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چکیده  

کوشـیدند بـه عنـوان     با رونق جادة ابریشم در دوران اشکانی و ساسانی، فرمانروایان ایران می

مالکان این راه بازرگانی میان شرق و غرب و در میان دو قدرت دیگر جهان باستان؛ چـین و  

اي از انباشـت ثـروت    روم، اختیار تجارت ابریشم را در دست گیرند و از این طریق، تا اندازه

ها در روند این تجارت در میانۀ سدة  نس جلوگیري کنند. در این میان، مداخلۀ سغديدر بیزا

تبدیل شود. در دیپلماسـی   "دیپلماسی ابریشم"ششم میالدي سبب شد تا تجارت ابریشم به 

نظامی مانند هاي سیاسی ـ   صادي، در حاشیۀ ائتالفابریشم، تجارت ابریشم به عنوان عامل اقت

  ها در این تجارت بود. ها قرار گرفت که پیامد عملکرد سغدي تورکیوت-ائتالف بیزانس

هاي نوین، کوشش شده است تا جایگاه و  در مقاله حاضر با توجه به منابع باستانی و پژوهش

اهمیت تجارت ابریشم که بازرگانان سغدي در میانۀ سدة ششم میالدي، آن را بـه دیپلماسـی   

هاي بزرگ جهان باستان ایران و بیزانس و قدرت  قدرت ابریشم تبدیل کردند، در صف آرایی

  ها بررسی شود. نوظهور دیگر یعنی تورکیوت

  واژگان کلیدي:
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  مقدمه

هاي بزرگ جهانی پیوسته از ابزار اقتصادي بـراي مقاصـد سیاسـی و نظـامی      قدرت

هـاي اقتصـادي لیبـی در سـال      ها پـس از تحـریم   جویند. براي نمونه، این قدرت میسود 

م. موجب شدند تا آن کشور از برنامۀ نظامی خـود دسـت بـردارد و سـرانجام نیـز،      1986

نظام سیاسی لیبی را سرنگون کردند. به همین ترتیب، اما در مقیـاس کمتـر، در روزگـار    

هـا را   هاي اقتصادي، حکومـت  کردند تا با حربه هاي قدرتمند کوشش می باستان نیز دولت

نشـینی   در موضع ضعف قرار دهند، یا آنها را وادار کنند تا از مواضع سیاسی خویش عقب

هاي اقتصادي، در روزگار باستان به عنوان ابزار اعمال قـدرت، تجـارت    کنند. یکی از حربه

  تند.ها آن را در دست داش ابریشم بود که در آسیاي مرکزي، سغدي

ـار     ، یکـی از تیـره  "هـا  سغدي"هر چند تاکنون مطالعات بسیاري در بارة  ـاي ایرانـی تب ه

آسیاي مرکزي به زبان فارسی صورت گرفته و نقش این تیرة تجارت پیشۀ باسـتانی در جـادة   

ها، به نقش بازرگانـان سـغدي    ابریشم به خوبی بررسی شده است، با این حال در این پژوهش

کنـیم،   یاد مـی  "دیپلماسی ابریشم"که در این مقاله از آن با عنوان  "صاديدیپلماسی اقت"در 

هاي گذشته، پژوهشگران غربی بـه خـوبی بـه ایـن      حال آنکه در سال 1اند. چندان توجه نکرده

                                                
ها و  ؛ سغدي246-281، صص 1376، تابستان 5ها و جاده ابریشم، ایران شناخت، شماره  بدرالزمان قریب، سغدي. 1

آســیاي مرکـزي، تهـران: مؤسسـۀ مطالعـات و      در بـارة   مجموعـه مــقاالت  آسیاي مرکزي، در مجموعه یاد یــار... 

؛ طلسم باران در سغدي، 1-23، صص 1372فرهنگی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  تحقیقات

؛ عنایت اهللا رضا، نگاهی به سیاسـت خـارجی دولـت ساسـانی     1348بـاستان، فروردین  ایران فـرهنگ نشریۀ انجمن

؛ نقش ایران در جاده ابریشـم  تـا پایـان عهـد     7-22، صص 4وابط خارجی، سال دوم، شماره در غرب قفقاز، تاریخ ر

؛ ایران و ترکـان در روزگـار ساسـانیان، تهـران:     199-211، صص 1376، تابستان 5ساسانی، ایران شناخت، شماره 

ن، تهـران: پژوهشـگاه   ، ترجمه: ملک ناصر نوبـا 2؛ علی مظاهري، جاده ابریشم، ج 1381انتشارات علمی و فرهنگی، 

  .1388علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 
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هـاي نـوین،    در مقاله حاضر، با توجه بـه منـابع باسـتانی و پـژوهش     1اند. موضوع توجه داشته

ـاهی خسـرو انوشـیروان     "پلماسـی ابریشـم  دی"بـه   "تجارت ابریشـم "تبدیل  را در دورة پادش

  کنیم. م.) و در میان تیرة ایرانی سغدي بررسی می 531- 579(

  

  تاریخ و فرهنگ سغد

و سمرقند بود  2پنجیکنت هاي قـوم سغد، در درة زرافشان و واحه مرکز و خـاستگاه

شـدند و   و آنها از آنجا به شرق و غرب سرزمین میان دو رود جیحون و سیحون پراکـنده 

در دوران باسـتان، آسـیاي   هاي بخارا، فرغانه و چاچ (تاشـکند) سـکنی گزیدنـد.     در واحه

ایـران شـرقی یـا ایـران خـارجی      را مرکزي کامال ایرانی بود و برخی از پژوهشگران، آن

 در تمدن درخشان کـه  و زبان، ایرانی بود و سه فرهنگ اند، زیرا ایـن ناحیه از نظرخوانده

