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 1شهروز ماشینچي ماهري
 (05/11/95:  نهایی پذیرش ـ 18/03/95: مقاله )دریافت

 
 چکیده

م ميان ایران و 1847.ق/  ه1263رفت پس از انعقاد عهدنامه ارزروم دوم در  انتظار می
عثماني، اختالف مرزی و نيز منازعه بر سر تسلط بر عتبات، فروکش کند. اما رفت و 

هایی برای دفن در عتبات همراه داشتند،  های زیارتی ایرانی که گاه جنازه کاروانآمد 
ای پيش روی دو دولت ایجاد کرد. مأموران مرزی عثماني از ورود اجساد  مشکالت تازه

هایی چون وبا، حصبه و طاعون جلوگيری و  به عتبات به بهانه ترس از شيوع بيماري
. رفتار ناپسند این مأموران با زائران ایرانی، کردند مسافران را در خانقين قرنطينه می

موجب بروز مشکالتی در مناسبات دو کشور شده بود. در این مقاله با روش تاریخي 
تحليلي، مشکالت سياسی و اجتماعی و اقتصادی برآمده از حمل اجساد به عتبات 

های  درگيریعاليات، در مناسبات دو کشور، بررسي شده است. آغاز دوره جدیدی از 
هاي  قرنطينه و تعرفه های اضافی بر زائران به سبب سنی، تحيمل هزینهـ  شيعی

گمرکي و افزایش جمعيت و نفوذ شيعيان در عراق به بهانه همراهی با اجساد، بخشی از 
 پيامدهای، منازعه جدید بود. 
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 مقدمه

پس از استقرار حکومت شيعی مذهب صفویه در ایران، تسلط بر عتبات عاليات که از 
مراکز مذهبی مهم شيعيان بود و قبور امامان شيعه در آن قرار داشت، همواره یکی از 

هاي زیارتي  موضوعات اصلی مورد منازعه ایران و عثمانی بود. به عالوه رفت و آمد کاروان
بات عاليات، اقامت برخي از ایرانيان در این شهرها، حضور علما و مراجع ایراني به عت

 ها تقليد شيعی در نجف و دیگر شهرهاي عراق، ارسال موقوفات و نذورات و حمل جنازه
در مناسبات دو کشور بود  ها چالش ترین برای دفن در شهرهای مقدس عراق، مهم

های پایانی حکومت قاجار،  مذهب، در سال شيعی (. عالقه روزافزون ایرانيان2رحمانيان، )
 تبدیل سود پر تجارتي به تنها نه اجساد به عراق را حمل عتبات، در خود به دفن مردگان

 عثماني و نيز اتباع شيعی عثماني و ميان مأموران ایران تنش بروز بلکه موجب بود، کرده

 (.61نفيسی، )بود  شده عراق، با این دولت، در
م و انتقال مرکز علمي و فقهي 1722.ق/  ه1135ت صفویه در سال پس از سقوط دول

شيعه از اصفهان به کربال و سپس نجف، ورود گسترده شيعيان به عراق، موجب اهميت 
(. Litvak, 23)یافتن عتبات و تقویت موضع علما شيعه در برابر حکام عثماني شد 

احساسات مذهبي شيعيان به شهرهاي کربال و نجف و تحریک  ها همچنين حمالت وهابي
( و نيز 108حيدری، )( و تغيير مذهب گسترده قبایل عراق به تشيع 78نژاد،  کوهستانی)

(، 58نجار، )هاي ایران و عثماني بعد از معاهده ارزروم دوم  بهبود نسبی مناسبات دولت
زروم هاي ایران و عثماني، اهميت یابد. براساس عهدنامه ار موجب شد تا عتبات، براي دولت

م، مقرر شد زائران ایراني از هر گونه 1847مه  12.ق /  ه1263جمادي الثاني  16دوم در 
ظلم و سختگيری مأموران عثماني در امان باشند و امکانات آسایشي و رفاهي براي آنها 

(. با این حال رفت و آمد گسترده زائران ایراني و حمل 58مشایخ فریدونی، )فراهم شود 
ی که این ا به عتبات، مانع بهبود مناسبات دو دولت شد، به گونه ان خودهای مردگ جنازه

