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مقدمه

مجموعة بسيار ارزشمندی از جواهرات و نفايس موجود در خزائن عتبات عاليات نجف
و کربال ،حاصل قرنها نذورات و هدايايي است که بهاشکال گوناگون به اين مشاهد
متبرکه اهدا شده است .بخش اعظم اين خزائن ،از طرف فرمانروايان و مردم ايران ،از
دورة آل بويه به بعد ،بهخصوص در دورههای صفويه ،افشار ،زند و قاجار اهدا شدهاند.
بههمينواسطه ،دولتهاي ايران هميشه در مورد صيانت از اين خزائن خود را ذيحق
ميدانستند .درحاليکه ،در دورة صفوي و دوران پس از آن ،بخش اعظم اين مناطق در
قلمرو عثماني قرار داشت ،دولتهاي ايرانی کماکان بر حق خود نسبت به نظارت بر
خزائن عتبات عاليات اصرار ميورزيدند .اين ادعاهاي دولتهاي ايرانی بيشتر جنبة مذهبي
داشت ،زيرا توليت اين اماکن با علماي شيعهای بود که ارتباطات نزديکي با دولت شيعي
ايران داشتند .برهمين اساس ،دولت ايران همواره توجه و حساسيت خاصي نسبت به اين
خزائن داشت و اجازة دخل و تصرف به دولت عثماني نميداد.
باوجوداين ،در اوايل دورة احمدشاه ،بهواسطة جريانات پس از انقالب مشروطه،که
منجر به تضعيف دولت قاجار و کاهش نظارت آن دولت در عتبات عاليات شد ،دولت
عثمانی از فرصت استفاده کرد تا اين خزائن را با دستاويزهايي تصاحب نمايند.
اينپژوهش،ضمنبررسيروندشکلگيريخزائنعتباتعالياتوسهمسلسلههايايراني
در غني شدن اين خزائن ارزشمند ،با اتکا بر اسناد نويافته ،درصدد پاسخ به پرسشهاي زير است:

 .1استادیار تاریخ دانشگاه اصفهان،
اصفهان،ایران
masoudbonakdar@yahoo.com
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 .1دولت ايران چگونه از تصميم دولت عثماني براي تصاحب خزائن عتبات آگاه شد؟
 .2واكنش و راهکارهاي دولت ايران براي مقابله با تالشهاي دولت عثماني براي
تصرف اين گنجينهها چه بود؟
 .3رويکرد علماي شيعة عراق در برابر اقدام دولت عثماني چگونه بود؟

روند شکل گیری خزائن عتبات عالیات

از زمان بناي مقابر ائمة شيعه(ع) ،شيعيان و دوستداران ايشان هداياي ارزشمندی بهاشکال
گوناگون به اين اماکن مقدسه اهدا مينمودند .در اين روند ،سهم سلسلههاي ايراني در
ي بوده است .اين
غنا بخشيدن به اين خزائن بيش از شيعيان ساير سرزمينهاي اسالم 
جريان ،با شکلگيري نخستين دولت شيعي در ايران آغاز شد .محمدبنزيدعلوي ،ملقب
به داعيصغير ،ساختمانهايي را بر مرقد امام علي(ع) و ساير مشاهد متبرکه بنا کرد( ابن
اسفنديار،1389 ،ج،1ص .) 224با روي کار آمدن دولت شيعي مذهب آلبويه در قرن
چهارم ،مراقد ائمة شيعه بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت .عضدالدولهديلمي،يکي از
امراي قدرتمند آلبويه ،توجه زيادي در امر عمران و آبادي اين مراقد مبذول داشت .وي،
بر قبور امام علي(ع) ،امام حسين(ع) ،و حضرت عباس(ع) بناهاي باشکوهي احداث کرد.
جدا از مبالغي که وي صرف ساختاین بناها نمود ،مبالغ زيادي هم صرف تزئينات داخلي
حرمهاي متبرکه کرد( قايا،2008 ،ص.)25
بابهقدرترسيدندولتشيعهمذهبصفويدر907ق،.اقداماتجديتروسازمانيافتهتري
براي عمران و بازسازي اين اماکن انجام شد و عالوهبرآن ،نذورات و هداياي ارزشمندي از قبيل
اشياي ز ّرين و سيمين و جواهرنشان ،فرشها ،و منسوجات گرانبها از طرف پادشاهان و مقامات
سياسي و ساير اقشار اجتماعي ايران به اين اماکن مقدس اهدا شد .اين اقدامات ،بهمنظور نشان
دادن عالقه و ارادت اين افراد(بانيان و واقفان) به ائمة شيعه(ع) و جلب قلوب دوستداران ائمة
شيعه انجام ميپذيرفت .با گذشت زمان ،حجم قابلتوجهي از نفايس و جواهرات در مراقد ائمه
جمعآوري و خزائني براي نگهداري و صيانت از اين نذورات ايجاد شد.
در منابع تاريخي اين دوره ،موارد متعددي از هداياي تقديميپادشاهان و خاندان
صفوي ذکر شده است .براي نمونه ،شاهاسماعيل اول ،در نخستیـن سفر خود به عتبات
مرصع و پردههاي زربفت گرانبهــايي به حرمهاي مطهر تقديم
عاليات ،قناديل ز ّرين ّ
نمود(حسينــي جنابدي،1378،ص211؛ جهــانگشاي خاقان،1364،ص286؛ عالمآراي
شــاهاسماعيـــل،1384،ص168؛امينيهـــروي،1383،صص304-301؛اسكنـــدربيگ
تركمان،1382،ج ،1ص34؛ يحيي بن عبدالطيف قزويني،1386،ص .)279جانشين او،

