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  تنظیم اسباب ایرانی دیوانیان برابر در ترک غالمان از گیری بھره با
  این با. سازند فراھم را خود خالفت تختگاه سیاسی محیط در تناسب یک

  و ایرانی سیاست دو تا شد سرزمینی عراق ،ھا قرن گذشت رغم بھ ھمھ
ــی ــادیقی آن در ترک ــارویی، از مص ــت روی ــاه و رقاب ــاری گ   را ھمک
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  مقدمه

رسد مطالعه منصفانه، دقیق و مبنایی حوادث در حوزة جغرافیایی خاص با تأکیـد   به نظر می

توانـد مـا را در فهـم و درك چرایـی      ، میحوادثیبر سیر تاریخی آن و مرتبط دانستن تأثیر تحوالت 

 ،بـر همـین نکتـه    رهنمون باشد. بنا ـ  با این شرط که دچار تاریخ زدگی نشویم ـ رویدادهاي گذشته

. بـدیهی اسـت   رسـد  به نظر مـی طالعه و درك عمیق حوادث و واقعیات حوزه پیرامونی ما ضروري م

تـر از جغرافیـاي سیاسـی     اي به مراتب گسـترده  براي کشوري چون ایران با عمق فرهنگی در عرصه

ـتگاه تـاریخی خـود        کنونی و با توجه به پیوستگی مذهبی، نژادي و زبانیِ فرامرزي کـه بـر اثـر خاس

  گیرد.   اي شکل می ایم، هرگونه تحول و تغییر با توجه به تبعات منطقه داشته

ایـران  گیري جغرافیاي سیاسی جدیـدي اسـت.    منطقه ما در حال زایش کشورها و شکل

 15، اما پـس از آن دوران، تـاکنون   1همسایه آبی و خاکی داشت 5یکصد و اندي سال پیش تنها 

کشورهایی که براي تثبیت خود نیاز به تعریف و ساخت تاریخ اند؛  کشور بر کنار مرزهاي ما نشسته

هم پیوسـته کنـونی و   ه دارند. کشورهایی که در رقابت براي حفظ هویت ملی خویش در دنیاي ب

ـاعی، قـومی، فرهنگـی و مـذهبی بـه       هاي عمیق فرقه جبران نوزایی خود در برابر بحران اي، اجتم

  ما نهفته است، نیازمندند.      هنگ دیرین هایی از آن در تاریخ و فر میراثی که بخش

اي  زایش سیاسی کشورهاي جدید در منطقه ما هنوز پایان نیافته است. مرزهـاي منطقـه  

کنیم بر خالف مرزهاي برخی از کشورهاي دیگر مناطق، امکان آن را دارد تا  که در آن زندگی می

یر ما نشان داده است کـه تحـوالت   تجربه تاریخی یکصد سال اخ .رو شود با تغییرات جدیدي روبه

تـأثیراتی کـه اگـر     ،نهـاد  تأثیري مستقیم در ساختار اداري و حاکمیـت مـا برجـاي خواهـد     اخیر

                                                            
1
امیر نشـین در حـوزه بحـري     2کشور و  3هاي نخست پس از جنگ جهانی اول تنها با  میالدي تا سال 19ایران در اواخر قرن  .

تـا حـدي   و بري همسایه بود. روسیه در شمال، بریتانیا در خلیج فارس و منطقه بلوچستان و مکران، عثمانی در مرزهاي غربی و 

در جنوب غرب و سرانجام دو امارت مسقط در تنگه هرمز و افغانستان در شرق و شمال شرق در همسایگی ما قـرار داشـتند. بـا    

هاي قفقاز اعالم استقاللی کوتاه مدت نمودند که آذربایجـان بـه عنـوان همسـایه      پایان یافتن جنگ و انقالب بلشویکی، جمهوري

استقرار اتحاد جماهیر شوروي در همسایگی ایران نشست. در جنوب و غرب با سـقوط عثمـانی   مرزي شمالی براي چند سالی تا 

  به ترتیب دو دولت نجد و حجاز یا همان کشور سعودیان عرب و عراق بر جغرافیاي سیاسی منطقه افزوده شدند.
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عـوارض   کـه  دور از ذهن نخواهد بـود  ،هوشمندانه تجزیه و بر پایه تجربیات تاریخی تحلیل نشود

  سنگینی را بر حاکمیت ملی ما بر جاي گذارد.

هـاي   مرتبط و مستند آن دسته از حوادثی است که در سرزمین در حقیقت روایت مجدد،

شیعی عراق روي داده است. این مختصر بیش از آنکه بخواهد تصـویر کـاملی از همـه حـوادث و     

  . دهدها ارائه  وقایع را منعکس کند بر آن است تا روشی براي بیان حوادث و تشریح پیوستگی آن

****  

تواند  در بطن خود واجد اطالعات و اشاراتی است و می ،توان گفت که این گزارش پایه می

ـاعی دو    یرتأثتا میزانی فضاي عتبات مقدس را در جغرافیاي شیعی عراق و  آن در گفتگـوي اجتم

ـاعی میـان ایـران و      یردر تـأث کشور ایران و عثمانی منعکس سازد. به عنوان نمونه  تبـادالت اجتم

هـاي   خیل زائران یا کاروان که باید گفت ؛عثمانی بود ها که عراق بخشی از قلمرو عثمانی آن سال

 ،ثر بودنـد ؤهـاي واگیـردار نیـز مـ     جنائز به موازات انتقال ثروت به آن سرزمین در شیوع بیمـاري 

. البته در این زمینـه اطالعـات منـابع    یافت هایی که در بازگشت زوار در ایران هم رواج می بیماري

چرا که کشـور مقابـل بـه سـبب اخـذ روادیـد و        ،عثمانی است تر از منابع ایرانی گنگ و غیردقیق

و  داشـته منـابع آمـاري قابـل اسـتنادي      زائرین، تجار و جنائز و احشام، دریافت وجوه مشخص از

هاي اولیه ذهن مـا تردیـد ایجـاد کنـد.      هاي عمومی و یا فرضیه تواند در قضاوت می ها آندقت در 

هـاي نخسـتین روي کـار آمـدن      توان شاخص کمیت زوار عتبات را تنهـا در سـال   براي نمونه می

  در نظر آورد.   دهه ششم قرن سیزدهم هجري قمري یعنی ،ناصرالدین شاه قاجار

راي تحدیـد مرزهـاي ایـران و عثمـانی در گـزارش      خورشید پاشا، نماینده دولت عثمانی ب

کمیت آمار تبادالت میان دو کشور تنها از نقطه مرزي خـانقین بـه آمـار قابـل     در خود به بابعالی 

د اعـد تکند که نشان از دامنه وسیع زوار و تجار ایرانی دارد. به عنـوان مثـال وي    توجهی اشاره می

س چارپـا و  أر 24957نفر، کـاروان مکاریـان را بـا     52969از گمرك خانقین را  عبور کنندهزوار 

نویس اروپایی ایـن رقـم    سفرنامهیک  Hursid Pasa, 1997, 92)(کند.  کاروان ذکر می 3348

,Sawanson) را تا یکصد هزار زائر ایرانی و هندي در نظر گرفته اسـت.   اگـر  (372 ,1987
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تنها متعلق به یک نقطه مرزي از مرز گسـترده دو   اناین نکته توجه کنیم که این تعداد زائربه 

و خاص زواري است که مسیر رسمی را (اخـذ تـذکره و پرداخـت وجـوه آن) بـراي        کشور بوده

اند، باید در حقیقت از کمیتی به میزان چند برابر نسبت به این عدد یـاد کنـیم    زیارت برگزیده

طوالنی خود در قلمـرو عثمـانی    نسبتاًاقامت نوردیدند و با  که مشتاقانه مرزهاي ایران را در می

  .نهادند یمزمینه تبادالت وسیع اجتماعی و نوعی گفتگوي میان جوامع مشترك را بنیاد 

سـال پـس از گـزارش     17در این نگاه و بنابر برآوردهاي قابـل اسـتناد، جمعیـت ایـران     

ت. نفـر بـوده اسـ    ترین فرض ممکن چهار میلیـون و چهارصـد هـزار    خورشید پاشا در خوشبینانه

تـوان در نظـر گرفـت کـه در قـرن سـیزدهم        ذهنی مـی  اي پس با محاسبه )41:1362 عیسوي،(

اي از جمعیـت ایـران بـراي کوتـاه مـدت بـه        درصد قابل مالحظـه  1میالدي و در هر دورة نسلی،

مهاجرتی که هم ثـروت را از ایـران بـه آن منـاطق منتقـل       .کردند سرزمین همسایه مهاجرت می

د جامعـه ایرانـی در تبـادل    شـ  نهاد و چه بسا سـبب مـی   ساخت و هم بر تربیت عامه تأثیر می می

هاي آن ناحیه رابطه و تأثیري دوسویه (گیرنده و پذیرنده) داشـته   مستقیم فرهنگی، آداب و سنت

یات امـروزي نظیـر توسـعه امکانـات حاصـل از تسـهیل       باشد. با این تعریف و ضمن اشاره به واقع

جایی و گردش جمعیتـی را بـا هـیچ کشـوري دیگـري در قیـاس        توان چنین جابه ارتباطات، نمی

ها چـون   میان این دو سوي مرز با همه تفاوت 2گرفت. از این رو براي اهل اندیشه درك پیوستگی

آن است تا به دور از تصورات غیرمسـتند   زبان، نژاد و حتی در مواردي چون تنوع مذهبی نیازمند

تر حوادث مناطق مشترك فرهنگی میان دو کشور بکوشند. به بازشناسی عینی

  

  

  

  

                                                            
  

2
  ه همبستگی استفاده شود.تر باشد تا از واژ شاید سنجیده .
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بـه سـبب حضـور    یافـت؛  هاي بعدي اهمیت دیگري نیـز   ها در سال البته این آمد و شد

علمیـه   الشأنی در آن صفحات و نیز تبلیغات و تعلیمات حـوزه  مراجع بزرگ و مجتهدان صاحب

. بـراي مثـال   1دشمجدداً در بین ایرانیان احیاء  علمادیرپاي نجف اشرف، باور عامه نسبت به 

میرزاي شیرازي چنان موجی از احساسات فراگیر و مـذهبی را   يصدور فتواي تحریم تنباکو

که خود نیز در سفرش به عتبات مورد ـ کرد و حتی باور آن براي پادشاه مستبد قاجار   ءاحیا

  3فراموش ناشدنی بود. ـ 2طفی میرزا واقع شده بودکم ل

مـردم ایـران،    یخـواه  عـدالت پایانی عهد قاجار و عثمانی، یعنی عهد جنبش  يها سالدر 

این علما و به ویژه حوزه نجف متحول در قلمرو عثمانی بود که بخشی از رهبري الهام بخش قیام 

حـیط پیوسـته بـه    سیاسی در م و دالت اجتماعیناشی از تبا یراتتأثمبارزه با استبداد را در کنار 

اي که باور و توجه عموم مردم به آن تنهـا از سـر عنـاوین و     عهده داشت. حوزهقفقاز و آناتولی بر 

زوار به عتبـات   شمار یببلکه تبادالت اجتماعی حاصل از عزیمت  ،توانست باشد القاب بزرگان نمی

رسـانی چـون خطـوط     و کسب فیض از محضر مراجع بزرگ بود که در کنار ابزارهاي جدید اطالع

تلگراف هند و اروپا، حکم آیات نجف اواسط و اواخر عهد قاجار را براي اکثریـت مـردم آن روزگـار    

  مطاع کرده بود.

