوّ     امکان بروز درگیری   ،نبودن مرزهای جغرافیایی  

اختالفات مذهبی دیرپا   . گشت میضمانت مرزهای موجود به شرایط داخلی دو کشور باز          
. هـا بـود   ی برای تداوم درگیـری  خطر جدّ،که نادر نیز نتوانست تعدیلی در آن انجام دهد 

ار ایرانی بـه داد و سـتد        مندی تجّ  سه و عالقه  ها به زیارت اماکن مقدّ     تمایالت قبلی ایرانی  
تی تجاری از ایـن منطقـه بـه سـوی           هرین و همچنین حفظ مسیر سنّ     النّ  بین های  با شهر 

توانـست بـالقوه    می از دیگر محورهای مورد توجه طرفین بود که  ،حلب و دریای مدیترانه   
عشایر و قبایل مرزی و تمایل طرفین بـه حمایـت از   . گیری یا مشاجره باشدساز در  زمینه

  .در مرزها باشد  میک نظاتوانست آغازگر تحرّ میاین عناصر نیز 
  

   زندخان کریم ۀالت در مرزهای غربی در دورسیر تحوّ
  بایستی اذعان کرد علـل و      ،ت ایران و عثمانی    برخوردهای طوالنی مدّ   به لحاظ سابقۀ  

به بیـان دیگـر     .  زندیه برطرف نشده بود    گیری و تداوم این درگیرها در دورۀ       کلعوامل ش 
 هـر   ،به همـین دلیـل    .  از تثبیت نهایی نرسیده بود     ای   هنوز به مرحله   ،مناسبات دو طرف  

توانـست   میداد،   میحادثه یا رویدادی که منافع یکی از طرفین را در معرض تهدید قرار              
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ی دورۀ زندیه در مرزهـای  ل کلّدر نگرش به مسائ . ها باشد  یریای برای بروز درگ    هعامل بالقوّ 
ت ای برای ایجاد چالش بـین دو قـدرت بـه قـوّ             توان دریافت که برخی علل زمینه      میغربی  

. کردنـد  مـی  همچنـان خودنمـایی      ،تی تقابـل  در عین اینکه عوامـل سـنّ      . خود باقی هستند  
توانست عرصه را برای     میفت که   گر میثیر علل جدیدی نیز قرار      مناسبات دو طرف تحت تأ    

ه و بـالفعلی کـه در       رسد در کنار عوامل بالقوّ     میاما به نظر    .  هموارتر سازد  ،برخورد مستقیم 
تری وجود داشت که      را برای درگیری فراهم ساخته بود، عامل مهم        مات الزم  مقدّ ،این دوره 

ثیرگـذار  ع رویـارویی تأ   داده و بر مشکل و نـو      ثیر قرار   تی و جدید را تحت تأ     تمام عوامل سنّ  
این شرایط به فضای داخلی ایران و عثمانی و در عین حال به نوع رویکرد دو طرف بـه                  . بود

رسد حوادث پیش آمده در مرزهای غربی ایران در          میبه نظر   . گشت میسطح مناسبات باز    
نها  و برآورد آ    از شکل نگرش   تی و تاریخی باشد،    پیش از آنکه محصول میراث سنّ      ،این دوره 

ـ     صـفویه چـشم    اگر از پایان دورۀ   . شد ر می ثّاز شرایط جدید متأ    ل ایـران و    ی مـسائ  انـداز کلّ
و   مینخـست رویکـرد تهـاج     : ر اسـت   اساسـی متـصوّ    ، چنـد مرحلـۀ    عثمانی را دنبال کنیم   

ر  قدرت در داخل کشو    به مرزهای غربی ایران که حاصل خأل       نسبت   ها  عثمانی طلبانۀ توسعه
ا بـه بازگـشت      را غافلگیر کرده و آنها ر      ها  عثمانی نادر که    و مقتدرانۀ دوم واکنش سریع    . بود

 پـس از مـرگ      هـای    سوم که به سال    به شرایط پایانی دورۀ صفویه متمایل ساخت و مرحلۀ        
 برای حفظ وضع موجـود      ها  عثمانیتالش   گردد، می زند باز    خان  کریمنادرشاه افشار و دورۀ     

 از فـضای حـاکم بـر        خـان   کـریم طرف دیگـر آگـاهی      و پرهیز از هرگونه تحریک ایران و از         
   .برداری از شرایطی که پیش آمده بود عثمانی و آغاز تالش برای بهره

تی ر از عوامل سـنّ ثّ مرزهای غربی هر چند متأ   در خان  کریمرسد عملگرایی    میبه نظر   
ت یّاو از موقع    می اما در نهایت امر از برداشت عمو       ،گیری برخی حوادث جدید بود     و شکل 

 ضـمن بررسـی و توضـیح        ، ایـن مبحـث    ۀدر ادام . شد می ناشی   ها  عثمانی  میو توان عمو  
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گیری مناسبات این دوره، سطح عملکرد نیروهای زندیه         زا در شکل   برخی از عوامل بحران   
 نیـز مـورد بررسـی قـرار     هـا   عثمانیت و شرایط     موقعیّ ،را تشریح خواهیم کرد و در پایان      

  .خواهد گرفت
  

  گیری برخوردها ر در شکلثّعوامل مؤ
ـ   : ت بصره به عنوان یک کانون تجـاری       افزایش جایگاه و موقعیّ   . 1 هـای   تاگـر اولویّ

 خلـیج   هـای   تردیـد کرانـه     بـی  ،نظر قرار دهیم    زند را مورد   خان  کریمسیاسی و اقتصادی    
 تحـت   ،ز سیاسی و تجـاری ایـن منطقـه        اندا چشم. شود ترین آنها محسوب می    فارس مهم 

 تجـاری   هـای   نشین آن از یـک طـرف و کمپـانی           حاشیه های   قبایل و گروه   ثیر عملکرد تأ
 پس از مـرگ     سپس در دورۀ   در غیاب قدرت صفویه و    . اروپایی از طرف دیگر قرار داشت     

  قلمرو سیاسی و   ت و توسعۀ  تکاپوهای فراوانی برای استحکام موقعیّ    این دو گروه     ،نادرشاه
بهتـرین و   تـا   ا یکـدیگر در تـالش بودنـد          خارجی در رقابت ب    های  کمپانی .کردندتجاری  

در دستیابی بـه ایـن      .  استقرار را برای خود فراهم سازند      های  خطرترین مراکز و کانون    کم
 سواحل شـمالی و جنـوبی       های  کردند با قبایل و گروه     می ممکن سعی    ، به هر شیوۀ   هدف
ـ   بیـشتری را بـرای تجـارت    قبایل نیز در تالش بودند که عرصۀ .پیمان شوند  هم  ه خـود ب