28

ڪنجینۀاسناد،شامرۀ96

بررسی اسنادی اختالف دولت ایران و
عثمانیبرسرخزائنعتباتعالیات
در دورۀ احمدشاه قاجار

مرصعآالت باارزشي روانة عتبات
شاهطهماسب اول ،و دخترش زينببيگم ،هم هدايا و ّ
عاليات نمودند(الحسيني القمي،1383،ج ،1ص598؛ قايا، 2008 ،صص153و.)155
شاهعباس اول ،همة جواهرات سلطنتي خود را وقف خزانة حضرت امير(ع) نمود ،هرچند
شاهدي در دست نيست که همة آنچه وي وقف نموده است به حرم حضرت فرستاده
شده باشد .باوجود اين ،شواهدي در دست است که نشان ميدهد بخش قابل توجهي
از اين جواهرات توسط شاهعباس به خزانه فرستاده شدهاست(وليقلي شاملو،1371،ج
،1ص194؛ حسينياستــرآبادي،1364،ص38؛ مالجـــاللالدين منجــم،1366،ص342؛
سعاد،بيتا،ص.)204
ساير پادشاهان صفوي(شاهصفي ،شاهسليمان و شاهسلطانحسين) نيز هدايای نفيس و
جواهرات گرانقيمتي براي خزائن مشاهد متبرکه در عراق فرستادند(مستوفي،1375،ص137؛
ناصرالدينشاه،1372،صص 237،239و248؛ مرعشي صفوي1362،26،و)27؛ چنانکه
در ديدار ناصرالدينشاه از خزانة حضرتامير(ع) ،قطعات زيادي از اين جواهرات
در سياههبرداري پادشاه ايران مشهود است و بهنظر ميرسد گرانبهاترين جواهراتي که
به حرم حضرتامير(ع) و ساير خزائن ائمة اطهار در عراق هديه شده همينها بوده
باشد .اين جواهرات ،درنتيجة فتح هندوستان بهعنوان غنيمت جنگي بهدست نادرشاه
رسيده بود .وي ،پساز بازگشت به ايران مبالغ زيادي سکة زر براي مطال نمودن گنبد
حضرتامير(ع) به نجف فرستاد .پس از اتمام آن ،براي ديدار گنبد راهي عتبات شد .در
جريان اين سفر نيز جواهرات گرانبهايي را که با خود همراه داشت به حرمهاي مطهر تقديم
نمود(محمد کاظم مروي،1374،ج ،1صص276-268و،338ج ،3صص930-892؛ ميرزا
مهديخان استرآبادي،1369،ص 500؛ ابوالحسن قزويني،1367،ص .)154در دورة زنديه
هم عليمرادخانزند ،قنديل ز ّرين گرانبهايي را همراه با ساير هداياي گرانبها پيشکش حرم
حضرتعلي کرد(غفاري كاشاني،1369،ص659؛ حسينــي فسائي،1367،ج ،1ص626؛
ميرزا محمدكالنتر،1362،ص.)82
با استقرار قاجارها در ايران ،پادشاهان اين سلسله نيز هدايای ارزشمندي شامل
مرصع را پيوسته به عتبات ائمة اطهار در عراق ميفرستادند.
اشياي ز ّرين و سيمين و ّ
آقامحمدخانقاجار ،گنبد امام حسين(ع) را مطال نمود و ضريحي سيمين براي مضجع
حضرت امير(ع) تهيه و نصب نمود .1جانشين وي(فتحعليشاه) هم دو ضريح سيمين
براي مراقد مطهر امامحسين(ع) و حضرت عباس(ع) در کربال تهيه کرد .ضريح
امامحسين(ع) در زمان خود فتحعليشاه و ضريح حضرتعباس(ع) در زمان محمدشاه
نصب شد(شيرازي(خاوري)،1380،ج ،2ص 919؛ هدايت،1339،ج ،9ص91،101و246؛

