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  ایرانیان مقیم عثمانیاجتماعی جامعه  ـوضعیت حقوقی 

  با تأکید بر عراق .ق 11-14هاي در سده

  
  1رضا دهقانی

                        

  چکیده

یانسابقھ  مت ایران لت اقا سیس دو غاز تأ بھ آ ماني  مرو عث در قل
باز مي میالدي  ھارده  جري / چ شتم ھ قرن ھ ماني در  پس از .گرددعث

نگ بھ اج جر  كھ من صفویان  با  ماني  بھ ھاي عث بي  لك عر حاق مما ل
بر شمار ایرانیاني كھ براي زیارت بھ عتبات ،امپراتوري عثماني شد
رفتند افزوده شد. از اوایل قرن ھجدھم میالدي و در عراق و حجاز مي

راه تجاري ایران ،ھاي خونین ایران و عثمانيدر پي فروكش كردن جنگ
و د گشوده شدو اروپا از طریق عثماني كھ نزدیك بھ دو قرن بستھ بو

بھ این ترتیب غالب بازرگانان ایراني براي واردات و صادرات كاال 
.كردندمیآسیاي صغیر استفاده فارس و روسیھ ازھاي خلیجبھ جاي راه
جھ جاريدر نتی ین راه ت نق ا كھ ،رو ني  نان ایرا عدادي از بازرگا ت

ماني  مرو عث شتند در قل یران و اروپا را دا بین ا سطھ  قش وا قیمن م
صمانھ وشدند. ماني خ یران و عث بط ا كھ روا صفویھ  بر در دوره 

وضعیت ایرانیان مقیم عثماني ھم محوریت جنگ و صلح استوار بود،
. در دوره قاجاریھ كھ از شدت شدتلقی میبازتابي از شرایط موجود 

تقابل ـبط ایران و عثماني بر پایھ تعامل ھا كاستھ شد و رواخصومت
ص با انعقاد معاھده اول ارزروم كھ طبق آن ایران قرار گرفت، باالخ

سماً  سالم ر لك داراال سلك مما فت، در  نوان قرار گر بھ ع یران  قوق ا ح
ط جدید بر . این شرایپذیرفتھ شدکشوری اسالمی بھ شکلی نیمھ رسمی 

یان ماعي ایران ضیعت اجت با و ماني  كام عث سلوك ح ماني و  ساكن عث
ت شان  سيأای شت.ثیر اسا توادا نین از مح جود چ سناد مو بوه ا ي ان

ني با مسائل گوناگونی مواجھ آید كھ ایرانیان در قلمرو عثمابرمي
این نوشتار بر آن است تا با استناد بھ اسناد عثماني و بودند. 
ني یل سی، ایرا سائضمن تحل ین م بال ا ماني در ق لت عث ست دو بھ ،لا
یان مقیم ثیر روابط خارجي ایران و عثماني بر جامعھ ایرانأبررسي ت

  استانبول بپردازد.
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  طرح مسأله

امـا تـاریخ    ،هرچند از همان آغاز خشونت بار بـود  ،روابط ایران و عثمانی در سطح رسمی

بـه   بـط روا به رغم کـاهش سـطح  داشت و حکایتی دیگراجتماعی و روابط مردمی بین دو کشور 

در ایـن میـان    .و مراودات مردمی کماکان ادامه داشـت گاه منقطع نشدهیچ جنگی شرایط خاطر

 هـا در سـرزمین عثمـانی سـکونت    روابـط دولـت   در نسبی تنقش مهاجران ایرانی که پس از ثبا

 هـاي مختلـف اجتمـاعی ماننـد علمـا     طیـف این مهاجران  .حایز اهمیت است ،ه بودنداختیار کرد

و بـه   کـرده اقامـت جـا  که توانسته بودند در آن ندگرفتمیبرو کارگران را درکسبه ،طالب، تجار

تقابل با دولـت عثمـانی   ایرانیان را از تعامل و ،اقامت در سرزمین عثمانی .حیات خود ادامه دهند

بر زندگی ایرانیان مقیم عثمـانی و روابـط دولتـین ایـران و      مستقیماً موضوع این وکرد ناگزیر می

مقالـه  شد. در مناسبات سیاسی و مفاد قراردادهاي فی مابین منعکس میو گذاشتهمانی تأثیر عث

ـاعی ـ حقـوقی     حاضر با مطالعه مسایل مبتالبه جامعه ایرانیان مقیم عثمـانی کـه   سرشـتی اجتم

ویژه انعقاد معاهداتی ماننـد کـردان، ارزروم   ه بداشت، در صدد بررسی تأثیر روابط ایران و عثمانی

  .وضعیت ایرانیان مقیم و حتی زوار ایرانی در عثمانی استل و دوم میان دولتین براو

  

  مقدمه

ایران و عثمانی به عنوان دو دولت نیرومند در جهان اسالم طی چنـدین سـده مناسـباتی    

بازرگانـان   ،انـد. بـه دنبـال تأسـیس دولـت عثمـانی      پر فراز و نشیب با یکـدیگر داشـته   مستمر و

انسـداد راه  دربار اسـتانبول حضـور یافتنـد.   شمندانی از ایران در قلمرو عثمانی واندی وهنرمندان 

مـانع از   ،تجاري شرق و غرب توسط سلطان محمد فاتح و دیگر سالطین عثمانی به مدت دو قرن

ارتبـاط شـرق و    عثمـانی  ـهاي فرسایشـی صـفوي    اگر چه جنگ، انقطاع این حضور مستمر نشد

نی از شکست قطعی عثمـا سقوط صفویان و اما در پی،ممکن کرده بودغرب را از طریق عثمانی نا

تحت فشار اتـریش   . این دولتم 1718بر عثمانی در سال  1ویتساتریش و تحمیل پیمان پاسارو

                                               
1. Treaty of Passarowitz
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مند به تجـارت بـا ایـران بـود و از دیگـر سـو بـه علـت دشـمنی بـا روسـیه             که از یک سو عالقه

خزر به اروپـا فرسـتاده شـود، راه    ياجی طرخان در دریاخواست کاالهاي ایران از راه بندر ح نمی

هـاي  مذکور را گشود و بعد از آن غالب بازرگانان ایرانی براي واردات و صادرات کـاال بـه جـاي راه   

 ،رونق ایـن راه تجـاري   ۀدر نتیج نزدیک آسیاي صغیر استفاده کردند. خلیج فارس و روسیه از راه

ـاال تعدادي از بازرگانان ایرانی که نق خص ش واسطه بین ایران و اروپا را داشتند در قلمرو عثمانی ب

  )49- 56: 1368(ریاحی، .مقیم شدنداستانبول 

ـ  نزدیکـی ، میـان آسـیا و اروپـا    جغرافیایی اش موقعیتدر این دوره استانبول به خاطر   هب

آشنایی با  انونی بود براي همه مسلمانانی که خواهان، کغرب و دوران درخشان امپراتوري عثمانی

تجـار و   ،نماینـدگان صـنایع اروپـا    ،هـاي یونـانی و ارمنـی    وجود اقلیـت  د.بودن غرب جدید دنیاي

اسـکندریه و دیگـر بنـادر     ،ویژه اي که این شهر بـا مارسـی  هاي غربی و همچنین روابط دیپلمات

در اري و سـیاحان بسـی  خارجیان  د.کر هاي اروپایی آن را بیشتر می ویژگی ،دریاي مدیترانه داشت

حتی ماجراهاي اصلی ادبیات خاصی که در توصیف شـرق در ایـن    .کردند آمد میو استانبول رفت

از آن جملـه آثـار نویسـندگانی     ،داد زمان در اروپا به وجود آمده بود در استانبول و قاهره رخ مـی 

  )274: 1372، پیرلوتی و المارتین. (بهنام ،چون شاتو بریان

کـه  ونـاگون محـل مناسـبی بـود : نخسـت آن     ول از لحـاظ گ براي ایرانیان نیز استانب

تـر   راحت غیر مسلمانانداراالسالم بود و مرکز خالفت و زندگی در آن از زندگی در سرزمین 

حیـات و   ،فرهنگـی و زبـانی   ،وجود مشترکات وسـیع تـاریخی  که  دوم ایند.تر بو و پسندیده

سـان خانـه و   به طوري که استانبول را ب ،ده بودتر کر فعالیت در آنجا را براي ایرانیان مأنوس

مهاجران در این شهر هم با افکار غربی تمـاس داشـتند و هـم     د.کردن وطن خود احساس می

)  48:1384،به ایران نزدیک بودند و هم از آزار دولت قاجـار درامـان بودنـد. (امیراحمـدیان    

. م 1885ق./1302پدر خان ملک ساسانی کـه در اواخـر سـال    ،میرزا حسین خان فراهانی

کـرده  ایران در استانبول را قریب شانزده هزار نفر ذکر  هگذارش به استانبول افتاد، شمار تبع

حل تجـار  م«و هزار نفر تاجر و باقی کاسبند  ،فراهانی از این شانزده هزار تن ه. به نوشتاست
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کسـی جـز    ارنشـین و تجت خان بزرگـی اسـ   ،و خان والده1معتبر ایرانی در خان والده است

(فراهـانی »کننـد.  خوانی مـی  نیست و در همان جا مسجدي ساخته و روضهایرانی در آن جا

129:1362 (  

ا در آنجـا بنـ  ایرانیان بیمارستان و دبستان ایرانـی   ،هاي مالی تجار با استفاده از کمک

یـد  هاي قرن نوزدهم که شمار مهاجران و تبعیدیان ایرانـی رو بـه تزا  و در واپسین سالکرده 

صـفر   11د. (مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، شتأسیس یی نیز ها ها و روزنامه ، انجمنگذاشت