                                                            
1
پی شکست ایران در دو دوره نبرد با کفار روس که با فتاوي جهاد و مشارکت علماي دین آغـاز  فراموش نباید کرد در  .

شده بود، اعتماد عمومی نسبت به رهبران دینی به شدت مخدوش شد. رفتـار مـردم بـا مرجعـی بـزرگ چـون مرحـوم        

فتار ناشایستی که با ایـن مرجـع   اهللا سید محمد مجاهد در بازگشت از جبهه قفقاز نمادي از آن واقعیات بود. بیان ر آیت

هاي اخیر کـه بـه همـت مراکـز رسـمی باهـدف        بار است و حتی در تحقیقات سال مجاهد صورت گرفت بسیار دردناك و تأسف

اهللا سـید   یابد، نویسنده ناچار است با عباراتی مؤید فرجام تلخ ایـن موضـوع در وصـف آیـت     هاي مذهبی انتشار می توصیف چهره

در طول راه در شهر قزوین نیز مظلومانه مورد اسائه ادب جاهالن و آمـاج تـوهین و   «ین مقطع چنین یاد کند: اهد در امحمد مج

 "گلشـن ابـرار  "در این زمینه بنگرید به سید حمید میرخندان، سید محمـد مجاهـد؛ در مجموعـه    ». تمسخر نااهالن قرار گرفت

  .317، 1 ش، ج1385تهیه و تدوین توسط جمعی از پژوهشگران حوزه علمیه قم، نشر معروف 
2
میرزا از دیدار با شاه قاجار و حتی شرفیابی وي به محضر خود سرباز زد و بنا به روایات در حرم با شاه مالقـات کـرد.    .

حوزه هنري سـازمان تبلیغـات    ی ابراهیمی،عبدالحلیم الرهیمی، تاریخ حرکت اسالمی در عراق، ترجمه محمد نبر.ك به 

  .124، 1375اسالمی 
3
، 1361هاي جیبـی   توان به منابعی چون: ابراهیم تیموري، تحریم تنباکو، کتاب براي بررسی ابعاد عمیق این حادثه می .

آژنـد، قیـام تنبـاکو،    تـا و یعقـوب    نیز نیکی ر. کدي، تحریم تنباکو در ایران، ترجمه شاهرخ قائم مقامی، همان ناشر، بـی 

  رجوع کرد. 1367امیرکبیر، 
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ه نجـف بـا قـدمتی    از منظر مذهبی هم باید به مناسبات میان دو کشور توجه داشت. حوز

مانندي برخـوردار بـوده و خواهـد بـود. در      ساله براي دنیاي تشیع از جایگاه و اعتبار بی هزار  یک

هاي مورد بحث، این حوزه بود که براي علویان، زیدیان، اسماعیلیان و سـپس شـیعیان    تمام سال

ن، احساء و جبل عامـل  ایران و سایر قلمرو معتقد به باورهایی از این دست چون قفقاز، هند، بحری

که با شاخصی پیونـد ایـن حـوزه بـا جغرافیـاي       ییمبرآنقطه توجه بوده است. اگر امروزه در صدد 

ن ایوان العلمـاي و  شدگا گذاري کنیم، تنها کافی است به اسامی دفن کنونی جهان اسالم را شناسه

 هـا  آناسامی و خاستگاه سـرزمینی  این . همه 1حجرات روضه علوي در نجف اشرف نظري اندازیم

هایی است که این عالمان از آنجا برخاسته و براي طلب علم حـوزه   پذیري سرزمین یراز تأثنشانی 

ها از نظر جغرافیایی با حـوزه نجـف فاصـله     چه فرسنگ هایی که اگر اند. سرزمین نجف را برگزیده

کام خود را بـا  حوزه نجف، آداب و احدارند، اما شیعیان ساکن در آن نواحی طی این هزاره حیات 

  اند.   هد علم دینی اندازه گرفتهترازوي فقاهت آن م

چه این صفحات در قلمرو خدمتشان باشد و یا چه از ایران منتـزع و   ـ  حاکمان ایران

سکنه آن نواحی مقدس را چون اتباع خـویش   ـ  در حاکمیت خلیفه عباسی یا عثمانی باشند

. گفتنی اسـت ایـن رابطـه    کردند مسئوالنه عمل می ها آنرنوشت و نسبت به س پنداشتند می

هاي متعـددي   توان از نمونه به استناد اسناد و مدارك هر دو دولت می .یک سویه نبوده است

دولت ایران را ملجاء و مأواي روزهـاي سـخت خـود     ،مثال آورد که سکنه این اماکن مقدس

  . 2دانستند و به حمایت این دولت چشم دوخته بودند می

به رغم این گذشته دیرین، این باور تنها وقتی دچار سستی گشت که ایران با حضـور  

و وساطت عناصري بیگانه یعنی روسیه و بریتانیا، به حـل مسـائل دوجانبـه خـود بـا دولـت       

خت. به این ترتیب که دولتیان ایران در عهد محمد شاه قاجار براي حل مسـائل  عثمانی پردا

                                                            
1
براي اطالع بیشتر از اسامی و چگونگی حیات این فقها و علما ر.ك به کاظم عبود الفـتالوي، مشـاهیر المـدفونین فـی      .

  ق.  1427صحن العلوي الشریف، اجتهاد قم 
2
  .HAT.811/37235/1218Z29ترکیه،  جمهوري بایگانی نخست وزیري .
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خود با دولت عثمانی در زمینه روابط سیاسی دو کشور برآن شدند تا با مشـارکت روسـیه و   

  بریتانیا در ارزروم به مذاکره بنشینند. 

ائل به دیپلماسی چند جانبه براي حل مسـ  رد حاج میرزا آقاسی، صدراعظم وقترویک

این نقد بیشتر بر عدم پایمردي و  .1دوجانبه از نظر کارگزاران وي مورد انتقاد شدید واقع شد

تـوان برشـمرد کـه رونـد حـوادث       پیگیري حاجی وارد شده بود. با این حـال دالیلـی را مـی   

داد ایران از اصل مراجعـه بـه دول ثالـث در دعـاوي مـرزي و ارضـی        هاي بعد نشان می سال

روسـیه و   ـایران که ایـن دو دولـت را     مردانتدولچرا که برخالف تصور  ،تطرفی نبسته اس

 :دانسـتند  را تنهـا نـاظر مـی    د، خـو هـا  آنبه عنوان داور برگزیده بودند، نمایندگان ـ   بریتانیا

مأموریت ما همین در اینجا بودن و استماع نمودن است نه اینکه از طرفین حمایت کـردن  «

(دفتـر مطالعـات سیاسـی و     ».ر ما از بـراي مـا کـافی اسـت    و جواب نوشتن، همان استحضا

  )646:1369 المللی، بین

هاي اروپایی در مذاکرات دو  شاهد دیگر در این برداشت ناصواب طرف ایرانی از نقش طرف

شـاه قاجـار در    براي برداشت نگارنده، عبارت ناصـرالدین  ءجانبه ایران و عثمانی و استناد قابل اتکا

گیرد  د، عبارتی را به کار میشو عثمانی مطلع می مأمورطلبی  هاي بعد است که چون از تعدي سال

هاي واسطه در حکمیت میان ایران و عثمـانی   پذیري طرف که دقت در آن نشان از عدم مسئولیت

  است:

الزم است به  آنچه م]واند[خالممالک را همه را خاندم  جات میرزا محبعلی و معین نوشته«

زودي جواب نوشته شود و بعضی مطالب را تلگراف بکند. سواد فرانسه و ترکـی العبـاره را ترجمـه    

کرده بفرستید؛ مالحظه شود با سایر نوشته جات. در فقره سرحد حقیقتاً اصـل مقصـود و منظـور    

 رسماًت که بود و هس م]رزرو[االروم  ۀنارزشما همان اساس مذاکره به عهدنامه  ینمأمورشما و 

از دول فرنگ و سفراي طهران به شما اعالم شـد و در حقیقـت گذشـت. حـاال درویـش پاشـاي       

                                                            
1

الثانی  جمادي 18گزارش  ،14، پرونده 6، صندوق 1263ی مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه ایران، سال بایگان. 