 .1اعتامدالسلطنه ،منتظم نارصی،1364،
ج ،3صص  1437و 1410؛ اعتضادالسلطنه،
،1370ص 27؛ سپهر ،1377 ،ج ،1-2ص 56؛
هدايت ،1339 ،ج ،9صص 241و300
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قاجار،محمودميرزا،1389،ص125؛ قاجار ،محمودميرزا،1346،ص10؛ سپهر،1377،ج
،1ص116؛ اعتضادالسلطنه،1370،صص  70و .)71
در جريان حملة وهابيها و غارت خزانة امامحسين(ع) ،بخش اعظم آثار و نفايس
حرمهاي مطهر کربال غارت شد .اما ،خزانة حرم حضرتامير(ع) در نجف ،از تعرض
وهابيها در امان ماند(هدايت،1339،ج ،9صص381و 382؛ سپهر،1377،ج ،1صص117
و .)118دولت ايران ،در برابر اين اتفاقات واکنش نشان داد و فتحعليشاه قاجار ،بهعنوان
پادشاهي شيعي ،در جريان قرارداد صلح خود با عثمانيها ،موضوع رسيدگي به خزانة
حضرت امير(ع) را بهعنوان يکي از پيششرطهاي شروع مذاکرات براي قرارداد صلح
مطرح نمود .وي ،شرط کرد خزانة حضرت امير(ع) ،که در جريان حملة وهابيها از نجف
اشرف به کاظمين منتقل گرديده بود ،با نظارت معتمدين دولت ايران و تهية صورت دقيقي
از اموال خزانه ،به نجف بازگردانده شود(هدايت،1339،ج ،9ص.)619
در جريان مسافرت ناصرالدينشاه قاجار به عتبات ،جواهرات گرانبهايي توسط
وي و خاندان سلطنتي به حرمهاي مطهر تقديم شد .همچنین،پادشاه ايران درخواست
رسيدگي به خزانههاي عتبات را نمود و با موافقت سلطان عثماني ،خزانة حضرت
امير(ع) ،پس از  70سال ،با حضور نمايندگان دولت ايران و عثماني بازگشايي و
اموال آن سياههبرداري و نسخهاي براي دربار ايران و نسخهاي براي دولت عثماني تهيه
شد(ناصرالدينشاه،1372،صص 239،237و.)248
دولت ايران ،بهعنوان تنها دولت شيعي در جهان اسالم ،همواره خود را در رسيدگي
به امور حرمهاي مطهر و خزائن آن مسئول ميدانست و مراقب بود که دخل و تصرف
ناروايي در خزائن ائمه صورت نپذيرد .با چنين احساس مسئوليتي ،زماني که خبر فتواي
شيخاالسالم عثماني مبني بر جواز فروش نفايس و جواهرات خزانة ائمة اطهار در عراق،
به اطالع دولت ايران رسيد .دولتمردان ايران نسبت به انجام اين اقدام واکنش سريع و
شديدي نشان دادند.