 و تمدن خوارزمی هـر سـه بنیـاد   سغدي بلخی (باکتریایی)، تمدن شد، تمدن آن متجلّی

انـد،   شناسـان ایـن قـرن بـه دسـت آورده      باسـتان  داشت. بنا بر مدارك مکتوب که ایرانی

 هـاي  زبــان  ی و خوارزمی، پیوندي نزدیک داشتند و هر سه از گروههاي سغدي، بلخ زبان

 و اشــکانی بهـره   هخامنشـی  ایــرانی  فرهنگ میانه شرقی بودند. هر سه تمدن، از ایرانی

هـاي فرهنگـی و نــفوذ     ساسانی، از تأثیر بـن مایـه   ایران با با وجود تفاوت آیینی بردند و

هـا وفـاداري    ). در واقـع، سـغدي  249-252: 1376یـب،  هـنري آن برکنـار نماندنـد (قر  

چندانی به آیینی خاص نداشتند: نخست آیین بودا را پذیرفتند و سپس از پیروان پرشور 

ها را در آسـیا تبلیـغ    مانویان و مسیحیان نسطوري شدند و در سفرهاي تجاري، این آیین

  ).18: 1385کردند (فولتس،  می

                                                
1. e.g: Enoki, Kazuo, “Sogdiana and the, Hsiung-nu.” Central Asiatic Journal, I/1 (1955), 43-
62; Sims- Williams, Nicholas “The Sogdian Merchants in China and India”. In Alfredo 
Cadonna et Lionello Lanciotti, eds., Cina e Iran da Alessandro Magno alla Dinastia Tang. 
Firenze: Olschki, 1996, 45-67; Vaissière, Ètienne, Sogdian Traders, Translated by James 
Ward, Brill, Leiden, Boston, 2005.
2. Panjikent



خ بخشی از شهربانی شماره شانزدهم هخامنشی بـود  سغد همراه پارت، خوارزم و بل

تاالن بـه شاهنشـاهی هخامنشـی پرداخـت      300اي برابر با  که در مجموع، مالیات ساالنه

نام ایـن سـرزمین بـه عنـوان بخشـی از شاهنشـاهی       ).1:391/401کردند (هرودوت،  می

ذکر  "گدمسو"و  "سوگدا"، "سوگودا"هاي فارسی باستان به صورت  هخامنشی در کتیبه

ها به سغد یورش بردند و گرچه  در پی فروپاشی حکومت هخامنشی، مقدونی 1شده است.

)، اما یورش آنها سبب شد تا برخـی  342: 1380نتوانستند بر آنجا مسلط شوند (زیمال، 

,Vaissière؛ 258: 1376ها به چین مهاجرت کنند (قریـب،   از سغدي بایـد   ).23 :2003

گفت که از آغاز رونق جادة ابریشم در دوران اشکانی، بازرگانان سغدي در دو سوي جـادة  

  ابریشم فعال بودند. 

  

  جادة ابریشم در دوران اشکانی

جادة ابریشم که پیش از تکامل تـدریجیِ تجـارت دریـایی بـین کشـورهاي حـوزة       

و غرب جهان بود، به طـول   مدیترانه و اقیانوس هند، شریان اصلی مبادلۀ کاال میان شرق

کـرد. پـیش از قـدرت گـرفتن      کیلومتر، چین را بـه بیـزانس متصـل مـی     8000تقریبی 

اشکانیان در ایران و گزارش برخی از سفیران چینی، به طور کلّـی اطالعـات چنـدانی در    

؛ به سمت غـرب، در پـی   2»یوئه چی«بارة تجارت ابریشم در دست نداریم. مهاجرت اقوام 

هـا بـه    ها بر تاریخ سیاسی ایران تأثیر نهاد. در پـیِ یـورش یوئـه چـی     گر هونحملۀ ویران

پ. م. مرزهاي شرقی ایران از سوي این قـوم  130سکاها در مرزهاي شرقی ایران، از سال 

رو مورد تهدید قرار گرفت. فرهاد دوم پادشاه اشکانی در جنگ با سـکاها و جانشـین    کوچ

ها از پاي در آمد، با ایـن حـال، مهـرداد دوم     چی ي از یوئهااو اردوان پنجم در نبرد با تیره

اشکانی ملقب به مهرداد بزرگ موفق شـد از تعـرض سـکاها بـه مرزهـاي شـرقی ایـران        

                                                
1. Suguda→( Kent, Roland Grubb, Old Persian: grammar, texts, lexicon, American Oriental 
Society, New Haven (Conn.), 1989, DB, p 116; DPe, p 136;DNa, p 137; DSe, p 141; DSf, p 
143);sugdam→( kent,1989, DPh, p 136; DH, p 147); sugda (kent, 1989, XPh, 151)

  یاي مرکزي در دورة باستان است.) از اقوام ایرانی تبار آس Yuèzhī. یوئه چی (2
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تـاریخ سلسـلۀ   "جلوگیري کند و مرزهاي ایران را تا مرو و هرات گسترش دهد. در کتاب 

انیـان بـر فـرارودان در    اي از تسـلط ایر  خورد که نشانهاي به چشم مینکته "نخست هان

هـزار سـوار اشـکانی در     20هاي پایانی سدة دوم پیش از میالد است: در این زمـان،  سال

آمدنـد و ایـن اشـاره، اعـادة صـلح در       1ها، چانگ چِینفرارودان به پیشواز نمایندة چینی

  ند.کمرزهاي شرقی ایران را آشکار می

بیابـانگرد، موجـب پیشـرفت و توسـعۀ     رهایی مرزهاي شرقی ایران از تهاجم قبایل 

هاي چین باسـتان، مـا   المللی در روزگار اشکانیان شد. به لطف تواریخ سلسله تجارت بین