  .میرزا جعفرخان مشیرالدوله
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الملک نوشته اسـت   کند؛ نفهمیدم آن طوري که معین پوسیده پدرسوخته ادعاي طهران را هم می

به ملکم و ساعدالملک تلگراف رمز سختی بکنید که دولت روس و انگلیس را به حکمیت قطعی وا 

)81 (همان، »د.دارن

رسد نتیجۀ این تقاضا مبنی بر درگیر ساختن بیش از اندازه کشورهاي دیگر در  به نظر می

ناکارآمدي دستگاه دیپلماسی و فتور اقتدار حاکمیت سیاسی مناسبات میان دو کشور که ناشی از 

اسباب تغییر نگرش عامه اهالی نواحی جنوبی عراق را به دنبال  .ایران از اواسط دوران ناصري است

تجربه به ایـن منـاطق اسـتراتژیک در حـوزه      داشت. افزون بر این عامل باید از اعزام کارگزاران کم

آن   موضوعی که میرزا جعفرخان مشیرالدوله خیلی پیشتر در باب ،سیاست خارجی ایران یاد کرد

 1مور شـود أبه عثمـانی مـ  » و کاردان خواه دولتآدم «تا  شده بودکر نکاتی را به دولت مرکزي متذ

هـایی نـاتوان و ناکارآمـد بـراي       هاي بعد نشان داد که دولت ایران از انتخـاب گزینـه   حوادث سال

 3و گاه بر اسـاس سـفارش و دخالـت ایـن و آن     2مأموریت در عتبات که گاه از سر ترحم یا لطف

  رر شد. گرفت، تا چه میزان متض صورت می

ید این وضـعیت اسـت. نجیـب    میالدي مؤ 1842هجري قمري/  1258حوادث سال 

پاشا حاکم وقت عثمانی در روز عید غدیر به کشتار شیعیان و از جمله ایرانیان معتـرض بـه   

ر نتیجـه کشـتار وحشـیانه    د )478:1385 . (العقیلی،هاي عثمانی در کربال دست زد سیاست

                                                            
1
  .14پرونده  ،6صندوق ق، 1263ر.ك به بایگانی مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه به همان آدرس سال  .
2
هاي پایانی خدمات دولتی خود بودند، به حیث  دهد گاه نظام اداري، برخی افرادي را که در سال نشان میمطالعه اسناد  .

هاي پایانی عمر امکان  کرد تا بلکه در این سال پاسداشت خدمات ایشان و یا به درخواست خود آنها به عتبات مقدسه مأمور می

چنین نگرشی که خود حکایتی قابل تامل را از این قبیل تصمیمات  مجاور شدن در آن سامان را به دست آورند. نمونه بارز

دهد، موضوع انتصاب صفا السطنه، کارگزار قصر شیرین، و نیز اسماعیل خان، سرحد دار زهاب، به نیابت کربال است.  نشان می

هاي اداري، اندك زمانی  ر بحرانرغم عدم توان و تسلط به مأموریت کربال گمارده شد و عالوه ب کارگزاري که در دوران کهولت به

شود. جهت اطالع بیشتر  پس از حضور در محل مأموریت، جان به جان آفرین تسلیم کرد و در نیجه امور آن جا معطل می

  .14، کارتن 1318بنگرید به بایگانی مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، سال 
3
الملـک، کـارپرداز بغـداد و     علماء در انعکاس تمایل عالمه فاضل شربیانی براي تعویض نـاظم به عنوان نمونه ر. ك به نامه نظام ال .

، 1317گذار کربال، موجود در بایگانی مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، سـال   مترجمش یا مشیر دیوان مصلحت

  .1، دوسیه 6کارتن 
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بـی پنـاه   » مظلومان کربال«یا به تعبیر میرزا جعفرخان مشیرالدوله  ، اتباع ایرانقواي عثمانی

در  اي مهـم  میالدي هم نمونه 1906هجري قمري/  1324یداد دهشتناك سال . رو1ماندند

بیان افول اعتبار ارکان سیاسی ایران و جایگزینی نقش محوري یکی از دول ناظر بر قـرارداد  

توجهی کنسول ایران سبب شـد تـا مـردم     همال یا بیارزروم نزد اهالی عتبات عالیات است. ا

دانستند راهی کنسولگري بریتانیا در  معترض خالف سنت مالوف که ایران را پناه خویش می

اعتنایی به وضعیت اعتراض شهري با توپخانـه بـه    کربال شوند. مقامات حکومت عثمانی با بی

  2.شدندمواجهه برخاستند و کشتاري سنگین را سبب 

هاي موجود در این اثر، شـاهد اهتمـام مقامـات     ها به شهادت گزارش در همین سالالبته 

ایـم.   هاي مطهر و بقاع متبرك آن دیار بوده دولت قاجار براي مشارکت در امر توسعه و مرمت حرم

توانست موجبات پیوند نظـام   نظر از باور و اعتقاد دینی، به برکت این اعمال می سیاستی که صرف

کوشـیدند در   ایرانی می مرداندولتاري ایران را نمایان سازد. به استناد شواهد بسیار، سیاسی ـ  اد 

ها یا آویزهـاي مختلـف و وقوفـات بـر اسـاس مـتن        توسعه و بهسازي حرم، نظیر اهداي شمعدان

 - سـاخت  اي که امور روشنایی را به کارگزاري منصوب از سوي دولـت ایـران محـول مـی     وقفنامه

توان بیان نافذ بـودن   ایرانی را می مردانتدولگویا این تالش  .ر داشته باشندحضوري پررنگ و مؤث

  اداري ایران بر آن نواحی قلمداد کرد.   ـ حضور سیاسی

اي تنگاتنگ میان آن نواحی و ایران وجود داشـته   در حوزه تعامالت اقتصادي نیز رابطه

تردد، خدمات، اسکان و خـوراك  هاي  و دارد. افزون بر جمعیت زوار مسائل دیگري چون هزینه

براي عایدي اهالی عتبات مقدس بـود. بایـد عوامـل دیگـري را چـون       ی مهمزائران، خود منبع

سـاخت و یـا قداسـت     علمی حوزه نجف که اسباب حضور طالب را فراهم مـی  ـ  مرکزیت دینی

حتـی   هاي پایانی عمر را براي طبقات میـانی و  هاي مطهر که شوق مجاورت در سال حائر حرم

در نظر داشت. یک بعد دیگـر مناسـبات اقتصـادي، مسـئله      ،آورد زادگان ایرانی فراهم می اصیل

و یا  منتهاي آرزوي یک ایرانی یا هندي حمل جنائز به آن صفحات بود؛ بر اساس باوري دینی،

                                                            
1
  . الثانی جمادي 18گزارش  14، پرونده 6دوق ، صن1263امور خارجه ایران، سال بایگانی مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت  .
2
  . MTV/290/155/1324N15 و همچنین Y.MTV/290/150/1324N14ترکیه، جمهوري  وزیري بایگانی نخست .
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 یرالمـؤمنین امقفقازي در آن عهد چنین بود که در جوار قبر بزرگان شیعه، بـه ویـژه حضـرت    

در کربال به خـاك سـپرده شـود. ایـن تعلـق خـاطر سـبب         امام حسین(ع)در نجف یا  علی(ع)

پس از مرگ هم بـراي آخـرین بـار بـه کـربال      « ها آنشد به روایت یک مستشرق فرانسوي،  می

هـاي زیـادي را    و بـراي ایـن سـفر نیـز هزینـه      )1369: 638 - 639 (دیوالفوآ، کنند» مسافرت

ر غربی، هر جنازه حمل شده به آن صفحات بـراي دولـت   متحمل شوند. به اعتقاد یک پژوهشگ

مـراش  بـه عنـوان نمونـه     )39 (النگریک، کند. عثمانی به میزان یک پوند درآمدزایی ایجاد می

مبلـغ  و صدور برگه صحی  هر جسد ۀمعاین يدر کرمانشاه براعثمانی شهبندري پزشک  ،اوغلی

  .  1کرد اخذ میسه تومان 

تبعـاتی چـون    نبایـد  هـا و درآمـدها   هاي حمل و نقل و پرداخت تعرفـه  بر هزینه افزون

که مثالً از کرمانشاه تا نجف تنهـا هزینـه    ـآن را  روشنایی سر مزار یا بهاي سنگ مزار و نصب 

فراموش کرد و این مسئله نشان از سـهم بـاالي ایـن     ـ  یک قطعه سنگ چهل تومان بودحمل 

هـاي پایـانی حکومـت     . در سـال 2تصادي هر دو دولت داشته اسـت خدمات در تراز مبادالت اق

عثمانی چنان این زمینه سودآور جلوه کرده بود که یک یهودي مقیم بغداد در قبـال پرداخـت   

د. در نجف را به خود اختصاص دا هلیرة طالي عثمانی به ادارة اوقاف، امتیاز دفن جناز 13000

رغـم کراهـت    بیشتر از این جهت است که وي بهاهمیت این موضوع  )62:1364 فهد نفیسی،(

باز در صدد برآمده بود که این فرصـت را از دسـت    مسلمانان و احتمال تحریم او و کارگزارانش

اما بروز بحـران   ،توان داشت ها اطالع دقیقی نمی در آن سال سادجاندهد. اگرچه از کمیت این 

ام ایجـاد مشـکلی اداري در یکـی از    جنازه در نقش خانه خـانقین هنگـ   4000و انباشته شدن 

  . 3متبرك است به اماکن ها آننقاط تبادل مرزي حاکی از میزان حمل 

عتبات مقدس در عراق عرب که از اواسط دولت صفوي بـه عنـوان بخشـی از قلمـرو     

نادرشاه افشار یا آغا محمدخان قاجار در اعاده حاکمیت  يها کوششعثمانی درآمد و به رغم 

                                                            
1
 .8دوسیه  ،1کارتن  ،1318سال  ،بایگانی مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی .
2
ق،  1318بایگانی مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، اسناد قدیمه، سال جمادي الثانی،  24گزارش  .

  .2، دوسیه 17کارتن 
3
ق. 1315ربیع االول  16پیشین،  .
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تـداوم نیافـت و تنهـا رابطـه      هـا  ینسرزمایران بر آن نواحی نیز سیطره سیاسی ایران بر آن 

اجتماعی و فرهنگی خود را به دلیل صبغه شیعی و پیوندهاي خـانوادگی و عشـایري حفـظ    

شی مهم از جوامع ایران و عثمانی اجتماعی بخ ـنقطه مشترك تبادالت عمیق فرهنگی   .دکر

آذربایجان و قفقاز و آناتولی، نخبگان سیاسی، تجار و اندیشـمندان از الیـه هـاي     درشد. اگر 

، در عتبـات  بخشیدند یمسطوح باالیی هرم اجتماعی ایران و عثمانی کانال تبادالت را شکل 

که زمینـه تعامـل    هاي فرودست و متوسط بودند مقدس و عراق عرب طبقات مذهبی از الیه

دو فرهنگ را در بستر تشیع قوام داده بودند. مفاهیم مورد توجه جامعه ایران در پایان عهـد  

استبداد ناصري که از مجراي آذربایجان، قفقاز و آناتولی در آزادي و دمکرات خواهی عرضـه  

سـتانه  شیعی بیان عدالت و عدالت طلبی را در آ هاي ینسرزماز گذرگاه عراق عرب و  شد یم

  انقالب مشروطیت به خود گرفت.