تصمیم دولت عثامنی برای تصاحب خزائن عتبات و چگونگی افشای آن

نخستين گزارش مربوط به تصميم دولت عثماني برای تصرف خزائن ائمة اطهار در
عتبات عاليات ،در آرشيو وزارت امور خارجه ،سندي است با تاریخ 1328ق .در اين
نامه ،که بهنظر ميرسد خطاب به يکي از رجال مملکتي از شهر استانبول نگاشته شده
است؛ نويسنده ،ضمن بيان مشکالت موجود در روابط بين دو دولت ايران و عثماني
مدعي شده که اياميکه براي تحقيقات به کربال رفته و با يکي دو نفر از مأموران آنجا طرح
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دوستي ريخته و از قرائن سخنان آنان چنين دريافته که عثمانيها تحت عناوين شرعي و
اسالميميخواهند جواهرات حضرات ائمه مدفونين عراق را به اسم ضروريات اسالميه
تصرف کنند .نويسنده ،در ادامة نامه استدالل ميکند اگر جواز تصرف خزائن ائمة اطهار
در عتبات بنا به مصالح و مقتضيات مسلمين است ،دولت ايران در اين امر سزاوارتر است
و از مخاطب نامه خواسته در اين مورد به مقامات مربوطه اخطارنماید(استادوخGH :
.)1329-K11-P46-16
بهنظر ميرسد حدس نويسنده اشتباه نبوده ،زيرا سندي در دست است که استفتائية
وزارت اوقاف عثماني از مقام شيخاالسالم عثماني را درخصوص جواز تصرف خزائن ائمة
اطهار را در يکي از روزنامهها نشان ميدهد .در اين استفتائيه آمده است که وزارت اوقاف
از مقام شيخاالسالم عثماني استفتا کرده که آيا جوازی شرعي مبني بر اينکه جواهرات
موجود در اماکن متبرکه در عتبات عاليات فروخته شود و يک باب مدرسه در نجف و يک
باب مريضخانه در کربال ساخته شود ،وجود دارد؟ مقام شيخاالسالم جواب داده است که
جواز شرعي هست(استادوخ.)GH 1329-K11-P46-22 :
همچنين ،دو نامه از کارپرداز دولت ايران در بغداد ،بهتاريخ  18ربيعالثاني  ، 1329در
دست است که خطاب به وزارت امورخارجة ايران نگاشته شده .در نامة نخست يادآور ميشود
که مطلع گرديده شيخاالسالم استانبول فتوا داده است جواهرات مشاهد مقدسه را بفروشند و
مکتبخانهاي براي اطفال و يک مريضخانه بسازند(استادوخ)GH 1329-K11-P46-26 :؛ و در نامة
دوم خبر ميدهد قنسول ايتاليا به ديدار او رفته و در ضمن صحبتهايش به وي گفته است که
جواهرات مشاهد مقدسه صد هزار ليره و بلکه بيشتر ارزش دارد و ممکن است دولت عثماني
به آن جواهرات دستاندازي نمايد(استادوخ .):GH 1329-K11-P46-27جواب اين نامهها مبنيبر
اعالم وصول گزارشها و صدور دستورات الزم از طرف وزارت امورخارجه براي انجام اقدامات
الزم در تهران و استانبول در سند ديگري موجود است(استادوخ.)25-P46-K11-1329 GH:
همزمان با انتشار متن استفتائية شيخاالسالم عثماني و جواب آن در روزنامهها ،عين
همان استفتا را نيز متصرف(کارگزار) کربال از طرف حکومت عثماني از دو مرجع بزرگ
شيعة ساکن عتبات عاليات در اين ايام نموده است و آيات عظام خراساني و مازندراني
پاسخ دادند چنين اقداميشرعا جایز نيست و عرف ًا منافي با سياست است .اين خبر و
گزارش ،را يکي از روحانيون ،به نام علي بن شيخ ،به يکي از مقامات عالي رتبة ايران در
تاريخ  21جمادياالولي  1329نگاشته و از او درخواست جلوگيري از اقدام دولت عثماني
را نموده است(.استادوخ.)GH 1329-K11-P46-17:
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اقدامات دیپلامتیک دولت ایران برای جلوگیری از تصاحب خزائن

