
Journal of Historical Study of War 6(3) (2022) 82 – 98 

 
ISSN:2588-7033 

Journal of Historical Study of War 
http://hsow.araku.ac.ir 

 
 

 

  

* Corresponding author.  
E-mail address: Drmahdivazin@gmail.com   
2022 Published by Arak University Press. All rights reserved. 

 
 
 

The Plan of Islamic-Military Alliance of Iran and Ottomans 

Against Russia during the Caucasian Wars 

 
Mahdi Vaziniafzal

a*
, Seyyed Ahmad Moosavi

b 

 
a
 Assistant Professor, Department of History, University of Jiroft, Jiroft, Iran 

b
 Department of History, Payame noor University, Tehran, Iran 

K E Y W O R D S  

 

A B S T R A C T  

Abbas Mirza, 

alliance plan,  

Ottoman, 

France,  

Russian war 

   In the Caucasian wars during the reign of Fath Ali Shah, the difficult 

field and diplomatic conditions of Iran against Russia led to the idea of 

the closeness of two regional rivals, that is, Iran and Ottomans, against 

Russians. France initially proposed this plan in the form of a diplomatic 

structure, but its turning toward Russia foiled the plan. Abbas Mirza 

tried to advance this plan with the Ottomans under the slogan "Islamic 

Alliance" and pursued this policy until the signing of the Golestan 

Agreement, making numerous efforts to fulfill this alliance. With a 

descriptive-analytical approach and using Turkish sources, the present 

study answered the question of the obstacles encountered by the 

Iranian-Ottoman plan of alliance. The results showed that the deep-

rooted problems between Iran and the Ottoman Empire did not allow 

the two powers to build mutual trust in order to create a common front 

against Russia. The Turks were also very suspicious of Abbas Mirza 

and his plan and viewed the idea of a military union against Russia 

more as a superficial move to impress Russians and gain the upper hand 

in future peace negotiations. This lack of trust eventually led to the 

failure of a field alliance. 
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ـاو و ٝخمايی  های لفماف ػؿ ٕىل رًگ ٝلیه ؿومیه  ٕـس اتضاػ امالهی ــ يٚاهی ای
 

 بمیؼ اصمؼ هىمىی، الف*ههؼی وفیًی افْل

 
ـاو الف   امتاػیاؿ، ْٝى هئیت ٝلمی گـوه تاؿیظ ػاييگاه ریـفت، ریـفت، ای

ـاو، ،پیام يىؿػاييگاه گـوه تاؿیظ،  ب ـاو ته   ای

 چکیؼه  واژگاو کلیؼی

 ٝباك هیـفا، 
 ٕـس اتضاػ، 

 ٝخمايی، 
ـاينه،   ف

 رًگ ؿومیه

ـابـ ؿومیه، هًزـ به ایؼه  های لفماف ػؿ ػوؿه فتضٞلی ػؿ ٕىل رًگ     ـاو ػؿ ب ـایٔ مغت هیؼايی و ػیپلماتیک ای ىاه، ى
ـاو و ٝخمايی ٝلیه ؿوكای یًٞی  يقػیکی ػو ؿلیب هًٖمه ها ىؼ. ایى ٕـس ػؿ لالب ماعتاؿ ػیپلماتیک ابتؼا اف مىی  ای

ـاينه به ممت ؿومیه، ایى ایؼه ؿا ياکام گؾاىت. ٝباك هیـفا مٞی کـػ ٕـس اتضاػ با  ـاينه هٖـس ىؼ> اها چـعو ف ف
ـاؿػاػ گل: اتضاػ امالهی;ٝخمايی ؿا با ىٞاؿ  های هغتلفی ؿا  نتاو پی گـفت و تالهپیو ببـػ و ایى میامت ؿا تا اهْای ل

ـکی امتايبىلی، ػؿ پی پامظ به  رهت يیل به آو ايزام ػاػ. ایى پژوهو با اتغاؽ ؿوه تىٍیفی ــ تضلیلی و با کمک هًابٜ ت
ـاو و ٝخمايی، با چه هىايٞی هىاره بىػ؟ يتایذ تضمیك يياو هی ػاؿ ػهؼ، هيکالت ؿیيه ایى پـمو امت که ٕـس اتضاػ ای

ـک ٝلیه ؿومیه هیاو  ـک ؿا به ػو لؼؿت ػؿ ؿامتای ایزاػ یک ربهه هيت ـاو و ٝخمايی ارافه اٝتماػمافی هيت يؼاػ.  ای
ـکاو به ىؼت به ٝباك هیـفا و ٕـس او به ػیؼه تـػیؼ هی يگـینتًؼ و ایؼه یک اتضاػ يٚاهی ٝلیه ؿومیه ؿا بیيتـ  همچًیى ت

ـای تضت ـکت ٙاهـی ب ـاؿػاػو ؿوكیک ص ـات ٍلش آیًؼه، تضلیل ها  تأحیـ ل و به ػمت آوؿػو ػمتی باالتـ ػؿ هؾاک
 کـػيؼ> ٝؼم اٝتماػی که يهایتًا هًزـ به اتضاػی هیؼايی ييؼ. هی

 31/50/3053تاؿیظ ػؿیافت: 

 15/33/3053تاؿیظ پؾیـه:

 همؼهه
ـاو و ٝخمايی ػؿ لالب هؾهب تفنیـ ىؼ و ػو ٕـف با هتهن کـػو یکؼیگـ به بی اف ػوؿه ٍفىی، رًگ ػیًی و الضاػ به  های ای

ـاؿػاػ ؽهاب بیى ىاه ٍفی و ٝخمايی رًگ ها، ؿوابٔ ػو ٕـف تنکیى پیؼا کـػ و هباصخی ػؿ  های عىػ هيـوٝیت بغيیؼيؼ. با ل
ـاو به ها بیى ىکل گـفترهت اتضاػ امالهی فی  ـه رؼیؼی به عىػ گـفت. ای . با ؿوی کاؿ آهؼو ياػؿىاه ٕـس اتضاػ امالهی چه

ـکاو به ؿممیت ىًاعته ىىػ )امتـآباػي، ـاؿ ػاىت فمه رٞفـی اف رايب ت (> و ػؿ 180: 3103هًٚىؿ ٝملیاتی ىؼو ٕـس اتضاػ اٍ
 ها ػاػه ىىػ.  ٝىُ صاّـ بىػ اهتیافات هؾهبی و میامی به ٝخمايی

اراؿ مٖش رؼیؼی اف ٕـس اتضاػ امالهی ىکل گـفت. هـچًؼ ایى ايؼیيه ياپغته و يافل بىػ و ػؿ مٖش همؼهاتی عىػ ػؿ ػوؿه ل
ـاؿ ػاىت، رـیاو ـاو ػؿ ػوؿه  ػو کيىؿ پیىمتگی بیيتـی ينبت به یکؼیگـ پیؼا کـػيؼ. ،هایی ؿا ؿغن فػ که ػؿ ػؿافهؼت ل ای

ـاؿػاػهای گلنتاو )های مغتی ؿا با ؿومی فتضٞلیياه ػؿ ػو ػوؿه رًگ ـکمًچای 3228م./ 3831ه تزـبه کـػ که به ل ه.ق( و ت
ـاؿػاػ بغاؿمت 3201م./ 3828) ه.ق( هًزـ ىؼيؼ. همقهاو ػولت ٝخمايی يیق ػؿ لفماف و بالکاو با ؿومیه ػؿگیـ بىػ و ػو ل
ـکاوای  و کاهو يفىؽ هًٖمه ( هًزـ به تْٞیف ژئىپىلیتیکه.ق3200م./ 3821ه.ق( و اػؿيه )3201م./ 3832)  ,Bekir)گيت ت



ـاو و ٝخمايی ٝلیه ؿومیه ػؿ ٕىل رًگ های لفماف ٕـس اتضاػ امالهی ـ يٚاهی ای  20 
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های  ها، ٝباك هیـفا يایب النلًٖه که هنئىلیت ربهه رًگ با ؿومیه ؿا بـ ٝهؼه ػاىت، تاله . ػؿ ٕىل ایى رًگ(36 :1993
ـتـی ػؿ هیاػیى رًگی به کاؿ بـػ. یکی اف ایى تاله يٚاهی  ها، بضج اتضاػ يٚاهی، میامی، ٝمیؼتی و ػیپلمامی هغتلفی ؿا رهت ب

 (. 22-08/ 3: 3118يژاػ،  و امالهی با ٝخمايی بىػ )فؿگـی
ـاينه به ؿهبـی ياپلئىو که ػؿ اؿوپا ٕـس تْٞیف ايگلنتاو و ؿومیه ؿا ػؿ پیو گـفته بىػ، ػؿ ىـق به ػيبال اتضاػ میامی و  ف

ـاو و ٝخمايی افتاػ و مٞی کـػ ػؿ ابٞاػ هغتلف هىاّٜ لؼؿت ـتیب بـ های ػو ٕـف ؿا ب يٚاهی با ای ه یکؼیگـ يقػیک مافػ> تا بؼیى ت
ـاينه که همايا تنلٔ بـ اؿوپا بىػ ػمت پیؼا کًؼ. ػؿ ایى ؿامتا، مٞی ـاو و ٝخمايی که باؿها ػؿ  اهؼاف هلی ف کـػ گفتماو اتضاػ بیى ای

ـکق  ـکاو يیق با تم ـايیاو و ت ـاينىیاو مٞی مٖش اولیه اف ؿوابٔ بیى ػو ٕـف ىکل گـفته بىػ ؿا هزؼػًا هٖـس کًؼ. ای بـ ىٞاؿهای ف
ـاؿػاػ تیلنیت  ػاىتًؼ چالو ـکق مافيؼ. اها ل ـکق عىػ ؿا بـ ؿوی ربهه رًگ با ؿومیه هتم های مًتی فی ها بیى ؿا صل کًًؼ تا تم

ـاينه به ممت ؿومیه و ؿفتاؿ ػو پهلىی ايگلینی3222م./ 3851) ها، هًزـ به ایى ىؼ که فتضٞلیياه و  ه.ق( و چـعو هزؼػ ف
 (. (Uçarol, 1995: 26-27ای به يمٖه ػیگـ تغییـ ػهًؼ ها، هؼام هىافيه ػیپلمامی عىػ ؿا اف يمٖه ٝخمايی

ـاينه آغاف ىؼه بىػ ؿا اػاهه ػهًؼ و با يقػیکی به  ٝباك هیـفا و وفیـه هیـفا ٝینی لائن همام مٞی کـػيؼ ؿويؼی که تىمٔ ف
ـک ٝلیه ؿومیه ٕـس ؿو ىؼ. هـچًؼ های آيها با هىايٜ هغتلفی ؿوبه (. میامت20: 3122یت، ؿیقی کًًؼ )آػهٝخمايی یک الؼام هيت

ـيؼ، مالها ػؿگیـی ٝخمايی ـاو و ٝخمايی ػؿ هـفها به عَىً ػؿ  ها ػؿ هىالٞی ٝاللمًؼ ىؼيؼ تا ایى ٕـس اتضاػ ؿا پیو بب های ای
ـایٔ بى بنتی ىؼه بىػ که ػو کيىؿ لاػؿ به  ـاق، هًزـ به ى صل آو و گؾىت اف هًافٜ مـفهیًی عىػ يبىػيؼ. ىـق آياتىلی، لفماف و ٝ

ـػه بىػ.  ـاتژیک و هالی، تْاػ هًافٜ ىؼیؼی بیى ػو ٕـف ایزاػ ک ـاو اف یک مى ػالیل ایؼئىلىژیک و میامی و اف مىی ػیگـ ػالیل امت ـکاو به ٍىؿت مًتی به ای ت
تىاينت ػؿ ػؿاف هؼت هًافٜ  گیـی ایى کيىؿ هی تيگـینتًؼ که ػاٝیه ؿهبـی رهاو امالم ؿا ػاؿػ. لؼؿ به ًٝىاو کيىؿی ىیٞی هی

ـایى اتضاػ با آو بایؼ با صنامیت فیاػ و مًزیؼو همه فوایا ػيبال هی میامی و هؾهبی ٝخمايی ىؼ. اف  ها ؿا با چالو هىاره کًؼ> بًاب
ـکاو به وامٖه فوؿگىیی يٚاهی مـفهیى يمٖه ـاو يیق ت ـاق ؿا تَـف کـػه بى های ىیٞه يٚـ ای پىىی يبىػ. ػيؼ و ایى لابل چينييیى ٝ

ـکاو و میامت ـای یک آىتی هًٞاػاؿ با هيکل هىاره کـػه  ای ٝخمايی های لبیله همچًیى ػؿ هًٖمه لفماف ؿلابت ػیـیًه با ت ها، فْا ؿا ب
 بىػ. 