هاي مختلف اجتماع ایرانی در  اهمیت انقالب مشروطیت ایران که مشارکت طبقات و الیه

مـان و همسـان سـازي برابـر مفـاهیم جدیـد میـان        ، حاصل آگاهی یابی توأمبارزه با استبداد بود

شمالی ایران در این رونـد  لذا به همان نحوي که مناطق ات مختلف هرم اجتماعی کشور بود. طبق

ـان خـود در میـان طبقـات        ،مشارکت داشتند مرزهاي غربی کشور نیز با مرکزیـت نجـف مخاطب

رسد شـناخت عمـوم    متوسط و فرودست مذهبی جامعه ایران را هدف قرار داده بودند. به نظر می

ه از ایـن  اجتماعی صورت پذیرفتـ  ـثیر عمیق تبادالت فرهنگی  أمحققان تاریخ ایران در خصوص ت

آن  یرتـأث مجرا در قیاس با کانال شمالی و چه بسا هند، ناکافی یا تازه باشد. درك محیط عـراق و  

فراموشـی مطلـق سـپرده    به ر مناسبات ایران و عثمانی با سقوط دولت عثمانی پس از جنگ نیز ب

ترکـی   ـی  در تعامالت و تبادالت دو فرهنگ و تمدن ایران ی مهمشد، حال آنکه این جغرافیا فضای

عباسی نقطـه آغـازین    مختلف بوده است. رقابت عنصر ترك و ایرانی در بغداد عصر هاي طی قرن

یعنـی انتـزاع عـراق از عثمـانی و تعریـف جدیـد سیاسـی         ،که به رغم تحوالت اخیر این روند بود

ان میـ  یراتتـأث خاورمیانه جدید پس از جنگ جهانی اول از اعتبار، اهمیت و نظام این تبـادالت و  

  ترکی نکاسته است.  ـدو تمدن ایرانی 

****  
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 یهاي رقابت عراق سرزمینی بینابین براي دو کشور ایران و ترکیه با سابقه اعمال رویه

و تاریخی از همراهی و همکاري بوده است. هر دو کشور با تشکیل جمهوري عـراق در سـال   

ده است. لذا شپنداشتند که این حوضه جغرافیایی از دامنه مناسبات فیمابین خارج  م.1920

انگاري نسبت به تحوالت عراق از سوي این دو همسایه  هاي متمادي کم توجهی و ساده سال

هاي اخیر تنها پیمان سنتو بود کـه بـراي مـدتی     بروز یافت. شاید تا قبل از رخدادهاي سال

هم وابسته هستند. با این ه سه جزء مهم در خاورمیانه تا چه میزان ب کوتاه نشان داد که این

وجود، چه دو عنصر ترك و ایرانی در نگرش تمدنی خـود بـه جایگـاه عـراق دچـار غفلـت و       

گمراهی شوند و چه بر دقایق و ظرائف آن وقوف یابند، چیـزي از ارزش ایـن مصـداق مهـم     

جویی ما نسبت بـه ایـن    هم جهتی یا تقابل هاست ک کاهد. تجارب تاریخی ما نشان داده نمی

  هایمان رقم زند.  را بر سرنوشت ملت ناگواريعواقب  تواند یمجغرافیایی مشترك  حوزه

ه و ب است در یک ارزیابی، نگاه ترکیه به آینده براساس تجارب تاریخی خود شکل گرفته

غلـو،  ودر همین مسیر ادامه خواهد یافت. اگر در این قالب کتـاب آقـاي داود ا   که رسد یمنظر 

در رابطه با نگاه جدید به بعد تاریخ در سیاست خارجی ترکیـه و تأثیرگـذاري    عمق استراتژیک

که امپراتوري عثمانی، امپراتوري بزرگی بوده است  بودبحث بر سر این خواهد  ،آن مطالعه شود

تـوانیم بـا    مـی  ،؟ ما چون اهل تـاریخ هسـتیم  یافت یمچه وضعیتی را  ،اشتو اگر هنوز وجود د

فرض کنیم کـه امـروز امپراتـوري     نزدیک شده و غلووبررسی دقیق اسناد به الگوي آقاي داود ا

عثمانی همچنان در شام، حجاز، مصر و بالکان تداوم داشت. آیا سازمانی که امپراتوري عثمـانی  

با والـی   1الی) به وجود آورده بود، با وجود اختالف بین وزیر بغدادخودش براي بابِ سراي (بابع

بارة یـک دوره مشـخص تـاریخی     ند. هنگامی که درکتوانست این امپراتوري را حفظ  می 2شام

رو  هـایی روبـه   بـا واقعیـت   کنـیم  یمـ یعنی تقریباً ظهور محمد بن عبدالوهاب در نجد مطالعـه  

                                                            
1
چه سلیمان پاشا ابو لیله، یا سلیمان پاشا ابوالممالیک، چه مدحت پاشا یا کدخدا علی پاشا و چه علی رضا پاشا باشند، فرق  .

  رند.چندانی ندا
2
براي این دسته نیز تفاوتی نیست که بر منصب والیت شام یوسف گنج پاشا باشد یا عبداله پاشا، احمد جزار پاشا آن  .

مقام را اشغال کند یا دولت محمدعلی پاشا خدیو مصر که بخواهند از آن منظر یعنی حکومت بر شام، مناسبات خود را 

  با بغداد تنظیم کنند.
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ي چندملیتی که اقوام مختلف را در درون خودش داشت و این است که این امپراتورو  شویم یم

هاي سـالطین   گاه در مسیر حرکت، وقتی فرمان ،هاي مختلف واگذار کرده بود امور را در حوزه

توانست اجرا شود، در جغرافیاي نجد یا مصر یـا عـراق بـا اقـدامات اشـتباه والیـان، وزرا و        نمی

دادند که منجر به اتخـاذ   نادرستی را به بابعالی می شد. همین افراد اطالعات پاشایان مواجه می

شد. تصمیماتی که در پایان، منافع کالن دولت عثمانی را  تصمیمات اشتباه دستگاه سلطان می

د. به عنوان نمونه هنگامی که وهابیان به عنوان یـک تفکـر افراطـی در نجـد     کر تهدید قرار می

انی به شریف مکه و به سلیمان پاشا در بغداد در فاصله یک سال بعد سلطان عثم ،ظهور کردند

دهد که با این عقیده باطل برخورد کنند. این فرمـان انجـام نشـد و مسـئله مـذکور       دستور می

سـاالري   گسترش یافت و سرتاسر نجد را در برگرفت. در یـک مقطعـی شـاید سیسـتم دیـوان     

تهدیدي که به وجود آمده  عثمانی حتی برخالف مصالح بابعالی تصمیم گرفت و از این پدیده و

قابل کدخدا علی پاشـا، والـی   در م .بود براي تسکین مشکالت داخلی والیت بغداد استفاده کرد

رغم مخالفت مفتی که ایـن نیـرو را    تصمیم گرفت با موافقت صدراعظم وقت عثمانی و به بغداد

ران شد. اگر چند کرد به سمت مرزهاي ایران حرکت کند و این نیرو وارد مرزهاي ای هدایت می

کرد و این بحران را کنتـرل   یعنی ابراهیم پاشا به نجد حمله نمی ،سال بعد دولت خدیوي مصر

  شدیم.  رو می اي که امروز تا میزانی به آن نزدیک هستیم، روبه نمود، ما با پدیده نمی

بت هـا صـح   کنیم و در رابطه بـا امپراتـوري   بنابراین گاهی اوقات وقتی تاریخ را نگاه می

شـویم کـه اگـر بـه آن      رو مـی  هایی روبه افکنیم، با پدیده بین به اسناد نظر می و با ذره کنیم می

شود را تسریع و گسـترش دهـد.    هایی که در منطقه ما بازتولید می تواند بحران می ،توجه نشود

مثال بسیار روشن امروزي شام است: درست است که ما در شام امروزي با مشکالتی به لحـاظ  

اي نظیر القاعـده   ها باید کمک کنیم تا پدیده آیا براي حل آن اما ،رو هستیم روند اصالحات روبه

  بیاید؟بوجود 

ناپـذیر آن پدیـده تـاریخی     توجهی به یک تجربه تاریخی، تکرار اجتناب نتیجه عملی کم

باشد و بـراي سـودمند بـودن آن    وجود داشته است. پس در چنین وضعیتی باید نگاه به آینده 

  گر باشیم. باید بتوانیم از این تجارب تاریخی پلی بزنیم تا بتوانیم آینده را در افق مناسبی نظاره
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  گیري نتیجه

 حاکمیـت  دستگاه تا شد ایجاد اي تازه فضاي اسالم دنیاي قلمرو در ترك قبایل ورود با

 بهـره  ایرانـی  دیوانیـان  سیاسی قدرت تعدیل در نظامی نیروي این توانمندي از بکوشد عباسی

 يهـا  حکومـت  عهـد  یعنـی  معاصـر  قـرون  بـه  نزدیک روزگاري در وضعیت این استمرار. جوید

 تبـادالت  رغـم  بـه  امـا . گشـود  چهـره  نـوین  شکلی به عراق جغرافیاي در نیز صفوي و عثمانی

 و گرفـت  شـکل  تـاریخی  و فرهنگـی  اجتمـاعی،  مناسبات از وسیع اي دامنه نظامی، و سیاسی

  .باشد عربی و ترکی ایرانی، تمدن سه واسط حلقه عراق تا شد سبب

 تعـامالت  و مناسـبات  این عرصه در نیز جدید پدیده یک اخیر سال اندي و یکصد طی

 مشـروع  يهـا  خواسـت  بـر  مبتنی و کارآمد نظامی ساخت براي سیاسی اندیشه. نمود باز جاي