ها در دسـت داریـم. بـر پایـه ایـن      اطالعاتی در خصوص روابط تجاري اشکانیان با چینی

ـ     ه ثـروت  منابع، اشکانیان با استفاده از موقعیت مساعد جغرافیـایی، در تجـارت ابریشـم ب

هنگفتی دست یافتند. اشکانیان که نقـاط حسـاس جـادة ابریشـم را تحـت نظـارت و در       

کردنـد. در کتـاب    اختیار داشتند، از مبادلۀ مستقیم کاال میان روم و چین جلوگیري مـی 

امپراتوري روم پیوسته آرزو داشت تا نماینـدگانی بـه   «یاده شده، در این باره آمده است: 

منـد بـه ادامـۀ تجـارت ابریشـم بـا        اما از آنجایی که اشکانیان عالقـه دربار چین بفرستد، 

» شـدند امپراتوري روم بودند، زیر کانه مانع از رابطه مستقیم تجـاري آنهـا بـا چـین مـی     

  ).16: 1356(تشکري، 

اي چـین نیـز حـاکی از انحصـار تجـارت       از تواریخ سلسـله  2ئهگزارش کتاب وي لو

ها همیشه عالقه داشتند تا  سـفراي خـود را بـه     ومیر«ابریشم در دست اشکانیان است: 

خواستند تا موقعیت انحصاريِ پرمنفعت ناشی از  دربار چین اعزام کنند ولی اشکانیان می

ها اجـازة عبـور از   تجارت شرق و غرب را در دست خود نگه دارند. از این رو آنها به رومی

  ).17: 1356(تشکري، » دهندسرزمین خود را نمی

                                                
1. Chang Chien
2. Wei Lueh



، یکـی  2سفیر پن چائو 1، از سفر کن یینگ»تاریخ سلسلۀ نخست هان«در  همچنین

آید که در جست و جوي راهی  مرتبۀ چینی به ایران سخن به میان میاز فرماندهان عالی

هایی براي او ساختند تـا  براي سفر به روم و تجارت با آن دیار بود؛ مالحان ایرانی داستان

باطات تجاري با آن دیار منصـرف کننـد. آنهـا بـه کـن      او را از سفر به روم و گشایش ارت

یینگ گفتند: سفر به امپراتـوري روم در صـورتی کـه بـاد موافـق نـوزد، دو سـال طـول         

کشد و در نتیجه، مسافران دریایی باید براي سه سال، آذوقه تهیه کنند و افزودنـد: در   می

ام کن یینـگ را از  دریا موجود مرموزي تاکنون موجب مرگ صدها تن شده است. سرانج

سفر نومید کردند تا انحصار تجارت ابریشم در دست ایران بـاقی بمانـد (همـان). بـا ایـن      

همه، چنانکه در ادامه مالحظه خواهد شد، بازرگانـان سـغدي، بـراي فـروش مسـتقیم و      

  ها، بیش از بازرگانان چینی سماجت به خرج دادند. واسطۀ ابریشم به بیزانسی بی

ها به چین، پس از حملۀ اسکندر مقدونی به ایران صورت  غدينخستین مهاجرت س

ــد. برخــی از     ــاز کردن ــا تجــارت در جــادة ابریشــم را آغ ــت و در دورة اشــکانی، آنه گرف

دورة باسـتان تشـبیه    آرامـی  نقش بازرگانان ها را در تجارت، به دانشمندان، نقش سغدي

 هنگـام «اند کـه   سخن به میان آورده تاجرانی زبردست ها از آنان به عنوان اند. چینی کرده

گذارند تـا بازرگانـانی شــیرین     و در دستشان چسب می دهانشان عسل فرزندان، در تولّد

آموزند و در دوازده سالگی آنهـا را   دادوستد می شیوه سالگی به آنها زبـان شوند. در پنـج

را که در اصــل بـه   3"سولو"ه واژ نیز ها ختنی». فرستند تمرین به دیار همسایه می براي

بردند. بنا بر ضــرب المــثل    می شد، به معناي سوداگر و تاجر به کار اهل سغد اطالق می

). نقـش  258: 1376(قریـب،  » رونـد.  ها هر جـا سـود باشـد، آنجـا مـی      سغدي«چـینی: 

ها در جادة ابریشم تا بدان حد بود که در یک منبع چینی از آنها چنین یـاد شـده    سغدي

                                                
1. Kan Ying
2. Pan Chao
3. Sulu
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[یعنی سغدي ها]، سوداگران سمرقندند که اصـل آنهـا و همـۀ آداب و     1اقوام هو«است: 

  ). 712/ 2: 1388(مظاهري، » رسوم آنها مربوط به جادة ابریشم بود

تـرین و   در داد و ستد کاال در قـدیمی  که نقشی اهمیت این سغدیان مهاجر، افزون بر

 آسیا داشـتند، گسترش فرهنگ در دو جهان غرب و شرق  ترین جاده تاریخی جـهان  طویل

آنها زنبوران فرهنگـی بودنـد   «و نزدیک کردن آنها به یکدیگر بود. به تعبیر ریچارد فولتس: 

(فـولتس،  » کردنـد  هاي یک تمدن را در تمدن دیگر گرده افشانی مـی  نتها و س که اندیشه

نفـوذ نظـامی چـین     از ). آنها اگر چه در برقراري ثـبات و امـنیت جـادة ابریشم17: 1385

 گرفتند، اما تأثیر فرهنگی آنان تا قلب امپراتوري چین پرتو داشت: راهی سـغدي از  بهره می