 مشکل، تا اواخر حکومت قاجاریه و تجزیه قلمرو عثماني همچنان ادامه داشت.
درباره دفن مردگان ایرانی شيعی در عتبات و نيز تأثير آن بر مناسبات ایران و 

نعش » :این مقاالت اشاره کرد توان به عثمانی مقاالتی نوشته شده است. از جمله می
اثر صبری آتش، این « ميالدي ( 19کشي به عتبات )رقابت ایران و عثماني در عراق سده 

مقاله درباره نقاط مرزی ميان ایران و عثمانی و نيز نقش کردها در این مناطق مطالب 
های  ها به عتبات و نيز دشواری مفيدی دارد و نویسنده کوشيده است دالیل حمل جنازه
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جایگاه عتبات عاليات در مناسبات ایران و عثماني در »در مقاله  این کار را بررسی کند.
انتقال های سودمندی درباره  اثر داریوش رحمانيان و ثریا شهسواری، گزارش« عصر قاجار

اجساد ایرانيان به عتبات فراهم آمده است. انور ضياء کارال و منير اکتيپ، پژوهشگران 
اند،  نوشته مناسبات ایران و عثمانیو  تاریخ عثمانیآثاری که به ترتيب با نام ترک نيز در 

 آن بر مناسبات دو کشور دارند. رمباحثی درباره حمل اجساد و تأثي
دهد که شمار زائران ایرانی به عتبات بویژه در دوره قاجار  های موجود نشان می  گزارش

یکصد هزار نفر در هر سال از ایران برای  به نوشته چارلز عيسوي بسيار زیاد بوده است.
(. اوژن اوبن شمار این زائران را چهارصد هزار نفر 197عيسوی، )رفتند  زیارت به عتبات می

در ذي الحجه سال حبل المتين، (. بنابر گزارش روزنامه 386اوبن، )ذکر کرده است 
قدس عراق وارد ق، روزانه پانصد یا ششصد نفر از زائران ایرانی به شهرهاي م1318

(. بدیهی است که شمار زائران، در دوران جنگ و صلح 34، شماره حبل المتين) اند شده مي
ميان ایران و عثمانی، متفاوت بوده است. پس از انعقاد عهدنامه ارزروم دوم، شمار زائران 

ید ایراني، به چندین برابر افزایش یافت، اما پس ازبروز اختالف ميان دو دولت بر سر تحد
مأموران عثماني، دولت ایران به مدت چهار  های مرزها و مسئله قطور، به سبب بدرفتاری

 .(2/169معتمد، )هاي زیارتي را به عتبات، ممنوع کرد  سال رفت و آمد کاروان
 کردند، چهار دسته بودند: زائران ایراني که به عتبات عاليات عزیمت مي

شدند که  ي مقدس، راهی عراق میکسانی که تنها به قصد زیارت شهرها نخست
اساس گزارش تامسون مأمور انگليس الحال و فقير. بر خود، سه گروه بودند: غنی، متوسط

دولتي و  های م(، طبقه اغنياء که شامل شاهزادگان، مقام1875.ق /  ه1293در بغداد )
کدام  افراد خاندان سلطنتي بودند، در طول سفر زیارتي خود، مخارج زیادي داشتند، هر

از اغنياء به طور متوسط از خانقين تا شهرهاي مقدس عراق و برگشت مجدد به خانقين، 
الذکر،  کردند. ميانگين مخارج زندگي سه طبقه فوق دویست تا سيصد تومان هزینه مي

 دوم(. 197جونز، )برای هر نفر بيست تومان و در کل، دو ميليون تومان در سال بود 
زیارت و به هدف تجارت و داد و ستد، راهي شهرهاي مقدس عراق  بازرگانانی که به بهانه

شدند. زهير لباف، صادرات نامرئي عراق را که رونق و شکوفایي بازارها را به دنبال  مي
داند که هر ساله یک یا دو نوبت براي زیارت و  داشت، حاصل مسافرت زوار ایراني مي