 همـراه  بـه  یافت، نضج عثمانی سپس و ایران مشروطه حوادث پس در که محوري عدالت چون

 اشـاره  ایـن  مورد انجامید، .م 1920 در عراق استقالل به که بریتانیا اشغالگري با مبارزه روحیه

 یکـدیگر  بـا  ترکـی  و ایرانـی  مشروطه الگوي دو تا ساخت فراهم را فرصتی عراق واقع در. است

 ایـن  گشـت کـه   سـبب  اخیـر  سـال  یکصد تحوالت همه، این با اما سازند، برقرار واقعی تماس

 بـا  پیونـد  در تنهـا  را ناخواسـته  انزوایـی  و افتاده دور خود پیرامونی پیوسته محیط از سرزمین

 تمـدن  سـه  رقابـت  و همبستگی از مینیاتوري آن از پیش تا که عراق. نماید دنبال عربی قلمرو

 صد چند تعامالت این تاریخی تجارب و حافظه همه انزوا سده یک با بود، ایرانی و ترکی عربی،

 سـرزمین  این مجدداًّ که بود صدام سقوط به منتهی حوادث با تنها و سپرد یبه فراموش را ساله

 و ایـران  رقـابتی  ـ تقابلی رویکرد مقطع این در. گشود اي منطقه هاي یتواقع به را خود درهاي

 تلـخ  تجـارب  تکـرار  از اجتناب براي لذا باشد، عثمانی و صفوي حوادث بازتولید تواند یم ترکیه

 را جمعـی  همکـاري  به بخشیدن سوق زمینه عنصر دو این نقش بررسی با کوشید باید تاریخی

  .نمود دنبال مشترك سرنوشت مفهوم ساخت براي
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چکیده 

دیرینگی تعاملات دو عنصر ایرانی و ترک در سرزمین عراق به دهههای نخستین عصر خلافت عباسیان باز میگردد. خلفای عباسی بر آن بودند با بهرهگیری از غلامان ترک در برابر دیوانیان ایرانی اسباب تنظیم یک تناسب در محیط سیاسی تختگاه خلافت خود را فراهم سازند. با این همه به رغم گذشت قرنها، عراق سرزمینی شد تا دو سیاست ایرانی و ترکی در آن مصادیقی از رویارویی، رقابت و گاه همکاری را بیآزمایند. 

در عصر کنونی با تغیر نظام حاکمیتی عراق و سقوط دگرباره بغداد، بازتولید همان مناسبات به شکلی دیگر آغاز شده است. این مقاله میکوشد تا با بررسی تاریخی نزدیک به دوران کنونی براساس مدارک آرشیوی گزارشی از این وضعیت را ارائه نماید. 



واژگان کلیدی: 

ایران، ترکها، عراق، تعاملات فرهنگی ـ اجتماعی








مقدمه

به نظر میرسد مطالعه منصفانه، دقیق و مبنایی حوادث در حوزة جغرافیایی خاص با تأکید بر سیر تاریخی آن و مرتبط دانستن تأثیر تحولات حوادثی، میتواند ما را در فهم و درک چرایی رویدادهای گذشته ـ با این شرط که دچار تاریخ زدگی نشویم ـ رهنمون باشد. بنا بر همین نکته، مطالعه و درک عمیق حوادث و واقعیات حوزه پیرامونی ما ضروری به نظر میرسد. بدیهی است برای کشوری چون ایران با عمق فرهنگی در عرصهای به مراتب گستردهتر از جغرافیای سیاسی کنونی و با توجه به پیوستگی مذهبی، نژادی و زبانیِ فرامرزی که بر اثر خاستگاه تاریخی خود داشتهایم، هرگونه تحول و تغییر با توجه به تبعات منطقهای شکل میگیرد. 

منطقه ما در حال زایش کشورها و شکلگیری جغرافیای سیاسی جدیدی است. ایران یکصد و اندی سال پیش تنها 5 همسایه آبی و خاکی داشت[footnoteRef:3]، اما پس از آن دوران، تاکنون 15 کشور بر کنار مرزهای ما نشستهاند؛ کشورهایی که برای تثبیت خود نیاز به تعریف و ساخت تاریخ دارند. کشورهایی که در رقابت برای حفظ هویت ملی خویش در دنیای به هم پیوسته کنونی و جبران نوزایی خود در برابر بحرانهای عمیق فرقهای، اجتماعی، قومی، فرهنگی و مذهبی به میراثی که بخشهایی از آن در تاریخ و فرهنگ دیرین ما نهفته است، نیازمندند.       [3: . ایران در اواخر قرن 19 میلادی تا سالهای نخست پس از جنگ جهانی اول تنها با 3 کشور و 2 امیر نشین در حوزه بحری و بری همسایه بود. روسیه در شمال، بریتانیا در خلیج فارس و منطقه بلوچستان و مکران، عثمانی در مرزهای غربی و تا حدی در جنوب غرب و سرانجام دو امارت مسقط در تنگه هرمز و افغانستان در شرق و شمال شرق در همسایگی ما قرار داشتند. با پایان یافتن جنگ و انقلاب بلشویکی، جمهوریهای قفقاز اعلام استقلالی کوتاه مدت نمودند که آذربایجان به عنوان همسایه مرزی شمالی برای چند سالی تا استقرار اتحاد جماهیر شوروی در همسایگی ایران نشست. در جنوب و غرب با سقوط عثمانی به ترتیب دو دولت نجد و حجاز یا همان کشور سعودیان عرب و عراق بر جغرافیای سیاسی منطقه افزوده شدند.] 


زایش سیاسی کشورهای جدید در منطقه ما هنوز پایان نیافته است. مرزهای منطقهای که در آن زندگی میکنیم بر خلاف مرزهای برخی از کشورهای دیگر مناطق، امکان آن را دارد تا با تغییرات جدیدی روبهرو شود. تجربه تاریخی یکصد سال اخیر ما نشان داده است که تحولات اخیر تأثیری مستقیم در ساختار اداری و حاکمیت ما برجای خواهد نهاد، تأثیراتی که اگر هوشمندانه تجزیه و بر پایه تجربیات تاریخی تحلیل نشود، دور از ذهن نخواهد بود که عوارض سنگینی را بر حاکمیت ملی ما بر جای گذارد.

در حقیقت روایت مجدد، مرتبط و مستند آن دسته از حوادثی است که در سرزمینهای شیعی عراق روی داده است. این مختصر بیش از آنکه بخواهد تصویر کاملی از همه حوادث و وقایع را منعکس کند بر آن است تا روشی برای بیان حوادث و تشریح پیوستگی آنها ارائه دهد. 

****

میتوان گفت که این گزارش پایه، در بطن خود واجد اطلاعات و اشاراتی است و میتواند تا میزانی فضای عتبات مقدس را در جغرافیای شیعی عراق و تأثیر آن در گفتگوی اجتماعی دو کشور ایران و عثمانی منعکس سازد. به عنوان نمونه در تأثیر تبادلات اجتماعی میان ایران و عثمانی آن سالها که عراق بخشی از قلمرو عثمانی بود؛ باید گفت که خیل زائران یا کاروانهای جنائز به موازات انتقال ثروت به آن سرزمین در شیوع بیماریهای واگیردار نیز مؤثر بودند، بیماریهایی که در بازگشت زوار در ایران هم رواج مییافت. البته در این زمینه اطلاعات منابع ایرانی گنگ و غیردقیقتر از منابع عثمانی است، چرا که کشور مقابل به سبب اخذ روادید و دریافت وجوه مشخص از زائرین، تجار و جنائز و احشام، منابع آماری قابل استنادی داشته و دقت در آنها میتواند در قضاوتهای عمومی و یا فرضیههای اولیه ذهن ما تردید ایجاد کند. برای نمونه میتوان شاخص کمیت زوار عتبات را تنها در سالهای نخستین روی کار آمدن ناصرالدین شاه قاجار، یعنی دهه ششم قرن سیزدهم هجری قمری در نظر آورد. 

خورشید پاشا، نماینده دولت عثمانی برای تحدید مرزهای ایران و عثمانی در گزارش خود به بابعالی در کمیّت آمار تبادلات میان دو کشور تنها از نقطه مرزی خانقین به آمار قابل توجهی اشاره میکند که نشان از دامنه وسیع زوار و تجار ایرانی دارد. به عنوان مثال وی تعداد زوار عبور کننده از گمرك خانقين را 52969 نفر، کاروان مکاریان را با 24957 رأس چارپا و 3348 كاروان ذکر میکند. ((Hursid Pasa, 1997, 92 یک سفرنامهنویس اروپایی این رقم را تا یکصد هزار زائر ایرانی و هندی در نظر گرفته است.   (Sawanson, 1987, 372)اگر به این نکته توجه کنیم که این تعداد زائران تنها متعلق به یک نقطه مرزی از مرز گسترده دو کشور بوده و خاص زواری است که مسیر رسمی را (اخذ تذکره و پرداخت وجوه آن) برای زیارت برگزیدهاند، باید در حقیقت از کمیتی به میزان چند برابر نسبت به این عدد یاد کنیم که مشتاقانه مرزهای ایران را در مینوردیدند و با اقامت نسبتاً طولانی خود در قلمرو عثمانی زمینه تبادلات وسیع اجتماعی و نوعی گفتگوی میان جوامع مشترک را بنیاد مینهادند.