ـا و با تمام ایى اعتالفات به وامٖه ػوؿه اهپـیالینمی که ػو ػولت با آو هىاره بىػيؼ، مٞی ىؼ به وامٖه ؿفت  و آهؼ هکـؿ مف
بیى ٕـفیى ىکل بگیـػ. ػؿ يهایت : وصؼت;و میامت : اتضاػ امالهی;های هتٞؼػ هىاّٜ به یکؼیگـ يقػیک و گفتماو  ياهه يگاؿی

ـاتژی و تْاػ هًافٜ هـ ػو لؼؿت هىفمیتی به ػيبال يؼاىت و پیماو اتضاػی اهْاء ييؼ.  های گاه و بی تاله  گاه ٕـفیى به ػلیل امت
ـاو و ٝخمايی چه لؼمهؼف اف  ـا ایى الؼاهات ػؿ  پژوهو صاّـ پامظ به ایى پـمو امت که ای ـای اتضاػ بـػاىتًؼ و چ هایی ؿا ب

ـک  هىؿػ رًگ با ؿومیه به يتایذ هٖلىب عىػ يـمیؼ؟ ػؿ پامظ، ایى پژوهو به ایى يتیزه ؿمیؼ که تاله های ٝباك هیـفا با ٕـف ت
ـاؿػاػ  ها و فػوػو مىء تفاهن آهیق يبىػ، ػؿ ػؿاف هؼت هًزـ به کاهو تًومیتهـچًؼ ػؿ هىؿػ ربهه رًگ با ؿومیه هىف ها گـػیؼ. ل

ـای همیيه پایاو ػاػ، ػؿ والٜ صاٍل همیى کًو اؿفؿوم که به رًگ ـاو و ٝخمايی ب   های ػیپلماتیک بیى ٕـفیى ػؿ ٕىل رًگ های ای
 با ؿومیه بىػ.

 پیيیًه پژوهو
ـاو و ٝخمايی،  ـاؿػاػهای ٍلش بیى ٕـفیى ػؿ ػوؿه لاراؿ پژوهو ػؿگیـیػؿ هىؿػ ؿوابٔ ای ـکی  و  ها و ل های هغتلفی اٝن اف ت
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ـکق بـ ؿلابت ـکی، کتاب  های يٚاهی و میامی ػو ؿلیب هًٖمه فاؿمی تألیف ىؼه امت که بیيتـ هتم ای هنتًؼ. ػؿ هیاو هًابٜ ت
احـ اصمؼ رىػت پاىا صائق اهمیت امت. ایى هىؿط اف آيزایی که با فاٍله کمی ػؿ هضؼوػه : Tarih-i Cevdet; تاؿیظ رىػت

ـاو و ٝخمايی با  فینته و ػمتـمی عىبی به امًاػ و آحاؿ ػاىته امت، إالٝات اؿفىمًؼی اف ربهه فهايی تضمیك هی های رًگ ای
ـاػی همچىو اؿيؼی ػؿ کتاب  ؿومیه اؿائه هی ـاو و ٝخمايیؿوابٔ تاؿیغی اکًؼ. اف و : Tarihte Türk-İran İlişkileri;  ی
ـاو و ٝخمايی هفَل بضج کـػه يیق اف چالو: Osmanlı Tarihi; تاؿیظ ٝخمايیکاؿال ػؿ کتاب  ايؼ که ػؿ تضمیك صاّـ  های ای

های  عىبی ؿا اف میامت ايؼ، فوایای ها که با امتفاػه اف هًابٜ آؿىیىی و ػمت اول ٝخمايی تألیف ىؼه ايؼ. ایى پژوهوامتفاػه ىؼه
ـاو اؿائه هی  کًًؼ.  ٝخمايی و ػیؼگاه آياو به همىله اتضاػ با ای

ـاو لاراؿيژاػ ػؿ رلؼ اول کتاب ػؿ هیاو آحاؿ فاؿمی فؿگـی های اتضاػ  ، بغو کىتاهی ؿا به میامتايؼیيه و میامت ػؿ ای
ـکق هؤلف بیيتـ بـ  ؿوی هًابٜ ػمت اول لاراؿی امت. فـیؼوو آػهیت يیق ػؿ امالهی ٝباك هیـفا با ٝخمايی اعتَاً ػاػه که تم

ـاوکتاب  ـکبیـ و ای ـاو و ؿومیه رنت و گـیغته به ٕـس اتضاػ با ٝخمايی پـػاعته و ٝلت ىکنت ٕـس ؿا  ، ػؿ تضلیل رًگاهی های ای
ـکاو تضلیل کـػه امت. کتابی با ًٝىاو  میامت ـاغه های فعمی مالهای غلٔ ت ـاػی ه لیف ىؼه امت که ؿوایتی ای تأ تىمٔ ٝلی ه

ـايی امت و اىاؿه هبنىٕی به ٕـس  کًؼ که بیيتـ ؿوایت ایى ػؿگیـی های با ؿومیه اؿائه هی ايتماػی اف رًگ کیؼ بـ هًابٜ ای ها با تأ
ـاو ؿوكهتی ػؿ کتاب کًؼ. ؿوػی اتضاػ يمی ـاو، ػیپلمامی و لؼؿت ػؿ ای ف ؿا با های لفما گـفته و رًگ ؿويؼ ػیگـی ػؿ پیو ها ػؿ ای

ـاو و ٝخمايی پـػاعته امت. اکخـ ؿوایت های ایى هًابٜ بـ  امتًاػ به هًابٜ ؿوك تضلیل کـػه امت> ولی عیلی کىتاه و گؾؿا به اؿتبآ ای
های راهٞه لابل  های پيت پـػه که به ػلیل صنامیت های هىؿعیى هـ یک اف ٕـفیى رًگ هتکی هنتًؼ و به میامت گقاؿه

ـاهی امًاػ آؿىیىی تکمیل کـػ. ايؼ. ایى عالء ؿا هی وؿوػ پیؼا يکـػهايٞکاك ؿممی يبىػيؼ،  ـکیبی با هم  تىاو اف کاؿی ت

ـابـ ؿومیه ػؿ آمتايه ٕـس اتضاػ ـاو و ٝخمايی ػؿ ب  وّٞیت ای
ـاو و ٝخمايی ػؿ وّٞیت ينبتًا هيابه ـاينه و ای اف لضاٗ ػؿگیـی با ؿومیه و ػیپلمامی با  ػؿ اوایل لـو يىفػهن هیالػی ای ف

ـاو  ـک فهیًه يقػیکی فکـی و يٚاهی بیيتـی ؿا هیاو ػو همنایه به ورىػ آوؿػ. رًگ ای ـایٔ تاؿیغی هيت ـاؿ ػاىتًؼ. ایى ى ايگلنتاو ل
ه.ق کيىؿ ٝخمايی يیق واؿػ رًگ با ؿومیه 3225م./ 3852ه.ق آغاف ىؼ و ػو مال بٞؼ ػؿ تاؿیظ 3238م./ 3850و ؿومیه ػؿ مال 

ـکاو و  ه.ق به ٍلش بغاؿمت ايزاهیؼ. ایى 3201م./ 3832ها هفت مال به ٕىل ايزاهیؼ و ػؿ يهایت ػؿ مال  ؿوكىؼ. رًگ ت
ـاو کـػ و پیـوفی ٍلش کمک ىایايی به ؿوك ـکق بـ ؿوی ربهه رًگ با ای ـای آيها به اؿهغاو  ها به هًٚىؿ تم های بـق آمای فیاػی ب

ـاو و ٝخمايی ها تىاينتً آوؿػ. به ٕىؿی که یک مال بٞؼ اف آو ؿوك ـاو تضمیل کًًؼ. ایى هضؼوػه فهايی که ای ؼ ٍلش گلنتاو ؿا بـ ای
های تاؿیغی  الملل، هٞاػالت ػیپلماتیک و هىافيه لؼؿت، ػاؿای تيابهاتی امت که چالوبا ؿومیه ػؿگیـ بىػيؼ اف لضاٗ يٚن بیى

ـکاو ؿغن فػ  ـايیاو و ت ـای ای  .(Lernik, 2014: 318)ههمی ب

ـا  ـاؿ ػاػو گـرنتاو تىمٔ ؿومیه ؿا ػمت ايؼافی به و و ؿومیه فهايی فػه ىؼ که صکىهت لاراؿ، تضترـله رًگ ای الضمایه ل
ـایى ٝباك هیـفا يایب هالکیت مًتی عىػ بـ لفماف تضلیل هی ـکق فـهايؼهی ػؿ کـػ و به ىؼت با آو هغالف بىػ. بًاب النلًٖه اف ه

ها اف هًإك هنلماو و اؿهًی ييیى لفماف هنئىل رًگ با ؿومیه ىؼ  مب ؿايؼو ؿوكگیـی هًٖمه گـرنتاو و ٝتبـیق با هؼف باف پل
ـابـ ؿومیه کمی هتفاوت بىػ. ٝخمايی (.202/ 3: 3182)يىؿی،  ـکاو ػؿ ب آهیق ٍلش و همکاؿی ؿا با ها یک ػوؿه هىفمیت وّٞیت ت
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ـاينه ؿا ػؿ هَـ ٝمب ها ػؿ لفماف، ػؿیای میاه و ىمال بالکاو تزـبه کـػه بىػيؼ و صتی تىاي ؿوك نته بىػيؼ با کمک ایى اتضاػ، ف
ـايًؼ. ملٖاو ملین مىم ) م.( مٞی ػاىت ؿابٖه صنًه عىػ ؿا با ؿومیه پیگیـی کًؼ و با تزؼیؼ ٍلش بیى ػو ٕـف 3850-3112ب

های عىػ ػؿ  ٕلبی های لبلی، ايگلنتاو يیـوهای عىػ ؿا اف هَـ عاؿد يکـػ و ؿومیه ػؿ پی راه هىافمت کـػ> اها بـ عالف وٝؼه
ـابـ ٝخمايی ـايگیغت  هًٖمه بالکاو گفتماو امالوی ؿا ػؿ ب ـکاو ؿا ب ها تمىیت کـػ و به واالىیا و هىلؼاوی صمله بـػ و ایى اهـ عين ت

(Sertoğlu, 2011: 2806)  
ـاو با ؿومیه آغاف ىؼ، آيها  ٝخمايی ـاؿ يؼاىتًؼ و صتی ولتی رًگ ای ـایٔ رًگی با ؿومیه ل مٞی کـػيؼ عىػ ؿا به ٍىؿت ها ػؿ ى

ـابـ ؿومیه مکىت کًًؼهىلت اف هباػالت لفماف بیـوو يگه  :BOA. Hat. Belge No 161, G. No)ػاؿيؼ و ػؿ ب

6704/C) ها و يفىؽ ؿومیه ػؿ بالکاو آيها ؿا به مىی رًگ مىق ػاػ. ػؿ ایى بیى  اها پیيیًه اف ػمت ػاػو هًٖمه کـیمه به يفٜ ؿوك
ـاينه ٝلیه ؿومیه کـػ. ػؿ اؿوپا  ـاينه و لىل صمایتهای ىـلی ف میامت ـکاو ؿا هَمن به اتضاػ يٚاهی با ف های لزنتیک و هالی، ت

ٝخمايی با ؿومیه تغییـ ػاػ.   های اؿوپایی، هؤلفه لؼؿت و ػیپلمامی ؿا ػؿ رًگ های لؼؿت المللی و چالوتضىالت ٝـٍه بیى
ـاينه واؿػ ٝمل ىؼ. ياپلئىو به ػيبال ائتالف همؼك ؿومیه، اتـیو و پـوك با صمایت و  پيتیبايی ايگلنتاو بـ ّؼ ايمالبیىو ف