نخستين اقداماتي که از طرف دولت ايران مشاهده ميشود ،نامهاي است که از طريق سفير ايران
در سفارت کبراي ايران در استانبول ،به تاريخ  4ربيعالثاني  ،1329خطاب به وزير امورخارجه
فرستاده شده است .البته ،نويسنده يادآور شده اين مطالب را پیشتر ،بهطور اختصار ،از طريق
تلگراف براي او ارسال کرده است .نامبرده ،مدعي شده است اسماعيلحقيبيگ ،از اعضاي
پارلمان عثماني،که يک ماه است به وزارت معارف منصوب شده بهخاطر اينکه مدتي به عراق
سفر کرده و از احوال عراق و مشاهد متبرکه و خزائن و جواهرات آنها مطلع بوده مقدمات
توجه عثمانيها را به مداخله و تصرف آن خزائن فراهم کرده است و ميخواهند بهعنوان
ایجاد تأسيسات خيريه از قبيل مريضخانه ومدارس در عتبات عاليات خزائن و جواهرات آنجا
را تصرف نمایند و از طرف وزارت اوقاف از شيخاالسالم استفتا کرده و شيخاالسالم نیز جواز
تصرف و مداخله را داده است .سفير ايران در اين نامه مدعي است ازآنجاکه«تمامه جواهرات و
مکنوزات عتبات عاليات همه نذورات اهالي ايران و جماعت شيعي مذهبان قفقاز و هندوستان
ميباشد که تقديم آن روضات مقدسه شده است»(استادوخ)GH 1329-K11-P46-21:و با ظرافت
وزير امور خارجه ايران را به اين نکته توجه داده است که دولت ايران ميتواند براي پيشگيري
از اقدام دولت عثماني به استناد اينکه شيعيان قفقاز از اتباع دولت روس و شيعيان هندوستان از
اتباع دولت بريتانيا محسوب ميگردند پاي دو دولت مقتدر روس و انگليس را به ميان بکشد.
جالب توجه است که اين مفهوم ظريف را علمای شيعة عتبات عاليات نيز دريافتند .چنانکه ،در
نامة عليبنشيخ آمده است که مقامات ايران «به سفرا روس و انگليس اين معنا را تفهيم کرده که
آنها نيز به همان نحو رسم ًا تذکر بنويسند و البته با اين اقدامات صحيحه سد اين خياالت خواهد
شد»(استادوخ.)GH1329-K11-P46-17:
بهدنبال نامة سفير ايران در استانبول ،خطاب به وزير امورخارجه ،وي از سفير
ميخواهد که بهشکل پسنديدهاي اولياي دولت عثماني را متوجه اين نکته سازد که «در
چنين موقعي که دولتين و ملتين اسالم بايد به يکديگر نزديک شوند و در استحکام اساس
يگانگي ساعي باشند»(استادوخ )GH 1329-K11-P46-23:طرح اين قبيل قضايا مسلم ًا اذهان
عموميرا بهکلي پريشان ميسازد .وي ،در ادامه ميافزايد در چنين موقعيتي که دولت
ي به يکديگر است يک چنين اقداماتي
عثماني درصدد نزديک کردن دولتهاي اسالم 
نتيجة مطلوبي نخواهد داد(استادوخ.)GH 1329-K11-P46-23 :
بهنظر ميرسد فرجاهلل ،سفير ايران در استانبول ،مأموريت خويش را بسيار آگاهانه
و مدبرانه انجام داده است .بهطوريکه در گزارش خود به وزير امورخارجه بيان ميدارد
که در ديدارش با رفعت پاشا ،وزير امورخارجة عثماني ،به وي توجه ميدهد که «در
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موقعي که کافه ملله اسالميه با يک جنبش صميميبه حبلالمتين اتحاد اسالم متمسک
ميشوند و چشم مسلمانهاي اکناف عالم بحسن مناسبات ايران و عثماني نگران است
ابدا مصلحت دولت عثماني نيست که دست تصرف بموقوفات و خزائني که به اماکن
متبرکه و ضرايح مقدسه عتبات عاليات مخصوص و منحصر است دست دراز بکنند و
بدون شور و صوابديد حضرات علماي اسالم نجف اشرف که مرجع و مقتداي اقوام شيعه
هستند فقط به يک فتواي شيخاالسالم که صورت شرعي آنهم حرف و محل اشکال است
موقوفات مذکوره را بانشاي مدرسه و مريضخانه و يا بهر چيز ديگر که منافي نيت واقف
بوده باشد صرف نمايند»(استادوخ .)GH 1329-K11-P46-31 :ازآنجاکه وزير امورخارجة
عثماني پس از استماع سخنان سفير از صدور چنين فتوايي از طرف شيخ االسالم عثماني
اظهار بياطالعي نموده بود؛ سفير ايران از وي ميخواهد که در مجلس شوراي وزرا که
با حضور شيخاالسالم تشکيل ميشود به شيخاالسالم و ساير وزرا مسئله را ابالغ نمايد و
«وزراي ماليه و اوقاف را از چنين خيالي که موجب اِن ِدراس مناسبات مابين مسلمانان شرق
و غرب خواهد شد منصرف نمايد»(استادوخ .)GH 1329-K11-P46-23:ازآنجاکه سفير ايران
توجه به اين نکته داشت که بخشي از موجودي خزائن عتبات از هدايا و نذورات شيعيان
هند و قفقاز بوده و در آن ايام دو حوزة هند و قفقاز در تصرف دو دولت مقتدر بريتانيا
و روسيه بود .وي ،در ديدارش با سفيرکبير بريتانيا در استانبول ،با طرح اين مسئله سعي
نمود از واکنش دولت بريتانيا در صورت باال گرفتن اين قضيه بين دولت ايران و عثماني
آگاه شود .سفير ،در اين رابطه به سفير بريتانيا اظهار داشت «در صورتيکه عثمانيها در
تصرف خزائن عتبات عاليات اصرار بکنند البته دولت انگليس هم به اندازه حق رعاياي
خودش همراهي خواهد کرد»(استادوخ .)GH 1329-K11-P46-31:سفير ايران اميدوار بود
که با انجام اقدامات انجام شده دولت عثماني از اين کار منصرف شود تا «مقتضي نباشد که
پاي مداخله يک دولت غيرمسلمان بميان بيايد اولياي دولتين عليتين بهتر از همه ميدانند
که در اين ايام اخير مساله اتحاد اسالم(پاناسالميسم) در نظر دول اروپ چه اهميتي پيدا
کرده است محققا اگر چيزي که بتواند ما بين دو شعبه بزرگ جهان اسالم اسباب برودت
بشود دول اروپ عموما و دولتهاييکه تبعه مسلمان دارند خصوصا از حدوث چنين حادثه
باطنا ممنون خواهند بود»(استادوخ.)GH 1329-K11-P46-31:
از مضمون نامة وزارت امورخارجة ايران در پاسخ به وزيرش در استانبول ،به
تاريخ  28جمادياالولي  ،1329چنين برميآيد که اقدامات و مذاکرات وزارت خارجه
و سفارت ايران در استانبول مؤثر بوده است .بااينهمه ،وزارت خارجة ايران از تصميم
مجدد عثمانيها به تصرف خزائن عتبات عاليات کام ً
ال آسوده خاطر نشده بود؛ لذا