ده بود؛ از همـین راه، دسـتاوردهاي هنـر ایرانـی همچـون      تا دیوار چین کشیده ش سمرقند

و محصوالت کشاورزي ایــران ماننـد انـار، انگـور، انجیـر،       منسوجات، عطریات فـرش، انواع

آمـد،   در می زربفت ابریشم چین، که در ایران به صورت رسید و می چین به یونجه و گشنیز

- 259: 1376گشـت (قریـب،   ن به چین بـاز مـی  به صورت کاالي مورد عالقه درباریا دوباره

ــم 258 ــان، مه ــن زم ــاري ســغدي  ). در ای ــرین شــهر تج ــین  ت ــا در چ ــود  2"گانســو"ه ب

)Vaissière,2003: 24 تـوان از آنهـا بـه عنـوان تجـارت       ). از دیگر شهرهاي مهمی که مـی

  ).Vaissière,2005: 197است ( 4"تیان شان"و  3"لب نور"ها یاد کرد،  سغدي

  

  ها در دوران پادشاهی خسرو انوشیروان ابریشم سغديتجارت 

در دورة ساسانی، شاهان این سلسله اختیار تجارت ابریشم میان چین و بیـزانس را در  

خریدنـد و بـا بهـاي گـزاف بـه       دست داشتند: ساسانیان ابریشم را از بازرگانان سـغدي مـی  

در ایـران در برابـر مصـرف    کردند. باید یادآوري کنیم که مصرف ابریشـم  ها عرضه می رومی

هاي ابریشمی عالقۀ خاص داشتند، بسیار اندك بود. این  ها، که به تجمالت و لباس بیزانسی

                                                
1. Hu
2. Gansu
3. Lobnor
4. Tianshan



هـاي طـالي بیزانسـی و    کرد: خزانۀ آنها پر از سکه تجارت سود سرشاري نصیب ایرانیان می

هـا،   بیزانسـی شد. بنا بر منابع بیزانسی، هنگام جنگ میان ایرانیـان و   خزانۀ بیزانس تهی می

هـا نیـز از آن    افزودند، تا خزانۀ بیزانس را خالی کنند و بیزانسـی  ایرانیان بر بهاي ابریشم می

کوشیدند در داخل بیزانس، اختیار بهاي ابریشم را در دست داشـته باشـند. بـراي     سوي می

کرد قیمـت تولیـدات    م.) در مواقع بحرانی، کوشش می 527- 565(1ژوستینیان اولنمونه، 

شـد، پـایین نگـاه دارد تـا از      هاي امپراتوري تهیه مـی  اندك ابریشم بیزانس را که در کارگاه

واردات ابریشم گران وارداتی جلوگیري کند، گو اینکه این اقدام بـه بـازار سـیاه ابریشـم در     

شدند و برخی  هاي تولید پارچه در بیزانس تعطیل می زد و برخی از کارگاه بیزانس دامن می

  .)Procopius, 1927: 13-25(کردند  از استادکاران بیزانسی به ایران مهاجرت می

با این همه، چنانکه در مقدمه اشاره شـد، در دوران پادشـاهی  خسـرو انوشـیروان،     

ها به  ست سغدياي رویدادهاي تاریخی دست به دست هم داد تا تجارت ابریشم به د پاره

 2هـا  تبدیل شود. نخستین رویداد قدرت گرفتن امپراتوري تورکیـوت  "دیپلماسی ابریشم"

 درك اهمیـت نیمـۀ  هاي غرب چین تا شمال دریاي مازندران بود.  در مناطق میان استپ

دوم سدة ششم میالدي در مناسبات تجـاري میـان ایـران و بیـزانس، جـز بـا آگـاهی از        

در پـذیر نیسـت.   ها و بازرگانان سغدي در این زمـان امکـان  رکیوتمناسبات امپراتوري تو

واقع، ایرانیان تنها واسطۀ انتقال ابریشم چین به بیـزانس نبودنـد و بازرگانـان سـغدي از     

هاي پـامیر  مرزهاي غربی چین تا مرزهاي شرقی ایران، این کاالي گرانبها را در طول کوه

  ابریشم نقش عمده داشتند.کردند و در تجارت و رود تاریم حمل می

ها، انوشیروان بـر آن شـد تـا بـه     با بیزانسیم. در پایان دورة دوم جنگ 557در سال 

در مرزهـاي شـرقی ایـران پایـان دهـد. او بـا یـاري         3موجودیت حکومت پوشالی هپتالیـان 

                                                
1. Justinian I

مـیالدي در   659تـا   552هـاي   ها را ترکان شمال چین میان سال یا گوگ ترك Turkiutsها  امپراتوري تورکیوت. 2

شرق دریاي مازندران تشکیل دادند.
هـاي سـفید در آن سـوي     م.، بـه دسـت هـون    557تـا   408از سال Hephthalite Empireامپراتوري هپتالیان . 3

  مرزهاي شرقی ایران تشکیل شد.
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ها بر سرزمین آنها دست یافـت و مـرز شـرقی ایـران را بـه رود جیحـون        حکومت تورکیوت

هـا در فـرارودان و    ز بین رفتن حکومت ضـعیف هپتالیـان، بـه پیشـرفت تورکیـوت     رساند. ا

ها از اسـاس بـا حکومـت    همسایگی آنها با شاهنشاهی ساسانی انجامید. امپراتوري تورکیوت

ها در اندك زمانی امپراتوري خود را گسترش دادند ضعیف هپتالیان تفاوت داشت: تورکیوت

دان و شمال دریاي مازندران را متحد کردند؛ بدین ترتیب، و قبایل پراکنده و سلحشور فرارو