ـایى مٞی کـػ با يقػیکی به ٝخمايی ػولت ـاؿ  يابىػی ائتالف و هًافٜ ايگلنتاو ػؿ ىـق بىػ بًاب های ؿومیه و ايگلنتاو ؿا تضت فياؿ ل
ـفت. ػولت ٝخمايی  ـایى ٕـس اتضاػ يٚاهی بیى ػو ٕـف ىکل گ های ؿومی بنت و به ؿومیه  ها ؿا بـ ؿوی کيتی تًگهػهؼ. بًاب

ـگ(Yilmaz, 2019: 485)اٝالو رًگ ػاػ  ـاو اف ب ـاتب ينبت به ای ـکاو  . ٝخمايی به ه ـيؼه بیيتـی بـعىؿػاؿ بىػ. ت های ب
ـافیایی  تـ، وّٞیت هالی بهتـ و يفىؽ لابل تىرهی ػؿ هیاو لبایل هنلماو لفماف ػاىتًؼ و همچًیىيیـوی يٚاهی پیيـفته اف لضاٗ رغ

ـيؼ.  تىاينتًؼ اف وّٞیت کـیمه، ػؿیای میاه و تًگه بنفـ به هی ـه بب  ًٝىاو ٝىاهل فياؿ بـ ؿومیه به
ـایٔ هيابهی ؿيذ هی ـاو يیق اف ى ـيزی  ای ـای ههاؿ ؿومیه، وّٞیت بغ ـاو ب بـػ. پیيـوی لىای ؿومیه ػؿ لفماف و ٝؼم آهاػگی ای

ـاو و میامت ـای ای ـاو به های هًٖمه ب ـکق ایو پؼیؼ آوؿػه بىػ. ای ـاوفوػی ػؿ ه وفیـ اهىؿ عاؿره  هايىؿهای هغتلف ػیپلماتیک تالی
ـابـ ػىمى ػیـیًه و تاؿیغی عىػ  ـاو و ٝخمايی ػؿ ب ـاينه ػؿ ىـق، پیىيؼ ای ـفت. او هٞتمؼ بىػ بهتـیى ؿاه صل هيکالت ف ـاؿ گ ـاينه ل ف

هایی به فتضٞلیياه اؿمال  ه.ق، ياهه3225م./ 3850هؼف ياپلئىو ػؿ مال  . با ایى(Esmer, 1944: 74-75)یًٞی ؿومیه امت 
ـفت. ـاو و ٝخمايی ىکل گ ـتیب ایؼه اولیه اتضاػ يٚاهی ای ـک ٝلیه ؿومیه ىؼ. بؼیى ت    کـػ و عىاهاو ایزاػ یک ربهه هيت

ـاو و ٝخمايی  گام اول اتضاػ: ابتکاؿ ياپلئىو ػؿ اتضاػ هیاو ای
ـاينه ـاتی به  ػمتگاه ػیپلمامی ف ـای ايزام هؾاک ـاو ؿا هزاب مافػ مفیـ عىػ هضمؼؿّا عاو لقویًی ؿا ب هىفك ىؼ ػولت ای

ـات  (. ٝخمايی312: 3181وؿىى هضل الاهت ياپلئىو اٝقام کًؼ )هضمىػ هیـفا لاراؿ،  ها يیق مفیـ عىػ وصیؼ افًؼی ؿا به هضل هؾاک
ؿمیؼيؼ> اها اف هماو آغاف هیاو ػو مفیـ هزاػالت يهاو و پًهايی بـوف ه.ق به وؿىى 3222م./ 3851اٝقام کـػيؼ. ػو مفیـ ػؿ مال 
ـاو و ٝخمايی ػاىت. همقهاو، ياپلئىو مفیـی به يام مپامتیايی کـػ که يياو اف ٝمك چالو ػؿ امتايبىل هنتمـ کـػ و  1های ای

ـاو و ٝخمايی به او گىىقػ کـػ ) ـهػمتىؿات الفم ؿا رهت ایزاػ یک اتضاػ مه گايه با ای  (.20: 3123فل، ت
ـاينىی ـات اصتمالی آیًؼه بىػيؼ، مٞی کـػيؼ ٝلیه ؿومیه ػؿ  ف ها که به ػيبال افقایو لؼؿت چايه فيی ػیپلماتیک عىػ ػؿ هؾاک
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ـایى هنیـ رًگ و ػیپلمامی ؿا با هن پیو  ـاو و ٝخمايی امتفاػه کًًؼ> و بًاب ـگ ای هیؼاو يٚاهی پیـوفهایی به ػمت آوؿػيؼ و اف ب
ـاؿػاػ فیىبـػيؼ ـاو اهْاء ىؼ تا اف یک ٕـف ؿومیه ؿا ػؿ لفماف  3222ٍفـ  20م./ 3851هه  0کًيتایى ػؿ  . با ایى هؼف ل با ای

ـاينىی ـاو و افغاينتاو کىتاه کًًؼ. ف ـاؿ ػهًؼ و اف ٕـفی ػمت ايگلنتاو ؿا ػؿ ای ـال گاؿػاو ؿا با هؼف  تضت فياؿ ل ها بالفاٍله ژي
ـک ػؿ ل ـاو کـػيؼ )گاؿػاو، ایزاػ یک ربهه هيت ـک، ؿوايه ای ـايی و ت (> و هضب افًؼی مفیـ ٝخمايی ػؿ 02: 3122فماف اف يیـوهای ای

ـکاو يیق مفیـی  ـای آغاف گفتگىهای اتضاػ ؿاّی کًؼ. ت ـاو ب ـای اٝقام مفیـی به ػؿباؿ ته پاؿیل ؿا هزاب ماعتًؼ ػولت ٝخمايی ؿا ب
ـات ؿاهی ـای آغاف هؾاک ـاو کـػيؼ به يام هضمؼ ؿفیٜ ؿا ب بیًی چًؼايی ينبت ها عىه ٝخمايی(Maden, 2020: 116-117)  ای

ـاو ػچاؿ تـػیؼ هی به وٝؼه ـاو کمی عىه های ياپلئىو يؼاىتًؼ و ایى اهـ آيها ؿا ػؿ ٝملیاتی کـػو اتضاػ با ای تـ بىػ. بیىکـػ. اها ای
ـاهین آلا عىیی به مفاؿت به امتايبىل گنیل ىؼ، ػمتىؿ ػاىت  بـ ّـوؿت اهمیت اتضاػ بیى ػو کيىؿ تأکیؼ کًؼ )هؼایت، ولتی اب

ـاو مٞی ػاىت اف (. ايتغاب یک ىیظ005/ 1: 3180 ـاو ييايگـ ایى بىػ که ای ـای ایى مفاؿت اف رايب ای ـتبه ب االمالم بلًؼ ه
 ٕـیك گفتگىهای هؾهبی هىاّٜ ػو ٕـف ؿا به یک اتضاػ امالهی يقػیک کًؼ.

ـاينه ػؿ صال بـؿمی هزمىٝهچًیى بـ هیاف گقاؿه کاؿگقاؿاو ٝخمايی  ای اف اصتماالت يٚاهی،  آیؼ که آيها پی بـػه بىػيؼ ف
ـاو و ٝخمايی ابایی يؼاؿػ. ٕبك ایى گقاؿه ػیپلمامی و ٍلش با ٕـف ها، مه  های اؿوپایی امت و ػؿ ایى ؿامتا اف لـبايی کـػو هًافٜ ای

ـات، ػلیلی بـ ایى اػٝا بىػ هاه هٖٞلی مفیـ ٝخمايی رهت ػیؼو ياپلئىو و ىـوٛ ه های  . ػیپلمات(Driault; 2013: 154)ؾاک
ـلابل پیو ـاو، مابمه بیيتـی ػؿ هًامبات ػیپلمامی اؿوپا و غی بیًی بىػو ؿفتاؿهای میامی کيىؿهای ٝخمايی ينبت به يمایًؼگاو ای

ـات با ػلت بیيتـی ٝمل هی ـایًؼ هؾاک ی مپامتیايی هبًی بـ ٝبىؿ ه پیيًهاػ چًؼ باؿهکـػيؼ. به ٕىؿی ک غـبی ػاىتًؼ و ينبت به ف
ـاينه اف عاک ٝخمايی ؿا به ػیؼه تـػیؼ هی ـات يهایی وصیؼ افًؼی با ياپلئىو  اؿتو ف يگـینتًؼ و ايزام آو ؿا هٖٞىف به ايزام هؾاک

ـکاو ایى هی ـاينه ٍلش با ؿومیه ٝلیه ايگلنتاو امت و هؼف آ گىيه تضلیل هیکـػيؼ. ت يها اف گفتماو اتضاػ مه گايه، کـػيؼ که هؼف ف
ـاؿػاػو ؿومیه يینت و ایى اتضاػ ؿاه به رایی يغىاهؼ بـػ   .(Aksun, 1995: C. III/ 121)چیقی رق تضت فياؿ ل

ـاينىی اٝتماػ به يفل بیيتـی پیؼا کـػ و اٍالصات گنتـػه ػؿ  ـاو ف ـایٔ کمی هتفاوت بىػ. ٝباك هیـفا با صْىؿ افن ـاو ى ػؿ ای
ـای صمله به هىاّٜ اؿتو عىػ ؿا  ـک ب ـاو و ٝخمايی ػؿ اؿفؿوم تىايایی تيکیل یک واصؼ هيت ـفت. بًابـ پیيًهاػ ياپلئىو اؿتو ای پی گ

ـاو مفیـی به يام فیْی هضمىػ ؿا ؿوايه تبـیق کـػ تا ػؿ هىؿػ  ؿومیه ؿا ػاىتًؼ. یىمف پاىا والی اؿفؿوم، ػؿ ؿامتای اتضاػ يٚاهی با ای
ـاتی ؿا با صنیى عاو لاراؿ صاکن ایـواو ايزام ػاػ و لىل چاؿچىب همکاؿی ػو رايبه  بضج ىىػ. همچًیى یىمف پاىا هؾاک

ـک گـفت )عاوؿی،  ـک ٝلیه ؿومیه 220/ 3: 3185همکاؿی هيت (. ٝباك هیـفا اف ایى ٕـس صمایت ّمًی کـػ و بـ هىاّٜ هيت
گاهی کاهل ػاىتًؼ، ٝاللمًؼ يب تأکیؼ کـػ. ؿوك ـاهن آوؿػيؼ. ها که اف تضىالت هًٖمه آ ـایٔ ایى اتضاػ ؿا ف ـاو ى ىػيؼ با تضـیک ای

ـاو پی ـاتی ؿا ػؿ ته ـاو هتىلف کـػه بىػيؼ هؾاک ـایى ػؿ صالی که رًگ ؿا با ای ـاو ایى بىػ که بًاب ؿیقی کـػيؼ. گفتماو غالب ػؿ ای
 (.301-308/ 3: 3111ػاؿ کـػ )مپهـ، ها ورىػ ػاؿػ و فْای گفتگى ؿا يبایؼ عؼىه اصتمال یک تىافك عىب با ؿوك

ها  ها يیـوهای عىػ ؿا به ممت آعنمه و لاؿً هؼایت کـػيؼ و واؿػ هضؼوػه والی اؿفؿوم ىؼيؼ. ايتٚاؿ اعاللی ٝخمايی ؿوك
ـاو هی ـکاو ٝکل الٞمل ای تىاينت  صمایت ٝباك هیـفا اف والی اؿفؿوم و گنیل يیـو به آو هًٖمه ػؿ ؿامتای ؿوس اتضاػ بىػ. به فٝن ت

ها ؿا ػؿ ٕـس اتضاػ يياو ػهؼ. ٝباك هیـفا ابتؼا صنیى عاو ایـوايی ؿا به ممت آعنمه گنیل کـػ و عىػ با يیـوهایو اف رؼیت آي
ـک ها ؿا ىکنت ػاػيؼ و اؿتو ؿومیه  ها ػؿ رًگ اول ؿوك تبـیق عاؿد ىؼ تا ػؿ ٙاهـ به يیـوهای یىمف پاىا کمک بـمايؼ. ت
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ـاؿیاو ؿوك فـمتاػ اها ػؿ يبـػ ىکنت عىؿػ و به لاؿً ٝمب يينت. ػؿ  ٝمب يينت. یىمف پاىا يیـوهای عىػ ؿا به ػيبال ف
ـايی ػو ؿوایت کاهاًل هتفاوت و هتْاػ ؿا ؽکـ هی ـکی و ای کیؼ ػاؿيؼ ٝباك هیـفا هَمن بىػ به  ایًزا هًابٜ ت ـايی تأ کًًؼ. هًابٜ ای