  )3سند ،13پرونده  ،11کارتن  ،1329

تـا   کثیر ایرانیان در استانبول و دیگر شهر هاي امپراتوري عثمـانی رغم حضور مستمر و به

از  ها را که عمـدتاً  ایرانی ،ین عثمانیسالط ،اول ارزروم ةو انعقاد معاهد. م 19ق./13پیش از قرن

دولت ایران را به مثابـه یـک    و وردندآحساب نمی تجار و کسبه بودند به عنوان یک ملت به ۀطبق

بـه طـور نیمـه    اسالمیت آن را ه ، اگرچندشناختنو ظهور به رسمیت نمیمذهبی  ـواحد سیاسی  

نادري بین ایـران و عثمـانی منعقـد    ـ  صفوي. معاهداتی هم که در دورهندکردتصدیق میرسمی 

 بودنـد مـرزي  ـ  هایی سیاسیعهد نامه اًصرف ،از معاهدة آماسیه گرفته تا معاهده کردان ،شده بود

یـک از مفـاد ایـن    امی به آن تن داده بودند. در هـیچ  نظ ـبنا به مقتضیات سیاسی   ها عثمانی که

مـذهبی آن   ـنیامده و کیان سیاسی   السالم به حسابایران در سلک ممالک دارا آشکارا معاهدات

 ـدول اروپـایی چنـین تصـدیق سیاسـی       که نسبت بـه  یحالدر  به صراحت تصدیق نشده است،

    د.کردن جماعات اروپایی مقیم عثمانی به عنوان اتباع یک ملت رفتار می مذهبی وجود داشت و با

بهام عمیق تـوأم  موقعیت مسلمانان ایرانی در چشم مأموران عثمانی با نوعی تردید و ا

هـا را بـه عنـوان    رسـیدند، آن  زمانی که سربازان عثمانی در قلمرو ایران به پیروزي مـی  د.بو

اه صـفوي را  هـواداران پادشـ   براي توجیه این عمـل،  و گرفتند بددین و رافضی به اسارت می

                                               
سلطان احمد اول  ۀم.) زوج 1589- 1651والده کوسم سلطان، ( ین سراي استانبول است که به سفارشخان والده بزرگتر. ١

اط بزرگ داشت که به وسیله و مادر چند شاهزاده و سلطان عثمانی، در اواسط سده هفدهم  ساخته شد. این سرا  سه حی

ي محرم هر سال در همین مکان ن استانبول در ایام عزادارشدند. به روزگار عثمانی، ایرانیان و شیعیا هایی احاطه می حجره

) 818:1، 1385کردند. (رحیم رئیس نیا: ایران و عثمانی در آستانه قرن بیستم، چ اول، نشر مبنا،  عزاداري می
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کـه  کوشیدند  می ،با این برچسب ثابت که بار اتهام مذهبی داشت کردند. قزلباش خطاب می

    1.بگویند هواداران پادشاه صفوي شیعه حقیقی نیستند

 1545-1574ق./952-982هـاي شیخ االسالم عثمانی که در سال ،ابوسعود افندي

در فتواهاي خود علیه صفویان ضمن ستایش از اعقـاب   ،االسالمی بودعهده دار مقام شیخ. م

را مستوجب ـ ابوبکر   ـ  اول و لعن کنندگان خلیفه سبـ علی (ع)   ـو فرزندان خلیفه چهارم  

قتل و اسارت دانست. فتواي او داللت براین داشت که پیروان راستین امام علـی (ع) ممکـن   

ایرانـی و فرزنـدان هـواداران     ۀاهل ذمـ  ،از طرف دیگر .نیست از پادشاه صفوي حمایت کنند

ر بـددینی و  زیرا آنها شخصاً هیچ مسئولیتی در ظهو ،پادشاه صفویه محکوم به اسارت نبودند

  )Düzdag, Ertugrul, 1983:190(د.ارتداد نداشتن

، اخـتالف  با تو جه به چنین سیاستی که در ساختار حاکمیت عثمانی وجـود داشـت  

بـه همـین جهـت در     .مذهبی شیعه و سنی هیچ گاه به صراحت مورد تأیید قرار نمی گرفت

کوهستانی سـوریه هرگـز    اسناد دولتی عشایر شورشی ناراست کیش آناتولی شرقی و مناطق

)Ibid: 119(. شده اند قزلباش تعبیر اند، بلکه به تحت عنوان شیعه یاد نشده

که بعد از پیشـروي قـواي عثمـانی    چنان ،شد البته همیشه در عمل اجرا نمیچنین تلقی 

ـارت در آمدنـد و در     ..م 1730ق./1142در خاك ایران تا شهر همدان به سال افراد زیادي بـه اس

در میان این اسیران هم ایرانیان ارمنی و یهـودي   .ر اسراي حلب در معرض فروش قرار گرفتندبازا

:1970بودند و هم افرادي که به طور قطع مسلمان بودند. ( 36Münir,Aktepe, (  یا اینکـه در

همگـی را بـه    وایرانـی را در بورسـا دسـتگیر کـرده      ان ابریشـم جراتمام ت. م 1512ق./918لسا

,Fahriد (تبعید کردن استانبول Dalsar, بـه ظـاهر    ی) هر چند چنین اقدامات خشن1960:131

شد. بایـد توجـه   اما اعمال تمایز میان اتباع ایران و عثمانی به وضوح دیده می ،هیچ گاه تکرار نشد

                                               
هایی به حکام و مرزداران، از آنان خواست تا ارتباط ترکمانان  از حمله به ایران طی فرمان سلطان سلیم پیش. ١

ها ر. ك. ند با خلیفگان شاه اسماعیل قطع کنند. جهت آگاهی از متن این فرمانشتآناتولی را که هواي شورش در سر دا

سمپوزیوم روابط ایران ـ  ،هاي داخلی آنازتابفریدون. م، آمه جن: ظهور مسألۀ شرق در دولت عثمانی، روابط اولیه و ب

.67-72تا، صص  ترك، قونیه، بی
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داشت که چنین تمایزي بیش از آنکه بر پایه قوانین شرعی باشد مبتنی بر فرمان (قانون) سلطان 

,Fleischer(. بود Cornell, 1986:261(  

اي  زمانی معطوف بـه دوره  ۀمناسبات ایران و عثمانی در این برهواقعیت آن است که 

 در این مناقشـات  مؤلفه مذهبی وجنگ و صلح قرار داشت  روابط دو دولت بر محور است که

و عصـر   این روند تا اوایل قـرن نـوزدهم   .شد وجه بارزتري داشت یا دست کم چنین ابراز می

 .دوام آورد ،در پیش گرفتنـد را قاجار که دو کشور با انعقاد معاهده ارزروم راه صلح و سازش 

رفتـار و عملکـرد   در شـد و   از این تاریخ است که افقی تازه در روابط ایران و عثمانی نمـودار  

ن و اعـم از مسـلما   ،کردنـد  ها نسبت به ایرانیانی که در قلمرو عثمانی رفت و آمد می عثمانی

و از آن پس نه تنهـا آنـان را اهـل ارتـداد و الحـاد      به وجود آمد یتفاوت محسوس ،اهل ذمه

  ه شدند.شناخت ،بلکه به عنوان کسانی که به داراالسالم تعلق دارند ند،درقلمداد نک

چنین تأییدي در واقع به رسمیت شناختن مشروعیت شرع مقـدس بـود، امـري کـه     

هـا  شد. در حالی که ایرانی نزد مأموران دولتی عثمانی می انیب پیوند اتباع ایرانی و عثمموج

اما اطاعت آنها از شریعت الهی ولو بـا تفسـیري    ،به یک کشور و سرزمین دیگر تعلق داشتند

لـذا آنهـا در تمـام     داد، مـی هـا   ظاهراً به آن اعتباري همسان با عثمـانی ن اندك متفاوت از آ

  شدند.  متوسل به شریعت می ،کردند سلیم میهایی که به دربار استانبول ت حال عرض

آید که ایرانیان در قلمرو عثمـانی بـیش از    از محتواي انبوه اسناد موجود چنین برمی

هـاي غیـر عادالنـه از زوار ایرانـی در قلمـرو      اخذ مالیات-1مسئله بودند:  پنجهر چیز درگیر

یملک ایرانیـان متـوفی   ی و مامصادره دارای-3ایرانی،  ۀتحمیل جزیه به اهل ذم -2،عثمانی

هـایی مبنـی   صدور فرمان -5،ممنوعیت ازدواج مردان ایرانی با زنان عثمانی -4در عثمانی،

  تباع ایرانی به سلک عسکري.بر فراخوان ا

  

  

  



1391و زمستان ، پاییز53و  52، ش 14و  13، س تاریخ روابط خارجی فصلنامۀ                20

  از زوار ایرانی در قلمرو عثمانی هاي غیر عادالنهاخذ مالیات.1

ن داخل قلمرو عثمـانی نیـز یـک    در مورد اول نه تنها براي ایرانیان که براي مسلمانا

در منابع عثمانی هرگز اشاره نشده که تعصـب مـذهبی ریشـه و     د.مسأله قدیمی و دیر پا بو

البته این مسأله بـه طـور رسـمی در عهدنامـه کـردان      .ها بوده است منشأ بدرفتاري با ایرانی

نی براي سفر اي که حقوق زائران ایرا به گونه ،دش) مطرح و حل و فصل .م 1746ق./1159(

آزادانه به عثمانی به رسمیت شناخته شـد و میـزان عـوارض گمرکـی دریـافتی از آنهـا نیـز        

منجر به پایـان یـافتن    این عهد نامهاما انعقاد ) 173-174: 1368گردید. (ریاحی، محدود 

 بروز درگیـري و  اتها موجبآزار و اذیت ایرانیو  نبودرفتاري مأموران عثمانی با مسلمانان بد

به این جهت کریم خـان زنـد    .را فراهم کرده بوداصطکاك میان دو دولت در طول یک سده 

هـا را حـداقل بـه    عثمانی که تصرف بصره در عراق تالش کردبا . م 1776ق./1190در سال

  دلیل نقض معاهده تنبیه کند.