ئران ایراني در عراق، ساالنه به طور آوردند. هزینه زا تجارت، به این نواحي روي مي
(. 29لباف، )متوسط پنجاه ميليون دینار معادل ده ميليارد ریال، تخمين زده شده است 
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 چهارمرفتند.  حجاج ایراني که در مسير مکه، به زیارت عتبات عاليات نيز می سوم
مل جنازه گروهي از زائران ایراني که به سبب قرار گرفتن عتبات در خاک عثماني، به ح

 کردند. هاي زیارتي جهت دفن در اماکن مقدسه، اقدام مي توسط کاروان
ها، مانند سرقت  به سبب مخارج هنگفت زائران ایراني و نيز خطرات موجود در راه

های دیگر، تأسيس مراکزي جهت دریافت  اموال کاروانيان به توسط راهزنان یا دشواری
عتبات عاليات، اجتناب ناپذیر بود. از این رو هاي سفر، در مناطق مرزي یا در  هزینه

مراکزي به نام صرافخانه، جهت ارائه خدمات مالي به زائران در نواحي مرزي یا عتبات، 
 (.2و  1های شماره  : سنـ دایر گردیده بود )نک

شدند:  تا پيش از جنگ اول جهانی، معموالً زائران ایراني از دو طریق وارد عراق مي
غرب ایران با عبور از شهرهاي تهران، همدان، کرمانشاه، خانقين و نخست از شمال 

(. همه زائرانی که از قفقاز، Nakhash , 62)سپس بغداد، کاظمين، سامرا و کربال و نجف 
شدند،  آذربایجان، سواحل جنوبي دریاي خزر، خراسان، افغانستان و مرکز ایران، عازم می

مسير دوم از جنوب ایران و از طریق خليج فارس (. 140کلهر، )گذشتند  از کرمانشاه می
کنت دوسرسي، که در سال  (.29دادفر، )شد  به بندر بصره و سپس عتبات منتهی می

هاي زیارتي و تجارتي  ه.ق به ایران سفر کرد، درباره کرمانشاه و مسير عبور کاروان1255
دوسرسی، )است  های جالب توجهی ارائه کرده و حمل جنازه از طریق این شهر، گزارش

ها هزار جنازه نيز از طریق کرمانشاه وارد شهرهای  (. عالوه بر زائران، هر ساله ده226
هاي ناشي از  (. عبور زوار از کرمانشاه در نابساماني82گروته، )شد  مقدس عراق می

؛ 98همان، )انقالب مشروطيت، نه تنها کاهش نيافت، بلکه افزایش چشمگيري داشت 
 (.140؛ کلهر، 177ر ششوار، ؛ دو340اوبن، 

ها، بي نظمي و عدم نظارت دقيق از سوي کارگزاران  عالوه بر مشکالت موجود در راه
داد و موجب اعتراض حکومت  عثماني در مسائل گمرکي نيز همواره مسافران را آزار می

(. در کنار تعرض مأموران عثماني و تالش برای 109کارتن، )شد  ها می ایران به عثمانی
(، اوضاع 3ـ : سند شماره )نک ها گيری در تذکره دریافت حق گمرک بيشتر یا سخت

هاي  شد کاروان افزود و گاه موجب مي نامناسب بهداشتی نيز بر مشکالت زائران می
افزایش جمعيت شيعی  (.2درینگل، ش)زیارتي چندین روز در قرنطينه نگه داشته شوند 

زائران  هایی برای اکمان عثماني، محدودیتشد که ح در قلمرو عثمانی نيز موجب می
 (.3نژاد،  دهقان)ایجاد کنند و از طول دوره اقامت آنها در عتبات، بکاهند 
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اشتياق فزاینده ایرانيان شيعی براي دفن مردگان در عتبات، حمل اجساد را نه تنها 
ن و به تجارتي پر سود تبدیل کرده بود، بلکه موجب بروز تنش ميان دولتمردان ایرا

عثماني از یک سو و اتباع شيعی ساکن در قلمرو عثمانيان با حکمرانان، از سوی دیگر 
هایي که با تشریفات ویژه، به عراق برده  ها و استخوان (. جنازه61نفيسی، )شده بود 