ـايی اف ؿاه  ؿ رًگ با ؿوكهایی به یىمف پاىا اؿمال کـػ که ػ یىمف پاىا کمک بـمايؼ و صتی ياهه ها ٝزله يکًؼ تا يیـوهای ای
ـکی به ىؼت بـ ؿویه220/ 3: 3185بـمًؼ )عاوؿی،  ـای  ی ػوگايه ٝباك هیـفا صمله هی(> اها هًابٜ ت کًًؼ. هضمؼ ؿفیٜ که ب

ـاو ؿا ػو پهلى تىٍیف کـػ و هؼٝی ىؼ يه تًها ای ـاو بىػ، ػؿ گقاؿه عىػ میامت ای ـات اتضاػ ػؿ ته ای به کمک به ـاو ٝاللههؾاک
ـای گـفتى للٞه لاؿً و اعلکلک ؿاهًمایی يیق هی یىمف پاىا يؼاىت، ؿوك (. گقاؿه 211ه.ق، 3222کـػ )ؿفیٜ افًؼی،  ها ؿا ب

ـاو ػمتىؿ گـفته بىػ ػؿ ٝملیاتی ٝلیه  گاؿػاو هی تىايؼ ابهام ایى هىّىٛ ؿا تا صؼی بـٕـف کًؼ. گاؿػاو هٞتمؼ امت ٝباك هیـفا اف ته
ـکت يکًؼ تا به هنیـ ٍلش آمیبی واؿػ ييىػ و يٚاؿه ـاينه و ؿومیه ػؿ عاک اؿوپا باىؼ )گاؿػاو، ؿومیه ى : 3122گـ رـیاو رًگ ف

358 .) 
ـاؿػاػ تیلنیت ىىک بقؿگی به ٕـس اتضاػ واؿػ کـػ.  ـاو و ٝخمايی ؽوب ييؼه بىػ، ياپلئىو با ل ػؿ صالی که هًىف یظ ؿوابٔ هیاو ای

ـاينىیاو ػؿ ٝم ه.ق يیـوهای ائتالف چهاؿم ؿا ىکنت ػاػيؼ و به هؼف عىػ یًٞی پیـوفی 3222م./ 3851لیات ػايقیک ػؿ مال ف
ـياک بىػ.  ـای ؿومیه بنیاؿ عٖ هیؼايی بـ ؿومیه ػمت یافتًؼ و ػؿ پيت هـفهای لهنتاو لىای عىػ ؿا هنتمـ کـػيؼ. ایى اهـ ب

ـاو، ٝخمايی ؿوك ـاينه ؿا يؼاىتًؼ  ها تىايایی رًگیؼو ػؿ مه ربهه با ای ـگىيه ٕـصی که  (Süslü, 1983: 272-274)و ف و اف ه
ـایٔ با ٝقل و کيتى  عٖـ بالمىه ياپلئىو ؿا ػفٜ کًؼ، امتمبال هی ـات ٍلش بیى ػو ٕـف آغاف ىؼ. ػؿ ٝخمايی ى ـایى هؾاک کـػيؼ. بًاب

ـإىؿ ٝخمايی ها ػؿ امتاي چـیؿوف بٞؼ اف پیـوفی ػايقیک، یًی 0ملین مىم پیچیؼه ىؼ. ػؿمت  بىل ىىؿه کـػيؼ و با لتل اهپ
. ػؿ چًیى فْایی ياپلئىو وصیؼ افًؼی (Karal, 1995: 79-84)  م.( ؿا به لؼؿت ؿمايؼيؼ3851-3858هَٖفی چهاؿم )

ـاينه ایى بىػ که اف فْای آىفتهمفیـ ٝخمايی ؿا بٞؼ اف هاه ـفت. هؼف ف فاػه ای که بـ امتايبىل صاکن ىؼه بىػ امت ها به صْىؿ پؾی
ـات به بى ـکاو ػیکته کًؼ. هؾاک ـات عىػ ؿا بـ ت ها ياپلئىو ؿا فالؼ ٍؼالت میامی ػاينتًؼ و او ؿا هتهن  بنت ؿمیؼ و ٝخمايیکًؼ و يٚ

ـاينه  ـات مـی بیى ؿومیه و ف کـػيؼ که بؼوو ػؿ يٚـ گـفتى هَالش ٝخمايی، آيها ؿا لـبايی ٍلش با ؿومیه کـػه امت. ػؿ هؾاک
 . (Driault, 2013: 190)هایی اف عاک ٝخمايی و ّمیمه آو به ؿومیه ؿا ػاػه بىػ  یه بغوياپلئىو لىل تزق

ـاينه هًزـ به ٝهؼياهه تیلنیت )ژوئیه  ـات ٍلش بیى ؿومیه و ف ـاؿػاػ 3222م./ ؿبیٜ االول 3851هؾاک ه.ق( ىؼ. ػؿ ایى ل
ـاو و ٝخمايی به هیچ وره ػؿ يٚـ گـفته ييؼ و صتی ارافه صْىؿ ب ـایى هَالش ای ـات يیق ػاػه ييؼ. بًاب ه مفیـ ٝخمايی ػؿ رـیاو هؾاک

ـکاو (BOA. Hat. Belge No, 1367/54140)ولتی وصیؼ افًؼی با گقاؿه تًؼ و تیق عىػ به امتايبىل بافگيت  ، عين ت
ـاينه لبـیق ىؼ. وّٞیت پیچیؼه مال ها و بیاف بؼٝهؼی ـاينه م. بـ صنب ػؿک میامت هىافيه تٞاهالت ؿ3851اٝتماػی ف ومیه و ف

ـکیه هزمىٝه ياهه کـػ> اها ّـبه ؿا تىریش هی ـکق آؿىیى ت ـاو و ٝخمايی بىػ. ػؿ ه هایی ورىػ ػاؿػ که باب  ای بقؿگ به ٕـس اتضاػ ای
ـای هضمؼ ؿفیٜ افًؼی اؿمال کـػه امت.   ٝالی ب

ـاو و ػمتىؿ بافگيت وی به امتاي ـاصت اف لغى اتضاػ يٚاهی با ای ها بافگىی بىل ٍضبت ىؼه امت. ایى ياههػؿ ایى هکتىبات به ٍ
ـکاو ػؿ هاه ـاو ؿا های لبل اف تیلنیت بًابـ وٝؼه ایى يکته هنتًؼ که ت ـک با ای ـاينه، اهیؼواؿ بىػيؼ ربهه هيت های مپامتیايی مفیـ ف

آؿفویی که  (BOA. Hat. Belge No, 1357/53193; BOA. Hat. Belge No 1362/53712)تيکیل ػهًؼ 
 ؼ و ػو کيىؿ ؿا به ممت اتضاػ با ايگلنتاو مىق ػاػ.بـآوؿػه يي

ـاينه عاتمه ػاػ ربهه ـاو و ٝخمايی ؿا تمىیت کـػ. ػؿ ربهه  ؿومیه بٞؼ اف ایًکه به ٕىؿ هىلت به هزاػله عىػ با ف های رًگ با ای
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ـه ایـواو ػمت  فػ. ٝباك هیـفا که هزؼػًا لفماف گىػویچ مـػاؿ ؿوك به ٕىؿ هىلت اچمیاػفیى و يغزىاو ؿا تَـف کـػ و به هضاٍ
ـاؿ گـفته بىػ، امتًبآ هی ـای ٕـس اتضاػ با ٝخمايی اف ػمت ػاػه امت. صنیى عاو  ػؿ تًگًای هزىم ؿومیه ل کـػ فـٍت عىبی ؿا ب

 ه.ق:3203النلًٖه اتضاػ با ٝخمايی امت )امٞؼ افًؼی، لاراؿ صاکن ایـواو به مفیـ ٝخمايی تأکیؼ کـػ که بقؿگتـیى آؿفوی يایب
ـاو و ؿوك بىػ، يياو هی (. هٖـس کـػو ایى بضج تىمٔ ىغَی که مـػاؿ اول هیؼايی ٝباك هیـفا ػؿ رًگ100 ػهؼ تا چه  های ای

ـاو صیاتی بىػه امت. ـای ای  هیقاو ایى هنئله ب
ـایى ٝباك هیـفا با اؿمال ياهه ـای ٕـس بًاب یک اتضاػ رؼیؼ  ؿیقیهای ػومتی به باب ٝالی و پاىایاو هـفی مٞی کـػ فهیًه ؿا ب

ـاهن آوؿػ )مپهـ،  ياهیؼ. هؼف ٝباك هیـفا امتفاػه اف ًَٝـ امالم : اتضاػ هیاو ػو ياهىك امالم;( و ایى اتضاػ ؿا 311/ 3: 3111ف
همام به هًٚىؿ تهییذ هنلماياو به رًگ با ػؿ يقػیک ماعتى ػو همنایه بىػ. هؼتی بىػ که ؿمائل رهاػیه به ابتکاؿ هیـفا ٝینی لائن

-ها بىػيؼ. ػؿ ایى بیى اگـ ىیظ اؿ ؿومی ػؿ صال تهیه بىػ و يیـوهای هؾهبی ػؿ صال بنیذ ٝمىهی رهت همابله با ؿوكکف

کـػ. هیـفا ٝینی که يمو پـ  ها تغییـ هی پیىمتًؼ هىافيه رًگ ػؿ ربهه های ٝخمايی يیق به ایى اتضاػ میامی ــ هؾهبی هی االمالم
ـاو میامی و هؾهبی ٝخمايی آياو ؿا اف ٝؼم هیـفا ػاىت، مٞی کـػ ػؿ ياههؿيگی ػؿ ػیپلمامی بـوو هـفی ٝباك  يگاؿی با ؿهب

ـاو ػاىتًؼ، إمیًاو ػهؼ. به ًٝىاو هخال او ػؿ ياهه کیؼ  اٝتماػی که به ای ای به هَٖفی افًؼی بـ ارتماٛ مـیٜ ػو کيىؿ هنلماو تأ
ـگىيه تـػیؼ ػؿ ایى هىؿػ ؿا کًاؿ بگؾاؿ ـاو  (> اها ؿیيه318-311/ 3: 3122ػ )يَیـی، کـػ و اف او عىامت ه های تاؿیغی اعتالف ای

 کـػ. و ٝخمايی به لؼؿی ٝمیك بىػ که يیل به هـ گىيه تىافمی هـچًؼ کىتاه هؼت ؿا با چالو هىاره هی
ـاو يفىؽ فیاػی ػؿ ملیمايیه ػاىت و  ـه و ٝتبات بىػ. ای اف ٕـیك یکی اف ایى هيکالت اػٝای هالکیت ػو ٕـف بـ بغؼاػ، بَ

ها يیق با هضىؿیت ػو پاىاييیى اؿفؿوم و بغؼاػ  کـػ. ٝخمايی والیاو کـهايياه به ٕىؿ هنتمین بـ ملیمايیه و صاکماو آو يٚاؿت هی
ـاق ؿا پیو هی میامت ـاو و ٝخمايی ػؿ ػؿگیـی بـػيؼ و هٞمىاًل چالو های عىػ ػؿ ٝ های صاکماو ایى هًإك تبلىؿ پیؼا  های ای

ـکاو ا هی ـاو ؿا ػؿ ایى يىاصی هؼاعله رىیايه هیکـػ. ت ه.ق ملیماو 3231ػاينتًؼ. ػؿ آعـیى ػؿگیـی ػو ٕـف ػؿ مال  لؼاهات ای
ـايی  ـاو ىکنت عىؿػ و به اماؿت يیـوهای ای ـای تَـف ىهـ فوؿ اٝقام ىؼه بىػ اف مپاه ای پاىا کهیا که اف رايب پاىای بغؼاػ ب

ـکاو 200-221: 3181ػؿآهؼه بىػ )ػيبلی،  ـاو الؼاهات عَمايه عىػ ؿا ٝلیه (. ت تأکیؼ ػاىتًؼ اتضاػ به هًٞای ایى امت که ای
هایی  ٝخمايی هتىلف کًؼ، تماهیت اؿّی ٝخمايی ؿا به ؿممیت بيًامؼ و اػٝایی بـ هالکیت عاک ٝخمايی يؼاىته باىؼ> ػؿعىامت

ـاو غیـهًٖمی تلمی هی ـاينه هتؾکـ ىؼ با ایًکه فتضٞلیياه به ػيبال ىؼ. گاؿػاو ػؿ گقاؿه عىػ به وفیـ اهىؿعا که اف رايب ته ؿره ف
ـاصتًا اٝالم هی ـه و ٝتبات کىتاه يغىاهؼ آهؼ و به ػيبال یک فـٍت  ؿوابٔ اتضاػ ػوگايه با ٝخمايی امت، ٍ کًؼ اف هالکیت بغؼاػ، بَ

ـای تَاصب آيها امت )گاؿػاو،   (.358: 3122ب
ها بىػيؼ که هًزـ به  ایى ایالت چالو همیيگی ػو لؼؿت ػؿ ٕىل ػههیکی ػیگـ اف هيکالت الیًضل بضج ایالت هـفی بىػ. 