زنگ خطر براي همسایگان شرقی و غربی یعنی امپراتوري چین و شاهنشاهی ساسـانی بـه   

صدا در آمد. نخستین تهدید این امپراتوري تـازه تأسـیس متوجـه همسـایۀ شـرقی یعنـی       

 550- 577(2"کی"لسلۀ م.) و س 557- 581(1"ژو"امپراتوري چین شد: دو سلسلۀ محلّی 

براي اینکه حریف تازه جنگیدند. م.) در شمال چین براي تسلط بر این منطقه با یکدیگر می

از راه رسیده، یعنی امپراتوري تورکیوت به نفع رقیب وارد جنگ نشود، آنها ساالنه صـدهزار  

آورده کـه نصـیب   ). این ثروت باد Vaissière, 2005: 209تاقچه ابریشم به آنها باج دادند (

  ها گشود. ها و سغدي امپراتوري تازه نفس شد، فصل جدیدي در روابط تورکیوت

) و Vaissière, 2005: 200م. بـر سـغد مسـلط شـدند (     570ها در سال  تورکیوت

هـا   ها که پیشینۀ گرانسنگی در تجارت و به ویژه تجارت ابریشم داشتند، تورکیوت سغدي

هـا بـه ثـروت هنگفتـی      ها و بیزانسـی  ریشم چین به ایرانیرا تشویق کردند تا با فروش اب

و در  3دست یابند، زیرا قیمت ابریشم در چین اندك بود و در آسیاي مرکزي به دو برابـر 

توانسـتند بـا حجـم قابـل      هـا مـی   رسید. بنابراین، سغدي ایران و بیزانس تا چند برابر می

منـد   ند و خـود نیـز از آن بهـره   ها سود سرشاري نصیب آنها کن مالحظۀ ابریشم تورکیوت

هـایی چـون ایـران     ها دولتی نوپا بودند و سـابقۀ ارتبـاط بـا ابرقـدرت     شوند، اما تورکیوت

هاي تاجرپیشه که بـه سـبب تبحـر در     ساسانی و بیزانس را نداشتند، از این رو، از سغدي

ان ایرانـی  کردند و با زمامداران و دیوانساالر هاي دور دست سفر می این حرفه به سرزمین

                                                
1. Northen Zhou
2. Northen Qi

در چین تا رسیدن به دسـت بازرگانـان سـغدي در سـمرقند دو برابـر       Dunhuangقیمت ابریشم از دون هوانگ . 3

).Vaissière, 2005: 177شد ( می



چنانکه مالحظه خواهد شـد، در جریـان ایـن داد و     1و بیزانسی آشنا بودند، بهره گرفتند

ستد بود که تجارت ابریشم به دیپلماسی ابریشم تبدیل شد، اما پیش از آنکه به عملکـرد  

هـا بپـردازیم،    هـا و بیزانسـی   ها بـه ایرانـی   بازرگانان سغدي براي فروش ابریشم تورکیوت

  نکته اهمیت بسیار دارد:2یادآوري 

هایی چون  ها این نبود که آنها با ابرقدرت ها به سغدي . تنها سبب اطمینان تورکیوت1

هـاي   ها بـا دولـت   ایران ساسانی و بیزانس سابقۀ ارتباط نداشتند؛ اصوالً نا آشنایی تورکیوت

ـ     ها تا بدین حد به سغدي شد که تورکیوت بزرگ موجب نمی ه آنهـا  هـا اطمینـان یابنـد و ب

اي اسـتوار بـود کـه     اختیار تام بدهند. در واقع، ارتباطـات فرهنگـی و شـاید خـونی، رشـته     

داد و سبب آمیختگی و حتی وحـدت میـان آنهـا     ها را با هم پیوند می ها و سغدي تورکیوت

هـا دورگـه و اختالطـی از     تورکیـوت اي هست که بر پایه آن، خاندان فرمانرواي بود. فرضیه

). گذشته از این فرضیه، کـه  Vaissière, 2005: 205-206اند ( ها بوده سغديها و  تورکیوت

چـون و   تأثیر فرهنگی بی )،Mau-Tsai, 1958: 40(کند  برخی منابع چینی آن را تأیید می

اي، زمینۀ تأثیر آنها را در روند تصمیم امپراتوري تـازه   ها بر تورکیوت، به گونه چراي سغدي

هـاي بـه دسـت آمـده از دوران متقـدم       آورد. نخسـتین مـتن  هـا فـراهم    تأسیس تورکیوت

ها به بیـزانس گسـیل    ها به خطّ سغدي است: اولین سفیري که از سوي تورکیوت تورکیوت

هـا و   ). همچنـین سـغدي  Menander, 1985: 115اي به زبان سغدي بود ( شد، حامل نامه

هـاي تـأثیر فرهنگـی     نشـانه  ها به آیین بودا داشتند. ها، تأثیر بسزایی در گرایش ترك چینی

ها تا روزگار ما در آسیاي مرکزي آشکار است؛ نمونۀ آن، الفباي مغـولی اسـت کـه از     سغدي

  ).Vaissière, 2005: 202-203الفباي سغدي دورة باستان وام گرفته شده است (

ها بر  ها به دوران پس از تسلط تورکیوت ها و سغدي . رابطۀ تجاري میان تورکیوت2

هـا، بنـا بـر منـابع      منحصر نبود: حتی پیش از تصرف سغد به دسـت تورکیـوت   ها سغدي

هـا آمدنـد،    م. بـراي خریـد ابریشـم نـزد چینـی      545ها در سـال   چینی، وقتی تورکیوت

                                                
هاي دینـی   ها در دیلماجی و ترجمه تبحر داشتند و دبیران سغدي متن سغدي«چنانکه فولتس اشاره کرده است: . 1