شدند، موجب برقراری ارتباط و پيوند حکومت و جامعه شيعی ایران با اتباع شيعي  می
ن این اجساد به اختالف و درگيري ميان حکومت عثماني و عثماني شده بود. همچني

دولت ایران دامن زده بود. نگهداری جنازه متوفی تا فرارسيدن زمان مناسب برای حمل 
(. این عمل، مشکالت و پيامدهای منفي 83فياضی، )به عراق، رسمی رایج بود 

ای فرا رسيدن زمان ها چندین ماه یا گاه چند سال، بر وحشتناکي داشت. برخي از جنازه
ماندند که به سبب شرایط بد نگهداری،  مناسب جهت حمل به عراق، بر زمين می

(. هر چند حمل این اجساد، برای عثمانيها 83عباسی، )کردند  مشکالت زیادی ایجاد می
هایی چون وبا، موجب نگرانی جدی  درآمدزا بود، اما مشکالت بهداشتی و شيوع بيماری

هاي زیارتي در حين حمل اموات و  رعایت بهداشت از سوي کاروانشد. عدم  آنها می
شد. گاهي نيز  هاي مسري مي طوالني بودن مسير و گرماي هوا، موجب رواج بيماري

شدند و آن را با خود به ایران  هاي رایج در عراق مبتال می زائران ایراني به بيماري
سبب آلودگي آب فرات، موجب  م در عراق، به1877ق / 1294آوردند. شيوع وبا در  می

 (. Burrell, 18-29ابتالء برخی از زائران ایرانی به این بيماری شد )
ها، افزایش یافت. بر اساس گزارش  پس از انعقاد عهدنامه ارزروم دوم، انتقال جنازه

ش، بيست هزار جنازه به عتبات برده شد. برای عبور 1290کار پرداز ایران در بغداد در 
هاي عمومي کربال و نجف  در خانقين، دوازده قران و براي دفن آن در قبرستانهر جنازه 

 (.162کارتن ) شد هشت تا چهارده قران، گرفته می
هایی درباره چگونگی  ( گزارش339( و اوژن اوبن ) 125الیارد ) (،382هانری بایندر )

اند.  کردهحمل اجساد، نمد پيچ کردن و حمل در تابوت و نيز بوی متعفن آن ارائه 
ترین مشکل حمل اجساد، وضع نابسامان بهداشتی بود که در نهایت به تغيير این  اصلی

ها، در مرزهاي ایران  . کارگزاران عثماني برای جلوگيري از شيوع بيماری1رسم منجر شد

                                                                                                                                        
هـاي قرنطينـه    م، بالفاصله پس از شيوع بيماري وبا در استابنول، اولين دستگاه1837ق / 1253. در سال 1

 Higherم کميسـيون عـالي قرنطينـه    1852ق / 1268ده سال بعـد در  در اطراف شهر تأسيس شد. پانز

commission of Quarantine     ــه ــالي قرنطين ــوان ع   تأســيس Higher Quarantine Bureauو دی
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ها  های قرنطينه ایجاد کردند. همه زوار ایراني چندین روز در این مکان و عثماني، ایستگاه
شدند و پزشکاني از هر دو کشور، به معاینه آنها و ارائه خدمات بهداشتی  مي نگهداري

 ضد را خودشان هاي لباس و پوشاندند می هاي ویژه لباس زوار به قرنطينه، در 1پرداختند. می

اوضاع  جا، دادند. تنگي و پس از اطمينان از سالمت آنها، اجازه ورود می کردند مي عفوني
 رسيد، موجب والنی شدن دوره قرنطينه که گاه به پانزده روز مینامناسب بهداشتی و ط

(. ميرزا حسين خان مشيرالدوله Ates, 81)شد  می ایران دولت و کارگزاران زوار اعتراض
های مأموران دولت  ای به دولت ایران، به انواع بی حرمتی سفير ایران در استانبول، در نامه

م 1870ق/فوریه1287شوال  (. در69معتمد، )است عثمانی نسبت به زائران، اشاره کرده 
و بر  شد بسته پاشا مدحت بغداد، والي و مشيرالدوله خان حسين ميان ميرزا قراردادي