ـاو و ٝخمايی ىؼه بىػ هـ ػو ٕـف ایى ایالت ؿا اتباٛ عىػ هٞـفی  (Şanîzade, 2008: II/ 1002). تًو ػائمی بیى ای
ـه هی کـػيؼ و ػؿ ؿامتای يفىؽ هًٖمه هی ـاو ؿفتا ،ها هٞتمؼ بىػيؼ بـػيؼ. ٝخمايی ای اف آيها به ؿ هًامبی با ایالت ٝخمايی يؼاؿػ، به ٕىؿ ای

ـاء و غًاین فیاػی اف آيها هی هؼاوم به آيها صمله هی ـاو آيها فياؿ واؿػ هی گیـػ کًؼ، ام  کًؼ تا ّؼ هًافٜ ٝخمايی ٝمل يمایًؼ. و به ؿهب
ـگىيه اتضاػ ٍاػلايه ـاو(Cevdet, 1974: VIII/ 43). کًؼ  ای ؿا غیـوالٞی هیو ایى اهـ ه يیق اتهاهات هيابهی ؿا  ػولت ای

ـم فياؿ ػؿ هٞاػالت میامی امتفاػه هی هتىره ٝخمايی هی ـايیاو هٞتمؼيؼ بىػيؼ پاىایاو هـفی اف صزاد به ًٝىاو اه کًًؼ،  کـػ. ای
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ـايی ٍؼهه واؿػ هی لبایل هغتلف يٚیـ باباو، میبکی و صیؼؿايلى ؿا تضـیک هی ه ٍبـ و کًًؼ و اؿف کًًؼ، به اهىال تبٞه و بافؿگاياو ای
 (. 025-008: 3181ػايًؼ )ػيبلی،  بـػباؿی ٝباك هیـفا ؿا يمی

ـاو و ٝخمايی هنئله به غیـ اف کيمکو ی چگىيگی کمک ٕـفیى به یکؼیگـ يیق اف هباصج اٍلی بىػ. های تاؿیغی بیى ای
ـاو عىاهؼ بىػ تا ٝخمايی>  ها ایى گىيه تضلیل هی ٝخمايی ـاو فمٔ ػؿ ربهه لفماف با ؿوكکـػيؼ که ایى اتضاػ بیيتـ به يفٜ ای ـا ای ها  فی

ـه ـکاو بغىاهؼ يیـوهای ؽعی تىايًؼ  ىىيؼ، هی هقاؿ يفـ هی 25تا  30ی ٝخمايی ػؿ لاؿً و اؿفؿوم که بیى ػؿگیـ امت و اگـ کمکی اف ت
ـاو کمک کًًؼ. اها اگـ ٝخمايی ػؿ بالکاو و ػؿ کًاؿ ؿوػعايه ػوو که هضل ػؿگیـی ـاو اه با ؿومیه امت به ای ـاو کمک بغىاهؼ ای اف ای

ـايیاو ایى بىػ که کمک ٍـفًا اٝقام تٞؼاػی مـباف يینت  چگىيه لاػؿ عىاهؼ بىػ تٞؼاػ يیـوی فیاػی ؿا به هًٖمه اٝقام کًؼ؟ رىاب ای
ـای ٝخمايی بلکه هی  (.100ه.ق: 3203ها لايٜ کًًؼه يبىػ )امٞؼ افًؼی،  تىايؼ پىل و مایـ اصتیارات باىؼ> پامغی که ب

ها مٞی کـػ ابتکاؿ ٝمل ؿا ػؿ هًامبات ٕـس اتضاػ ػؿ ػمت بگیـػ و رًبه اصتیآ بیيتـی ػؿ  باك هیـفا با ٝلن به ایى چالوٝ
ـاو اف ٕـس همکاؿی با ايگلنتاو يیق غافل يبىػ.  هـفهای غـبی ػاىته باىؼ. ػؿ ایى بیى، ػؿباؿ ای

ـای ٕـس اتضاػ   گام ػوم اتضاػ: ابتکاؿ ٝباك هیـفا ب
ـفته بىػ. آيها اتضاػ با ؿومیه ؿا اف ػمت ػاػه بىػيؼ و ػؿ اؿوپا به ىؼت  ـاؿ گ ـایٔ ػىىاؿی ل ايگلنتاو، بٞؼ اف ٍلش تیلنیت ػؿ ى

ـفتًؼ با ػیپلمامی فٞال ـایى تَمین گ ـاؿ ػاىتًؼ. بًاب ـابـ لؼؿتتـی به ػيبال یک اتضاػیهتضت فياؿ ياپلئىو ل های غـبی  ی ػفاٝی ػؿ ب
ـاينه فهیًهباىًؼ. يااهیؼ ـاو و ٝخمايی اف ف ـاو و ی ای ی هًامبی رهت يقػیکی ػو کيىؿ به ايگلنتاو ىؼ. اٝقام همقهاو ػو هئیت به ای

ـای ايگلنتاو يياو ػاػ. هئیت میامی ايگلنتاو به مـپـمتی مـ هاؿفىؿػ رىيق ػؿ اواعـ مال  م./ 3851ٝخمايی اهمیت کاؿ ؿا ب
ـاو ىؼ. ایى 3222 ـاو با چالوه.ق اف رًىب ؿاهی ته ـات به مغتی پیو هی هئیت ػؿ ای ؿفت.  های هغتلفی هىاره بىػ و هؾاک

ـای  ـات ؿا ب ـاتو ؽکـ کـػه امت، اهمیت ایى هؾاک ـاو ػؿ پؾیـه هفاػ ٍلش، همايگىيه که ػؿ عإ امتـك رىيق اف تأعیـ ای
ـاو با اصتیآ بیيتـی ينب321-320: 3111ػهؼ )رىيق،  ايگلنتاو يياو هی ت به ٝىالب همکاؿی با ايگلنتاو يگاه (. ػولت ای

ـاو ایزاػ ىؼه بىػ ؿا ػوباؿه تزـبه کًؼ.  هی ـاؿػاػ تیلنیت ػؿ ای  کـػ و ايتٚاؿ يؼاىت فْایی که بٞؼ اف ل
ـاه به امتايبىل ؿمیؼ. هؼف ايگلینیArthur Paget) ػؿ همیى فهاو، آؿتىؿ پارت ) ها،  يمایًؼه ايگلنتاو با تین هم

ـاينه ػؿ امتايبىل بىػ که ػؿ يهایت به ایى يتیزه ػمت یافتًؼ فػایی و بی احـ  تًو  :Juchereau, 2005)کـػو يفىؽ میامی ف

های امتايبىل و ػعالت آيها ػؿ هَـ مـػ بىػ. به فٝن  ی چًؼ هاه لبل آيها به تًگه. ؿوابٔ ايگلیل و ٝخمايی به ػلیل صمله(156
ـابـ ؿومیه میامت هًفٞلی ػؿ پیو گـفته امت.  و یاها ؿا اف ػمت ػاػهعىػ ػؿ ػؿهياوؿاو باب ٝالی، ايگلنتاو لؼؿت لبلی  ػؿ ب

ـایى ـاؿ ػاىتًؼ و (Baysun, 2001: 195–211) کًؼ ػیکی به آيها هيکلی ؿا صل يمیيق بًاب ـایٔ مغتی ل ـکاو ػؿ ى . اها ت
ـابـ اي ها ػؿ چًؼ ربهه ٝخمايی پیـوفی ؿوك ـاينه به ها ؿا به فکـ کىتاه آهؼو اف هىاّٜ عىػ ػؿ ب گلیل ايؼاعت. مپامتیايی مفیـ ف

ىؼت هغالف يقػیکی ٝخمايی و ايگلنتاو بىػ. او مٞی کـػ اف ؿومیه آؽوله به ٝخمايی واؿػ کًؼ و فْای آىتی بیى ؿومیه و ٝخمايی 
ـکاو اف ػمت ػاػه بىػ  ـاينه اٝتباؿ عىػ ؿا يقػ ت ـاهن آوؿػ> اها ػیگـ ف ـاي .((TSMA, E 5178/2ؿا ف نه تلىیضًا تهؼیؼ ػؿ يهایت ف

ـاينه امت و ایى اهـ اتضاػ ياپلئىو و ؿومیه ؿا ّؼ ٝخمايی تمىیت هیکـػ ٍلش با ايگلنتاو، ييايه ـکاو به  ی عَىهت با ف کًؼ. ت
ـفتًؼ. بی ـات ؿا ػؿ پیو گ ـاو تأعیـ ػؿ هؾاک ـاو هًٖمه هايًؼ ای م.( 3858-3811ای و به لؼؿت ؿمیؼو هضمىػ ػوم ) اٝتماػی به بافیگ

 اف ههمتـیى ػالیل ایى تأعیـ بىػ.  ،رای هَٖفی چهاؿمبه 
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ـه ػؿ مال  ـایٔ ٍلش 3221م./ 3851فهايی که باالع  KALE-İ) :للٞه ملٖايیه;ه.ق ٝخمايی و ايگلنتاو ى

SULTANİYE) ـک يٚیـ اوچاؿول ـاو يیق تغییـ کـػ. هىؿعاو ت ـایٔ ػؿ ای ـال  (Uçarol) ؿا پؾیـفته و اهْاء کـػيؼ، ى و چاگ
(Çaglar)  ـات مـی بیى ػو ٕـف ايگلینی ـات لىل ػاػه بىػيؼ فهیًه هٞتمؼيؼ ػؿ هؾاک ـایٔ ها به عالؼ افًؼی هنئىل هؾاک ی ى

ـاهن آوؿػيؼ  ـاو و ٝخمايی ؿا ف با ايگلنتاو  2. لبىل تىافمًاهه هزمل(Uçarol, 1995: 101, Çaglar, 2022: 267)اتضاػ ای
ـاو، ػو هاه بٞؼ اف تىافك للٞه ملٖايیه، ایى اصتمال ؿا تمىیت هی ـات امتايبىل ؿا با ػلت ػيبال هی تىمٔ ای ـاو هؾاک کـػه  کًؼ که ای

ـاو و ٝخمايی با ومإت ايگلنتاو بـوف کـػه بىػ> که صىاػث آیًؼه ایى اصتمال ؿا احبات ک امت و ييايه ـک بیى ای ـػ هایی اف اتضاػ هيت
 (.053/ 3: 3185)عاوؿی، 

ـياهه ـایٔ اتضاػ ؿا ب ـای ایـو و ٝخمايی ػؿ امتايبىل با یکؼیگـ ػیؼاؿ کـػيؼ و ى ـػاىت. مف ـاو ب ـای اتضاػ ؿا ای ؿیقی  اولیى گام ب
کیؼ ای به باب ٝالی بـ تالىو به هًٚىؿ پایاو ػاػو به هيکالت و اتضاػ ػو کيىؿ هنلماو ٝلیه ؿ کـػيؼ. ٝباك هیـفا ػؿ ياهه ومیه تأ

> و يیـوهایو ؿا ػؿ ایـواو به صالت آهاػه باه ػؿ آوؿػ تا ػؿ (BOA, Cevdet Hariciye, Belge No: 2632)کـػ 
ـای تنـیٜ ػؿ ؿويؼ اتضاػ، اهیى پاىا ؿا به والی گـی ٍىؿت لقوم الؼام يٚاهی هماهًگی ٝلیه ؿومیه تؼاؿک ببیًؼ. ملٖاو ٝخمايی ب