ناپـذیر   گریز ، زمینه را بـرای برخوردهـا      ،طلبانه  این رویکردهای منفعت   قطعاً. دست آورند  
 توانست در جدال بـا رقبـای داخلـی خـود بـه           خان  کریم ، چنین فضایی  در بحبوحۀ . کرد

 ایفـای   ،پـس از آن   . ت باالتری دست یابد و قدرت خود را در شیراز تثبیـت نمایـد             موقعیّ
 فارس و اعادۀ قـدرت ایـران بـه دغدغـۀ          بات سیاسی و تجاری خلیج      ال در مناس  نقش فعّ 

او رونق بخشیدن به    .  موضوعی بدیهی است   ،خان  کریمنگرش تجاری   . ل شد اصلی او مبدّ  
  )207: 1354نیبور، ( .کرد ت دنبال مییّتجارت در جنوب کشور را با جدّ
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استفاده . ر نبود پذی  بدون برقراری نظم سیاسی در خلیج فارس امکان        ،اجرای این مهم  
ال در این منطقه و سرکوب مستقیم تعدادی از زبان تهدید و ترغیب درخصوص قبایل فعّ  

 رونق بخشیدن به برخـی      ،گام بعدی او   . قابل تفسیر و ارزیابی است     ره،اباز آنها در همین     
خـارک از    بوشـهر،  هرمـز،  اس،بنـدرعبّ . تی و جدید تجاری در خلیج فارس بود       مراکز سنّ 
 بـه ایـن موضـوع واقـف بـود کـه       خـان  کریم. م و مورد توجه در این دوره بودند      مراکز مه 
 بـه  ؛در تجارت خلـیج فـارس دارنـد     میها نقش مه  انگلیسیبه ویژه خارجی   های  کمپانی

ال باشـند   ذکر شده فعّ    تجاریِ های  کرد آنها در کانون     ضمن اینکه تالش می    ،همین لحاظ 
 تجـاری را بـر ایـران تحمیـل نکننـد و             جانبۀ  یک  سیاست بود که مراقب   ،)91: 1367امین،  (

 جلـوگیری   ، ایران گیرد تا از خروج نقدینۀ     بر یک روال متعادل داد و ستد قرار          ،مناسبات
دستیابی به سود هدف اصلی آنها ها که    البته این رویکرد اقتصادی با نگرش کمپانی      . شود

 خـان زنـد بـرای       هـای   ش تـال  ،به هر روی  .  چندان همخوانی نداشت   ،بیشتر و نقدینه بود   
ال شد که او را از اعمال سیاست فعّ میی مواجه   بعضاً با موانع جدّ    ،پیشبرد مقاصد تجاری  

ـ       ای آن رسید او بـر    میبه نظر   . داشت می باز   ، خلیج فارس  در عرصۀ  ت کـه بتوانـد بـا قاطعیّ
 هـای    گزینـه  الزم بـود   ، خـارجی بقبوالنـد    هـای    خود را بـر کمپـانی      های  بیشتری دیدگاه 

حـضور  . ط خود قرار دهـد     یا تحت تسلّ   ،ت تجاری آنها را حذف نموده     الیّنشین برای فعّ  جا
 در  خـان   کـریم  مستلزم داشتن ناوگان دریایی بود کـه         ،های خلیج فارس   مقتدرانه در آب  

 و کمپانی انگلیسی نیز در ایـن        )173: 1354نیبور،  (ت دچار مشکل بود     این زمینه نیز به شدّ    
 بنابراین او با آگـاهی      )98: 1367امین،  ( . نرسانده بود  ،ان زند  کمک محسوسی به خ    ،خصوص

 در  ، دور از دسـترس ایـران       تجـاریِ  های  دانست چنانچه برخی کانون    می ،از این مصادیق  
 ناچار از پـذیرش    ،ها ط خارجی ویژه توسّ   ک تجاری به  د، عمالً هر تحرّ   وی قرار گیر  کنترل  
 به  ،چه در این زمینه ملموس و قابل توجه بود        اما آن .  مرکزی ایران خواهد بود    های  دیدگاه
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یت و جایگاه منـاطقی مثـل هرمـز و          ت مراکزی مانند مسقط و بصره از اهمّ       الیّتناسب فعّ 
یک فرآیند تاریخی صورت     این روند در     )116: 1387،  پتر و دیگران  ( .شد میاس کاسته   بندرعبّ

 زندیـه   ، امـا در دورۀ    ن قرار داشت  ت اروپاییا الیّ آغازین فعّ  گرفته بود؛ زیرا هرمز در مرحلۀ     
الیـه خلـیج فـارس تغییـر         ای به منتهـی    ی در حال انتقال مرحله    این تمرکز به شکل جدّ    

ـ  وی  و نگرانی ،این رونداز  آگاهی خان زند    . جهت داد  ف نـشدن  از اینکه در صـورت متوقّ
د، خود را به نفع بـصره از دسـت بدهنـ           عمالً بنادر شمالی خلیج فارس رونق تجاری         ،آن

.  محوری در تجارت دریـایی و خـشکی باشـد          توانست نقطۀ  می بصره   .دور از ذهن نیست   
شد  میتی آن به عنوان مسیر تجاری که از جنوب غربی ایران به حلب متصل               جایگاه سنّ 

 ،در عین حال  . ت خود را تشدید کند    الیّتوانست فعّ  می ، در شکل جدید   ،)192: 1366ورهرام،  (
توانـست در ایـن بنـدر        مـی النهرین تا استانبول و دمـشق        ین ب  منطقۀ پوشش تجاری کلّ  

ت مهـم و   به موقعیّخان کریمها بود که   با وجود این دغدغه)85: 1367امـین،  ( .متمرکز شود 
ی پایگـاه تجـاری     استقرار جـدّ  . ایران واقف شد    میخطرآفرین این بندر برای تجارت عمو     

ویلـسون،  ( .زند را بیشتر پریشان نمود     ذهن خان    ، سپس انگلیس و فرانسه در آنجا      ،هلندی

چندین  ها در له زمانی برای او بیشتر خطرناک جلوه کرد که انگلیسی        این مسئ  )214: 1366
 را تحـت فـشار      خان  کریم سعی کردند    ،کایی که در این منطقه داشتند      اتّ نوبت به واسطۀ  

 آنهـا   رمهنـا میی سـرکوب    در مـاجرا  .  طفـره رفتنـد    ،ی بـا او   قرار دهند و از همکاری جدّ     
 ناوگان خود را از معرکه کنار کشیدند و یا در مـاجرای             ، کمک به خان زند    رغم وعدۀ   علی

  .گیری نمودند  موضعخان کریمضد  بربنی کعب به نوعی 
اس بـه    شاه عبّ  ه در دورۀ  کعب ک  اعراب بنی : ها  عثمانیکعب و بدعهدی     اعراب بنی  .2