طبـق  بـر  ؛این مطلب در معاهدات اول و دوم ارزروم نیز مورد تصدیق و تأکید قرار گرفت

 ،بین ایران و عثمـانی منعقـد شـد   . م 1823ق./1238ماده هشتم معاهده ارزروم اول که در سال

لیـه و بـه جهـت نظـم جامعـه اسـالمیه،       بعد به حکم اتحاد دو دولت عمن«ه طرفین پذیرفتند ک

اولیاي حضرتین با اهالی مملکتین اعم از تاجر و زایر و مساکن و سایر به یکسان معامله و سـلوك  

موده، در بالد و منازل و شوارع از هر نوع ایذاء و اضـرار و از هرگونـه امـور نـا صـواب محفـوظ و       ن

  )120: 1373، طباطبایی مجد».(مون باشدمصون و مرفه و مأ

معاهدات منجر به پایان یافتن بدرفتاري مأموران عثمانی با ایرانیـان  این اما انعقاد 

 ,Nasiri(رسـید.  انبول و دربـار ایـران مـی   هاي آن به اسـت ، چنانکه گزارششدمسلمان ن

Mohammad Reza, 1991:92(     لـول  اما باید گفت کـه آزار و اذیـت زائـران ایرانـی مع

بلکه بیشتر ناشی از حرص و طمع و تعصـب مـأموران    سیاست رسمی دولت عثمانی نبود،

ـ زا .کردنـد  پناه نگاه می ها به عنوان افرادي بی ی بود که به ایرانیطخا لمان دیگـر  ران مسـ ئ

ران مسـیحی و  ئـ کشورها از مراکش و هند گرفته تـا مسـلمانان خطـه روسـیه و حتـی زا     
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هـر گـاه    .شـدند  مواجـه مـی  ران عثمانی وبدرفتاري مأم بافلسطین هم به طور مکرر یهودي

رسید به مقامات ایالتی که در آنجا نسـبت بـه    ها به استانبول میدادخواست و شکایت ایرانی

معاهدات و اصول شـریعت  بر شد که بنا توصیه می ،رفتاري صورت گرفته بوددانی بزائران ایر

مسئول بدرفتاري با زائران ایرانی و تـداوم آن   ،. اما در بیشتر اوقات همان مقاماترفتار کنند

  )Ibid:22بودند. (

  

  ایرانی ۀتحمیل جزیه به اهل ذم .2

 .ایرانیـان مسـلمان بـود    ةدعمـ  ۀطور که مسأله بدرفتاري با زائران ایرانی دغدغهمان

ایرانیان مسلمان  د.هاي غیر مسلمان بومسأله اخذ جزیه نیز به طور آشکار مایه نگرانی ایرانی

اما ایـن ایرانیـان ارمنـی     ،پرداختند با سفرهایی مستمر به قلمرو دولت عثمانی به تجارت می

ول سـده یـازده هجـري /    بودند که عمالً تجارت ابریشم ایران با عثمانی و غـرب را از نیمـه ا  

) این امر تا حدي بـه دلیـل حـق    67: 1379فوران، (د.میالدي در انحصار خود داشتنهفده 

حـال  امـا بـا ایـن    .تجارت ابریشم بودکه شاه عباس به جامعه ارمنی جلفا داده بـود يانحصار

هاي  هاکراه و بی میلی بخشی از شیعیان ایرانی براي سفر به عثمانی با محمول ةمنعکس کنند

1512-1520ق./918-926(زیرا در دوره سـلطان سـلیم    شد، محسوب میارزشمند تجاري 

هاي تجار ایرانی مورد مصادره واقع شده بود و تجـار مسـلمان ابریشـم در     ) اموال و دارایی.م

به  )Fahri, Dalsar, 1960:131(و همگی را به استانبول تبعید کردند.شده  بورسا دستگیر

هایی بود که ارمنیان جلفا سعی و تالش خود را معطوف بـه ایجـاد    ن نگرانیدلیل وجود چنی

  د.بسته و متحد در قلمرو امپراتوري عثمانی کرده بودنیک جامعه تجاري هم

له ایرانیان ارمنـی  تنها مسأ ،کردند رویه اخذ جزیه از بازرگانانی که به عثمانی سفر می

حضور تجـار ثروتمنـد در    فراهم می آورد. نیز رانگرانی غیرمسلمانان ساکن عثمانی نبود که

با طرح ادعاهـاي قـانونی    ها آنشد.  محاکم قضایی عثمانی موجب وسوسه مقامات محلی می

برداري از ثروت تجار غیرمسـلمان را همـوار    بودن اخذ جزیه از غیرمسلمانان در واقع راه بهره
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هنگام  ها آنشد که  ر عثمانی باعث میمسأله اخذ جزیه از تجار غیرمسلمان ایرانی دد.کردن می

اند، درحـالی کـه در    مطالبه مالیات از سوي دولت مدعی شوند که در جاي دیگر جزیه پرداخته

. دولـت  را از دادن جزیه خالص کرده بودنـد حقیقت با پرداخت مبالغی به مقامات عثمانی خود 

یـاوه  «رویه جدیدي براي اخذ جزیه در پیش گرفت که بـه  . م1653ق./1063عثمانی از سال

هر مشـخص  از تمـام غیرمسـلمانانی کـه در یـک شـ     جدید ۀموسوم شد. طبق این روی» جزیه

 ، بایـد  بیش از یک دهه نگذشـته باشـد   ها آنو از مدت سکونت  حداقل هفت ماه اقامت داشته

تا در یک منطقه به طـور دائـم    شد که افراد ترجیح دهند این امر موجب می .جزیه گرفته شود

هاي مربوط به اخذ مالیات، ارمنیان ساکن اصفهان هـم ردیـف ارمنیـان    اقامت کنند. در فرمان

، وان و دیاربکر به حسـاب آمـده و تمـایزي بـین     ، ارزرومساکن شهرهاي عثمانی نظیر ماردین

,MM .3774.38در نظر گرفته نشده بود. ( ها آن 9838.21,MM,OADB(  

ن ترتیب در فرمان سلطان عثمانی وجه تمایز میان اتباع پادشاه ایـران و سـلطان   بدی

عثمانی مشخص نشده بود. رویه جدید اخذ جزیه با وجود نیات مثبتی کـه در پـس آن بـود    

هـا از پرداخـت جزیـه در    . آنرفـت  به شمار مـی براي ایرانیان غیرمسلمان ناگوار و نامطلوب 

یطی ناراضی بودند و به این دلیـل شـکایات خـود را تسـلیم     امپراتوري عثمانی تحت هر شرا

هایی ممهور به مهر فرمانهجري قمري1109و  1102هاي . در سالکردندانی سلطان عثم

تصریح شده بود  ها آنسلطنتی به مراکز عمده تجاري نظیر ازمیر و حلب فرستاده شد که در 

هـر گونـه جزیـه معـاف هسـتند.     که ایرانیان غیرمسـلمان در ممالـک عثمـانی از پرداخـت     

)OADB, MD, 100.133.9873.233(   این امر تا حدي در وضعیت ایرانیان تغییر ایجـاد

 البتـه ایـن بـه    .ها به عنوان یـک جمعیـت مشـخص شـناخته شـدند     اي که آن کرد، به گونه

ق./942در سال که مثالً هاي اروپایی سرزمینی قدرترسمیت شناختن همسان با حقوق فرا

(وزیـري،  پادشاه فرانسه داده شد ،از سوي سلطان سلیمان قانونی به فرانسواي اول. م1535

  .گردید براي روابط آینده ایران و عثمانی اي بلکه تنها سابقه ،نبود، )5-8بی تا: سعید،

3  
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  مایملک ایرانیان متوفی در عثمانیمصادره دارایی و .

مسأله مصادره اموال و مایملـک   ،بودسومین مسأله که دامنگیر ایرانیان مقیم عثمانی 

بر قوانین اسالمی اموال و دارایی افـراد بـدون   بنا ؛کردند ایرانیانی بود که در عثمانی فوت می

مقرراتی که دولـت عثمـانی وضـع     گیرد، طبق قرار می المال تیبرث بعد از فوت در اختیار او

شد تـا بـه عنـوان وراث مـدعی      یماه مهلت داده م 6کرده بود به وارثان احتمالی فرد متوفی

 ،ارث شوند. تقریباً از زمانی که ایرانیان ارمنی براي برداشتن جزیه شروع به پافشاري کردنـد 

ایرانیان دیگر نیز اعم از مسلمان و غیر مسـلمان، خواسـتار تجدیـد نظـر دولـت عثمـانی در       

آنان چنین تجدیـد  شان در عثمانی شدند. از دید  سیاست مربوط به سرنوشت اموال و دارایی

خواسـتار ایـن    هـا  آناز طرفی  .ماهه مذکور باشد 6بایست متضمن افزایش مهلت  ري مینظ

  به ایران انتقال یابد.  این اموال و دارایی ،شدند که در صورت نبودن هیچ وارثی

طی یک فرمان عمومی این درخواست در پاسخ به  .م 1706ق./1118باب عالی در سال

ـازه داد تـا     کـر از دخل و تصرف در اموال افراد متـوفی منـع    مأموران محلی را د و بـه ایرانیـان اج

در  )OADB, MM, 2960:40-41(بتوانند اموال هموطنان متوفاي خـود را در اختیـار گیرنـد.   