در این نگاه و بنابر برآوردهای قابل استناد، جمعیت ایران 17 سال پس از گزارش خورشید پاشا در خوشبینانهترین فرض ممکن چهار میلیون و چهارصد هزار نفر بوده است. (عیسوی، 41:1362) پس با محاسبهای ذهنی میتوان در نظر گرفت که در قرن سیزدهم میلادی و در هر دورة نسلی،[footnoteRef:4] درصد قابل ملاحظهای از جمعیت ایران برای کوتاه مدت به سرزمین همسایه مهاجرت میکردند. مهاجرتی که هم ثروت را از ایران به آن مناطق منتقل میساخت و هم بر تربیت عامه تأثیر مینهاد و چه بسا سبب میشد جامعه ایرانی در تبادل مستقیم فرهنگی، آداب و سنتهای آن ناحیه رابطه و تأثیری دوسویه (گیرنده و پذیرنده) داشته باشد. با این تعریف و ضمن اشاره به واقعیات امروزی نظیر توسعه امکانات حاصل از تسهیل ارتباطات، نمیتوان چنین جابهجایی و گردش جمعیتی را با هیچ کشوری ديگري در قیاس گرفت. از این رو برای اهل اندیشه درک پیوستگی[footnoteRef:5] میان این دو سوی مرز با همه تفاوتها چون زبان، نژاد و حتی در مواردی چون تنوع مذهبی نیازمند آن است تا به دور از تصورات غیرمستند به بازشناسی عینیتر حوادث مناطق مشترک فرهنگی میان دو کشور بکوشند. [4: ]  [5: . شاید سنجیدهتر باشد تا از واژه همبستگی استفاده شود.] 










البته این آمد و شدها در سالهای بعدی اهمیت دیگری نیز یافت؛ به سبب حضور مراجع بزرگ و مجتهدان صاحبالشأنی در آن صفحات و نیز تبلیغات و تعلیمات حوزه علمیه دیرپای نجف اشرف، باور عامه نسبت به علما مجدداً در بین ایرانیان احیاء شد[footnoteRef:6]. برای مثال صدور فتوای تحریم تنباکوی میرزای شیرازی چنان موجی از احساسات فراگیر و مذهبی را احیاء کرد و حتی باور آن برای پادشاه مستبد قاجار ـ که خود نیز در سفرش به عتبات مورد کم لطفی میرزا واقع شده بود[footnoteRef:7] ـ فراموش ناشدنی بود.[footnoteRef:8] [6: . فراموش نباید کرد در پی شکست ایران در دو دوره نبرد با کفار روس که با فتاوی جهاد و مشارکت علمای دین آغاز شده بود، اعتماد عمومی نسبت به رهبران دینی به شدت مخدوش شد. رفتار مردم با مرجعی بزرگ چون مرحوم آیتالله سید محمد مجاهد در بازگشت از جبهه قفقاز نمادی از آن واقعیات بود. بیان رفتار ناشایستی که با این مرجع مجاهد صورت گرفت بسیار دردناک و تأسفبار است و حتی در تحقیقات سالهای اخیر که به همت مراکز رسمی باهدف توصیف چهرههای مذهبی انتشار مییابد، نویسنده ناچار است با عباراتی مؤید فرجام تلخ این موضوع در وصف آیتالله سید محمد مجاهد در این مقطع چنین یاد کند: «در طول راه در شهر قزوین نیز مظلومانه مورد اسائه ادب جاهلان و آماج توهین و تمسخر نااهلان قرار گرفت». در این زمینه بنگرید به سید حمید میرخندان، سید محمد مجاهد؛ در مجموعه "گلشن ابرار" تهيه و تدوين توسط جمعي از پژوهشگران حوزه علميه قم، نشر معروف 1385ش، ج 1، 317.]  [7: . میرزا از دیدار با شاه قاجار و حتی شرفیابی وی به محضر خود سرباز زد و بنا به روایات در حرم با شاه ملاقات کرد. ر.ک به عبدالحلیم الرهیمی، تاریخ حرکت اسلامی در عراق، ترجمه محمد نبی ابراهیمی، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی 1375، 124.]  [8: . برای بررسی ابعاد عمیق این حادثه میتوان به منابعی چون: ابراهیم تیموری، تحریم تنباکو، کتابهای جیبی 1361، نیز نیکی ر. کدی، تحریم تنباکو در ایران، ترجمه شاهرخ قائم مقامی، همان ناشر، بیتا و یعقوب آژند، قیام تنباکو، امیرکبیر، 1367 رجوع کرد.] 


در سالهای پایانی عهد قاجار و عثمانی، یعنی عهد جنبش عدالتخواهی مردم ایران، این علما و به ویژه حوزه نجف متحول در قلمرو عثمانی بود که بخشی از رهبری الهام بخش قیام مبارزه با استبداد را در کنار تأثیرات ناشی از تبادلات اجتماعی و سیاسی در محیط پیوسته به قفقاز و آناتولی بر عهده داشت. حوزهای که باور و توجه عموم مردم به آن تنها از سر عناوین و القاب بزرگان نمیتوانست باشد، بلکه تبادلات اجتماعی حاصل از عزیمت بیشمار زوار به عتبات و کسب فیض از محضر مراجع بزرگ بود که در کنار ابزارهای جدید اطلاعرسانی چون خطوط تلگراف هند و اروپا، حکم آیات نجف اواسط و اواخر عهد قاجار را برای اکثریت مردم آن روزگار مطاع کرده بود.

از منظر مذهبی هم باید به مناسبات میان دو کشور توجه داشت. حوزه نجف با قدمتی یک هزار ساله برای دنیای تشیع از جایگاه و اعتبار بیمانندی برخوردار بوده و خواهد بود. در تمام سالهای مورد بحث، این حوزه بود که برای علویان، زیدیان، اسماعیلیان و سپس شیعیان ایران و سایر قلمرو معتقد به باورهایی از این دست چون قفقاز، هند، بحرین، احساء و جبل عامل نقطه توجه بوده است. اگر امروزه در صدد برآییم که با شاخصی پیوند این حوزه با جغرافیای کنونی جهان اسلام را شناسهگذاری کنیم، تنها کافی است به اسامی دفنشدگان ایوان العلمای و حجرات روضه علوی در نجف اشرف نظری اندازیم[footnoteRef:9]. همه این اسامی و خاستگاه سرزمینی آنها نشانی از تأثیر پذیری سرزمینهایی است که این عالمان از آنجا برخاسته و برای طلب علم حوزه نجف را برگزیدهاند. سرزمینهایی که اگر چه فرسنگها از نظر جغرافیایی با حوزه نجف فاصله دارند، اما شیعیان ساکن در آن نواحی طی این هزاره حیات حوزه نجف، آداب و احکام خود را با ترازوی فقاهت آن مهد علم دینی اندازه گرفتهاند.  [9: . برای اطلاع بیشتر از اسامی و چگونگی حیات این فقها و علما ر.ک به کاظم عبود الفتلاوی، مشاهیر المدفونین فی صحن العلوی الشریف، اجتهاد قم 1427 ق. ] 


حاکمان ایران ـ چه این صفحات در قلمرو خدمتشان باشد و یا چه از ایران منتزع و در حاکمیت خلیفه عباسی یا عثمانی باشند ـ سکنه آن نواحی مقدس را چون اتباع خویش میپنداشتند و نسبت به سرنوشت آنها مسئولانه عمل میکردند. گفتنی است این رابطه یک سویه نبوده است. به استناد اسناد و مدارک هر دو دولت میتوان از نمونههای متعددی مثال آورد که سکنه این اماکن مقدس، دولت ایران را ملجاء و مأوای روزهای سخت خود میدانستند و به حمایت این دولت چشم دوخته بودند[footnoteRef:10].  [10: . بایگانی نخست وزیری جمهوری ترکیه، HAT.811/37235/1218Z29.] 


به رغم این گذشته دیرین، این باور تنها وقتی دچار سستی گشت که ایران با حضور و وساطت عناصری بیگانه یعنی روسیه و بریتانیا، به حل مسائل دوجانبه خود با دولت عثمانی پرداخت. به این ترتیب که دولتیان ایران در عهد محمد شاه قاجار برای حل مسائل خود با دولت عثمانی در زمینه روابط سیاسی دو کشور برآن شدند تا با مشارکت روسیه و بریتانیا در ارزروم به مذاکره بنشینند. 

رویکرد حاج میرزا آقاسی، صدراعظم وقت به دیپلماسی چند جانبه برای حل مسائل دوجانبه از نظر کارگزاران وی مورد انتقاد شدید واقع شد[footnoteRef:11]. این نقد بیشتر بر عدم پایمردی و پیگیری حاجی وارد شده بود. با این حال دلایلی را میتوان برشمرد که روند حوادث سالهای بعد نشان میداد ایران از اصل مراجعه به دول ثالث در دعاوی مرزی و ارضی طرفی نبسته است، چرا که برخلاف تصور دولتمردان ایران که این دو دولت را ـ روسیه و بریتانیا ـ به عنوان داور برگزیده بودند، نمایندگان آنها، خود را تنها ناظر میدانستند: «مأموریت ما همین در اینجا بودن و استماع نمودن است نه اینکه از طرفین حمایت کردن و جواب نوشتن، همان استحضار ما از برای ما کافی است». (دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی، 646:1369) [11: . بايگاني مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه ايران، سال 1263، صندوق 6، پرونده 14، گزارش 18 جماديالثاني ميرزا جعفرخان مشيرالدوله.] 