 تری در عرصـۀ    ال نقش فعّ  ،قوط صفویه  پس از س   های  خوزستان کوچ کرده بودند، در سال     
 بعضاً  ، قدرت مرکزی ایران   ت آنها در خأل   الیّگستردگی فعّ . الت این منطقه ایفا کردند    تحوّ
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 نـادر مجبـور شـد عملیـات         ، به همین لحاظ   ؛شد میبخش وسیعی از خوزستان را شامل       
 .نادر را پذیرفتند  ت  آنها ناگزیر تابعیّ   ای را در این منطقه ساماندهی کند و        پردامنه  مینظا

 رهبـر قدرتمنـد     ،شیخ سلیمان ت  ی آنها تحت هدا   ، پس از مرگ نادرشاه    )69: 1365شعبانی،  (
ـ رسد فعّ  میبه نظر   . ش گرفتند خویط  تری را در تسلّ     وسیع ، محدودۀ خود  ایـن   هـای   تالیّ

ای که برخی منافع تجـاری ایـن منطقـه را             به گونه  ؛ بصره امتداد داشت   قبیله تا محدودۀ  
 زنـد در ایـران      خان  کریم که از قدرت گرفتن      ، والی بغداد  ،عمرپاشا. ثیر قرار دادند  أتحت ت 

کعـب را    بنـی بـر ضـد      هماهنـگ    ی اجرای اقدام  ، با اعزام سفیری به شیراز     ،آگاه شده بود  
 )127: 1363موسـوی نـامی،     ( .عهده بگیرد  او پذیرفت مخارج این اردوکشی را بر      . خواستار شد 

 بـه   هـا   عثمـانی  امـا    ،کعـب دسـت زد     علیـه بنـی     مییک اقدام نظا   به   خان  کریمکه   این گو
ای کـه    بـه گونـه    ؛سـاختند ر  خاطر خان زنـد را مکـدّ        داده شده عمل نکردند و     های  وعده

 ،آن داشت تا در فرصت الزم زمینه برای دلخوری او از پاشای بغداد فراهم شد و وی را بر
   )222: 1383رجبی، ( .والی بغداد را گوشمالی دهد

 از دیگر عوامل ظاهری که به عنوان        :میرمهنا  در ماجرای مسقط و    ها  عثمانینقش   .3
خـان   زکـی  ذکر شده است، ماجرای لشکرکشی       ها  عثمانی در برخورد با     خان  کریمک  محرّ
 ،گونه که پیش از این گفتـه شـد         همان. مهنا بود  به سمت مسقط و چگونگی قتل میر       زند

 هـای   بایـست برخـی کـانون      می ،خلیج فارس  یم بر ت مستق  برای اعمال حاکمیّ   خان  کریم
. شـد  مـی محـسوب     میبندر مسقط یکی از مراکز مهم از لحاظ نظا        . ناآرام را مطیع نماید   

 ، برای تجارت خلیج فارس ایجاد کرده بودنـد        ،خان زند به لحاظ صدماتی که ساکنان آن       
 ، فقـدان ناوگـان دریـایی     به دلیل  )283: 1369غفاری کاشـانی،    ( .ط یابد  آنجا تسلّ  م شد بر  مصمّ

 سپاهیانش را به طـرف مـسقط هـدایت          ،درصدد برآمد از مسیر سواحل و از طریق بصره        
نـوایی،  ( طفـره رفـت      ، از پذیرش همکاری   خان  کریمرغم خواست    اما حاکم بصره علی   . کند
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خان زند از طریق هرمـز بـه سـوی مـسقط بـا       ق زکی1180 و لشکرکشی سال  )91: 1376
را در عـدم همکـاری     می یکی از عوامـل ایـن ناکـا    خان  کریمظاهراً  . دیدمواجه گر   میناکا

  .کرد می جستجو ها عثمانی
  در بنـدر ریـگ و  ، شـده بـود  خـان  کریم تابع ،که پیش از اینرغم این میرمهنا نیز علی  

در سـال   هـا را  هـم او بـود کـه هلنـدی     . سرانه پیش گرفـت   جزیرۀ خارک رفتارهای خود   
ها برای سرکوب مهنا     د و تالش خان زند با همکاری انگلیسی       ق از خارک بیرون ران    1169

ق تحت فشار شـدید نیروهـای زنـد، میرمهنـا از            1183سرانجام در سال    . ثمربخش نبود 
ظاهراً حـاکم بـصره مـستقیماً یـا بـه           . خارک متواری شد و در سواحل بصره گرفتار آمد        

ری  بـصره در خلـیج       ی برای سـالمت مـسیر تجـا       دستور پاشای بغداد که او را خطر جدّ       
 ایـن قتـل بـا       )278: 1369غفـاری کاشـانی،     ( . بـه سـرعت بـه قتـل رسـانید          ،دانست میفارس  
 درج کرده و    ای را   متن نامه  رستم التواریخ کتاب   . مواجه شد  خان  کریمالعمل شدید    عکس

 فرستاده  ، حاکم بصره  ،سلیمان پاشا آمیز را برای     خان این متن عتاب    اعتقاد دارد که کریم   
  : نویسد در بخشی از متن نامه می. است

 غلط بسیار بزرگی از تو صادر و جرم بـسیار عظیمـی از تـو ظـاهر شـده،                    !ادب ای بی ... 
  روگـردانِ   یاغیِ باشیم، ای بیخرد ناهوشیار، چاکرِ     یه تو بر ما الزم و به تحذیر تو عازم می          بتن

، نه بـر غیـر و در حقیقـت          تکار بر آقای وی اس     تنبیه چاکر گناه   ؟ دار کردی  ما را تو چرا بر    
صاحب سیف و قلم و به کماالت صوریه و معنویه آراسـته بـود از کـشور روم       ) مهنا( معنامیر

خونبهایش بیش است، پس بر ما واجب و الزم است که خونبهای چاکر رشید نامور خـود را                  
   )400: 1352آصف، ( .از تو بگیریم

های مـذهبی ایرانیـان بـه امـاکن           دلبستگی :تی بین ایران و عثمانی    مشکالت سنّ . 4
د به این مناطق از باب زیـارت و   تردّ،در عین حال  . م بود  امری بدیهی و مسلّ    ،هرینالنّ بین

 در. شـد  دار بین طرفین محـسوب مـی    یکی از موضوعات ریشه، یا عزیمت به حج ،تجارت
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را بـرای  له گردیـد و زمینـه   د این مسئ باعث طرح مجدّاین دوره نیز وجود برخی رفتارها    
یافت وجوهی به عنوان عوارض      پاشای بغداد به در    ،در این زمان  . نارضایتی ایران فراهم نمود   

هـای   هـر چنـد در دوره  .  آنها را تحت فشار قرار داد،ران ایرانی پرداخت و از این طریق از زائ 
 اما ظاهراً دریافت    ،شدند میت و مضایق     دچار محدودیّ  ،رانهای مختلفی زائ   پیشین به شکل  