،بـود  تـري  فرمان دیگري که حـاوي مقـررات مفصـل   . م1734ق./ 1136در سالپی این فرمان 

تا از این پس اموال تجار متوفاي ایرانی یـا بـه وارث    دیدادر شد که به موجب آن مقرر گرص

د کـه از طریـق او بـه ایـران بازگردانـده      شودر عثمانی انتقال یابد و یا به فردي واگذار  ها آن

عنـوان وکیـل شـاه شـناخته      که بهبود مورد تأیید مأمور رسمی دولت ایران  دبای شود. این فرد 

(وجود چنین مأموري در عهدنامه کـردان  ضرورت )OADB, MM, 2973.102T(.شد می

این مأمور یا وکیل شاه موظف بـود ضـمن تهیـه صـورت موجـودي      مسجل شد. ).ق 1159

اموال، مشخص سازد که آیا فرد درگذشته داراي وارث هست یا نه؟ تنها در صورتی که فـرد  

 .یافـت آنگـاه امـوال او بـه خزانـۀ دولـت عثمـانی انتقـال مـی         ،درگذشته هیچ وارثی نداشت

) به رسمیت شناختن خواست ایرانیان از سـوي دولـت عثمـانی    38:1373(طباطبایی مجد،

از اتباع عثمانی و مسلمانان غیرعثمانی شد و عهدنامه کردان،  ها آنموجب تشخیص و تمایز 
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» یا تـذکره و محاکمـات   امور اتباع«معاهدات اول و دوم ارزروم، همچنین قرارداد موسوم به 

موجـب تضـمین حقـوق و     تا حدوديبین ایران و عثمانی  1292حجهيذشتم در ه همنعقد

موارد زیـر بـه صـراحت تصـریح شـد:      طبق ماده دهم این قراردادد.شامتیازات اتباع ایرانی 

رسیدگی به دعاوي مربوط به جنایت و جنحه و قباحت از سوي اتبـاع دو کشـور بـر اسـاس     

رت و کارپردازي در دعاوي مربوط بـه تجـارت و   قوانین کشور مقیم، لزوم حضور نمایندة سفا

، شمول شرایط دول کاملـه الـوداد بـر مـأموران     ها آنحقوق و اجراي حکم با اطالع و توسط 

شـمول قـوانین   سیاسی دو کشور، معافیت اتباع دو کشور از خدمات نظامی در کشور مقابل،

ایط دول کاملـه الـوداد.  مربوط به ترك تابعیت و دخول در تابعیت کشور ثانوي بر اساس شر

) در حالی که 5867(معاهدات دولت ایران با دول خارجه، نسخه خطی کتابخانه مجلس، ش 

د کـر نمود، دولت سیاست خود را از آن جدا  ایدئولوژي دولت عثمانی امري ثابت و پایدار می

 که هم منافع حاصل از تجارت خارجی حفظ شود و هم برخـورد نظـامی بـا ایـران    و براي آن

  حاضر به پذیرش حقوق اتباع ایران شد. ،پیش نیاید

  

  ان ایرانی با زنان عثمانی. ممنوعیت ازدواج مرد4

تصویب و صـدور قـانون منـع ازدواج     ،مسأله چهارم در باب اتباع ایرانی مقیم عثمانی

از سـوي دولـت    .ق 1286قـانون منـع ازدواج در سـال     .بـود مردان ایرانی با نسوان عثمانی 

به موجب این قانون فرزندان مردان ایرانی که با زنـان عثمـانی ازدواج    و دشویب تص عثمانی

و موظف به خدمت عسکري بودنـد. در حـالی کـه     هآمد آن کشور به شمار  ۀتبع ،کرده بودند

تبعیتی که والد در زمان والدت مولود بـه   ن اوالد تابع تبعیت والد بود؛طبق قانون دولت ایرا

این قـانون از  ) 13177،296، 1313ن اسناد ملی، شعبان (سازما د.ش آن تابعیت شناخته می

همواره مورد اختالف و مذاکره دو دولت بود و سرانجام به توافقی منجر شـد کـه    زمان ابالغ

ایـران در شـهرهاي مختلـف     يهـا يکـارپرداز ها و  سفارت ایران شرایط آن را به کنسولگري

از زمـان   منتشر شد،.ق 1305ستورالعمل که در سال بر محتواي این دبنا د.عثمانی ابالغ کر
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کـه قبـل از    یازدواجـ البتـه   .ازدواج مردان ایرانی با نسوان عثمانی ممنوع شـد  ،اعالن این فرمان

تـابع دولـت    هـا  آنو فرزنـدان  شده از شمول آن خارج  ،صدور این دستورالعمل صورت گرفته بود

یش بینی شده بود کسـانی کـه منـافی ایـن حکـم      در این دستورالعمل پ د.شدن ایران شناخته می

کنند به ممالک ایران تبعید یا موقتاً در سلک عسکري داخل شده و جاري کننده نکاح نفی  عمل 

  )47، ش 14، س 1305هالقعدذي 29د شد. (اختر، نبلد خواه

ه از کـ  سفیر ایران در اسـتانبول  ،به گفته احتشام السلطنهوصول به چنین توافقی بنا

و داخـل   ]...د [و الملل بـو  الدول نیبمنافی حقوق «،مزبور چندان رضایت نداشت نامهافقتمو

(سازمان اسـناد  ». کردن خاطیان به سلک عسکري در واقع مثل حبس و زجر براي آنان بود

هـا   ایـن گونـه ازدواج   ةافرادي که ثمـر  ) با چنین اوضاع،297، 13177، 1313ن ملی، شعبا

ران و ایرانی قطـع  ای زرفتند و ا و در جامعه عثمانی تحلیل می شدهور د اصل و نسببودند از 

  . کردند عالقه می

  

  مبنی بر فراخوان اتباع ایرانی به سلک عسکري ییها فرمان. صدور 5

ساکنین عثمانی از جمله اتباع ایرانی بـه خـدمت عسـکري     قانون دیگر مربوط به فراخوان

که به موجب آن تمام اهالی ممالک عثمانی مکلـف   شدتصویب .ق 1304این قانون در سال  ؛بود

) 17:36، ش 13، س 1324االول عیـ رب23، نیالمتـ  بـل (حشـدند.   به ایفاي خدمت عسکري می

خـان   میرزا محسنبین  1292ده القعذي 21بود که در تاریخ  يقراردادتصویب این قانون مغایر با 

نماینـده عثمـانی در اسـتانبول منعقـد      ،راشد سفیر کبیر ایران در استانبول و محمد ،الملکمعین

بعـه  ت«ششم ایـن قـرارداد    ةبه استناد ماد د.بو »تذکره و محاکمات«شده بود و موسوم به قرارداد 

» د.باشـن  خارجی محسوب شده از خدمات و بدالت عسکري معاف مـی  ،دولت ایران مقیم عثمانی

  ) 167:1350، حید مازندرانی(و

نیو قـوان مغـایر اصـول   و .ق 1292الف روح قـرارداد  قانون خدمت عسکري که مخـ 

موقتاً آن را به  هایعثماناز همان آغاز مورد اعتراض دولت ایران قرار گرفت و  ،بود یالملل نیب
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کـه ایـران درگیـر جریانـات      .م 1908ق./1327تا اینکـه در سـال   .حالت تعلیق در آوردند

و هـزاران تـن از جوانـان     هآن را تنفیـذ کـرد  بار دیگر  ،انقالب مشروطه و استبداد صغیر بود

باالجبار وارد قشون دولتی کردند و  ،ایرانی را که در خاك عثمانی مشغول کسب و کار بودند

یـون ایرانـی   این تعدیات دولت عثمانی بیش از پیش ملّ د.هاي بالکان به کشتن دادن در جبهه

را ن و شـاه در کشـمکش بـود    ابدرا پریشان کرد و مجلس شوراي ملی که با تمام قوا با مست

) اما عمالً نتوانست اقـدامی جهـت   532: 1-2-3(ملکزاد، همان،  .ساختناراحت و مضطرب 

  ممانعت از این کار صورت دهد. 

  

  گیرينتیجه

مشاجرات و مراودات رسمی بین مقامات ایران و عثمانی در باب اتباع و وضـعیت حقـوقی   

در عصـر  .دوره مورد بحث را به خود اختصـاص داده اسـت  حجم انبوهی از اسناد و مدارك  ها آن

 خـونین  يهـا  جنـگ بـه رغـم    از آغاز صفویه تا آغـاز قاجاریـه ـ   ـ  نخستین روابط ایران و عثمانی

بـه توافـق رسـیدند. در ایـن     .) م1746ق./1159سرانجام طرفین بر سر مفـاد عهدنامـه کـردان (   

اي از حقـوق  پاره ،صفوي و ایجاد زبان مفاهمه با اجتناب از مواضع تند عصرعهدنامه نادر توانست 

اگرچـه   فـوق،  در عهدنامـه  .زوار ایرانی را به مقامات عثمانی بقبوالنـد  واتباع ایرانی مقیم عثمانی 

 ی به طور نیمه رسمکشور ایران اما بود، تصدیق نشده  صراحتاًهویت شیعی و کیان سیاسی ایران 

کـه درپـی توفیقـات     کـردان عهدنامـه  . اسالم تلقی شدشریعت  عبه عنوان مملکتی اسالمی و تاب

مبنـاي  در دوره قاجـار  ،تحمیـل شـده بـود    هـا یعثمـان نظامی و دوراندیشی نادر تا حـدودي بـر   

 1823- 1847ق./1238- 1263اول و دوم ارزرومگفتگوي دیپلماتیک و پایه انعقـاد قراردادهـاي   

در سراسر قـرن نـوزدهم و اوایـل قـرن      مانیر قلمرو عثدایرانی را  اتباعقرار گرفت که وضعیت  م.