ڪنجینۀاسناد،شامرۀ96

33

سید مسعودسیدبنکدار

در پايان نامه خاطر نشان ميکند که وزارت امورخارجة ايران به سفراي خود در
پطرزبورگ و لندن نوشته است که در صورت لزوم نسبت به مذاکره با دولتهاي روس
و انگليس اقدام کنند(استادوخ .)GH 1329-K11-P46-30 :نامة مذکور ،به سفارت ايران
در پطرزبورگ و لندن ،به تاريخ  24جمادياالولي(يعني چهار روز قبل) فرستاده شده
و مؤيد اين مطلب است(استادوخ.)GH 1329-K11-P46-39:
ازآنجاکه نفوذ و قدرت معنوي مرجعيت شيعه و علماي ساکن در عتبات عاليات
بر دولتمردان ايران و عثماني پوشيده نبود ،عثمانيها پيشنهاد سفارت ايران در استانبول
را ،مبنيبراينکه بدون فتواي حضرات آيات عظام در عتبات عاليات هرگز اقدامينکنند،
پذيرفتند(استادوخ.)GH1329-K11-P46-29:
اين خبر توسط سفير ايران در استانبول به وزارت خارجه و کارپردازی ايران در بغداد
تلگراف شد و از طرف وزارت خارجه از کارپردازي ايران در بغداد خواسته شد فورا ً مطالب
را به آيات عظام در نجف و کربال اطالع دهند که مبادا عثمانيها علما را متقاعد کنند و به
دستاويز فتواي شيخاالسالم استانبول در خزانة مشاهد مقدسه تصرف نمايند(استادوخGH:
1329-K11-P46-37؛ GH 1329-K11-P46-28؛  .)GH 1329-K11-P46-33کارپردازي ايران در
بغداد ،بهواسطة اطالعات خفيهاي که از عمدهالتجارحاجيعليآقا تاجرتبريزي ،که او هم
از مهديقليشيرواني ،تبعة روس ،شنيده بود اطالع داد والي پاشا معاون خود را پنهاني
به نجف اشرف فرستاده تا با آيات عظام مذاکره کنند و بگويد بودن اين جواهرات و
اشيای نفيسه در خزانة ائمة اطهار حاصلي ندارد و اجازه دهند تا جهت احداث راهي بين
ف اشرف براي آسايش و راحتي عبور و مرور زوار قبور ائمة اطهار هزينه
خانقين و نج 
گردد و به اين شکل رضايت آنان را حاصل کنند .هرچند کاردار در صحت و سقم اين
خبر ترديد داشت ،بهجهت اطمينان بيشتر با آقاميرزامهديآيتزاده مکاتبه نمود و يادآور
شد که مبادا مأمورين عثماني خدمت آقايان القاي شبهه کنند(استادوخGH 1329-K11-:
 .)P46-30در تعاقب آن ،تلگرافي از جانب فرزند آيتاهللخراساني(آقاميرزامهدي) خطاب به
وزارت امورخارجه ارسالشد که در آن تصريح شده خياالت دولت عثماني مبني بر بردن
جواهرات خزائن مبارکة ائمه «محل تسامح و اغماض و سکوت نيست چون به اتفاق تمام
مذاهب خمسه اسالميه ،جواهرات و امثال آنها که مثل مستقالت و دارسکني و نحو ذالک
منفعت خارجيه بابقاء عين ندارد هرگز عنوان وقفيت پيدا نخواهد کرد و به تمليک مالک
اصلي آن الياالبد باقي خواهد بود اين جواهرات و نحوه تمام ًا بالفعل به تمليک مالکين
اصلي باقي و عين مال اتباع دولت عليه ايران است .بايد هيات حاضره دولتي که بعنوان
حکومت مليه حافظ حقوق ملت ايران است اموال تبعه خود را عين ًا مال آنها و مملکت
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ايشان باتفاق مذاهب اسالميه باقي است نگهداري کنيد و هرچند محاکمه دولتي متوقف
باشند از اين تصرف مخالف با ضرورت دين اسالم جلوگيري نمايند.حسباالمر حضرت
آيتاهلل روحي فداه عرض شد»(استادوخGH 1329-K11-P46-34 :؛ .)Gh1329-K11-P46-35
نامة ديگري در آرشيو وزارت امورخارجه موجود است که در آن نويسندة
آن(عليبنشيخ) ،از طرف اعتمادالشريعه ،نظر آيات عظام خراساني و مازندراني را
درخصوص تصرف خزائن ائمة اطهار اينگونه بيان ميدارد« :عدم جواز شرع ًا ،و منافي با
سياست است عرف ًا»(استادوخ .)GH 1329-K11-P46-17 :نويسنده ،در ادامة نامه يادآور شده
که «جواز تصرف از جانب شيخاالسالم اسالمبول غيرموافق با قواعد شرعية اسالميو
هم مخالف با سياست حاضره و پلتيک امروزي است» .او استدالل ميکند اين جواهرات
يا از قبيل اوقاف است يا از قبيل هدايا ،اگر از جنس اوقاف باشد به حکم شرع که
فرموده است «الوقف علي حسب ما اوقفه اهله و ايضا نظرالواقف کنصالشارع»(استادوخ:
 )GH 1329-K11-P46-17و تصرف و تبديل در وقف مگر در مواردي که[از] شارع
مقدس اذن رسيده باشد جايز نيست و درصورتيکه وقف نباشد از قبيل هداياست که
ظاهر حال هم چنين است و در اين صورت تصرف در آن جايز نيست«به جهت آنکه
موقوف بر اذن مهديله است و اذن مهديله معلوم نيست خصوص بر مزاق اهل سنت
و جماعت»(استادوخ .)GH 1329-K11-P46-17 :نويسندة نامه ،مدعي است که وجه ديگر
آن است که هدايای عتبات عاليات مثل هدايای کعبه است و «هداياي کعبه همانگونه که
ابنابيالحديد در شرح نهجالبالغه روايت ًا نقل کرده تبديل و تصرف در آن جايز نيست» .او،
همچنين ،قضيه را از بعد سياسي بررسي مينمايد و خاطرنشان ميسازد که از نظر سياست
کنوني و حقوق ملتها ،امروز بر سردمداران ملل اسالم واجب است تا به تأليف قلوب
مذاهب اسالم و اتحاد و اتفاق آنها مبادرت نمايند و اين حرکت موجب نفرت قلوب همة
شيعيان چه ايراني و چه غيرايراني خواهد بود .همچنين ،اين حرکت مانع آورده شدن هدايا
و تبرکات به خزائن ائمه خواهد شد و اين با منافع عثماني در تضاد خواهد بود .از طرفي،
او زيرکانه و در لفافه هشدار ميدهد که اگر دولت عثماني بهواسطة وجود کليدداران اين
اموال ،که از تبعة آن کشور ميباشند ،بخواهند در خزائن ائمة اطهار تعرض نمايند ،ازآنجاکه
صورت جواهرات موجود در خزانة حضرت امير(ع) توسط ناصرالدينشاه سياههبرداري
شده و در خزانة سلطنتي ايران موجود ميباشد موجب رسوایي دولت عثماني خواهد بود.
وي ،در ادامه متذکر ميشود که اگر خيال تصرف در اين اموال باشد ،ازآنجاکه بيشتر اين
اموال توسط ايرانيان هديه شده است آنان به تصرف در آن سزاوارترند ،زيرا اين اموال از
قبيل اموال منقوله است که حق دولت متبوعة صاحب مال است .وي در ادامه خواستار آن
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ميشود که اين معنا را به سفراي دولتين روس و انگليس نيز تفهيم کنند تا از اين طريق از
اقدام عثمانيان پيشگيري شود(استادوخ.) GH 1329-K11-P46-17