موسـوی نـامی،    ( .هـا شـد     امر جدیدی بود که باعث نگرانی ایرانـی        ،وجه از باب عزیمت به حج     

 بـروز بیمـاری فراگیـر طـاعون در          ،فاق افتـاد   اتّ باره دیگری که در همین      ۀل مسئ )181: 1363
شـتند و  گذسـه از ایـن بیمـاری در      تعدادی از ایرانیان ساکن در اماکن مقدّ      . هرین بود النّ بین

 هـای    به ضبط دارایی   ،پاشای بغداد به جای واگذاری اموال آنان به خویشاوندانشان در ایران          
پاشا تحویل اموال را    خان روی آوردند و خان زند از عمر        شاکیان به دربار کریم   . ها پرداخت آن

 ،ر کرد ظاهراً آنچه پاشای بغداد را به این اعمال وادا        . ای نرسید  طلب نمود که البته به نتیجه     
طلبی باشد به ناپایداری قدرت او در بغداد و مـضایق مـالی         جویی و جنگ   یش از آنکه بهانه   ب

   .گشت که البته باعث نارضایتی خان زند گردید وی باز می
  

  نگرشی بر برخوردهای مستقیم
 عثمـانی وارد    خان در دو عرصـه بـه صـورت مـستقیم بـا             ، کریم ذکر شده مات  با مقدّ 

 کردستان که به صورت حضور مستقیم نظامی و بـا تهدیـد بغـداد              قۀدر منط . منازعه شد 
عملکـرد خـان    . امیـد ط کامل بر بصره انج     به تسلّ   که  جنوب غربی  منطقۀ همراه بود و در   

ت از برخـی    حمایـ .  حمـایتی و تهدیـدی داشـت       زند در منطقۀ کردستان بیـشتر جنبـۀ       
تهدیـد مـستقیم     ، نوعی  سپس اعمال نفوذ در این منطقه که به        حاکمان کردستان بابان،  

کـه پـس از اسـتقرار در        رغم آن    علی ،خان رسد کریم  به نظر می  . شد بغداد نیز محسوب می   
ر در مرزهـای   سپاهیانش را بـه صـورت مکـرّ     ، آنجا را ترک نکرد و همانند نادرشاه       ،شیراز
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 عملکرد حاکمان آنجا الت بغداد و شیوۀ اما زیر نظر داشتن تحوّ،کرد غربی فرماندهی نمی
دخالت مستقیم  .  حاکی از هوشیاری او نسبت به این منطقه بوده است          ،در مرزهای ایران  

ل ایـن محـدوده حکایـت        مـسائ  اسیت او به  در عزل و نصب حاکم کردستان عراق از حسّ        
هـا بـه    نمجادالت حاکمان کردستان بر سر کسب قدرت و دلبـستگی برخـی از آ             . کرد می

پاشا که   از جمله سلیمان  . ل نفوذ زندیه فراهم نمود     الزم را برای اعما    ، زمینۀ حمایت ایران 
 داشـت، بـه     هـا   عثمـانی  بـا رنجـشی کـه از         ،ت قابل توجهی بر این منطقه حاکم بـود        مدّ

داً به حکومت کردستان منصوب شد      خان پناه برد و ظاهراً با وساطت خان زند مجدّ          کریم
 )178 :همـان ( . حفظ نمـود   ق خاطر خود را به دربار ایران       همچنان تعلّ  ،تو در طول حاکمیّ   

از حکومت   ، به لحاظ ابراز دلبستگی به دربار ایران       ، بود پاشامحمّدجانشین او که برادرش     
جایی که با رضایت  هاین جاب .  جای او را گرفت    ، برادر دیگر  پاشامحمودکنار گذاشته شد و     

 زنـد   خـان . خان زنـد شـد     ، منجر به دخالت مستقیم کریم     دربار ایران صورت نگرفته بود    
خان به سمت کردسـتان فرسـتاد تـا         دپاشا و به فرماندهی علیمراد    سپاهی به همراه محمّ   

خان پـیش از فـراهم نمـودن         ظاهراً کریم . ود را برقرار نماید   ت پاشای مورد نظر خ    حاکمیّ
ت و  آمیز درصدد بود همچنان موقعیّ     و برگ نظامی با ارسال نامه و به شکل مسالمت          ساز

 ، اما پاسخ نامساعد عمرپاشا   ،منطقه بدون اعمال قدرت حفظ نماید     حرمت خود را در این      
 هـر چنـد     )318 :1369غفـاری کاشـانی،     ( . او را وادار بـه دخالـت مـستقیم نمـود           ،حاکم بغداد 

لشکرکشی علیمرادخان مقرون به نتیجه نـشد و او بـه دلیـل مـستی در چنـگ دشـمن                    
پاشـا را بـه     محمّد، نـه تنهـا      بـود  که جای وی را گرفتـه        خان زند  نظرعلی، اما   گرفتار آمد 

پری، ( . بغداد نیز رسانید   کات نظامی خود را تا حومۀ      بلکه تحرّ  ،ت کردستان رسانید  حاکمیّ

لشکرکـشی بـه    .  مستمر و پایدار نبـود     ، اما حضور این سپاهیان در این منطقه       )273: 1381
 مبتنـی بـر دو هـدف اساسـی بـوده       ،ق صورت گرفت  1188کردستان که در حدود سال      
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تی ایران در این منطقه برقرار و پایدار باقی بماند و ت و نفوذ سنّ   نخست آنکه موقعیّ  : است
دوم آنکه خان زند . ام این منطقه همچنان امیدوار به حمایت و پشتیبانی ایران باشند       حکّ

اسیت  توانست ضمن برآورد قدرت نظامی پاشای بغـداد، میـزان حـسّ           ،با این مانور نظامی   
خـان در مرزهـای غربـی        برای کـریم  آنچه  . را نیز مورد سنجش قرار دهد     دربار استانبول   

 ،بنـابراین .  تجاری خلـیج فـارس بـود       ، خارج نمودن بصره از گردونۀ     ت داشت بیشتر اهمیّ 
سپاهیان او در کردستان نشان دادند کـه امکـان تهدیـد مـستقیم بغـداد را داشـته و در                  

کی  برگزاری چنین تحرّ   ،اینبنابر. د کرد ، اقدام خواهن  ط بر این شهر   تسلّبرای  صورت لزوم   
به همین  .  نزدیک نمود  ،نظر داشت  خان را به اهدافی که مورد       کریم ، کردستان در منطقۀ 

 هـا   عثمـانی  فراگیر بـا     یدلیل تا این مرحله بایستی گفت که خان زند در پی ایجاد جنگ            
خـان   لکرد کریم برخالف عم . ط بر بغداد نداشته است    نبود و قصد مستقیمی نیز برای تسلّ      