چرا که به سـه سـده    ،فصل جدیدي در روابط دو کشور گشودمعاهداتاین متأثر ساخت.بیستم 

اسـالمی   يهـا  دولـت بـه عنـوان    را نبردهاي خونین بین ایران و عثمانی خاتمه داد و هردو کشور

د و اخـتالف ایـدئولوژیک میـان    نبـر نشانگر آن است که پس از سه قرن  کرد. این اقدامات معرفی
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ایران و عثمانی اندیشۀ مطلقیت مذهب تسنن و نفی نظام عقیدتی شیعه به کناري نهـاده شـده و   

براي نخستین بار ایران به مثابه واحدي سیاسـی بـا هویـت شـیعی در قلمـرو جهـان اسـالم بـه         

هـم بازتـاب   تصدیق چنین نگرشی در وضع ایرانیان مقـیم عثمـانی   . رسمیت شناخته شده است

داشت که کلیـه امـور اتبـاع ایرانـی      به طوري که متن معاهدات اول و دوم ارزروم  مقرر می ،یافت

ها به عنوان اتبـاع   براي اولین بار حقوق ایرانی شرع صورت نگیرد، اینکقانون جز بر مبناي 

هـا  نیـز هماننـد     خارجی از سوي کارگزاران باب عالی به رسـمیت شـناخته شـد. ایرانـی    

از این حق برخوردار شدند که با دولت عثمانی ارتباط برقرار کنند و بتواننـد بـه نقـض    ها وپاییار

    مفاد عهدنامه چه از طرف حکومت و چه از سوي دیگران اعتراض کنند.

مشـمول   هـا  آنو کاالهـاي تجـاري    مرو عثمانی تضمین گردیدلحق عبور زوار ایرانی از ق

از کاالهاي تجار ایرانی فقط صدي چهـار   رر گردیدو مق شداخذ عوارض بر مبناي گمرك عثمانی 

بـه ویـژه    ،کـارگزاران آزمنـد عثمـانی   گاه از سوي مفاد مصرحه فوق هرچند گه .گمرك اخذ شود

امـا ایرانیـان بـه عنـوان      .شدیم، نقض ستیزیمپاشایان بغداد که بیشترین کلونی ایرانی در آنجا 

ـ   ضـمن اینکـه  .زد سـلطان عثمـانی دادخـواهی کننـد    اتباع یک کشور مسلمان حق داشتند که ن

حثی همیشـگی در گفتگوهـاي   امسایل و مشکالت ایرانیان قلمرو عثمانی همـواره بـه عنـوان مبـ    

کوشـید در  و دولت عثمانی هـم اغلـب اوقـات مـی    آمدمی مات ایران با دولت عثمانی به شمارمقا

  انی اقدام کند.  جلب رضایت دولت ایران و حل مسائل اتباع ایرانی مقیم عثم
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وضعیت حقوقی ـ اجتماعي جامعه ايرانيان مقيم عثماني 

در سدههای 14-11 ق. با تأکید بر عراق



رضا دهقاني
 

چكيده


سابقه اقامت ايرانيان در قلمرو عثماني به آغاز تأسيس دولت عثماني در قرن هشتم هجري / چهارده ميلادي باز ميگردد. پس از جنگهاي عثماني با صفويان كه منجر به الحاق ممالك عربي به امپراتوري عثماني شد، بر شمار ايرانياني كه براي زيارت به عتبات در عراق و حجاز ميرفتند افزوده شد. از اوايل قرن هجدهم ميلادي و در پي فروكش كردن جنگهاي خونين ايران و عثماني، راه تجاري ايران و اروپا از طريق عثماني كه نزديك به دو قرن بسته بود گشوده شد و به اين ترتيب غالب بازرگانان ايراني براي واردات و صادرات كالا به جاي راههاي خليجفارس و روسيه از آسياي صغير استفاده میكردند. در نتيجه رونق اين راه تجاري، تعدادي از بازرگانان ايراني كه نقش واسطه بين ايران و اروپا را داشتند در قلمرو عثماني مقیم شدند. در دوره صفويه كه روابط ايران و عثماني خصمانه و بر محوريت جنگ و صلح استوار بود، وضعيت ايرانيان مقيم عثماني هم بازتابي از شرايط موجود تلقی میشد. در دوره قاجاريه كه از شدت خصومتها كاسته شد و روابط ايران و عثماني بر پايه تعامل ـ تقابل قرار گرفت، بالاخص با انعقاد معاهده اول ارزروم كه طبق آن ايران رسماً در سلك ممالك دارالاسلام قرار گرفت، حقوق ایران به عنوان کشوری اسلامی به شکلی نیمه رسمی پذیرفته شد. اين شرايط جديد بر وضيعت اجتماعي ايرانيان ساكن عثماني و سلوك حكام عثماني با ايشان تأثير اساسي داشت.از محتواي انبوه اسناد موجود چنين برميآيد كه ايرانيان در قلمرو عثماني با مسائل گوناگونی مواجه بودند. اين نوشتار بر آن است تا با استناد به اسناد عثماني و ايراني، ضمن تحليل سياست دولت عثماني در قبال اين مسائل، به بررسي تأثير روابط خارجي ايران و عثماني بر جامعه ايرانيان مقيم استانبول بپردازد.


واژگان كلیدي:


ايران، عثماني، مهاجران ايراني، وضعيت حقوقي ـ اجتماعی

طرح مسأله


روابط ایران و عثمانی در سطح رسمی، هرچند از همان آغاز خشونت بار بود، اما تاریخ اجتماعی و روابط مردمی بین دو کشور حکایتی دیگر داشت و به رغم کاهش سطح روابط به خاطر شرایط جنگی هیچگاه منقطع نشد و مراودات مردمی کماکان ادامه داشت. در این میان نقش مهاجران ایرانی که پس از ثبات نسبی در روابط دولتها در سرزمین عثمانی سکونت اختیار کرده بودند، حایز اهمیت است. این مهاجران طیفهای مختلف اجتماعی مانند علما طلاب، تجار، کسبه و کارگران را در بر میگرفتند که توانسته بودند در آنجا اقامت کرده و به حیات خود ادامه دهند. اقامت در سرزمین عثمانی، ایرانیان را از تعامل و تقابل با دولت عثمانی ناگزیر میکرد و این موضوع مستقیماً بر زندگی ایرانیان مقیم عثمانی و روابط دولتین ایران و عثمانی تأثیر گذاشته و در مناسبات سیاسی و مفاد قراردادهای فی مابین منعکس میشد. مقاله حاضر با مطالعه مسایل مبتلابه جامعه ایرانیان مقیم عثمانی که سرشتی اجتماعی ـ حقوقی داشت، در صدد بررسی تأثیر روابط ایران و عثمانی به ویژه انعقاد معاهداتی مانند کردان، ارزروم اول و دوم میان دولتین بر وضعیت ایرانیان مقیم و حتی زوار ایرانی در عثمانی است.

مقدمه

ایران و عثمانی به عنوان دو دولت نیرومند در جهان اسلام طی چندین سده مناسباتی مستمر و پر فراز و نشیب با یکدیگر داشتهاند. به دنبال تأسیس دولت عثمانی، بازرگانان هنرمندان و اندیشمندانی از ایران در قلمرو عثمانی و دربار استانبول حضور یافتند. انسداد راه تجاری شرق و غرب توسط سلطان محمد فاتح و دیگر سلاطین عثمانی به مدت دو قرن، مانع از انقطاع این حضور مستمر نشد، اگر چه جنگهای فرسایشی صفوی ـ عثمانی ارتباط شرق و غرب را از طریق عثمانی ناممکن کرده بود، اما در پی سقوط صفویان و شكست قطعي عثماني از اتريش و تحميل پيمان پاساروويتس
 بر عثماني در سال 1718 م. این دولت تحت فشار اتريش كه از يك سو علاقهمند به تجارت با ايران بود و از ديگر سو به علت دشمني با روسيه نميخواست كالاهاي ايران از راه بندر حاجي طرخان در دریای خزر به اروپا فرستاده شود، راه مذكور را گشود و بعد از آن غالب بازرگانان ايراني براي واردات و صادرات كالا به جاي راههاي خليج فارس و روسيه از راه نزديك آسياي صغير استفاده كردند. در نتيجۀ رونق اين راه تجاري، تعدادي از بازرگانان ايراني كه نقش واسطه بين ايران و اروپا را داشتند در قلمرو عثماني بالاخص استانبول مقیم شدند. (رياحي، 1368: 56- 49)

در اين دوره استانبول به خاطر موقعیت جغرافيايی اش ميان آسيا و اروپا، نزديكي به غرب و دوران درخشان امپراتوري عثماني، کانوني بود براي همه مسلماناني كه خواهان آشنايي با دنیای جديد غرب بودند. وجود اقليتهاي يوناني و ارمني، نمايندگان صنايع اروپا، تجار و ديپلماتهاي غربي و همچنين روابط ويژه اي كه اين شهر با مارسي، اسكندريه و ديگر بنادر درياي مديترانه داشت، ويژگيهاي اروپايي آن را بيشتر ميكرد. خارجيان و سیاحان بسیاری در استانبول رفتوآمد ميكردند. حتي ماجراهاي اصلي ادبيات خاصي كه در توصيف شرق در اين زمان در اروپا به وجود آمده بود در استانبول و قاهره رخ ميداد، از آن جمله آثار نويسندگاني چون شاتو بريان، پيرلوتي و لامارتين. (بهنام، 1372: 274)