شاهد دیگر در این برداشت ناصواب طرف ایرانی از نقش طرفهای اروپایی در مذاکرات دو جانبه ایران و عثمانی و استناد قابل اتکاء برای برداشت نگارنده، عبارت ناصرالدینشاه قاجار در سالهای بعد است که چون از تعدیطلبی مأمور عثمانی مطلع میشود، عبارتی را به کار میگیرد که دقت در آن نشان از عدم مسئولیتپذیری طرفهای واسطه در حَکمیت میان ایران و عثمانی است:

«نوشتهجات میرزا محبعلی و معینالممالک را همه را خاندم [خواندم] آنچه لازم است به زودی جواب نوشته شود و بعضی مطالب را تلگراف بکند. سواد فرانسه و ترکی العباره را ترجمه کرده بفرستید؛ ملاحظه شود با سایر نوشته جات. در فقره سرحد حقیقتاً اصل مقصود و منظور شما و مأمورین شما همان اساس مذاکره به عهدنامه ارزنۀ الروم [ارزروم] بود و هست که رسماً از دول فرنگ و سفرای طهران به شما اعلام شد و در حقیقت گذشت. حالا درویش پاشای پوسیده پدرسوخته ادعای طهران را هم میکند؛ نفهمیدم آن طوری که معینالملک نوشته است به ملکم و ساعدالملک تلگراف رمز سختی بکنید که دولت روس و انگلیس را به حکمیت قطعی وا دارند.» (همان، 81)

به نظر میرسد نتیجة این تقاضا مبنی بر درگیر ساختن بیش از اندازه کشورهای دیگر در مناسبات میان دو کشور که ناشی از ناکارآمدی دستگاه دیپلماسی و فتور اقتدار حاکمیت سیاسی ایران از اواسط دوران ناصری است. اسباب تغییر نگرش عامه اهالی نواحی جنوبی عراق را به دنبال داشت. افزون بر این عامل باید از اعزام کارگزاران کمتجربه به این مناطق استراتژیک در حوزه سیاست خارجی ایران یاد کرد، موضوعی که میرزا جعفرخان مشیرالدوله خیلی پیشتر در باب  آن نکاتی را به دولت مرکزی متذکر شده بود تا «آدم دولتخواه و كاردان» به عثمانی مأمور شود[footnoteRef:12] حوادث سالهای بعد نشان داد که دولت ایران از انتخاب گزینههایی ناتوان و ناکارآمد برای مأموریت در عتبات که گاه از سر ترحم یا لطف[footnoteRef:13] و گاه بر اساس سفارش و دخالت این و آن[footnoteRef:14] صورت میگرفت، تا چه میزان متضرر شد.  [12: . ر.ك به بايگاني مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه به همان آدرس سال 1263ق، صندوق 6، پرونده 14.]  [13: . مطالعه اسناد نشان میدهد گاه نظام اداری، برخی افرادی را که در سالهای پایانی خدمات دولتی خود بودند، به حیث پاسداشت خدمات ایشان و یا به درخواست خود آنها به عتبات مقدسه مأمور میکرد تا بلکه در این سالهای پایانی عمر امکان مجاور شدن در آن سامان را به دست آورند. نمونه بارز چنین نگرشی که خود حکایتی قابل تامل را از این قبیل تصمیمات نشان میدهد، موضوع انتصاب صفا السطنه، کارگزار قصر شیرین، و نیز اسماعیل خان، سرحد دار زهاب، به نیابت کربلا است. کارگزاری که در دوران کهولت بهرغم عدم توان و تسلط به مأموریت کربلا گمارده شد و علاوه بر بحرانهای اداری، اندک زمانی پس از حضور در محل مأموریت، جان به جان آفرین تسلیم کرد و در نیجه امور آن جا معطل میشود. جهت اطلاع بیشتر بنگرید به بایگانی مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، سال 1318، کارتن 14.]  [14: . به عنوان نمونه ر. ک به نامه نظام العلماء در انعکاس تمایل علامه فاضل شربیانی برای تعویض ناظمالملک، کارپرداز بغداد و مترجمش یا مشیر دیوان مصلحتگذار کربلا، موجود در بایگانی مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، سال 1317، کارتن 6، دوسیه 1.] 


حوادث سال 1258 هجری قمری/ 1842 میلادی مؤید این وضعیت است. نجیب پاشا حاکم وقت عثمانی در روز عید غدیر به کشتار شیعیان و از جمله ایرانیان معترض به سیاستهای عثمانی در کربلا دست زد. (العقيلي، 478:1385) در نتیجه کشتار وحشیانه قوای عثمانی، اتباع ایران یا به تعبیر میرزا جعفرخان مشیرالدوله «مظلومان کربلا» بی پناه ماندند[footnoteRef:15]. رویداد دهشتناک سال 1324 هجری قمری/ 1906 میلادی هم نمونه ای مهم در بیان افول اعتبار ارکان سیاسی ایران و جایگزینی نقش محوری یکی از دول ناظر بر قرارداد ارزروم نزد اهالی عتبات عالیات است. اهمال یا بیتوجهی کنسول ایران سبب شد تا مردم معترض خلاف سنت مالوف که ایران را پناه خویش میدانستند راهی کنسولگری بریتانیا در کربلا شوند. مقامات حکومت عثمانی با بیاعتنایی به وضعیت اعتراض شهری با توپخانه به مواجهه برخاستند و کشتاری سنگین را سبب شدند.[footnoteRef:16] [15: . بايگاني مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه ايران، سال 1263، صندوق 6، پرونده 14 گزارش 18 جماديالثاني. ]  [16: . بايگاني نخستوزيري جمهوری تركيه، Y.MTV/290/150/1324N14 و همچنین MTV/290/155/1324N15. ] 


البته در همین سالها به شهادت گزارشهای موجود در این اثر، شاهد اهتمام مقامات دولت قاجار برای مشارکت در امر توسعه و مرمت حرمهای مطهر و بقاع متبرک آن دیار بودهایم. سیاستی که صرفنظر از باور و اعتقاد دینی، به برکت این اعمال میتوانست موجبات پیوند نظام سیاسی ـ  اداری ایران را نمایان سازد. به استناد شواهد بسیار، دولتمردان ایرانی میکوشیدند در توسعه و بهسازی حرم، نظیر اهدای شمعدانها یا آویزهای مختلف و وقوفات بر اساس متن وقفنامهای که امور روشنایی را به کارگزاری منصوب از سوی دولت ایران محول میساخت- حضوری پررنگ و مؤثر داشته باشند. گویا این تلاش دولتمردان ایرانی را میتوان بیان نافذ بودن حضور سیاسی ـ اداری ایران بر آن نواحی قلمداد کرد. 

در حوزه تعاملات اقتصادی نیز رابطهای تنگاتنگ میان آن نواحی و ایران وجود داشته و دارد. افزون بر جمعیت زوار مسائل دیگری چون هزینههای تردد، خدمات، اسکان و خوراک زائران، خود منبعی مهم برای عایدی اهالی عتبات مقدس بود. باید عوامل دیگری را چون مرکزیت دینی ـ علمی حوزه نجف که اسباب حضور طلاب را فراهم میساخت و یا قداست حائر حرمهای مطهر که شوق مجاورت در سالهای پایانی عمر را برای طبقات میانی و حتی اصیلزادگان ایرانی فراهم میآورد، در نظر داشت. یک بعد دیگر مناسبات اقتصادی، مسئله حمل جنائز به آن صفحات بود؛ بر اساس باوری دینی، منتهای آرزوی یک ایرانی یا هندی و یا قفقازی در آن عهد چنین بود که در جوار قبر بزرگان شیعه، به ویژه حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) در نجف یا امام حسین(ع) در کربلا به خاک سپرده شود. این تعلق خاطر سبب میشد به روایت یک مستشرق فرانسوی، آنها «پس از مرگ هم برای آخرین بار به کربلا مسافرت» کنند (دیولافوآ، 639- 638 :1369) و برای این سفر نیز هزینههای زیادی را متحمل شوند. به اعتقاد یک پژوهشگر غربی، هر جنازه حمل شده به آن صفحات برای دولت عثمانی به میزان یک پوند درآمدزایی ایجاد میکند. (لانگریک، 39) به عنوان نمونه مراش اوغلي، پزشک شهبندري عثمانی در كرمانشاه برای معاينة هر جسد و صدور برگه صحّی مبلغ سه تومان اخذ میکرد[footnoteRef:17].  [17: . بايگاني مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي، سال 1318، كارتن 1، دوسيه 8. ] 


افزون بر هزينههاي حمل و نقل و پرداخت تعرفهها و درآمدها نباید تبعاتي چون روشنايي سر مزار يا بهاي سنگ مزار و نصب آن را ـ كه مثلاً از كرمانشاه تا نجف تنها هزينه حمل يك قطعه سنگ چهل تومان بود ـ فراموش کرد و این مسئله نشان از سهم بالای این خدمات در تراز مبادلات اقتصادی هر دو دولت داشته است[footnoteRef:18]. در سالهای پایانی حکومت عثمانی چنان این زمینه سودآور جلوه کرده بود که یک یهودی مقیم بغداد در قبال پرداخت 13000 لیرة طلای عثمانی به ادارة اوقاف، امتیاز دفن جنازه در نجف را به خود اختصاص داد. (فهد نفیسی، 62:1364) اهمیت این موضوع بیشتر از این جهت است که وی بهرغم کراهت مسلمانان و احتمال تحریم او و کارگزارانش باز در صدد برآمده بود که این فرصت را از دست ندهد. اگرچه از کمیت این اجساد در آن سالها اطلاع دقیقی نمیتوان داشت، اما بروز بحران و انباشته شدن 4000 جنازه در نقش خانه خانقین هنگام ایجاد مشکلی اداری در یکی از نقاط تبادل مرزی حاکی از میزان حمل آنها به اماکن متبرک است[footnoteRef:19].  [18: . گزارش 24 جمادي الثاني، بايگاني مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه، اسناد قديمه، سال 1318 ق، كارتن 17، دوسيه 2.]  [19: . پیشین، 16 ربيع الاول 1315 ق.] 


عتبات مقدس در عراق عرب که از اواسط دولت صفوی به عنوان بخشی از قلمرو عثمانی درآمد و به رغم کوششهای نادرشاه افشار یا آغا محمدخان قاجار در اعاده حاکمیت ایران بر آن نواحی نیز سیطره سیاسی ایران بر آن سرزمینها تداوم نیافت و تنها رابطه اجتماعی و فرهنگی خود را به دلیل صبغه شیعی و پیوندهای خانوادگی و عشایری حفظ کرد. نقطه مشترک تبادلات عمیق فرهنگی ـ اجتماعی بخشی مهم از جوامع ایران و عثمانی شد. اگر در آذربایجان و قفقاز و آناتولی، نخبگان سیاسی، تجار و اندیشمندان از لایه های سطوح بالایی هرم اجتماعی ایران و عثمانی کانال تبادلات را شکل میبخشیدند، در عتبات مقدس و عراق عرب طبقات مذهبی از لایههای فرودست و متوسط بودند که زمینه تعامل دو فرهنگ را در بستر تشیع قوام داده بودند. مفاهیم مورد توجه جامعه ایران در پایان عهد استبداد ناصری که از مجرای آذربایجان، قفقاز و آناتولی در آزادی و دمکرات خواهی عرضه میشد از گذرگاه عراق عرب و سرزمینهای شیعی بیان عدالت و عدالت طلبی را در آستانه انقلاب مشروطیت به خود گرفت.