 ، توجـه و تمرکـز خـان در منطقـۀ    در کردستان که با هدف حضور پایدار صورت نگرفـت       
که سفیری نیـز     مات و علل و عوامل ذکر شده و در حالی         با مقدّ .  دیگری بود  ۀبصره از گون  

 از طرف دربار ایران به عثمانی اعزام شده بود تا نارضایتی ایران از عملکرد پاشای بغداد و                
 خـود را بـه      ، نیروهای ایران با تدارکات الزم     ،)218: 1366 ورهرام،( صره را اعالم نماید   حاکم ب 

ق 1189 در سال خان زند صادق نیروهای زندیه به فرماندهی .حواشی بصره رسانده بودند
ف شـهر بـا     تـصرّ .  خـود را بـه بـصره رسـاندند         ،رودگـذر از ارونـد     با عبور از خوزسـتان و     

 بـا   بنـی منتفـق   ه برخی قبایل منطقه ماننـد       ک این به ویژه  ،بودهای زیادی همراه     دشواری
از طـرف عمـان نیـز       . ها سعی کردند جلوی پیـشروی ایرانیـان را بگیرنـد           کمک انگلیسی 

عـازم   ،کمـک بـرای   سپاه کوچکی نیز از بغداد      . هایی به یاری ساکنان بصره آمدند      کشتی
بـرای  را  هـا تـوان الزم       ین گـروه  رسد ا  اما با وجود تمامی این موانع به نظر می        . بصره شد 

.  نـاگزیر از بازگـشت شـدند       ،خوارج عمان پس از ناکـامی     . هماهنگی علیه ایران نداشتند   
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 و در یـک درگیـری    نرسـید سپاه بغداد به قدری ناامید و ناتوان بود که هرگـز بـه بـصره           
 ل نزدیک یک سا   کهساکنان بصره   باالخره   )372ــ 371: 1384 وثوقی،( .، شکست خورد  محدود

 ،پاشـا  سلیمان.  تن به تسلیم سپردند    ، تحت فشار و مضایق اقتصادی قرار گرفته بودند        بود
 صفر سـال    28خان فرستاد و در      ، را به نزد صادق    شیخ درویش  ،حاکم شهر، کالنتر بصره   

ق 1193بـصره تـا سـال        )265: 1381پـری،   ( .ف سپاهیان ایران درآمد   ق شهر به تصرّ   1190
هـای داخلـی در شـیراز و          اما با آغاز درگیـری     ، ایران بود  تیارخان در اخ   یعنی مرگ کریم  

  . ف عثمانی درآمدداً به تصرّ مجدّ،شروع جنگ قدرت، بصره بدون جنگ
ط خـان از تـسلّ     آیا کریم ف بصره این نکته است که       یت درخصوص تصرّ  ز اهمّ نکته حائ 

بـر تمـامی    ط  خـان در پـی تـسلّ       مورد نظر خود دست یافت؟ آیا کریم      بر بصره به مقاصد     
هرین بود؟ آیا هدف او دور ساختن سپاهیان خود از پایتخت بود تا مـانع               النّ شهرهای بین 

در آخر اینکـه آیـا اقـدامات         های جانشینی باشد؟ و    بندی جدال و مشارکت آنها در دسته     
آگاهی بود و برحسب ضرورت و یا مقطعـی بـه ایـن       مبتنی بر  ،نظامی وی در این منطقه    

االتی تحلیـل   برای دریافـت بخـشی از پاسـخ چنـین سـؤ           رسد   ظر می کار دست زد؟ به ن    
  .هگشا باشد، راها عثمانیالمللی  وضعیت داخلی و بین

  
  المللی های بین نابسامانی داخلی و گرفتاری: ها عثمانیواکنش 

عوامـل   ثیر، تحـت تـأ     و واکنش آنها به دربار ایران      ها  عثمانیت  رسد موقعیّ  به نظر می  
 بـا روزهـای اقتـدار خـود فاصـله چـشمگیری             هـا   عثمانیام  در این ایّ  . ی قرار داشت  خاصّ

شـاید  . خان زنـد پنهـان نمانـده بـود     ل شرایط از چشمان کریمداشتند و احتماالً این تنزّ 
ثیر سـه   تـأ تحـت    ،در ایـن دوره   راجع به مسائل مرزی با ایران       را   ها  عثمانیبتوان شرایط   

  : بیان نمود،تموقعیّ
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  .ها قدرت داخلی عثمان ساختارناپایداری و فرسودگی  .1
المللـی بـه نفـع افـزایش          بین  در عرصۀ  ها  عثمانیل اقتدار سیاسی و نظامی      تنزّ .2

هـای   ت چشم طمع بـر بخـش      قدرت و نفوذ کشورهایی مانند روسیه که به شدّ        
 .وسیعی از قلمرو عثمانی داشتند

یافتــه بــین قــدرت مرکــزی بــا حاکمــان ایــاالت و والیــات و  گســست ســازمان .3
 تحت عنوان ممالیک در این مناطق کـه در  ،مستقل های نیمه  گیری قدرت  شکل

شد که البته دربار استانبول قادر       ای منجر می   نهایت به رفتار و اعمال خودسرانه     
  . نبودآنبه کنترل پیامدهای 

هـای داخلـی و       گرفتـار درگیـری    هـا   عثمانیرسد    به نظر می   ،از لحاظ ساختار درونی   
ـ  های موجود در رأ     گروه ها و  اعمال قدرت جناح   الخـصوص مطالبـات     ت و علـی   س حاکمیّ

ر سالطین که معموالً با توطئه همـراه        های مکرّ  جایی هجاب. ها بودند  چری  ینی بیش از حدّ  
 ی مبتنی بر منافع سیاسی     ها بندی دسته. کرد  از نابسامانی شرایط داخلی حکایت می      ،بود

ها کـه اسـاس اقتـدار و هیبـت           چری ینی. تساخ  فضا را بیشتر تیره و آلوده می       ،ییا مادّ 
سرکـشی و   د و زا تبدیل شدند، کـار آنهـا تمـرّ         نظامی عثمانی بودند، خود به عامل بحران      

. کردنـد  ت دخالـت مـی    در امور سیاسی نیـز بـه شـدّ         تجاوز به جان و ناموس مردم بود و       
 بـه همـین   .در حرمسرا اقامت داشتند سالطین نیز بیشتر از امور سلطنت فاصله گرفته و 

مـوارد    عالوه بر  )84 :1379 ،احمد یاقی ( . کارها به صدراعظم و حرمسرا واگذار شده بود        ،دلیل
 نیروهای دولتی را تحت     ، همۀ  فساد و رشوه    خرید و فروش مقامات دولتی، اشاعۀ      ،مذکور

ق 1168عثمان سوم (  ظاهراً سه سلطان عثمانی)107: 1382 باربر،( .ثیر خود قرار داده بودتأ
خـان بـه قـدرت        کریم ۀکه در دور  )  ق1187مید اول   ق و عبدالح  1171 مصطفی سوم    و