براي ايرانيان نيز استانبول از لحاظ گوناگون محل مناسبي بود : نخست آنكه دارالاسلام بود و مركز خلافت و زندگي در آن از زندگي در سرزمين غیر مسلمانان راحتتر و پسنديدهتر بود. دوم اینکه وجود مشتركات وسيع تاريخي، فرهنگي و زباني، حيات و فعاليت در آنجا را براي ايرانيان مأنوستر كرده بود، به طوري كه استانبول را بسان خانه و وطن خود احساس ميكردند. مهاجران در اين شهر هم با افكار غربي تماس داشتند و هم به ايران نزديك بودند و هم از آزار دولت قاجار درامان بودند. (اميراحمديان، 48:1384 ) ميرزا حسين خان فراهاني، پدر خان ملك ساساني كه در اواخر سال 1302ق./ 1885 م. گذارش به استانبول افتاد، شمار تبعه ايران در استانبول را قريب شانزده هزار نفر ذكر کرده است. به نوشته فراهاني از اين شانزده هزار تن، هزار نفر تاجر و باقي كاسبند و «محل تجار معتبر ايراني در خان والده است
 و خان والده، خان بزرگي است تجّارنشين و كسي جز ايراني در آن جا نيست و در همان جا مسجدي ساخته و روضهخواني ميكنند.» (فراهاني 129:1362) 


با استفاده از كمكهاي مالي تجار، ايرانيان بيمارستان و دبستان ايراني در آنجا بنا کرده و در واپسين سالهاي قرن نوزدهم كه شمار مهاجران و تبعيديان ايراني رو به تزايد گذاشت، انجمنها و روزنامههایی نیز تأسيس شد. (مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي، 11 صفر 1329، كارتن 11، پرونده 13، سند 3)


بهرغم حضور مستمر و کثیر ایرانیان در استانبول و دیگر شهر های امپراتوری عثمانی تا پيش از قرن 13ق./ 19 م. و انعقاد معاهدۀ اول ارزروم، سلاطين عثماني، ايرانيها را كه عمدتاً  از طبقۀ تجار و كسبه بودند به عنوان يك ملت به حساب نمیآوردند و دولت ایران را به مثابه یک واحد سیاسی ـ مذهبی نو ظهور به رسمیت نمیشناختند، اگرچه اسلامیت آن را به طور نیمه رسمی تصدیق میکردند. معاهداتی هم که در دوره صفوی ـ نادری بین ایران و عثمانی منعقد شده بود، از معاهدۀ آماسیه گرفته تا معاهده کردان، صرفاً عهد نامههایی سیاسی ـ مرزی بودند که عثمانیها بنا به مقتضیات سیاسی ـ نظامی به آن تن داده بودند. در هیچ یک از مفاد این معاهدات آشکارا ایران در سلک ممالک دارالاسلام به حساب نیامده و کیان سیاسی ـ مذهبی آن به صراحت تصدیق نشده است، در حالی كه نسبت به دول اروپایی چنین تصدیق سیاسی ـ مذهبی وجود داشت و با جماعات اروپايي مقيم عثماني به عنوان اتباع يك ملت رفتار ميكردند. 


موقعيت مسلمانان ايراني در چشم مأموران عثماني با نوعي ترديد و ابهام عميق توأم بود. زماني كه سربازان عثماني در قلمرو ايران به پيروزي ميرسيدند، آنها را به عنوان بددين و رافضي به اسارت ميگرفتند و براي توجيه اين عمل، هواداران پادشاه صفوي را قزلباش خطاب ميكردند. با اين برچسب ثابت كه بار اتهام مذهبي داشت، ميكوشيدند که بگويند هواداران پادشاه صفوي شيعه حقيقي نيستند.
 


ابوسعود افندي، شيخ الاسلام عثماني كه در سالهای982-952ق./ 1574- 1545 م. عهده دار مقام شيخالاسلامي بود، در فتواهاي خود عليه صفويان ضمن ستايش از اعقاب و فرزندان خليفه چهارم ـ علي (ع) ـ سبّ و لعن كنندگان خليفه اول ـ ابوبكر ـ را مستوجب قتل و اسارت دانست. فتواي او دلالت براين داشت كه پيروان راستين امام علي (ع) ممكن نيست از پادشاه صفوي حمايت كنند. از طرف ديگر، اهل ذمۀ ايراني و فرزندان هواداران پادشاه صفويه محكوم به اسارت نبودند، زيرا آنها شخصاً هيچ مسئوليتي در ظهور بدديني و ارتداد نداشتند. (Düzdag, Ertugrul, 1983:190) 


با تو جه به چنین سیاستی که در ساختار حاکمیت عثمانی وجود داشت، اختلاف مذهبی شیعه و سنی هیچ گاه به صراحت مورد تأیید قرار نمی گرفت. به همین جهت در اسناد دولتی عشایر شورشی ناراست کیش آناتولی شرقی و مناطق کوهستانی سوریه هرگز تحت عنوان شیعه یاد نشده اند، بلکه به قزلباش تعبیر شده اند. (Ibid: 119)

چنین تلقی البته هميشه در عمل اجرا نميشد، چنان كه بعد از پيشروي قواي عثماني در خاك ايران تا شهر همدان به سال1142ق./ 1730 م.. افراد زيادي به اسارت در آمدند و در بازار اسراي حلب در معرض فروش قرار گرفتند. در ميان اين اسيران هم ايرانيان ارمني و يهودي بودند و هم افرادي كه به طور قطع مسلمان بودند. (1970: 36 Münir, Aktepe,) یا اینکه در سال918ق./ 1512 م. تمام تاجران ابریشم ایرانی را در بورسا دستگیر کرده و همگی را به استانبول تبعید کردند (Fahri, Dalsar, 1960:131) هر چند چنین اقدامات خشنی به ظاهر هیچ گاه تکرار نشد، اما اِعمال تمایز میان اتباع ایران و عثمانی به وضوح دیده میشد. باید توجه داشت که چنین تمایزی بیش از آنکه بر پایه قوانین شرعی باشد مبتنی بر فرمان (قانون) سلطان بود. (Fleischer, Cornell, 1986:261)

واقعیت آن است که مناسبات ايران و عثماني در اين برهۀ زماني معطوف به دورهاي است كه روابط دو دولت بر محور جنگ و صلح قرار داشت و مؤلفه مذهبي در این مناقشات وجه بارزتري داشت يا دست كم چنين ابراز ميشد. اين روند تا اوايل قرن نوزدهم و عصر قاجار كه دو كشور با انعقاد معاهده ارزروم راه صلح و سازش را در پيش گرفتند، دوام آورد. از اين تاريخ است كه افقي تازه در روابط ايران و عثماني نمودار شد و در رفتار و عملكرد عثمانيها نسبت به ايرانياني كه در قلمرو عثماني رفت و آمد ميكردند، اعم از مسلمان و اهل ذمه، تفاوت محسوسی به وجود آمد و از آن پس نه تنها آنان را اهل ارتداد و الحاد قلمداد نكردند، بلكه به عنوان كساني كه به دارالاسلام تعلق دارند، شناخته شدند.

چنين تأييدي در واقع به رسميت شناختن مشروعيت شرع مقدس بود، امري كه موجب پيوند اتباع ايراني و عثماني نزد مأموران دولتي عثماني ميشد. در حالي كه ايرانيها به يك كشور و سرزمين ديگر تعلق داشتند، اما اطاعت آنها از شريعت الهي ولو با تفسيري اندك متفاوت از آن ظاهراً به آن اعتباري همسان با عثمانيها میداد، لذا آنها در تمام عرضحالهايي كه به دربار استانبول تسليم ميكردند، متوسل به شريعت ميشدند. 


از محتواي انبوه اسناد موجود چنين برميآيد كه ايرانيان در قلمرو عثماني بيش از هر چيز درگيرپنج مسئله بودند: 1- اخذ مالياتهاي غير عادلانه از زوار ايراني در قلمرو عثماني، 2- تحميل جزيه به اهل ذمۀ ايراني، 3- مصادره دارايي و مايملك ايرانيان متوفي در عثماني، 4- ممنوعيت ازدواج مردان ايراني با زنان عثماني، 5- صدور فرمانهايي مبني بر فراخوان اتباع ايراني به سلك عسكري.

1. اخذ مالياتهاي غير عادلانه از زوار ايراني در قلمرو عثماني

در مورد اول نه تنها براي ايرانيان كه براي مسلمانان داخل قلمرو عثماني نيز يك مسأله قديمي و دير پا بود. در منابع عثماني هرگز اشاره نشده كه تعصب مذهبي ريشه و منشأ بدرفتاري با ايرانيها بوده است. البته اين مسأله به طور رسمي در عهدنامه كردان (1159ق./ 1746 م.) مطرح و حل و فصل شد، به گونهاي كه حقوق زائران ايراني براي سفر آزادانه به عثماني به رسميت شناخته شد و ميزان عوارض گمركي دريافتي از آنها نيز محدود گردید. (رياحي، 1368 : 174- 173) اما انعقاد این عهد نامه منجر به پایان یافتن بدرفتاری مأموران عثمانی با مسلمانان نبود و آزار و اذیت ایرانیها موجبات بروز درگیری و اصطکاک میان دو دولت در طول یک سده را فراهم کرده بود. به این جهت کریم خان زند در سال1190ق./ 1776 م. با تصرف بصره در عراق تلاش کرد که عثمانیها را حداقل به دلیل نقض معاهده تنبیه کند.