؛ نيز طباطبایی مجد، 4سند شماره از مشکالت زائران برطرف گردید ) اساس آن برخی
 قصر خانقين، های اصلی در ورودی م در1875ق/1292تا  عثماني دولت (. در نتيجه،362

 (.Ates,81)ساخت  متعدد های و آسایشگاه قرنطينه ایستگاه چهار بصره و شيرین
 و تفتيش زائران و معاینه عثماني برای بيشتر بهداشتي و کوشش مأموران نظارت

 از بسياري زیرا مرتفع نکرد؛ را دولت دو مشکالت ميان دو های همراه آنها، ه جناز

 عتبات را به اجساد به صورت قاچاق، و غير رسمی هاي راه از جنازه حامل هاي کاروان

 و ایران هاي دولت ميان قرادادي که بغداد، با آن ایران در کارپرداز بنابر گزارش بردند. می
 نمي را اصول این رعایت جنائز، شده بود، صاحبان منعقد ها جنازه حمل درباره عثماني

 .(14کارتن،) کردند 
هاي واگيردار  ها ، از عوامل مهم شيوع برخي از بيماري نازهنگهداري و حمل و نقل ج

ها را در نمد  (. از این رو جنازه54بل، )و مهلک چون طاعون، وبا و حصبه بود 
کردند، آنگاه به صورت افقي بر روي قاطر  پيچيدند و با دو ميله از پهلو محکم مي مي
گذاشتند. معموالً کار حمل بر عهده خود چهار پا دار )قاطرچي( بود. گاهي هم  مي

 خانواده اعضاء جنازه (.250پوالک، )رفتند  گروهي از خدمه و غالمان به همراه جنازه مي

                                                                                                                                        
.هـاي قرنطينـه در    سپس سلطان عثماني از دولت اتریش خواست که براي کمـک بـه ایجـاد ایسـتگاه     شدن

هـاي اروپـایي،    ز افراد با تجربه را به عثماني اعزام کند و بـا مشـارکت قـدرت   اي ا هاي عثماني، عده سراسر استان
تأسيس شد و نمایندگان اروپا در شورا، بـراي   Constantinople council of Healthشوراي بهداشت قسطنطنيه 

 .(Ates, 1-2)رسيدگي به شکایات مکرر از کشورهاي اروپایي، به عضویت شورا، درآمدند

ق معتمد السلطان احتشام الحکماء از سوي دولت ایران براي بررسي وضعيت بهداشتي 1318در سال  .1
 (. 8ها به قصرشيرین اعزام شد )کارتن  زوار و جنازه
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 ناصرالدین همسر  الدوله همانند انيس (،5برجسته )سند شماره  هاي شخصيت و سلطنتي

 .(6کارتن )شد  منتقل می فوق، قرارداد نظر گرفتن در ونفوت و بد از پس بالفاصله شاه،
و به  داشتند مي نگه را ها جنازه روز چندین خانقين، قرنطينه در عثماني مأموران

 به خاك ورود گذشت، اجازه هایی که کمتر از سه سال از فوت آنها می بسياری از جنازه

 صندوق در ازه ورود بگيرندجنائز برای این که اج دادند. ضروری بود که نمي عثماني

یافتند، دسته جمعی دفن  هایی را که اجازه ورود نمی شوند. گاه جنازه گذارده مخصوص
 سوزاندند. شد، آنها را می وبا دیده می و چون طاعون اییه بيماري کردند یا اگر عالئم می

 زیدهگ)شد  بدیهی است که این اقدام، موجب نارضایی مردم و علما و دولت ایران، می

 (.5/40، عثماني و ایران سياسي اسناد
بستند نيز موجب  ها می بر جنازه هاي مختلف بهانه به عثماني کارگزاران که مالياتي

 جنائز قرنطينه بابت عثماني ای که مأموران شد. هزینه نارضایی و اعتراض دولت ایران می

رسيد  می دینار 5000 بهبود و گاه  متفاوت گرفتند زائران مي از 1نامه، شهادت و اعطاي
سال  در داشت، نام« ماليات بهداشتي»(. دریافت این هزینه که 51مشکوه السلطان، )