له بـیش از گذشـته فـضای داخلـی     وانمند و مقتدری نبودند و این مسئ   عناصر ت  ،رسیدند
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رسد سالطین    با چنین شرایطی به نظر می      )104 :همان( .داشت میدربار را به خود مشغول      
هـای   ز جنگ گریزان باشند و تمایلی بـه درگیـری     و درباریان عثمانی بیش از هر چیزی ا       

 زیرا ترجیح آنها بر این بود که بتوانند شرایط داخلی را برای خود              ؛گسترده نداشته باشند  
براسـاس  .  از نیروهای نظامی خـود نیـز اطمینـان نداشـتند           ،عالوه بر این  . مطمئن سازند 

 پس از مرگ نـادر تـا   ۀوررغم فضای پریشان داخلی ایران در د همین رویکرد بود که علی    
کی کامل بـه سـر      تحرّ بی  در ،های پیشین  خالف دوره  بر ها  عثمانی ،خان زند  برآمدن کریم 

ل اقتـدار   له تنزّ  به هر صورت این مسئ     )280: 1364  و هوشنگ مهدوی،   425: 1370شاو،  ( .بردند می
تـوری را   ت مسائل مرزی این امپرا     به شدّ  ،داد و همین موضوع    داخلی عثمانی را نشان می    

  .ثیر قرار دادتحت تأ
در   داشـت و   هـا   عثمـانی مشکالت داخلی    ل و ین نکته که ارتباط نزدیکی با مسائ      دوم

 منازعـات    در عرصـۀ   هـا   عثمـانی ضـعف     ناتوانی و  داد، ام به خوبی خود را نشان می      این ایّ 
اکنون  ، بخش وسیعی از اروپا را درنوردیده بودند، که تا پیش از اینها عثمانی. جهانی بود

. ت خود را نیز از دست دادند و امکان حفاظت از منابع خود را نداشتند              توان حفظ موقعیّ  
 به همین لحاظ تالش خود      ،آگاهی داشتند  ت خود بینش و   رسد آنها بر موقعیّ    به نظر می  

هر چنـد گرفتـاری اروپـا بـه         . های نبرد نمودند   را مصروف برقراری صلح در تمامی جبهه      
تا حدودی در این زمینه ) ق1177ـ1170م مطابق با1763ـ1756(های هفت ساله  جنگ

در قلمرو عثمـانی    ها چندان تمایلی به این آرامش نداشتند و        اما روس  ،به آنها کمک کرد   
. کردنـد   دنبـال مـی    ،طلبانـه بـود     خود را که حاکی از تمـایالت توسـعه         های دیرینۀ  هدف

 ،کـاترین . ار جنـگ ویرانگـری نمـود       را گرفتـ   هـا   عثمـانی  آنها   سرانجام فشارهای پردامنۀ  
ـ         در مناطق شمالی دریای سیاه و      ،امپراتور روسیه  ی را در نظـر     شـرق اروپـا منـافع خاصّ

م 1774تـا  1768( مجبـور شـدند از سـال    هـا  عثمانیای عمل نمود که      به گونه  داشت  و  
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 )333: 1383بروکلمـان،   ( . وسیع در این عرصه شوند     یگرفتار جنگ  )ق1188ـ1182مطابق با   
 بلکه پس از تخریب و ،ها نه تنها ثمری برای آنها نداشت      با روس  ها  ثمانیپردامنۀ ع جنگ  

ق 1188 در سال »کوجک قینارجه « سرانجام با انعقاد قراردادی موسوم به        ،ویرانی فراوان 
هـا قـدرت      ایـن جنـگ    )432: 1370شـاو،   ( .نیز از دسـت دادنـد      هایی از قلمرو خود را     بخش

  .ک نظامی آنها را محدود ساخت داد و امکان تحرّکاهشت  را به شدّها عثمانی
ایجاد گسـست در ارتبـاط   . شتثیر هردو موضوع پیشین قرار داکه تحت تأ سوم   نکتۀ
های دربـار    ام از گرفتاری  این حکّ . ام ایاالت دوردست بود    دربار عثمانی با حکّ    یافتۀ  سازمان

کیالت اداری مـستقلی ایجـاد   هـا، لـشکرها و تـش    عثمانی بهره جسته و برای خود خزانـه      
رغم شناسایی ظاهری اقتدار سلطان، مستقل از حکومت مرکزی عمل    کردند و در واقع به    

 هماننـد  ،هـای دور از دسـترس بـود     مکان منطقۀ عراق که در زمرۀ    )436 :همان( .کردند می
ت استفاده کـرده و بـه سـوی رفتارهـای مـستقل             مناطقی مثل مصر و شام از این موقعیّ       

 که در طـول قـرن هیجـدهم         کردگذاری   ای پایه  سلسلهپاشا    حسندر بغداد   . رفتندپیش  
 هدف آنها بریدن از باب عالی و اسـتقرار حکومـت مـستقل             وحکومت را در دست داشت      

 شـد و    مواجـه های باب عالی برای خلع سالح  این سلسله بـا شکـست                کوشش ۀیّکلّ. بود
 .توانستند در بغداد حکومت کنند ماه نمیپاشاهای منصوب از طرف باب عالی بیش از دو         

 یافتـۀ   پیش آمدن چنـین گسـستی در ارتباطـات سـازمان           ، به هر حال   )14: 1379لوتسکی،  (
ی خودسـرانه بـروز     ا تبعات خود را در رفتاره     ،ام ایاالت و دربار عثمانی     بین حکّ  ،حکومتی

ـ ر از شرایط ک   ثّخان متأ  در عراق نیز فضای عمومی معاصر کریم      . داد می . ی عثمـانی بـود    لّ
 دربار عثمانی را مجاب کرد تـا او        ،عمرپاشا که با یک کودتا در بغداد به قدرت رسیده بود          

ت او ضعیف، همراه با منازعات       حاکمیّ دورۀ. اشای بغداد به رسمیت بشناسد    را به عنوان پ   
  )284: 1378همزلی، ( .ای و سقوط اعتبار حکومتی بود قبیله
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ر از نکات مطرح شده بود و رفتـار         ثّ بیشتر متأ  ها  عثمانی شرایط عمومی    ،به هر صورت  
گیـری و    رسـد تـصمیم    به نظـر مـی    . ها نبود  ام عراق نیز به دور از این ویژگی       و اعمال حکّ  

 شـکل ،  خان در مرزهای عثمانی نیز با علم و آگاهی از ایـن شـرایط              اقدامات نظامی کریم  
 ارسـال  ، صدراعظم عثمانی،پاشا ویش درمحمّدخان برای    ای که کریم   در نامه . رفته باشد گ