اهمیت انقلاب مشروطیت ایران که مشارکت طبقات و لایههای مختلف اجتماع ایرانی در مبارزه با استبداد بود، حاصل آگاهی یابی توأمان و همسان سازی برابر مفاهیم جدید میان طبقات مختلف هرم اجتماعی کشور بود. لذا به همان نحوی که مناطق شمالی ایران در این روند مشارکت داشتند، مرزهای غربی کشور نیز با مرکزیت نجف مخاطبان خود در میان طبقات متوسط و فرودست مذهبی جامعه ایران را هدف قرار داده بودند. به نظر میرسد شناخت عموم محققان تاریخ ایران در خصوص تأثیر عمیق تبادلات فرهنگی ـ اجتماعی صورت پذیرفته از این مجرا در قیاس با کانال شمالی و چه بسا هند، ناکافی یا تازه باشد. درک محیط عراق و تأثیر آن بر مناسبات ایران و عثمانی با سقوط دولت عثمانی پس از جنگ نیز به فراموشی مطلق سپرده شد، حال آنکه این جغرافیا فضایی مهم در تعاملات و تبادلات دو فرهنگ و تمدن ایرانی ـ ترکی طی قرنهای مختلف بوده است. رقابت عنصر ترک و ایرانی در بغداد عصر عباسی نقطه آغازین این روند بود که به رغم تحولات اخیر، یعنی انتزاع عراق از عثمانی و تعریف جدید سیاسی خاورمیانه جدید پس از جنگ جهانی اول از اعتبار، اهمیت و نظام این تبادلات و تأثیرات میان دو تمدن ایرانی ـ ترکی نکاسته است. 

****

عراق سرزمینی بینابین برای دو کشور ایران و ترکیه با سابقه اعمال رویههای رقابتی و تاریخی از همراهی و همکاری بوده است. هر دو کشور با تشکیل جمهوری عراق در سال 1920م. پنداشتند که این حوضه جغرافیایی از دامنه مناسبات فیمابین خارج شده است. لذا سالهای متمادی کم توجهی و سادهانگاری نسبت به تحولات عراق از سوی این دو همسایه بروز یافت. شاید تا قبل از رخدادهای سالهای اخیر تنها پیمان سنتو بود که برای مدتی کوتاه نشان داد که این سه جزء مهم در خاورمیانه تا چه میزان به هم وابسته هستند. با این وجود، چه دو عنصر ترک و ایرانی در نگرش تمدنی خود به جایگاه عراق دچار غفلت و گمراهی شوند و چه بر دقایق و ظرائف آن وقوف یابند، چیزی از ارزش این مصداق مهم نمیکاهد. تجارب تاریخی ما نشان داده است که هم جهتی یا تقابلجویی ما نسبت به این حوزه جغرافیایی مشترک میتواند عواقب ناگواری را بر سرنوشت ملتهایمان رقم زند. 

در یک ارزیابی، نگاه ترکیه به آینده براساس تجارب تاریخی خود شکل گرفته است و به نظر میرسد که در همین مسیر ادامه خواهد یافت. اگر در این قالب کتاب آقای داود اوغلو، عمق استراتژیک در رابطه با نگاه جدید به بُعد تاریخ در سیاست خارجی ترکیه و تأثیرگذاری آن مطالعه شود، بحث بر سر این خواهد بود که امپراتوری عثمانی، امپراتوری بزرگی بوده است و اگر هنوز وجود داشت، چه وضعیتی را مییافت؟ ما چون اهل تاریخ هستیم، میتوانیم با بررسی دقیق اسناد به الگوی آقای داود اوغلو نزدیک شده و فرض کنیم که امروز امپراتوری عثمانی همچنان در شام، حجاز، مصر و بالکان تداوم داشت. آیا سازمانی که امپراتوری عثمانی خودش برای بابِ سرای (بابعالی) به وجود آورده بود، با وجود اختلاف بین وزیر بغداد[footnoteRef:20] با والی شام[footnoteRef:21] میتوانست این امپراتوری را حفظ کند. هنگامی که در بارة یک دوره مشخص تاریخی یعنی تقریباً ظهور محمد بن عبدالوهاب در نجد مطالعه میکنیم با واقعیتهایی روبهرو میشویم و این است که این امپراتوری چندملیتی که اقوام مختلف را در درون خودش داشت و امور را در حوزههای مختلف واگذار کرده بود، گاه در مسیر حرکت، وقتی فرمانهای سلاطین نمیتوانست اجرا شود، در جغرافیای نجد یا مصر یا عراق با اقدامات اشتباه والیان، وزرا و پاشایان مواجه میشد. همین افراد اطلاعات نادرستی را به بابعالی میدادند که منجر به اتخاذ تصمیمات اشتباه دستگاه سلطان میشد. تصمیماتی که در پایان، منافع کلان دولت عثمانی را تهدید قرار میکرد. به عنوان نمونه هنگامی که وهابیان به عنوان یک تفکر افراطی در نجد ظهور کردند، در فاصله یک سال بعد سلطان عثمانی به شریف مکه و به سلیمان پاشا در بغداد دستور میدهد که با این عقیده باطل برخورد کنند. این فرمان انجام نشد و مسئله مذکور گسترش یافت و سرتاسر نجد را در برگرفت. در یک مقطعی شاید سیستم دیوانسالاری عثمانی حتی برخلاف مصالح بابعالی تصمیم گرفت و از این پدیده و تهدیدی که به وجود آمده بود برای تسکین مشکلات داخلی ولایت بغداد استفاده کرد. در مقابل کدخدا علی پاشا، والی بغداد تصمیم گرفت با موافقت صدراعظم وقت عثمانی و بهرغم مخالفت مفتی که این نیرو را هدایت میکرد به سمت مرزهای ایران حرکت کند و این نیرو وارد مرزهای ایران شد. اگر چند سال بعد دولت خدیوی مصر، یعنی ابراهیم پاشا به نجد حمله نمیکرد و این بحران را کنترل نمینمود، ما با پدیدهای که امروز تا میزانی به آن نزدیک هستیم، روبهرو میشدیم.  [20: . چه سلیمان پاشا ابو لیله، یا سلیمان پاشا ابوالممالیک، چه مدحت پاشا یا کدخدا علی پاشا و چه علی رضا پاشا باشند، فرق چندانی ندارند.]  [21: . برای این دسته نیز تفاوتی نیست که بر منصب ولایت شام یوسف گنج پاشا باشد یا عبداله پاشا، احمد جزار پاشا آن مقام را اشغال کند یا دولت محمدعلی پاشا خدیو مصر که بخواهند از آن منظر یعنی حکومت بر شام، مناسبات خود را با بغداد تنظیم کنند.] 


بنابراین گاهی اوقات وقتی تاریخ را نگاه میکنیم و در رابطه با امپراتوریها صحبت میکنیم و با ذرهبین به اسناد نظر میافکنیم، با پدیدههایی روبهرو میشویم که اگر به آن توجه نشود، میتواند بحرانهایی که در منطقه ما بازتولید میشود را تسریع و گسترش دهد. مثال بسیار روشن امروزی شام است: درست است که ما در شام امروزی با مشکلاتی به لحاظ روند اصلاحات روبهرو هستیم، اما آیا برای حل آنها باید کمک کنیم تا پدیدهای نظیر القاعده بوجود بیاید؟

نتیجه عملی کمتوجهی به یک تجربه تاریخی، تکرار اجتنابناپذیر آن پدیده تاریخی است. پس در چنین وضعیتی باید نگاه به آینده وجود داشته باشد و برای سودمند بودن آن باید بتوانیم از این تجارب تاریخی پلی بزنیم تا بتوانیم آینده را در افق مناسبی نظارهگر باشیم.

نتیجهگیری

با ورود قبایل ترک در قلمرو دنیای اسلام فضای تازهای ایجاد شد تا دستگاه حاکمیت عباسی بکوشد از توانمندی این نیروی نظامی در تعدیل قدرت سیاسی دیوانیان ایرانی بهره جوید. استمرار این وضعیت در روزگاری نزدیک به قرون معاصر یعنی عهد حکومتهای عثمانی و صفوی نیز در جغرافیای عراق به شکلی نوین چهره گشود. اما به رغم تبادلات سیاسی و نظامی، دامنه ای وسیع از مناسبات اجتماعی، فرهنگی و تاریخی شکل گرفت و سبب شد تا عراق حلقه واسط سه تمدن ایرانی، ترکی و عربی باشد.

طی یکصد و اندی سال اخیر یک پدیده جدید نیز در عرصه این مناسبات و تعاملات جای باز نمود. اندیشه سیاسی برای ساخت نظامی کارآمد و مبتنی بر خواستهای مشروع چون عدالت محوری که در پس حوادث مشروطه ایران و سپس عثمانی نضج یافت، به همراه روحیه مبارزه با اشغالگری بریتانیا که به استقلال عراق در 1920 م. انجامید، مورد این اشاره است. در واقع عراق فرصتی را فراهم ساخت تا دو الگوی مشروطه ایرانی و ترکی با یکدیگر تماس واقعی برقرار سازند، اما با این همه، تحولات یکصد سال اخیر سبب گشت که این سرزمین از محیط پیوسته پیرامونی خود دور افتاده و انزوایی ناخواسته را تنها در پیوند با قلمرو عربی دنبال نماید. عراق که تا پیش از آن مینیاتوری از همبستگی و رقابت سه تمدن عربی، ترکی و ایرانی بود، با یک سده انزوا همه حافظه و تجارب تاریخی این تعاملات چند صد ساله را به فراموشی سپرد و تنها با حوادث منتهی به سقوط صدام بود که مجدداًّ این سرزمین درهای خود را به واقعیتهای منطقه ای گشود. در این مقطع رویکرد تقابلی ـ رقابتی ایران و ترکیه میتواند بازتولید حوادث صفوی و عثمانی باشد، لذا برای اجتناب از تکرار تجارب تلخ تاریخی باید کوشید با بررسی نقش این دو عنصر زمینه سوق بخشیدن به همکاری جمعی را برای ساخت مفهوم سرنوشت مشترک دنبال نمود.
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