  ).18: 1385(فولتس، » کردند هاي گوناگون جاده ابریشم ترجمه می انآیین بودا و مانویت و مسیحیت را به زب
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، کـه بـه   )Mau-Tsai,1958: 6-7(1ها سفیري نزد آنها فرستادند، با نـام نوئوپـانتو   چینی

  ).Vaissière, 2005: 205است ( "آناهیتابندة "نظر وسیه، این نام سغدي و به معناي 

ها  ها، سرانجام سبب شد تا سغدي ها و سغدي به هر رو، رابطۀ استوار میان تورکیوت

بازرگان، از طریق تجارت ابریشم، راه تورکیوت را بـه سـوي    -بکوشند، به عنوان دیپلمات

رخ بیزانسـی بـه   مـو  2هاي شرقی باز کنند. حوادث این دوران را مناندر پروتکتور سرزمین

 "تاریخ نگاري پیوسـتۀ "یادگار نهاده است. مناندر یکی از مورخان بیزانسی بود که سنّت 

ها را ادامه داد. پیش از او، مورخان دیگر بیزانسی بـه نگـارش تـاریخ پرداختنـد:      بیزانسی

. سـردار بـزرگ روم بـود    4منشـی بلیزاریـوس   ، مورخ سدة ششـم مـیالدي،  3پروکوپیوس

6م.) کار پروکوپیوس را ادامه داد و تـاریخ دوران یوسـتی نیـانوس    536-582(5آگاثیاس

هـاي  ) را نوشت. مناندر پروتکتور پـس از آگاثیـاس کـار او را مـابین سـال     .م 565-527(

هـاي  تـاریخ روم طـی سـال    7م. ادامه داد. پس از او نیز تئوفیالکت سـیموکاتا  582-558

در میان این مورخان، مناندر پروتکتور در ایـران   .م. را به رشته تحریر در آورد 602-582

در  هـاي عمـده  هـا را در بـارة دگرگـونی   چندان شناخته نیست، اما او بیشـترین گـزارش  

هـاي سیاسـیِ ایـران و    وضعیت جادة ابریشم و مذاکرات گسـتردة سیاسـی میـان هیـأت    

  دهد.ها به دست میبیزانس و امپراتوري نوپاي تورکیوت

پـس از   ها به ایران و بیزانس از سوي منانـدر:  به شرح سفارت سغدي پردازیم حال می

ها خواستند  خاقان تورکیوت 8ها از سیزابول ها، سغد را تصرف کردند، سغدي اینکه تورکیوت

اي نزد شاه ایران بفرستد و از او بخواهـد تـا آنهـا بتواننـد در سـرزمین       خواستند تا فرستاده

بفروشند. سیزابول پـذیرفت و فرسـتادگان سـغدي را    ها ابریشم  ایران سفر کنند و به ایرانی

                                                
1 .Nuopantuo
2. Menander protector
3. Procopius
4. Belisarius
5. Agathias
6. Justinian I
7. Theophylact Simocatta
8. Sizabul



هـا نـزد پادشـاه ایـران      م.). چون سغدي 568بود ( 1نزد ایرانیان فرستاد که رهبر آنها مانیاخ

رسیدند، از شاه خواستند تا ابریشم خـود را در ایـران بـدون جلـوگیري شاهنشـاهی ایـران       

هـا اجـازه    یل نداشت به سـغدي بفروشند. شاهنشاه ایران از این درخواست خشنود نشد و م

هـا را بـه    دهد تا آزادانه در سرزمین ایران رفت و آمد کنند. به همین سبب، پاسخ به سغدي

روز بعد موکول کرد و تعویق انـداختن را روزهـا ادامـه داد. پـس از تـأخیر بسـیار و اصـرار        

و در این باره ها براي دریافت پاسخ، خسرو انوشیروان، انجمنی را به منظور گفت و گ سغدي

هپتالی حاضر در این جمع، به انوشیروان توصیه کرد که ابریشـم را پـس    2فراخواند. کاتولف

اي بخرد و در برابر چشم فرستادگان سغدي به آتـش   نفرستد، بلکه آن را به قیمت منصفانه

اي نشد، اما در ضمن ایـن موضـوع را    بکشد. در این صورت، انوشیروان مرتکب کار ناعادالنه

براي فرستادگان سغدي روشن کرده است که ایرانیان تمایلی بـراي خریـد ابریشـم خـام از     

هـا سـوزانده شـد و     ها ندارند. در نتیجه، چنانکه کاتولف توصیه کرده بود، ابریشـم  تورکیوت

فرستادگان سغدي در حالی که از این ماجرا به هیچ وجه خشنود نبودنـد، بـه مـیهن خـود     

). دو نکتـه در ایـن گـزارش قابـل تأمـل اسـت:       Menander, 1985: 112-113بازگشتند (

هـا بـه خـاك ایـران بیمنـاك بـود و        نخست آنکه، انوشیروان از اجازة دسترسی آزاد سغدي

  کرد. ها تلقی می احتماالً آن را به عنوان درخواستی براي معاملۀ مستقیم با بیزانسی

. امکـان جاسوسـی   1آورد:  توانست دو اشکال عمده براي ایرانیان پدیـد  این امر می

ها؛ امـري کـه در تـاریخ دورة باسـتان بـی سـابقه نبـود و کشـورهاي          آنها براي تورکیوت

متخاصم براي اطالع از اوضاع لشـکري و کشـوري حریـف از بازرگانـان بـراي جاسوسـی       

هـا و   واسـطۀ سـغدي   . معاملـۀ بـی  2)؛ Vaissière, 2005: 233-234کردند ( استفاده می