شد. بر اساس این  تصویب در عثماني بهداشت، گمرکي قوانين م در1876ق/ 1293
 ده مسافر، یا زائر هر پياستر )قروش( و از 50ميزان  به جنازه هر از مصوبه مقرر شد

 در شد. قانون، لزوماً به توسط مأموران اجرا نمی این (. اماAtes, 83)شود  تدریاف پياستر

 از مکرر ماليات خارجه، به دریافت امور وزارت به بغداد خطاب در ایران کنسولگري نامه

 استانبول در ایران سفير از اشاره شده و مختلف هاي بهانه به جنائز صاحبان و زوار

 مذاکره عثماني دولت کارگزاران با وگيری از این بدعت،که برای جل درخواست کرده است

 و بيست و رسيد مي عثماني صحيه طبيب مهر به کرمانشاهان در جنائز با این که»... کند: 
 بي و ادبي بي در کمال و نموده باز خانقين در را جنائز دهند، مجدداً می پول هم قران یک

 پنج و هر جنازه بيست و از شکنند مي را کرمانشاهان صحيه طبيب والك مهر احترامي

 زحمت کربال چنين دروازه دم طور همين نمایند. مي الك و مهر گيرند و ثانياً می پول هزار

 (.7کارتن )...« گيرند  مي دیگر هزار پنج و بيست و دهند مي ضروري و
زمين نيز موجب  باالي و قيمت اموات و دفن کفن های زیاد بابت هزینه دریافت

                                                                                                                                        
 صاحب جنازه سپس زد. مي مهر صندوق بر کرد می تأیيد را جنازه سالمت که ن آ از پس عثماني . پزشک1

 بر ایـن شـهادت   کرد. دریافت می حمل براي نامه ادتقران، شه رفت و با پرداخت سه می شهبندر نزد

 شد. زده می تمبری به مبلغ چهل قروش نامه
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(. 263قایا، )قيمت قبرها بر اساس شهر و نيز محله متفاوت بود.  شد. یی زائران مینارضا
 قروش هزار 50تا  اشرف نجف در السالم عليه علي امام حرم رواق در جنازه قيمت دفن

 دریافت جنائز دفن جهت نيز عوارضي ایران (. گاه از دولت266همان،)رسيد  می

کرد.  دریافت مي ایران دولت از تومان پانصد زه،براي هر جنا نجف شهر کردند. حاکم مي
 (. بر344عباسی، )بين ده تا بيست تومان و گاه بيشتر بود  اموات نيز دفن و کفن هزینه

عوارض  م،1891ژوئن  اول  /ق1309در سال  عثماني مجلس کابينه جلسه صورت اساس
 بوده قروش 200000حکومتي،  هاي کسر هزینه از پس دفن، و کفن دریافت شده جهت

 باال به نسبت استانبول در ایران مشيرالدوله سفير خان حسين (. ميرزاAtes,82)است 

 بغداد کرد. در نتيجه از والي عثماني اعتراض دولت به جنائز، دفن هاي هزینه بودن

قایا، )را بررسی و به دولت عثمانی گزارش کند  ها موضوع این ماليات که خواسته شد
 نگهداري و های تحميل شده بر خود جهت ساخت ی هزینه(. دولت عثمان265

گمرکي را دليل وضع  و کارکنان اداري و قرنطينه و پرداخت حقوق پزشکان هاي ایستگاه
های پایانی حکومت عثمانی، دولت بر  (. در دهه63نفيسی، ) دانست ها می این ماليات

 سازمان یا به اوقاف را مدیریت آن و ها نظارت بيشتری داشت حمل و نقل و دفن جنازه

نيز این وظيفه را از طریق مزایده به دیگران واگذار  اوقاف سازمان کرد. واگذار عمران
برای جمع  را خود نمایندگان گرفتند، کرد. بازرگانانی که این وظيفه را بر عهده می می