ط کافی   تسلّ ،عملکرد پاشای بغداد   ل مرزی و  دهد که خان زند بر مسائ       نشان می  ،کند می
هـای    منحصر بـه سـال     ها  عثمانیخان علیه     اقدامات کریم  )217 :1366ورهـرام،   ( .داشته است 

هـا   گ با روس   در جن  ها  عثمانیای است که     باشد و این مربوط به دوره      ق به بعد می   1188
 در شـرایط    ،توان نظامی خود را از دست داده بودند و پس از انعقاد قراردادی تحقیرآمیز             

 سفرایی به بغداد و پس از       ،ها خان پیش از آغاز درگیری     کریم. بردند نامساعدی به سر می   
توانـست   العـات ایـن فرسـتادگان مـی        اطّ ،به همین لحـاظ   . آن به استانبول فرستاده بود    

 به همین دلیل هم بود . تکمیل نمایدها عثمانیت را درخصوص جایگاه و موقعیّ ودیدگاه ا
خواهد و بعـداً تقاضـای        را می  ، والی بغداد  ، پیغام داد که سر عمرپاشا     ها  عثمانیکه وی به    

هـای    آن هـم در سـال      ،خـان  ت کـریم  این جـرأ  .  بصره را نیز خواستار شد     خود را افزود و   
چنـین نـاتوانی عمرپاشـا و تزلـزل          و هم  هـا   عثمـانی شـرایط    نشان از آگـاهی او از        ،پیری
، بصره در    زمانی که به شیراز آمد      وهبی افندی  محمّد عثمانی   فرستادۀ. داشتت او   موقعیّ

اعتنـایی و دسـت خـالی او را           نیروهای ایران قرار داشـت و دربـار ایـران بـا بـی              محاصرۀ
  : در این زمینه آمده استرادگلشن مدر . بازگرداند

، و از جملـۀ      و جـالل    دربار عزّ   وهبی افندی مقیم کعبۀ    محمّدماه که    بعد از سه     مجمالً
ـ نـشینان محفـل خُ      حاشـیه  ن لقای خدیو بلند اقامت و از زمـرۀ        اندوزا شرف د مثـال بـود، از   لْ

 از  ، مستدعی حصول اذن معاودت شد و قبـل از انـشای حرکـت مراجعـت               ،کارگزاران دولت 
 غـیظ و خـشم      فو تقصیرات عمرپاشا و تـسکین شـعلۀ       ، درخصوص ع  وکالی دولت با عظمت   
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غفـاری  ( . او صـورت قبـول نیافـت        ملـتمسِ  ، زبان عجز و ضـراعت گـشوده       ،گشا  خاطر گیتی 

  )335: 1369کاشانی، 

ی را به  نیروی نه چندان مطمئنّ، به ناچار برای خروج از این شرایطها عثمانیبنابراین 
 نـه بـرای رویـارویی بـا         ،این نیروی نظامی  رسد    اما به نظر می    ،طرف عراق عزیمت دادند   

تنهـا اقـدام    . ین مسیر را طـی کـرد       ا ، والی بغداد  ،پاشا، بلکه برای کنار گذاشتن عمر     ایران
ثیر اما وی نیز تحـت تـأ      .  بود صطفی پاشا م قتل عمرپاشا و جانشینی      ،ر نیروی اعزامی  ثّمؤ

کنـد و کمـک      سعی کرد جایگاه مستقلی برای خـود سـازماندهی           ،همان شرایط پیشین  
.  با شکست مواجه شد و عمالً کاری از پیش نبرد          ،اندک وی برای رهایی بصره از محاصره      

ی بـا حکومـت مرکـزی     از رویـارویی جـدّ  ، و پاشای بغداد در این دوره  ها  عثمانیبنابراین  
در  اقـدامات نظـامی خـود را     ،گیری از ایـن فرصـت       ناتوان بودند و خان زند با بهره       ،ایران

  . دنبال نمود بصرهمنطقۀ
رغم ذکری    علی ،ف کامل عراق را داشت    خان قصد تصرّ   اما درک این نکته که آیا کریم      

 گشا گیتیدر تاریخ   . نماید  اندکی بعید می   ،که در برخی منابع در این خصوص آمده است        
اری در جوش و دریای خونخـوار       ار قهّ خّز بحر   ،گونه امور  الغرض از ظهور این   « :آمده است 

الم بغـداد  تدمیر عمرپاشا و تسخیر ام البالد بصره و دارالسّ   . ی در خروش آوردند   سخط قهرمان 
  )183 :1363موسوی نامی اصفهانی، ( .»ت واال فرمودندرا پیشنهاد همّ  اوو سایر والیات تابعۀ

این  ف زیرا پس از تصرّ    ؛ معطوف به بصره بود    ،خان رسد هدف اساسی کریم    به نظر می  
ی در این عرصه صورت ک اما تحرّ،ا بود برای پیشروی بیشتر مهیّکه شرایط  در حالی ،شهر

 دربار عثمـانی را  ،خواست بیش از این نمی خان که در اواخر عمر خود بود، نگرفت و کریم 
اما با توجـه بـه فـضایی کـه در      . تحریک نماید و به یک جنگ فراگیر با آنها کشیده شود          

 نیروهـای ایـران     ،ف بـصره صـورت گرفـت      عراق جریان داشت و با پایداری که برای تصرّ        
  . گونه نشد توانستند مقاصد بیشتری را در عراق دنبال نمایند که این می
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 خان داشـت یـا خیـر؟ نوشـتۀ          برای کریم  بصره دستاوردی    ما این نکته که آیا تصرّف     ا
 او جنگ بصره را باعث اتالف نیروهای نظـامی          .دهد می خالف این را نشان      ،کالنتر فارس 

د دارد ایـن جنـگ، هـیچ دسـتاورد          ت اقتصادی به کشور دانـسته اسـت و اعتقـا          و صدما 
  :نویسد او می.  برای ایران نداشتای اساسی

کاب امور چندی پرداخت عادات را تغییر داده به ارتـ طاب ثراه  ـ  وکیل  ،قبل از فوت ...
کـه  زند، نظر به آناین قسم امور سر ب    ندیده بودیم که از او       ،تا آن روز  . ن او نبود  که شایان شأ  

روی منظور نداشت و از شـیراز مـادام حیـات             زیاده ،ف بود قناعت کرده   به ممالکی که متصرّ   
هـا ضـرر بـه        مبلغ ، خاطر ساخته  الً تسخیر بصره را بدون جهت پیشنهادِ      اوّ. نمود حرکت نمی 

خود و از بابت عراق و فارس از تعیین مالزم و جزایری و تـدارک قـشون رسـید و آن خـود                       
الخره از حزن   ا تخمیناً به قدر ده هزار نفر کشته شدند و مطلق فایده نداشت و ب              ،هل است س