گذاري ابریشم از دست ایرانیـان خـارج شـود. از     شد تا انحصار قیمت سبب میها  بیزانسی

ها، قیمت ابریشم  سوي دیگر این احتمال نیز وجود داشت که با ورود انبوه ابریشم سغدي

  اي که مطلوب شاهنشاهی ساسانی نبود. را در بازارهاي بیزانس کاهش دهد؛ مسأله

                                                
1. Maniakh
2. Katulph
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نکتۀ دیگر مربوط به نظرات شورایی است که به دعوت انوشیروان برگزار شد. شـورا  

هـا   به این تصمیم رسید که شاهنشاهی ساسانی به طور قاطع از خرید ابریشـم تورکیـوت  

ها از اساس با حکومـت  امپراتوري تورکیوتتر بیان شد،  خودداري کند، زیرا چنانکه پیش

اندك زمـانی بـه گسـترش وسـعت امپراتـوري خـود        ضعیف هپتالیان تفاوت داشت و در

پرداخت و قبایل پراکنده و سلحشور فرارودان و شمال دریاي مازندران را متحد کـرد. بـه   

همین سبب، کارگزاران مدبر ساسانی به هیچ رو راضی نبودند که این امپراتـوري توسـعه   

کـردن سـپاهیان   طلب، از فروش ابریشم به چنان ثروت هنگفتی دست یابـد و بـا اجیـر    

  بیشتر به خاك ایران هجوم آورد.

ها نومید نشدند و براي بار دوم کسانی را بـه ایـران گسـیل     به نوشتۀ مناندر، تورکیوت

ها ریختند، تـا آنجـا کـه کـاتولف بـه       ها آب پاکی بر دستان تورکیوت داشتند. این بار ایرانی

ن به هیچ وجه به آنها اطمینـان  توا ها نمی انوشیروان گفت: به سبب طبعیت متغیر تورکیوت

سـفیران  ). Menander, 1985: 112-113(کرد و باید از رابطۀ دوستانه با آنها بر کنار ماند 

برخـی پژوهشـگران ایـن دیـدگاه سـیزابول      تورکیوت در راه بازگشت از ایران درگذشتند و 

)Menander, 1985: 114-115ر بیمـاري  اند که مرگ سفیران تورکیوت بر اثـ  ) را پذیرفته

هـا را   ها آنها را مسموم کردند. این امر، آتش جنگ میان ایران و تورکیـوت  نبود، بلکه ایرانی

ور کـرد، امـا بـه     ) و پس از تحکیم روابـط آنهـا و بیـزانس شـعله    .م 571هاي بعد ( در سال

  ).209: 1373؛ پیرنیا، Golden, 1992: 128ها منجر شد ( شکست تورکیوت

میلی پادشاه ایـران بـراي    ها، از این فرصت یعنی از بی گانان سغديمانیاخ نمایندة بازر

ها سود جسـت و سـیزابول را پنـد داد تـا راه دوسـتی بـا        برقراري رابطۀ تجاري با تورکیوت

ها را در پیش گیرد و ابریشـم خـام خـود را بـه آنهـا بفروشـند، زیـرا ابریشـم نـزد           بیزانسی

ل این نظر را پذیرفت و مانیاخ را همـراه هیئـت بـه    ها کاربرد بیشتري دارد. سیزابو بیزانسی

اي بـه   بیزانس فرستاد. این هیئت، حامل پیام دوستی و هدایاي گرانبهاي ابریشمین و نامـه 

هـا و   زبان سـغدي بـود کـه شـخص مانیـاخ آن را بـا خـود داشـت. مانیـاخ از بسـیاري راه          



بیـزانس بـه حضـور ژوسـتین      هاي قفقاز و نزدیک ابرها گذشت تا در ها بر فراز کوه سرزمین

) امپراتـور روم رســید. در کنسـتانتین پــول، مانیـاخ پــس از دیـدار بــا     .م 565- 574(1دوم

هـا بازگشـت تـا روابـط      ، نزد خاقان تورکیـوت 2ها، زمارخوس ژوستین، همراه سفیر بیزانسی

). زمـارخوس نیـز پـس از    Menander, 1985: 114تر شـود (  میان دو امپراتوري مستحکم

مذاکره با تورکیوت در آسیاي مرکزي، به میهن بازگشت. در بازگشت زمـارخوس بـه   مدتی 

بیزانس، به سبب مرگ مانیاخ، سیزابول سرپرست دیگـري بـراي هیئـت اعزامـی گماشـت،      

. سیزابول همراه این سفیر، فرزند مانیاخ را نیز به سـبب احتـرام   "ترخان"نام با لقب  3تاگما

نس کرد. از حوادث بعـدي بـه خـوبی پیداسـت کـه شـاید       ویژه نسبت به پدرش، راهی بیزا

ها از  ها از اعزام سفیران به بیزانس، تنها فروش ابریشم بود، اما قصد بیزانسی هدف تورکیوت

شد: آنها در صدد بودنـد تـا    اعزام سفیر به آسیاي مرکزي، تنها به خرید ابریشم منحصر نمی

عنوان متحدي براي یورش به قلمروي ایران یـاري   ها، از آنها به با انعقاد قرارداد با تورکیوت

بگیرند و از شدت حمالت ایرانیان به قلمروي بیزانس بکاهند. به نوشتۀ طبري و بـه نقـل از   

تـر و دلیرتـر بـود و سـپاه      خاقان که از همه ترکان قوي 4و چنان بود که سنجبوا«منابع او:

ر کرد و از بسـیارى و دلیـرى هپتالیـان    بیشتر داشت و همو بود که با وزر شاه هپتالیان پیکا