 اهفرستادند.این نمایندگان گ ایران مي روستاهاي و شهرها ها، به آوری و حمل جنازه

خوانده « ترابيه»یا « دفينه» عتبات، در دفن ماليات کردند. چندین ماه در ایران اقامت می
ق/ 1330ـ1331سال  همانجا(. بر اساس آمار اداره بهداشت عمومی عثمانی در)شد  می

 (.27ناطق، )جنازه در نجف دفن شد  7558م تعداد 1912ـ1913
 و وبا شيوع از بهداشت و جلوگيريدر ظاهر برای حفظ  عثماني، مأموران گيري سخت

شد نيز در این سخت  بود، اما سودی که از این راه به خزانه دولت وارد می طاعون
ها به نجف، موجب شد که این شهر از  (. انتقال جنازه64 نفيسی،)ها بی تأثير نبود  گيری

مراجع شيعی ( و بر نفوذ و اعتبار 265قایا ، )اهميت زیادی برای شيعيان برخوردار گردد 
در عراق افزوده شود. پس از تجزیه حکومت عثماني و استعمار بریتانيا بر عراق، به 

ها به عتبات از ميان رفت. علماي تهران نيز با این بهانه که  تدریج، رسم حمل جنازه
شود، فتاوی  ها، نصيب دولت بریتانيا مي های پرداخت شده برای حمل و دفن جنازه هزینه

  (Nakhash, 187).اره غير جائز بودن این اقدام صادر کردندو احکامي درب
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 نتیجه

های ایران و عثمانی تأثير زیادی  انتقال اجساد شيعيان به عراق، بر مناسبات دولت
ها ناراضي بود، اما  هاي زیارتي و حمل جنازه داشت. دولت عثماني از رفت و آمد کاروان

شد، قابل چشم پوشي نبود و اقتصاد  سود سرشاری که از این طریق نصيب آنها می
عتبات عاليات و همچنين ایالت بغداد را به شدت تحت تأثير قرار داده بود. از این رو 

مذهبي در نواحي مرزي ایران و عثماني، حول این ـ  هاي اقتصادي پایدارترین فعاليت
و ماني موضوع شکل گرفت. با این حال رفتار سخت و آزاردهنده مأموران مرزی عث

گيري دولتمردان عثماني، موجب نزاع دائمی ميان ایران و عثماني شده بود. این  بهانه
قاجاریه و عثماني، ادامه یافت و حتي پس از تشکيل کشور  های مشکل تا پایان حکومت

 مستقل عراق نيز در مناسبات دو کشور، تأثير گذار بود.
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 6813/240ماره بازیابي : ش   (1شماره سند : )
 موضوع سند : لزوم تأسيس صرافخانه در سرحدات عراق

 محل نگهداري: سازمان اسناد و کتابخانه ملي ایران  1شماره صفحه : 
 



  105  ق( 1343ـ1264ن و عثماني )هاي زیارتي و دفن مردگان در عتبات عاليات بر مناسبات ایرا تأثير کاروان

 6813/240: شماره بازیابي  (2:  )شماره سند
 : لزوم تأسيس صرافخانه در سرحدات عراق   موضوع سند

 ازمان اسناد و کتابخانه ملي ایران: سمحل نگهداري  1: شماره صفحه
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 7675/296: شماره بازیابي  (3شماره سند: )
 : مجوز خروج زائران عتبات عاليات از ایرانموضوع سند

 : سازمان اسناد و کتابخانه ملي ایرانمحل نگهداري  1صفحه:  شماره
 



  107  ق( 1343ـ1264ن و عثماني )هاي زیارتي و دفن مردگان در عتبات عاليات بر مناسبات ایرا تأثير کاروان

 186/355: شماره بازیابي  (4شماره سند: )
 بالمانع بودن حمل جنازه براي تدفين در عتبات عاليات : تأیيدیه در خصوصموضوع سند

 : سازمان اسناد و کتابخانه ملي ایرانمحل نگهداري  1: شماره صفحه
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 186/355: شماره بازیابي  (5)شماره سند: 
 : انتقال جنازه اموات افراد سرشناس و خاصموضوع سند

 لي ایران: سازمان اسناد و کتابخانه ممحل نگهداري  1شماره صفحه:
 