  )67: 1362کالنتر، ( . جان خود را باخت، بصرهغصّۀ و اندوه و غم و

 ،ت در بصره  مدّ یید کرد و به این نتیجه رسید که استقرار کوتاه         بایستی این گفته را تأ    
پدیـد نیـاورد و باعـث       یاسـی و تجـاری منطقـه        ی در سازوکار جغرافیـای س     تغییری جدّ 
شاید بتوان گفت دسـتاوردهای     . هرین نشد النّ ت نفوذ ایران در جنوب بین     مدّاستقرار بلند 

هایی کـه عمرپاشـا در       حرمتی به لحاظ بی  . ت بود ت بیشتر کسب موقعیّ   مدّ این نبرد کوتاه  
امـا  . شـد  محـسوب مـی    التیامی بـر آن      ، این اقدام نظامی   ،خان اعمال کرده بود    حق کریم 

 بـین جانـشینان     ،سر قـدرت    زود هنگام بصره و منازعاتی که بر       خان و تخلیۀ   مرگ کریم 
 صدمات وارد شده به ،بنابراین. مندی را از بین برد  امکان هر گونه بهره    ،خان زند آغاز شد   

  . ظاهراً بیش از منافع آن بود،ایران
خـان بـرای دور سـاختن      کـریم ،سـرجان مـالکم   نکتۀ آخر اینکه آیا مطابق بـا گفتـۀ      

  :ویسدن نظامیان از دربار و ایجاد اشتغال برای آنها به این کار دست زد؟ او می
باید گفت که لشکر فرستادن وی به مملکت عثمانی به جهت محافظـت رفـاه و آرامـی                  

رفت کـه از وجودشـان خللـی در          به این معنی که کسانی را که احتمال می        . ملک ایران بود  
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 در خارج ملک مشغول ساخت تا اهالی ملک از          ، به کاری فرستاده   ،ق حادث شود  آسایش خل 
ین کارهـا    خوبی آغاز نهاده تا ا     ، بهانۀ د و چون این قصد کرد     ندست تطاول ایشان مصون باش    

  )532: 1382مالکوم، ( .در نظرها جلوه دهد

مـا دور از     ا ،توان کامالً با این نگرش همـراه بـود         هر چند نمی  که  بایستی اذعان نمود    
دگاه مورد توجه بوده    احتماالً اگر این دی   . ری شکل بگیرد  ذهن نخواهد بود که چنین تصوّ     

 ای   به عنـوان برنامـه     ه است توانست  اما می  ،های خان زند نبوده است     ت اولویّ  در زمرۀ  ،باشد
 های پایانی عمـرِ     این حمله در سال    ،گونه که اشاره شد    همان. دوجنبی به آن نگریسته ش    

ی شرکت  تی بود که در اقدام نظامی جدّ      نظامیان زندیه نیز مدّ    خان صورت گرفت و    کریم
 فراگیـر بـین      قـدرت خـود را از دل یـک منازعـۀ           ،خـان   در عین حال کریم    .نکرده بودند 

دانست آن شـرایط      اکنون نیز می   ،دست آورده بود    نشینان نادرشاه به   بازماندگان و حاشیه  
له واقف بود که نظامیان به لحـاظ نقـش          او به این مسئ   . استت خود باقی    همچنان به قوّ  

 بهتر است از مرکز حکومتی دور باشـند و یـا   ،مهمی که در حمایت از عناصر رقیب دارند  
 شاید بتوان گفت که خان زند در        ،با این تحلیل  . تری داشته باشند   رنگ حداقل حضور کم  

  . داشته استنیز به این برنامهی نگاهنیم  ،کرد ف بصره دنبال میکنار اهدافی که در تصرّ
  

  نتیجه
وصـول او بـه   . خان زند از درون یک شرایط نابسامان داخلـی بـه قـدرت رسـید            کریم
تمرکـز  . هـای شخـصی بـود       ناشی از شرایط پـیش آمـده و توانمنـدی          ،ت سیاسی حاکمیّ

تش تا اما دورنمای اعمال حاکمیّ. سیاسی او بیشتر در مناطق مرکزی و جنوبی کشور بود       
کی در عرصۀ برون تحرّ  کم،های بارز دوران حکومت او  از ویژگی . یافت از نیز امتداد می   قفق

. له ناشی از فضای عمومی کشور و منـاطق اطـراف بـوده باشـد              شاید این مسئ  . مرزی بود 
هـا بـه دور    را از برخـورد بـا ازبکـان و افغـان      او،واگذاری خراسان به بازماندگان افـشاریه     
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هـا هنـوز      روس ، شمالی در منطقۀ . از کرمان فراتر نرفت    رقی نیز در مرزهای ش  . داشت می
 جنـوب و    ی وارد محدودۀ جغرافیایی ایران نـشده بودنـد، امـا در محـدودۀ             به صورت جدّ  
ل موجـود خلـیج فـارس       نگـاه او بـه مـسائ      . ت بـود   انـدکی متفـاو    ، شـرایط  ،غرب کـشور  

 از ،انـه در ایـن منطقـه   ایفـای نقـش مثبـت و آگاه   . تفاوتی همراه باشد توانست با بی   نمی
حضور قبایل مختلف در اطراف خلیج فـارس و         . استهای اساسی رفتار سیاسی او       ویژگی

 خـان   ،کدام در پی دستیابی به حداکثر منافع بودنـد         های خارجی که هر    ت کمپانی الیّفعّ
 بخـشی از قلمـرو      ، وسـیع  د که بـه طـور یقینـی ایـن محـدودۀ           سانزند را به این نتیجه ر     

 پس سزاوارتر از سایرین، حاکم مرکـزی ایـران اسـت کـه قـدرت                ؛ایران است جغرافیایی  
در پـیش گـرفتن     . ها در این منطقـه اعمـال نمایـد         قدرت حکومتی را در ورای این خرده     

 بصره و رشد جایگـاه تجـاری آن بـه ضـرر بنـادر               ۀل، او را با مسئ     به ناچار  ،چنین رفتاری 
ن بخش پایانی عمر خود را معطوف به امور         خا به همین لحاظ کریم   . رو ساخت  ه روب ،ایران

رسد در   به نظر می، اعمال یک سیاست آگاهانه در خلیج فارسهمچون .غربی ایران نمود  
 و جایگـاه  هـا  عثمـانی ت و توانمندی  شرایط و آگاهی از موقعیّۀمناطق غربی نیز با مطالع   

زهـای غربـی و پیـشروی     از مر،تهدید بغـداد . دکر سیاست نظامی خود را تنظیم       ،بغدادپاشای  
 فقـدان   ، اما آنچه در این فرایند نـصیب او شـد          . حاصل این آگاهی است    ، بصره ی در منطقۀ  جدّ
های او در    گیری سیاست  خان و عدم پی    مرگ کریم .  نظامی بود  ۀقدام گسترد مندی از این ا    بهره

 .رنگ ساخت را کم های او تالیّ عمالً دستاوردهای فعّ،این منطقه
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