اين مطلب در معاهدات اول و دوم ارزروم نيز مورد تصديق و تأكيد قرار گرفت؛ بر طبق ماده هشتم معاهده ارزروم اول که در سال1238ق./ 1823 م. بین ایران و عثمانی منعقد شد، طرفین پذیرفتند که «منبعد به حکم اتحاد دو دولت عَلیه و به جهت نظم جامعه اسلامیه، اولیای حضرتین با اهالی مملکتین اعم از تاجر و زایر و مساکن و سایر به یکسان معامله و سلوک نموده، در بلاد و منازل و شوارع از هر نوع ایذاء و اضرار و از هرگونه امور نا صواب محفوظ و مصون و مرفه و مأمون باشد».(طباطبایی مجد، 1373: 120)


اما انعقاد این معاهدات منجر به پايان يافتن بدرفتاري مأموران عثماني با ايرانيان مسلمان نشد، چنانكه گزارشهاي آن به استانبول و دربار ايران ميرسيد. (Nasiri, Mohammad Reza, 1991:92) اما بايد گفت كه آزار و اذيت زائران ايراني معلول سياست رسمي دولت عثماني نبود، بلكه بيشتر ناشي از حرص و طمع و تعصب مأموران خاطي بود كه به ايرانيها به عنوان افرادي بيپناه نگاه ميكردند. زائران مسلمان دیگر کشورها از مراکش و هند گرفته تا مسلمانان خطه روسیه و حتی زائران مسیحی و یهودی فلسطین هم به طور مکرر با بدرفتاری مأموران عثمانی مواجه میشدند. هر گاه دادخواست و شكايت ايرانيها به استانبول ميرسيد به مقامات ايالتي كه در آنجا نسبت به زائران ايراني بدرفتاري صورت گرفته بود، توصيه ميشد كه بنا بر معاهدات و اصول شريعت رفتار كنند. اما در بيشتر اوقات همان مقامات، مسئول بدرفتاري با زائران ايراني و تداوم آن بودند. (Ibid:22)


2. تحميل جزيه به اهل ذمۀ ايراني

همانطور كه مسأله بدرفتاري با زائران ايراني دغدغۀ عمدۀ ايرانيان مسلمان بود. مسأله اخذ جزيه نيز به طور آشكار مايه نگراني ايرانيهاي غير مسلمان بود. ايرانيان مسلمان با سفرهايي مستمر به قلمرو دولت عثماني به تجارت ميپرداختند، اما اين ايرانيان ارمني بودند كه عملاً تجارت ابريشم ايران با عثماني و غرب را از نيمه اول سده يازده هجري / هفده ميلادي در انحصار خود داشتند. (فوران، 1379: 67) اين امر تا حدي به دليل حق انحصاری تجارت ابريشم بودكه شاه عباس به جامعه ارمني جلفا داده بود. اما با اينحال منعكس كنندۀ اكراه و بي ميلي بخشي از شيعيان ايراني براي سفر به عثماني با محمولههاي ارزشمند تجاري محسوب میشد، زيرا در دوره سلطان سليم (926-918ق./1520-1512 م.) اموال و داراييهاي تجار ايراني مورد مصادره واقع شده بود و تجار مسلمان ابريشم در بورسا دستگير شده و همگي را به استانبول تبعيد كردند. (Fahri, Dalsar, 1960:131) به دليل وجود چنين نگرانيهايي بود كه ارمنيان جلفا سعي و تلاش خود را معطوف به ايجاد يك جامعه تجاري همبسته و متحد در قلمرو امپراتوري عثماني كرده بودند. 


رويه اخذ جزيه از بازرگاناني كه به عثماني سفر ميكردند، تنها مسأله ايرانيان ارمني نبود که نگراني غيرمسلمانان ساكن عثماني را نيز فراهم می آورد. حضور تجار ثروتمند در محاكم قضايي عثماني موجب وسوسه مقامات محلي ميشد. آنها با طرح ادعاهاي قانوني بودن اخذ جزيه از غيرمسلمانان در واقع راه بهرهبرداري از ثروت تجار غيرمسلمان را هموار ميكردند. مسأله اخذ جزيه از تجار غيرمسلمان ايراني در عثماني باعث ميشد كه آنها هنگام مطالبه ماليات از سوي دولت مدعي شوند كه در جاي ديگر جزيه پرداختهاند، درحالي كه در حقيقت با پرداخت مبالغي به مقامات عثماني خود را از دادن جزيه خلاص كرده بودند. دولت عثماني از سال 1063ق./ 1653 م. رويه جديدي براي اخذ جزيه در پيش گرفت كه به «ياوه جزيه» موسوم شد. طبق اين رويۀ جديد از تمام غيرمسلماناني كه در يك شهر مشخص حداقل هفت ماه اقامت داشته و از مدت سكونت آنها بيش از يك دهه نگذشته باشد، باید  جزيه گرفته شود. اين امر موجب ميشد كه افراد ترجيح دهند تا در يك منطقه به طور دائم اقامت كنند. در فرمانهاي مربوط به اخذ ماليات، ارمنيان ساكن اصفهان هم رديف ارمنيان ساكن شهرهاي عثماني نظير ماردين، ارزروم، وان و دياربكر به حساب آمده و تمايزي بين آنها در نظر گرفته نشده بود. ( 3774.38. MM, 9838.21,MM ,OADB) 


بدين ترتيب در فرمان سلطان عثماني وجه تمايز ميان اتباع پادشاه ايران و سلطان عثماني مشخص نشده بود. رويه جديد اخذ جزيه با وجود نيات مثبتي كه در پس آن بود براي ايرانيان غيرمسلمان ناگوار و نامطلوب به شمار میرفت. آنها از پرداخت جزيه در امپراتوري عثماني تحت هر شرايطي ناراضي بودند و به اين دليل شكايات خود را تسليم سلطان عثماني کردند. در سال های 1102 و 1109هجری قمری فرمانهايي ممهور به مهر سلطنتي به مراكز عمده تجاري نظير ازمير و حلب فرستاده شد كه در آنها تصريح شده بود كه ايرانيان غيرمسلمان در ممالك عثماني از پرداخت هر گونه جزيه معاف هستند. (OADB, MD, 100.133.9873.233) اين امر تا حدي در وضعيت ايرانيان تغيير ايجاد كرد، به گونهاي كه آنها به عنوان يك جمعيت مشخص شناخته شدند. البته اين به رسميت شناختن همسان با حقوق فراسرزميني قدرتهاي اروپايي که مثلاً در سال 942ق./ 1535 م. از سوی سلطان سلیمان قانونی به فرانسوای اول، پادشاه فرانسه داده شد (وزیری، سعید، بی تا: 8-5)، نبود، بلكه تنها سابقهاي براي روابط آينده ايران و عثماني گردید.
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. مصادره دارايي و مايملك ايرانيان متوفي در عثماني

سومين مسأله كه دامنگير ايرانيان مقيم عثماني بود، مسأله مصادره اموال و مايملك ايرانياني بود كه در عثماني فوت ميكردند؛ بنا بر قوانين اسلامي اموال و دارايي افراد بدون وارث بعد از فوت در اختيار بیتالمال قرار ميگيرد، طبق مقرراتي كه دولت عثماني وضع كرده بود به وارثان احتمالي فرد متوفي 6 ماه مهلت داده ميشد تا به عنوان وراث مدعي ارث شوند. تقريباً از زماني كه ايرانيان ارمني براي برداشتن جزيه شروع به پافشاري كردند، ايرانيان ديگر نيز اعم از مسلمان و غير مسلمان، خواستار تجديد نظر دولت عثماني در سياست مربوط به سرنوشت اموال و داراييشان در عثماني شدند. از ديد آنان چنين تجديد نظري ميبايست متضمن افزايش مهلت 6 ماهه مذكور باشد. از طرفي آنها خواستار اين شدند كه در صورت نبودن هيچ وارثي، این اموال و دارايي به ايران انتقال يابد. 


باب عالي در سال 1118ق./ 1706 م. در پاسخ به این درخواست طي يك فرمان عمومي مأموران محلي را از دخل و تصرف در اموال افراد متوفي منع کرد و به ايرانيان اجازه داد تا بتوانند اموال هموطنان متوفاي خود را در اختيار گيرند. (OADB, MM, 2960:40-41) در پي اين فرمان در سال 1136ق./ 1734م. فرمان ديگري كه حاوي مقررات مفصلتري  بود، صادر شد كه به موجب آن مقرر گردید تا از اين پس اموال تجار متوفاي ايراني يا به وارث آنها در عثماني انتقال يابد و يا به فردي واگذار شود كه از طريق او به ايران بازگردانده شود. اين فرد بايد مورد تأييد مأمور رسمي دولت ايران بود كه به عنوان وكيل شاه شناخته ميشد.(OADB, MM, 2973.102T) ضرورت وجود چنين مأموري در عهدنامه كردان ( 1159 ق.) مسجل شد. این مأمور یا وکیل شاه موظف بود ضمن تهیه صورت موجودی اموال، مشخص سازد که آیا فرد درگذشته دارای وارث هست یا نه؟ تنها در صورتی که فرد درگذشته هیچ وارثی نداشت، آنگاه اموال او به خزانۀ دولت عثمانی انتقال مییافت. (طباطبايي مجد، 38:1373) به رسميت شناختن خواست ايرانيان از سوي دولت عثماني موجب تشخيص و تمايز آنها از اتباع عثماني و مسلمانان غيرعثماني شد و عهدنامه كردان، معاهدات اول و دوم ارزروم، همچنين قرارداد موسوم به «امور اتباع یا تذکره و محاکمات» منعقده در هشتم ذیحجه 1292 بين ايران و عثماني تا حدودی موجب تضمين حقوق و امتيازات اتباع ايراني شد. طبق ماده دهم این قرارداد موارد زیر به صراحت تصریح شد: رسیدگی به دعاوی مربوط به جنایت و جنحه و قباحت از سوی اتباع دو کشور بر اساس قوانین کشور مقیم، لزوم حضور نمایندۀ سفارت و کارپردازی در دعاوی مربوط به تجارت و حقوق و اجرای حکم با اطلاع و توسط آنها، شمول شرایط دول کامله الوداد بر مأموران سیاسی دو کشور، معافیت اتباع دو کشور از خدمات نظامی در کشور مقابل، شمول قوانین مربوط به ترک تابعیت و دخول در تابعیت کشور ثانوی بر اساس شرایط دول کامله الوداد. (معاهدات دولت ايران با دول خارجه، نسخه خطي كتابخانه مجلس، ش 5867) در حالي كه ايدئولوژي دولت عثماني امري ثابت و پايدار مينمود، دولت سياست خود را از آن جدا کرد و براي آنكه هم منافع حاصل از تجارت خارجي حفظ شود و هم برخورد نظامي با ايران پيش نيايد، حاضر به پذيرش حقوق اتباع ایران شد.