ـاتی که بیى ٙیفهو به او و 3اؿفؿوم هًَىب کـػ ـاو ؿا ػؿ لبال اتضاػ ػوگايه هضىل کـػ. بٞؼ اف هؾاک ی هماهًگی و ىًامایی هىاّٜ ای
ـای صمله به هىاّٜ ؿومیه ػؿ آهینکا آهاػه ىىيؼ.  صنیى عاو لاراؿ والی ایـواو و اهیى پاىا ٍىؿت گـفت ػو ٕـف تىافك کـػيؼ ب

ـک يٚاهی با ٝخمايی ـای ٝملیات هيت ـاػی همچىو ىـیف ايتغاب آهینکا ب ـاو اف پاىا که به تَاػفی يبىػ. اف يمٖه يٚـ هًافٜ ای
ـکىب آيها  ها يقػیک بىػيؼ و ػؿ آهینکا يفىؽ ػاىتًؼ، با تضـیک عايات ایـواو، آيها ؿا به ممت عىػ هی ؿوك ـایى م کيیؼيؼ. بًاب

ـکاو ٝخمايی  هی ها بىػ و آيها  ی لفماف ٝلیه ؿوكآهینکا عٔ همؼم ربههتىاينت هىافيه رًگ ؿا ػؿ هًٖمه ایـواو تغییـ ػهؼ. اف يگاه ت
ها بىػيؼ، تمىیت کًًؼ. ملین پاىا صاکن هًٖمه  لَؼ ػاىتًؼ هنلماياو هًٖمه ؿا ٝلیه هنیضیاو هًٖمه هینغیتیاو که ٕـفؼاؿ ؿوك

به يتایذ هٖلىب عىػ يـمیؼ، ها ايزام ػاػه بىػ. اها هًگاهی که  هایی ؿا رهت عىػهغتاؿی ایى هًٖمه با صمایت ؿوك آهینکا تاله
ـایٔ هًامبی رهت صمله ػو (Çakir, 2021: 29) ها هتمایل ىؼ ها ؿا تغییـ ػاػ و به ٝخمايی هىاّٜ عىػ ٝلیه ؿوك ـایى ى > بًاب

ـاو و ٝخمايی ٝلیه ؿومیه ایزاػ ىؼ که هیرايبه ـای مًزو ٕـس اتضاػ باىؼ. اف ٕـف ػیگـ، رامىماو  ی ای تىاينت هضک عىبی ب
ـاو و ٝخمايی ػؿ هًٖمه لفماف و ػاغنتاو مٞی کـػيؼ با هٖـس کـػو گفتماو امالهی هنلماياو ؿا ٝلیه ؿومیه تهییذ کًًؼ. ؿومیه اف  ای

گاه بىػ و مٞی هی کـػ اف آيها ٝمب يمايؼ   .(Kurat, 1987: 92)وّٞیت و الؼاهات ؿلبای عىػ آ
گاهی اف ایى اتضاػ صمله پیو ػمتايه مـػاؿ ؿومیه (Tormusof)هـ.ق تىؿهىمىف 3220م./ 3835ػؿ مال  ای ايزام ػاػ. با آ

ـاو و ٝخمايی ؿا ػؿ آهینکا ػؿ هن او با میامت اتضاػ لبیله ـک ای ـاػ به ایى اتضاػ رلىگیـی کـػ و و اولیى لىای هيت ای اف پیىمتى اک
ـايیاو به ایـواو ٝمب(Cevdet, 1974: VIII/ 2461)ىکنت  ـکاو به لاؿً و ای يينتًؼ. ٝلت اٍلی ایى  > ػؿ يتیزه ت

ـايی ـکاو به یکؼیگـ ؽکـ ىؼه امت.  ىکنت ياکاؿآهؼی فـهايؼهاو رًگی و ٝؼم اٝتماػ ای  ها و ت
ـات يٚاهی صنیى عاو لاراؿ و اهیى پاىا  ـاو و ٝخمايی ييؼ. ػؿ ٝـٍه هیؼايی هؾاک ىکنت آهینکا هايٜ اف همکاؿی بیيتـ ای

                                                           
ـاؿػاػ هىػت يیق هيهىؿ امت، ػؿ تاؿیظ 2 ـاو و ايگلنتاو اهْا ىؼ. 3220هضـم  20/ 3851هاؿك  32. ایى تىافك که به ل  بیى ای
ـاو و ٝخمايی ىؼ. . میامت اهیى ؿئىف پاىا، پایاو ػاػو به چالو3 ـاؿػاػ ٍلش اؿفؿوم بیى ای ـاو و ٝخمايی بىػ و بٞؼها یکی اف بايیاو ل  های هـفی ای
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ـات ایزاػ کـػه بىػ. ایى اهـ با صمله ٝبؼالـصمى ـکات آيها بىاػاهه پیؼا کـػ ولی هنئله ایالت هـفی و تض بنت ٝزیبی ػؿ هؾاک
ـاو به بغؼاػ و تَـف آيزا پیچیؼه ـکاو هٞتمؼ بىػيؼ ٝباك هیـفا میامت هىؽیايهپاىا والی ملیمايیه و هتضؼ ای ای ؿا ػؿ پیو  تـ ىؼ. ت

ی لىای ٝبؼالـصماو پاىا به بغؼاػ رلىگیـی يکـػه امت و ، اف صملهفيؼ فيؼ و صـف اف اتضاػ هی گـفته امت و ػؿ صالی که لبغًؼ هی
 (.(BOA., Cevdet Hariciye, Belge No: 2917ػهؼ  ی ٝباك هیـفا ؿا يياو هیایى ياهماهًگی هىّٜ ػوگايه

ـاو ایى ػؿگیـی به گىيه یآ هٞتمؼ بىػيؼ ایى ىؼ. هىؿعیًی يٚیـ ػيبلی و هضمىػهیـفا لاراؿ البته با اصت ی ػیگـی تضلیل هیػؿ ای
ـاػؿه ٝباك هیـفا ػؿ رًگ با ؿومیه رلىگیـی کًؼ. ػؿ  چالو ها ؿا هضمؼٝلی هیـفا صاکن کـهايياه ایزاػ کـػه امت تا اف پیـوفی ب

ـاو تَمین گـفته ىؼه بىػ که بـ هىاّٜ ٝباك هیـفا ػؿ هىؿػ ٝخمايی پایبًؼ بمايًؼ و ينبت به مـصؼات ٝخمايی هماىات بیيتـی  ته
ـاو بغؼاػ به ٝباك هیـفا ػاػه ىؼ و به گىيهايز ـایى ػمتىؿ اتمام بض گیـی ػؿ ای هضتـهايه هضمؼٝلی ػولتياه ؿا اف تَمین ام ػهًؼ> بًاب

النلًٖه به هىافمت ىاهقاػه  تفىیِ فیَله ػاػو اهىؿ مـصؼیه بغؼاػ به يایب;ایى هىؿػ کًاؿ گؾاىتًؼ. گقاؿه ػيبلی تضت ًٝىاو 
 (.252: 3181> هضمىػ هیـفا لاراؿ، 111-118: 3181گىاه ایى هٖلب امت )ػيبلی، عىػ : هضمؼٝلی هیـفا

ـاهین ؿا ؿوايه امتايبىل کـػ و پیغام فـمتاػ ػو کيىؿ بؼوو ػؿ يٚـ گـفتى  ػؿ ٝـٍه ػیپلماتیک ٝباك هیـفا مفیـی به يام صاری اب
ـاو باب ٝالی ػؿ هىؿػ اٝقام یک مفیـ رؼیؼ تَمینهيکالت میامی و هؾهبی بایؼ ٝلیه ؿومیه با یکؼیگـ هتضؼ ىىيؼ. ػؿ هیاو  گی

ـات اعتالف بىػ و ایى اهـ  ـای اػاهه هؾاک هاه اٝقام هـ گىيه مفیـی ؿا با تأعیـ هىاره کـػ. هغالفاو ٝباك هیـفا ػؿ ػؿباؿ ٝخمايی  33ب
ا اف والیاو هـفی، رامىماو و های فیاػی ػؿ هىؿػ ٝباك هیـف بنیاؿ لؼؿتمًؼ بىػيؼ. ػؿ هزمىٝه امًاػ آؿىیى ٝخمايی گقاؿه

ی ٍلش ها ورىػ ػاؿػ که بیيتـ آيها يگاه هخبتی به ٝباك هیـفا يؼاؿيؼ. ػؿ هزمىٛ هغالفاو ٕـس اتضاػ اٝتماػ ػاىتًؼ ایؼه ػیپلمات
ـها و ایالت هـفی امت> و اف آيزا که ٝباك  ـاو بـ اػٝاهایو بـ ىه هیـفا اػٝای ػائمی و اتضاػ ٝلیه ؿومیه به هًٞای پایاو ػاػو ای

ـاق ؿا همچًاو ػيبال هی ـاو بـ ٝ ـاو غیـهمکى امت. همچًیى إالٝاتی  ػولت ای کًؼ و اف آو ٍـف يٚـ يغىاهؼ کـػ، اتضاػ با ای
ػاػ ٝباك هیـفا میامت يقػیکی و ٍلش ػؿ آیًؼه يه چًؼاو ػوؿ با ؿومیه ؿا ػؿ مـ ػاؿػ. تیمىؿتاه پاىا به  ورىػ ػاىت که يياو هی

ـکاو ٝلیه ٝباك هیـفا ؿا تمىیت هیها إ ٝخمايی  کـػ الٛ ػاػ ٝباك هیـفا با هماهات ؿومیه ػیؼاؿهایی ػاىته امت و ایى ٙى ت
BOA, H.H, D. No: 1071, G. No: 43837) ـکاو اٝتماػ ػاىتًؼ با ایًکه ٝباك هیـفا اف اتضاػ و غیـت امالهی (. ت

ـتب ياههگىیؼ و به مغى هی ـايی به ٝخماي ٕىؿ ه فـمتؼ، ػؿ صمیمت هؼف او چیقی رق به ػمت آوؿػو اهتیافات و  ی هیها و مفی
ـگ ـات آتی با ؿومیه يینت. تا اف هیؼاو ب ـيؼه ػؿ هؾاک ـههای ب ـات ٍلش به  هًؼ ىىػ.ػاؿی ٝخمايی ػؿ کنب اهتیافات بیيتـ ػؿ هؾاک

ـای ٍلش يین گـوه ػیگـی يیق ػؿ باب ایزاػ ىؼه امت ؿا اف بیى بـػ و هًافٜ ٝخمايی  بًؼٝالی هٞتمؼ بىػيؼ يبایؼ ایى همؼهاتی که ب
ـات اػاهه پیؼا کًؼ. به فٝن ایى گـوه ٝباك هیـفا يفىؽ فیاػی ػؿ پؼؿه فتضٞلیياه ػاؿػ و يمی ایزاب هی تىاو او ؿا ياػیؼه  کًؼ هؾاک

ـفت. او ٝاهل تٞییى ـاو بؼوو ػؿ يٚـ گـفتىگ ـه با ىاه ای ـات با ٝخمايی امت و هؾاک ولیٞهؼ ٝماًل غیـهمکى به يٚـ  کًًؼه ػؿ هؾاک
ـاو هىافك بىػيؼ. با ایى رمٜ (BOA, H.H, D. No: 1052, G. No: 43340)ؿمؼ  هی ـایى با اٝقام مفیـی به ای > بًاب

م. به 3833هـ.ق/ 3222ػؿ مال  (Yasîncî-zâde Seyyid Abdülvehhab Efendi)بًؼی، ٝبؼالىهاب یامیًچی فاػه 
ـاو اٝقام ىؼ.  ػؿباؿ ای

 ه بغاؿمت و فـوپاىی اتضاػ اصتمالیهٞاهؼ
ـاو ؿمیؼ ػؿ ٝـٍه بیىهًگاهی که یامیًچی ـاتی بًیاػی اتفاق افتاػ که ٕـس اتضاػ ؿا به صاىیه بـػ. فاػه به ته الملل هزؼػًا تغیی
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ـات ٍلش ٝخمايی و ؿومیه با ومإت ايگلنتاو هًزـ به ٍلش بغاؿمت ػؿ مال  ـاو م. ىؼ> ػؿ صالی که ا3832ه.ق/ 3221هؾاک ی
ـيىىت ػؿ ٝـٍه هیؼايی واؿػ رًگ ـاباٟ و اٍاليؼوف با ؿوكهای م  ها ىؼه بىػ.  مافی ػؿ ل