واکنش مجلس شورای ملی در مقابل اقدام دولت عثامنی

قضية تصرف در خزائن عتبات عاليات از طرف مجلس شوراي ملي نيز پيگيري شد .يکي
از نمايندگان ،به نام ميرزااحمدقزويني ،از وزارت خارجه درخصوص اشتهارات مطرح
شده پيرامون تصرف در خزائن ائمة اطهار در عتبات عاليات توسط عثماني و اقدامات
دولت ايران درخصوص جلوگيري از اين تعرضات سؤال نمود(کمام)2/137/9/1/2/73 :
و طبق روال قانوني مجلس ،رئيس مجلس شوراي ملي با فرستادن سؤال نمايندة مذکور
به وزارت امورخارجه خواستار پاسخگويي وزير امورخارجه به اين سؤال شد(کمام:
2/137/9/1/2/73؛ استادوخ .)GH 1329-K11-P46-32 :وزير امورخارجه ،در جلسة 238
مجلس دوم ،در تاريخ  25ربيعالثاني  ، 1329حاضر شد و در پاسخ به نمايندة مزبور در بيان
اقدامات انجام شده و نتايج بهدست آمده اظهارداشت« :اطالعاتى كه به وزارت امورخارجه
رسيده بود از بعضى مأمورين خودمان و بعضى اشخاص غيررسمى بود يعنى از مأمورين
خودمان در اين خصوص بعضى اطالعات رسيده ولى از اشخاص مختلفه هم اطالع داده
بودند و در اينجا با سفارت كبرى دولت عثمانى و صدارت دولت عثمانى در باب عالى
مذاكره شده است و مطابق تلگرافى كه اخيرا ً از سفارت دولت ايران از اسالمبول رسيده
است دولت عثمانى از اين مسئله منصرف شده است حاال به فتواى شيخاالسالم رسمى
داده يا ندادهاند در خيال بودند يا نبودند عجالت كه بهطورىكه سفارت صريح ًا تلگراف
كرده است كه در اين فقره به عالى مذاكره كردهاند دولت عثمانى از مسئله منصرف شده
است»(صورت مذاکرات مجلس شوراي ملي دورة دوم جلسه .)238