4. ممنوعيت ازدواج مردان ايراني با زنان عثماني

مسأله چهارم در باب اتباع ايراني مقيم عثماني، تصويب و صدور قانون منع ازدواج مردان ايراني با نسوان عثماني بود. قانون منع ازدواج در سال 1286 ق. از سوی دولت عثمانی تصويب شد و به موجب اين قانون فرزندان مردان ايراني كه با زنان عثماني ازدواج كرده بودند، تبعۀ آن كشور به شمار آمده و موظف به خدمت عسكري بودند. در حالي كه طبق قانون دولت ايران اولاد تابع تبعيت والد بود؛ تبعيتي كه والد در زمان ولادت مولود به آن تابعيت شناخته ميشد. (سازمان اسناد ملي، شعبان 1313، 13177،296) این قانون از زمان ابلاغ همواره مورد اختلاف و مذاكره دو دولت بود و سرانجام به توافقي منجر شد كه سفارت ايران شرايط آن را به كنسولگريها و کارپردازیهای ايران در شهرهاي مختلف عثماني ابلاغ كرد. بنا بر محتواي اين دستورالعمل كه در سال 1305 ق. منتشر شد، از زمان اعلان اين فرمان، ازدواج مردان ايراني با نسوان عثماني ممنوع شد. البته ازدواجی كه قبل از صدور اين دستورالعمل صورت گرفته بود، از شمول آن خارج شده و فرزندان آنها تابع دولت ايران شناخته ميشدند. در اين دستورالعمل پيش بيني شده بود كساني كه منافي اين حكم عمل كنند به ممالك ايران تبعيد يا موقتاً در سلك عسكري داخل شده و جاري كننده نكاح نفي بلد خواهند شد. (اختر، 29 ذيالقعده 1305، س 14، ش 47)

وصول به چنين توافقي بنا به گفته احتشام السلطنه، سفير ايران در استانبول که از موافقتنامه مزبور چندان رضايت نداشت، «منافي حقوق بینالدول و الملل بود [...] و داخل كردن خاطيان به سلك عسكري در واقع مثل حبس و زجر براي آنان بود». (سازمان اسناد ملي، شعبان 1313، 13177، 297) با چنين اوضاع، افرادي كه ثمرۀ اين گونه ازدواجها بودند از اصل و نسب دور شده و در جامعه عثماني تحليل ميرفتند و از ايران و ايراني قطع علاقه ميكردند. 


5. صدور فرمانهایی مبني بر فراخوان اتباع ايراني به سلك عسكري


قانون ديگر مربوط به فراخوان ساکنین عثماني از جمله اتباع ايراني به خدمت عسكري بود؛ اين قانون در سال 1304 ق. تصویب شد كه به موجب آن تمام اهالي ممالك عثماني مكلف به ايفاي خدمت عسكري ميشدند. (حبلالمتین، 23 ربیعالاول 1324، س 13، ش 17:36) تصويب اين قانون مغاير با قراردادی بود كه در تاريخ 21 ذيالقعده 1292 بين ميرزا محسنخان معينالملك، سفير كبير ايران در استانبول و محمد راشد، نماينده عثماني در استانبول منعقد شده بود و موسوم به قرارداد «تذكره و محاكمات» بود. به استناد مادۀ ششم اين قرارداد «تبعه دولت ايران مقيم عثماني، خارجي محسوب شده از خدمات و بدلات عسكري معاف ميباشند.» (وحيد مازندراني، 167:1350) 


قانون خدمت عسكري كه مخالف روح قرارداد 1292 ق. و مغاير اصول و قوانین بینالمللی بود، از همان آغاز مورد اعتراض دولت ايران قرار گرفت و عثمانیها موقتاً آن را به حالت تعليق در آوردند. تا اينكه در سال 1327ق./ 1908 م. كه ايران درگير جريانات انقلاب مشروطه و استبداد صغير بود، بار ديگر آن را تنفيذ كرده و هزاران تن از جوانان ايراني را كه در خاك عثماني مشغول كسب و كار بودند، بالاجبار وارد قشون دولتي كردند و در جبهههاي بالكان به كشتن دادند. اين تعديات دولت عثماني بيش از پيش ملّيون ايراني را پريشان كرد و مجلس شوراي ملي كه با تمام قوا با مستبدان و شاه در كشمكش بود را ناراحت و مضطرب ساخت. (ملكزاد، همان، 3-2-1 : 532) اما عملاً نتوانست اقدامي جهت ممانعت از اين كار صورت دهد. 


نتيجهگیری

مشاجرات و مراودات رسمي بين مقامات ايران و عثماني در باب اتباع و وضعيت حقوقي آنها حجم انبوهي از اسناد و مدارك دوره مورد بحث را به خود اختصاص داده است. در عصر نخستین روابط ایران و عثمانی ـ از آغاز صفویه تا آغاز قاجاریه ـ به رغم جنگهای خونین سرانجام طرفین بر سر مفاد عهدنامه کردان (1159ق./1746م.) به توافق رسیدند. در این عهدنامه نادر توانست با اجتناب از مواضع تند عصر صفوی و ایجاد زبان مفاهمه، پارهای از حقوق اتباع ایرانی مقیم عثمانی و زوار ایرانی را به مقامات عثمانی بقبولاند. در عهدنامه فوق، اگرچه هویت شیعی و کیان سیاسی ایران صراحتاً تصدیق نشده بود، اما کشور ایران به طور نیمه رسمی  به عنوان مملکتی اسلامی و تابع شریعت اسلام تلقی شد. عهدنامه کردان که درپی توفیقات نظامی و دوراندیشی نادر تا حدودی بر عثمانیها تحمیل شده بود، در دوره قاجار مبناي گفتگوي ديپلماتيك و پايه انعقاد قراردادهاي اول و دوم ارزروم 1263-1238ق./ 1847-1823 م. قرار گرفت که وضعیت اتباع ایرانی را در قلمرو عثمانی در سراسر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم متأثر ساخت. این معاهدات فصل جديدي در روابط دو كشور گشود، چرا که به سه سده نبردهای خونین بین ایران و عثمانی خاتمه داد و هردو کشور را به عنوان دولتهای اسلامی معرفی کرد. این اقدامات نشانگر آن است که پس از سه قرن نبرد و اختلاف ایدئولوژیک میان ایران و عثمانی اندیشة مطلقیت مذهب تسنن و نفی نظام عقیدتی شیعه به کناری نهاده شده و برای نخستین بار ایران به مثابه واحدی سیاسی با هویت شیعی در قلمرو جهان اسلام به رسمیت شناخته شده است. تصدیق چنین نگرشی در وضع ایرانیان مقیم عثمانی هم بازتاب یافت، به طوری که متن معاهدات اول و دوم ارزروم  مقرر ميداشت كه کلیه امور اتباع ایرانی جز بر مبناي قانون شرع صورت نگيرد، اینک براي اولين بار حقوق ايرانيها به عنوان اتباع خارجي از سوي كارگزاران باب عالي به رسميت شناخته شد. ايرانيها  نيز همانند اروپاييها از اين حق برخوردار شدند كه با دولت عثماني ارتباط برقرار كنند و بتوانند به نقض مفاد عهدنامه چه از طرف حكومت و چه از سوي ديگران اعتراض كنند. 

حق عبور زوار ايراني از قلمرو عثماني تضمين گردید و كالاهاي تجاري آنها مشمول اخذ عوارض بر مبناي گمرك عثماني شد و مقرر گردید از كالاهاي تجار ايراني فقط صدي چهار گمرك اخذ شود. مفاد مصرحه فوق هرچند گهگاه از سوی کارگزاران آزمند عثمانی، به ویژه پاشایان بغداد که بیشترین کلونی ایرانی در آنجا میزیست، نقض میشد. اما ایرانیان به عنوان اتباع یک کشور مسلمان حق داشتند که نزد سلطان عثمانی دادخواهی کنند. ضمن اینکه مسایل و مشکلات ایرانیان قلمرو عثمانی همواره به عنوان مباحثی همیشگی در گفتگوهای مقامات ایران با دولت عثمانی به شمار میآمد و دولت عثمانی هم اغلب اوقات میکوشید در جلب رضایت دولت ایران و حل مسائل اتباع ایرانی مقیم عثمانی اقدام کند. 
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�. Treaty of Passarowitz


�. خان والده بزرگترين سراي استانبول است كه به سفارش والده كوسم سلطان، (1651-1589 م.) زوجۀ سلطان احمد اول و مادر چند شاهزاده و سلطان عثماني، در اواسط سده هفدهم  ساخته شد. اين سرا  سه حياط بزرگ داشت كه به وسيله حجرههایی احاطه ميشدند. به روزگار عثماني، ايرانيان و شيعيان استانبول در ايام عزاداري محرم هر سال در همين مکان عزاداري ميكردند. (رحيم رئيس نيا: ايران و عثماني در آستانه قرن بيستم، چ اول، نشر مبنا، 1385، 818:1 )  


�. سلطان سلیم پیش از حمله به ایران طی فرمانهایی به حکام و مرزداران، از آنان خواست تا ارتباط ترکمانان آناتولی را که هوای شورش در سر داشتند با خلیفگان شاه اسماعیل قطع کنند. جهت آگاهی از متن این فرمانها ر. ک. فریدون. م، آمه جن: ظهور مسألۀ شرق در دولت عثمانی، روابط اولیه و بازتابهای داخلی آن، سمپوزیوم روابط ایران ـ ترک، قونیه، بیتا، صص 72-67.