ـاو بىػ با ایى ٍلش ؿوك ـاو اٝقام کًًؼ و  ها ػؿ هزاػالت لفماف يیـوهای عىػ ؿا به ممت ربهه ػولت لاراؿ يگ های ػؿگیـ با ای
ـاو افقایو ػهؼ  ی کیًگ مفیـ ايگلنتاو ػؿ . فـیؼوو آػهیت يیق با امتًاػ به ياهه(Uçarol, 1995: 130)ایى اهـ فياؿ ؿا بـ ای

ها ارافه ػاػيؼ اف عاک لفماف، ههمات، آؽوله و مالس  ها ػؿ هٞاهؼات مـی ٝهؼياهه بغاؿمت به ؿوك امتايبىل اٝتماػ ػاؿػ ٝخمايی
ـاو اؿمال کًًؼ )آػهیت،   هایی امت.  یل آػهیت ػاؿای يمٌػهؼ، تضل (> اها امًاػ و هؼاؿک يياو هی20: 3122به ربهه ای

ـاينه هزؼػ باال گـفت ياپلئىو به ػيبال یک اتضاػیه رؼیؼ اف اتـیو و  هًگاهی که بٞؼ اف ٝهؼياهه تیلنیت تًو ؿومیه و ف
ـکاو ػٝىت کـػ به ایى اتضاػیه بپیىيؼيؼ. اهـی که اگـ هضمك هی ـياک  ٝخمايی ٝلیه ؿومیه افتاػ و اف ت ـای ؿومیه بنیاؿ عٖ بىػ. ىؼ ب

ـکاو ؿا ػؿک هیی لـیبها که عٖـ صمله ؿوك ـاينه و اتضاػ آيها به ت ـابـ ياپلئىو به فکـ ٍلش با  الىلىٛ ف ـای آفاػی ٝمل ػؿ ب کـػيؼ، ب
ـاؿ ػاىتًؼ، ػو ػوؿ (Aslantaş, 2013: 150-151) ٝخمايی افتاػيؼ  . اف آيزایی که ػو ٕـف بـ صف٘ اؿاّی هتَـفی عىػ اٍ

ـات با ىکنت ـاينه به ؿومیه، ؿوك هىاره ىؼ. ٝخمايی اف هؾاک ـایٔ ٍلش تى ػهًؼ> و اف ٕـف  ها اهیؼواؿ بىػيؼ با صمله ف ها به ى
ـاو بىػيؼ ؿوك ـتیب فـٍت ٍلش اف ػمت بـوػ. با به بىها بتىايًؼ ياپلئىو ؿا ىکنت ػهًؼ و بؼیى ػیگـ، يگ ـات ت بنت ؿمیؼو هؾاک

 .BOA)مفیـ ايگلنتاو مٞی کـػ هىاّٜ ػو ٕـف ؿا به یکؼیگـ يقػیک کًؼ ايگلنتاو ابتکاؿ ٝمل ؿا ػؿ ػمت گـفت و کیًگ 

Hat. Belge No:1351/52801 F). 
ـات هبؼل ىؼ. ؿوك ـيذ ػؿ هؾاک ـاو به یک چالو بغ ـاؿ ػاىتًؼ هاػه ػؿ ایى بیى، بضج ای ـاؿػاػ گًزايؼه ىىػ که بًا  ها اٍ ای ػؿ ل

(. هؼف 3ها واگؾاؿ ىىػ )بًگـیؼ به يميه ىماؿه  به ؿوك (Anakliya)اکلیا و آي(Kobuleti)   بـ آو ياصیه بًؼؿی بیى کىبىلتی
ـای عىػ ػؿ صاىیه ػؿیای میاه ػاىته باىًؼ تا بؼیى ؿوك ـتیب با صف٘ هنیـ ها ایى بىػ که ػؿ بغو آياتىلی ىـلی بًؼؿگاهی ایمى ب ت

ـاو اؿمال کًًؼ )يٚاهی ــ تزاؿی ػؿیای میاه به لفماف املضه و آؽوله به ربهه لفماف ٝلیه ا  BOA. Hat. Belgeی

No:1351/52801 Eای که بلگاکىف  (. هنئله(Bulgakov)  ـاؿ ػاىت آو ؿا ایًگىيه تفنیـ کًؼ که هؼف يمایًؼه ؿومیه اٍ
ـاو ٍؼهه بقيؼ و به ؿابٖه ؿوك ـاو و ٝخمايی عؼىه واؿػ کًؼها ایى يینت که به ای  .(İsmail, 1982: 111)ی ای

 
 و يىفػهن و هىلٞیت هًإك ایـواو، اؿفؿوم و بًؼؿ کىبىلتیيميه لفماف ػؿ لـ

 
ـايی ـکاو ٝاللمًؼ يبىػيؼ صنامیت ای ـکاو به ػو ػلیل با ایى هاػه هغالف بىػيؼ. اول ایًکه ت ـايگیقيؼ و آيها ؿا ينبت به ایى  ت ها ؿا ب

تىاينت ػؿ ػؿاف هؼت هًافٜ  ها بـ بًؼؿ کىبىلتی هی > و ػوم ایًکه تنلٔ ؿوك(Cevdet, 1858: X/ 29)  ٍلش عيمگیى کًًؼ



ـاو و ٝخمايی ٝلیه ؿومیه ػؿ ٕىل رًگ های لفماف ٕـس اتضاػ امالهی ـ يٚاهی ای  80 
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ـایى گالپ افًؼی وفیـ ٝخمايی به ٕىؿ لإٜ به ؿوك ها اعٖاؿ ػاػ به هیچ وره به آيها  ٝخمايی ؿا ػؿ اؿفؿوم و لاؿً تهؼیؼ کًؼ. بًاب
کیؼ  ارافه ػمتـمی به کىبىلتی ػاػه يمی ـاؿ عىاهؼ گـفت ىىػ و اگـ بـ ؿوی ایى هاػه تأ ـات تضت تأحیـ ل ػاىته باىًؼ، کل هؾاک

.(BOA. Hat. Belge No:1092/44329) ـکاو به وّىس اف اهؼاف بلًؼ هؼت ؿوك گاه بىػيؼ. ایًکه تضلیل ىىػ  ت ها آ
ـابـ ؿوك ٝخمايی ـاو ػؿ ب ـهن يقػو ؿوس اتضاػ با ای ًکه ٝخمايی کـػيؼ ٝاؿی اف اىکال يینت> اها ای ها هماوت هی ها ٍـفًا رهت ب

ـاو بىػه امت يیق يمی تىايؼ به امًاػ تاؿیغی تٖابك ػاىته باىؼ. ػؿ صمیمت  ٝاهؼايه به ػيبال بافکـػو هنیـی رهت صمله ؿومیه به ای
ـيؼ. اف تضلی ایًگىيه به يٚـ هی ـاو بافی عىػ ؿا پیو بب ـگ ای ـکاو بیيتـ مٞی ػاىتًؼ با ب  ی ی گالیپ افًؼی به يمایًؼهل ياههؿمؼ که ت

 تىاو به ایى يکته پی بـػ.  ؿومیه هی
ـات به بى ـإىؿی ٝخمايی هنتًؼ وبًاػؿ ىـلی ػؿیای میاه رق ;... گالیپ افًؼی تهؼیؼ کـػ:  ،بنت ؿمیؼولتی هؾاک  الیًفک اهپ

ـاؿ ه ؿويؼ ٍلش ػاؿ ىىػ. ػؿ ایى ٍىؿت اػاه ىما به تَـف بًاػؿ آياتىلی عؼىه ؿوابٔ ػومتايه ؿومیه و ٝخمايی يبایؼ تضت لىای اٍ
های الفم به مفیـهاو ػؿ مى پٖـفبىؿگ ابالٟ ىؼه امت و  به ػلیل کاؿىکًی بْٞی کيىؿها به عٖـ عىاهؼ افتاػ. ػمتىؿالٞمل

ـات عىاهًؼ ػاىت . ػؿ والٜ (BOA. Hat. Belge No:1096/44418 E): ایياو اعتیاؿات الفم ؿا رهت پیيبـػ هؾاک
ـاو و ايگلیل عىاهؼ  گالیپ افًؼی تلىیضًا تهؼیؼ کـػ اگـ ؿوك ها بضج هىؿػ هًاليه بًؼؿ ػؿ آياتىلی ؿا کًاؿ يگؾاؿيؼ، به اتضاػی با ای

ـکاو به ٕـصی بىػ که ايگلنتاو پیيًهاػ ػاػه بىػ و مٞی هی  گايه ؿا ایزاػ کًؼ.  کـػ یک اتضاػ مه پیىمت. اىاؿه ت
ـاو ػؿ تماك بىػ و ا ـاؿ ػاىت بًؼؿ  ف او ػؿ ایى هاػه هيىؿت هیکیًگ يمایًؼه ايگلنتاو که با مفیـ ايگلیل ػؿ ته گـفت، اٍ

ـايی (BOA. Hat. Belge No:1092/44329)کىبىلتی به ؿومیه واگؾاؿ ييىػ  . ايگلنتاو ػؿ ٙاهـ لَؼ ػاىت اف يگ
ـاو تْمیى ػهؼ به ًٝىاو یک کيىؿ بی ـاو بکاهؼ و به ػولت ای ـاو و ٝخمايی پایبًؼ امت> اها ػٕـف به ایؼه ای ؿ اٍل ی اتضاػ ای

ـاو بىػ ؿومیه با تَـف کل لفماف و  ايگلنتاو چًؼ هؼف میامی و التَاػی ؿا ػيبال هی کـػ. اف لضاٗ میامی ايگلنتاو يگ
ـاو ؿا  ـاو ٍلش ؿومیه و ای ـایى مٞی ػاىت با اٝتماػمافی با ای ـاؿ ػهؼ. بًاب ـاو ػؿ آیًؼه هًؼ ؿا هىؿػ تهؼیؼ ل آؽؿبایزاو و تْٞیف ای

ػؿ هًٖمه لفماف هتىلف کًؼ> اهـی که هضمك ىؼ و به هٞاهؼه گلنتاو ايزاهیؼ. اف ُبٞؼ تزاؿی ايگلنتاو ػؿ  ؿغن بقيؼ و ؿومیه ؿا
ـاؿ ػاىت و به ىؼت به ػيبال فٞالوّٞیت ياگىاؿی به ػلیل تضـین لاؿه مافی بافؿگاياو عىػ ػؿ يىاصی هغتلف بىػ. ػؿ ای ياپلئىو ل

ـاو به وامٖه فػ  ه.ق تزاؿت بیى ػو ٕـف ؿويك گـفته بىػ. ايگلیل تغمیى هی3232م./ 3853 ی تزاؿی مالی هٞاهؼههىؿػ ای
ـاو اف هنیـ ػؿیای میاه  و اگـ   (Issawi, 1970: 18)ػؿٍؼ اؿفايتـ اف هنیـ علیذ فاؿك عىاهؼ بىػ  20ٍاػؿات ابـیين ای

تـی تٞییى کًؼ، واؿػات و ٍاػؿات ؿُ مًگیىؿومیه هنیـ تقايقیتی آؽؿبایزاو به ػؿیای میاه ؿا ػؿ ايضَاؿ بگیـػ و بـ کاالها ٝىا
ـاؿ عىاهؼ گـفت. ـاو تضت تأحیـ ل  کاال اف ايگلیل به ای

ـات هًزـ به ايٞماػ ٝهؼياهه بغاؿمت ىؼ و ػوٕـف تىافك کـػيؼ ػؿ هىؿػ هنائل  ـای يهایی کـػو هؾاک ٝزله ؿومیه و ٝخمايی ب
ـاو يیق یکی اف ایى هنائل مـی بیى ػو ٕـف بالی ی ٝهؼياهه بغاؿمت هًٞمؼ ىىصل ييؼه تىافمات مـی ػؿ ّمیمه ػ. هنئله ای