نتيجهگريی

نظارت دولت قاجار بر مجموعة خزائن عتبات عاليات و حساسيت پادشاهان قاجار در
قبال دخل و تصرفات دولت عثماني به اين دليل بود که پادشاهان قاجار بر تنها کشور
شيعة آن دوران حکومت ميکردند و عالوهبرآن ،بهخوبي واقف بودند که بخش اعظم اين
خزائن هداياي پادشاهان و مردم ايران در طول تاريخ بوده است .درنتيجه ،براي صيانت و
حفاظت از اين مجموعههاي ارزشمند ،احساس وظيفه و مسئوليت ميکردند .درحاليکه،
دولت عثماني بر عراق سلطة سياسي داشت و برهمين اساس براي خود اين حق را قائل
بود که در مورد اين خزائن و چگونگي استفاده از آنها تصميمگيري نمايد.
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با مشاهدة ضعف دولت قاجار و مشکالت داخلي دولت ايران ،اين تصور براي عمال
دولت عثماني ايجاد شد که دولت ايران مانند گذشته قادر نيست در عتبات عاليات اعمال
نفوذ کرده و با سياستهاي دولت عثماني مخالفت نمايد .درنتيجه ،طرح جسورانة فروش
اين نفايس به بهانة هزينه کردن آنها براي امور عامالمنفعه از طرح دولت عثماني مطرح شد.
ولي بررسي اسناد موجود نشان ميدهد که اين تصميم دولت عثماني درنتيجة
هوشياري و پيگيريهاي جدي اعضاي وزارت امور خارجه ايران ،که با همکاري و
همراهي ساير مقامات عاليرتبة دولتي ،مجلس شوراي ملي و روحانيون شيعه توأم بود،
ناکام ماند .وزارت خارجة ايران با زيرسؤال بردن ادعاهاي سلطان عثماني براي اتحاد
جهان اسالم(پان-اسالميسم) اين اقدامات را نوعي تفرقهافکني بين مسلمانان دانست و
عالوهبرآن ،براي منصرف نمودن دولت عثماني زيرکانه دول روس و انگليس را نيز در
اين قضيه درگير نمود.آنها نيز مدعي شدند بخشي از اين آثار را رعاياي شيعة آنان در قفقاز
و هندوستان به عتبات اهدا کردهاند و تصميمگيري انحصاري دولت عثماني را در اين مورد
به چالش کشيدند.

اسناد

منابع

اسنادآرشيو وزارت امور خارجه(استادوخ):

GH 1329-K11-P46-16
GH 1329-K11-P46-22
GH 1329-K11-P46-26
GH 1329-K11-P46-27
GH 1329-K11-P46-25
GH 1329-K11-P46-17
GH 1329-K11-P46-21
GH 1329-K11-P46-23
GH 1329-K11-P46-31
GH 1329-K11-P46-23
GH 1329-K11-P46-30
GH 1329-K11-P46-39
GH 1329-K11-P46-29
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GH 1329-K11-P46-37
GH 1329-K11-P46-28
GH 1329-K11-P46-33
GH 1329-K11-P46-6
GH 1329-K11-P46-34
Gh1329-K11-P46-35
GH 1329-K11-P46-17
GH 1329-K11-P46-32
اسناد مجلس شورای ملی(کمام):
2/137/9/1/2/73
2/137/9/1/2/73
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قايا،ديلک( .)2008کربالء في االرشيف العثمانيه .بيروت:الدار العربيه للموسوعات.

قزويني،ابوالحسن( .)1367فوايدالصفويه( مريم ميراحمدي،مصحح).تهران :موسسه مطالعات و تحقيقات
فرهنگي.

مرعشي صفوي،ميرزا محمد خليل( .)1362مجمع التواريخ( عباس اقبال،مصحح).بيجا :انتشارات کتابخانه
سنايي و ظهوري.

مروي(وزير مرو)،محمدکاظم( .)1374عالم آراي نادري(3ج) (.محمدامين رياحي،مصحح).تهران:علمي،نشر
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