ـاؿػاػ اّافه کًًؼ که ػؿ آو ٝخمايی  ـکاو هاػه ػیگـی ؿا به ل ـاؿ ػاىت ت هايؼ. کیًگ ٝالوه بـ هنئله بًؼؿ کىبىلتی به باب ٝالی اٍ
ـاو و ؿومیه هیايزی ـکاو با آو هغالفت کـػيؼتْمیى ػهؼ ػؿ صل هيکل ای ( و (Tekdemir, 2009: 79-80 گـی کًؼ> اها ت

 ػؿ يهایت ایى هفاػ مـی الیًضل بیى ؿومیه و ٝخمايی بالی هايؼ. 
ـکاو ؿا هتهن  ـايیاو ت ـاو ؿا ػؿ يٚـ يگـفته ای ـات بغاؿمت هًافٜ ای ايؼ. آيها اىاؿه ػاىتًؼ که باؿها  کـػيؼ که ػؿ رـیاو هؾاک

ـاو ؿا هٖـس کـػه بىػ ـاو به رهت يمایًؼگاو ؿومیه تماّای ٍلش با ای ـاؿ يگـفته بىػ ػولت ای يؼ اها چىو ٝخمايی ىـیک ایى ٍلش ل



میؼ اصمؼ هىمىی ههؼی وفیًی افْل،  88  

 

 3 / شماره6/ دوره 1041/ سال جنگ یخیمطالعات تار

 

ـاُ 100: 3، د3185کـػ )عاوؿی،  لىل اتضاػ امالهی که به ٝخمايی ػاػه بىػ، اف لبىل ٍلش عىػػاؿی هی ـکاو ػؿ رىاب اٝت (. ت
ـاو به مفاؿت ٝبؼالىهاب افًؼی رىاب ؿوىًی يؼاػه امت و ؿوه ـايیاو اٙهاؿ ػاىتًؼ ته عَمايه عىػ ػؿ ملیمايیه و صمایت اف  ای

 ٝبؼالـصمى پاىا ؿا اػاهه ػاػه امت. 
- 3050/ 1: 3121ػؿ ایى بیى، باب ٝالی به پاىای عىػ ػؿ بغؼاػ ػمتىؿ صمله به ملیمايیه ؿا ٍاػؿ کـػ )اٝتماػالنلًٖه، 

ٝهؼياهه بغاؿمت يگؾىته بىػ، يياو ػاػ (. ایى ػمتىؿ ػؿ صالی که ػو هاه بیيتـ اف ايٞماػ 320: 3115> اٝتْاػالنلًٖه، 3052
ـاو اف صاکن ملیمايیه ؿه به رایی يبـػ،  ـاو ورىػ يؼاؿػ. هـچًؼ ایى هزىم با صمایت لىای ای ـات اتضاػ با ای اهیؼی به اصیای هؾاک

ـای ايتمام اف ایى وّٞیت به بٞؼ اف هٞاهؼه  ی گلنتاو با ؿومیه هضىل ىؼ.عين ٝباك هیـفا ب
ـاو و ٝخمايی آىفته بىػ و ػو لؼؿت ٝاللهی ببٞؼ اف هٞاهؼه ای به ؿویاؿویی غاؿمت و گلنتاو فْای التَاػی و میامی ای

ها و رامىماو عىػ بىػيؼ. اها ایى تىافو لىا ٕىلی  ػاػيؼ و ػؿ صال ؿٍؼ إالٝاتی هن اف ٕـیك يفىؽی يٚاهی اف عىػ يياو يمی
ی بغؼاػ و اؿفؿوم ػؿگیـ ىؼيؼ. ایى رًگ که ػؿ والٜ ـ ػؿ ػو ربههم. ػو لؼؿت با یکؼیگ3823-3821يکيیؼ و ػؿ بیى مالهای 

ـایٔ ایزاػ یک ٍلش پایؼاؿ ؿا ػؿ ػوؿه  ـاق للٞه ايزاهیؼ، ى ـايیاو ػؿ رًگ تىپ ـاو و ٝخمايی بىػ و به پیـوفی ای آعـیى رًگ ای
ـاؿػاػ اؿفؿوم هٞـوف ىؼ.   هضمؼىاه ههیا کـػ که به ل

 گیـی يتیزه
ـاو اف ؿومیه  ـاو ؿا ػؿ لفماف با چالو هىاره کـػ و تىافو لىا ؿا ػؿ ایى هًٖمه به يفٜ ؿومیه و به ىکنت ای ـاتژیک ای رایگاه امت

ـاو و ٝخمايی تغییـ ػاػ. ػؿ ایى ػوؿه يمو ٝباك هیـفا تٞییى کًًؼه بىػ. او ػؿ ػوؿاو بلًؼ والیتٞهؼی به ًَٝـی اٍلی ػؿ  ّـؿ ای
ـاو هبؼل ىؼ و يميی تٞیی کًًؼه ػؿ هزاػالت با ٝخمايی پیؼا کـػ. هًگاهی که ػؿ ؿبٜ اول لـو يىفػهن ىهٞاػالت میامی ای

ـا هًٖمههای تىمٞه میامت ـاو به ياچاؿ به هزاػلهٕلبايه ف ـاينه و ايگلنتاو ػؿ ىـق ػؿ صال ولىٛ بىػ، ای ای پایاو ياپؾیـ ای ؿومیه، ف
 اف هزمىٝه اتفالات يٚاهی و ػیپلماتیک کيیؼه ىؼ. 

ـابـ ٝباك هیـفا ب ـکاو یک يیـوی تؼافٞی رؼی ػؿ ب ه فوػی مٞی کـػ گفتماو رهاػ امالهی ؿا با ٝخمايی هٖـس کًؼ و با ت
ـاف و ييیب ؿوك ـای چًیى اتضاػی با تمام ف ـاو و ؿومیه اػاهه پیؼا کـػ. صتی ػؿ  هایو ػؿ ٕىل رًگها ایزاػ کًؼ. تاله ب های ای
ـهه ـک کىتاهب های میامی ٕـفیى  هؼت ٝلیه ؿومیه يیق ىؼ. با ایى صال تْاػ هًافٜ و اولىیت ای هًزـ به یک ٝملیات يٚاهی هيت

هًزـ به ایى ىؼ که ػؿ هىالٜ صناك ػو لؼؿت اف يقػیکی و صمایت اف یکؼیگـ ػمت بـػاؿيؼ و ٕـس اتضاػ امالهی با ىکنت 
 هىاره ىىػ. 

ـاو ٝلت ایى ٝؼم هىفمیت به چًؼیى ٝاهل هـبىٓ هی ـهًگی، هؾهبی و فکـی  ىؼ. ٝباك هیـفا و همفک بؼوو تىره به بنتـ ف
ـای پؾیـه آو اف ػو ٕـف رىاهٜ ػو ٕـف فـآیًؼی ؿا ىـوٛ کـػه بىػيؼ که ياػؿىاه ػؿ آو ىکنت عىؿػه بىػ و آهاػگی ؽهًی ای ب

هؼاؿو بىػ فػایی گنتـػه اف رايب ٝلمای ػیى، هـػم و میامتػؿگیـ ورىػ يؼاىت. هفاهین و هْاهیى اتضاػ امالهی هنتلقم تًو
ـاو و ٝخمايی ػؿ مٖش ابتؼایی و يافل ایى تًو ـاؿ ػاىتًؼ. اف لضاٗ میامی، هيکالت ٝمؼهولی ای ی تاؿیغی بیى ػو ٕـف فػایی ل

ـاو گيت. ایى هنیـ به  اٝتماػی هتمابل هی های رؼیؼ و ػؿ يتیزه بی الیًضل بالی هايؼه بىػ و به ٍىؿت هتًاوب هًزـ به بـوف بض
ـاو و ٝخمايی ػؿ آمتايههمیى ػوؿه عتن ي ی رًگ رهايی اول به کيىؿهای فـمىػه و ياکاؿآهؼی تبؼیل ىؼه بىػيؼ، يؼ. صتی ولتی ای
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ـافیايو با آو هىاره بىػيؼ ػؿ آمتايه ی رًگ رهايی اول يیق ٕـس اتضاػ امالهی بیى آيها ياهىفك بىػ و هيکالتی که ٝباك هیـفا و إ
 همچًاو پا بـ را بالی هايؼه بىػ.

 ابٜهً
 هًابٜ فاؿمی

ـاو: ايزمى ٝبؼالله ايىاؿ، میؼ اهتمام به ياػؿي، رهايگياي تاؿیظ (.1341ــ امتـآباػي، هال هضمؼ ) ـهًگي. هفاعـ و آحاؿ ته  ف
ـاو،هـ.ق(. 1241ــ امٞؼ افًؼی ) ـاو:  اف هزمىٝه مفاؿت ياهه گقاؿه مفاؿت به ای ـاو، به کىىو هضمؼ اهیى ؿیاصی، ته های ای

 تىك.
ـاو: وینمى. اکنیـ التىاؿیظ،(. 3115ــ اٝتْاػالنلًٖه، ٝلیملی هیـفا )  با اهتمام رميیؼ کیاو فـ، ته

ـاو:تَضیش و تضيیه امماٝیل ؿّىايی،  تاؿیظ هًتٚن ياٍـی،(. 1367عاو ) ــ اٝتماػالنلًٖه، هضمؼ صنى  ػيیای کتاب. ته
ـاو: 3122ــ آػهیت، فـیؼوو ) ـاو، ته ـکبیـ و ای  عىاؿفهی.(. اهی

ـهــ  ـه یاػػاىت(. 1361فل ) ت ـال ت ـاو، های ژي ـاو: یناولی. فل ػؿ مفـ به ای  تـرمه ٝباك البال آىتیايی، ته
ـهاؿفىؿػ ) ـاو مال(. 3111ــ رىيق، م ـاو:  ،3851-3833های  گقاؿىی اف ػؿباؿ ای تـرمه میؼ ٝبؼالضنیى ؿئیل الناػات، ته

ـکبیـ.  اهی
ـيیى،(. 1381افی )ــ عاوؿی، هیـفا فْل اله ىیـ ـکق امًاػ هزلل  تاؿیظ ؽوالم ـاو: کتابغايه، هىفه و ه تَضیش ياػؿ افياؿ فـ، ته

 ىىؿای امالهی.
ـالنلٖايیه )تاؿیظ رًگ(. 3181ــ ػيبلی، ٝبؼالـفاق هفتىو ) ـاو و ؿومیه(، هآح تَضیش و تضيیه غالهضنیى فؿگـی يژاػ،  های ای

ـاو. ـاو: هىمنه ای  ته
ـاو، اف هزمىٝه مفاؿت ياهههـ.ق(. 1222ؼ )ــ ؿفیٜ افًؼی، هضم ـاو، مفاؿت به ای ـاو:  های ای به کىىو هضمؼ اهیى ؿیاصی، ته

 تىك.
ـاو لاراؿ،(. 3118ــ فؿگـی يژاػ، غالهضنیى ) ـاو: يگاؿمتاو ايؼیيه. ايؼیيه و میامت ػؿ ای  رلؼ اول، ته

ـاو: امإیـ.به اهتمام  يامظ التىاؿیظ،(. 1377ــ مپهـ، هضمؼتمی لناو الملک )  رميیؼ کیايفـ، ته
ـاو،(. 1362ــ گاؿػاو، کًت آلفـػ ) ـال گاؿػاو ػؿ ای ـاو: يگاه. هاهىؿیت ژي  تـرمه ٝباك البال آىتیايی، ته

ـايی،(. 1389ــ هضمىػهیـفا لاراؿ ) ـکق امًاػ هزلل ىىؿای  تاؿیظ ٍاصبم ـاو: کتابغايه، هىفه و ه تَضیش ياػؿه راللی، ته
 امالهی.

ـاو )لاراؿیه(،(. 3122ــ يَیـی، هضمؼؿّا ) ـاو: کیهاو.3رلؼ  امًاػ و هکاتبات تاؿیغی ای  ، ته
ـاماو (. 3182ــ يىؿی، هضمؼتمی ) تَضیش  (،3213-3238اىـف التىاؿیظ )ولایٜ هـبىٓ به ػوؿه صکىهت هضمؼولی هیـفا ػؿ ع

ـاث هکتىب. ـکق پژوهيی هی ـاو: ه  مىمى اٍیلی، ته
ـاو: امإیـ.  ؿوّه الَفای ياٍـی،(. 3180عاو )ــ هؼایت، ؿّاللی   به تَضیش و تضيیه رميیؼ کیاو فـ، ته
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