بیم نکرد و وزر شاهشان را با بیشتر سپاهیانش بکشت و اموال وى را بـه غنیمـت گرفـت و    

را  5دیارشان را جز آنچه کسرى گرفته بود به تصرف آورد. و هم او قوم ابخز و بنجر و بلنجـر 

اى یان بـه آنهـا فدیـه   استمالت کرد که به اطاعت وى گردن نهادند و گفتند که ملوك پارس

اند تا به دیارشان حمله نبردند و سنجبوا بـا یکصـد و ده هـزار سـپاهى بیامـد و بـه       دادهمى

نزدیک دیار صول رسید و کس پیش کسرى فرسـتاد و تهدیـد کـرد و بلنـدپروازى کـرد و      

اى را که پیش از پادشاهى کسرى به قوم ابخـز و  خواست که کسرى مال بدو فرستد و فدیه

                                                
1. Justin II
2. Zemarchos
3. Tagma

همان سیزابول منابع بیزانسی است.سنجبوا . 4
  ابخز و بنجر و بلنجر اقوام بیابانگرد قفقاز هستند.. 5
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بـرد و جنـگ   اند به آنها دهد و اگر زود نفرستد به دیـار او حملـه مـى   دادهو بلنجر مى بنجر

خواسته بود نداد کـه دربنـد صـول را     اعتنا ماند و آنچهاندازد و کسرى به تهدید وى بىمى

ها کـه سـنجبوا خاقـان در پـیش داشـت اسـتوار بـود و مـرز         ها و دره محکم کرده بود و راه

ر سوار و پیاده از تطاول دشمن مصون بود و چون سنجبوا خاقان بدانسـت  ارمینیه با پنجهزا

که کسرى مرز صول را استوار کرده نومید شد و با سپاه خویش بازگشت و آن گروه دشمن 

اندازى نتوانست و غـارت نبـرد    که در مقابل گرگان بود به دژها که کسرى ساخته بود دست

ز آن سوي، ایرانیـان نیـز درصـدد برآمدنـد تـا      ). ا647- 648: 1373(طبري، » و چیره نشد

هـاي اقتصـادي بیـزانس را در     اتحاد را که به زیان منافع ملی ایران بود بر هم زنند و شریان

دریاي سرخ قطع کنند. به گزارش تئوفانس مورخ بیزانسی، اعزام سفیر از سوي بیزانس بـه  

هـا یعنـی یمـن را در سـال      سیآسیاي مرکزي، سبب شد تا ایرانیان راه تجارت جنوبی بیزان

شـواهدي کـه پژوهشـگران    )؛Theophanes,1997: 362م. به تصرف خود در آورند ( 572

  ).Vaissière, 2005: 229کنند ( این دورة تاریخی نیز تأیید می

گـردد. در آن زمـان    گزارش بعدي مناندر به هفت سال پس از این سفارت بـاز مـی  

به آسـیاي مرکـزي روانـه کردنـد،      1ه نام والنتینوسها سفیر دیگري ب م.) بیزانسی 576(

برد که از فرستادگان پیشـین   تورکیوت نام می 106مناندر هنگام گزارش این سفارت، از 

هـا بازگشـتند.    ها در بیزانس بودند و همراه والنتینـوس بـه سـرزمین تورکیـوت     تورکیوت

تیـوس سـخن بـه میـان     مناندر از سه سفارت دیگر نیز در میانۀ سفارت زمارخوس و والن

، 2تورکیوت همراه آنها به بیـزانس آمـده بودنـد: سـفارت هرودیـان      106آورد، که این  می

م. سـفارت   576و سفارت نخست والنتینوس، زیرا سـفارت سـال    3اي سفارت پل کلیکیه

 -). این میزان رفـت و آمـد سیاسـی   Menander, 1985: 171-173دوم والنتینوس بود (

                                                
1. Valentinus
2. Herodiam
3. Paul the Cilician



سـفیران سـغدي و تورکیـوت، حـاکی از روابـط گسـتردة بیـزانس و        تجاري، شامل اعزام 

  م. است. 568-576هاي  آسیاي مرکزي میان سال

هـا و   سـالۀ تورکیـوت   8با ایـن همـه، سـفارت دوم والنتینـوس، پایـان مـاه عسـل        

ها با آنها دشمن  ، که ترك1ها و آوارها م. روابط بیزانسی 574ها بود، زیرا در سال  بیزانسی

سکه طال، از آوارهـا خواسـتند    80000ها با پرداخت ساالنه  یان یافت و بیزانسیبودند، پا

تا ضد اسالوها وارد جنگ شـوند و بـه طـور موقـت میـان آوارهـا و بیـزانس صـلح شـد          

)Golden, 1992: 129-130(هـا ضـد    هـا و بیزانسـی   امري که برخالف اتحاد تورکیـوت  ؛

ـ      فرزنـد   2ه آسـیاي مرکـزي، تورخـانتوس   ایران و آوارهـا بـود. در سـفر دوم والنتیـوس ب

ها را خائن خواند و حتی والنتینوس را به مرگ تهدید کرد. بـه نوشـتۀ    سیزابول، بیزانسی

ها به آغاز دور تازة جنگ، بـه آسـیاي مرکـزي     گلدمن، والنتینوس براي تشویق تورکیوت

، ها پس از شکست در نخستین کوشـش بـراي رخنـه در خـاك ایـران      آمد، اما تورکیوت

همچنین به بد عهـدي   اندازي به مرزهاي ایران را از دست داده بودند. آنهادستجسارت 

ها در مقابله با آوارها اعتراض داشتند و به محض مراجعـۀ آنهـا، در همـان سـال      بیزانسی

م.  579م.، شبه جزیرة کریمه را آماج حمله قـرار دادنـد و شـهر بسـفر را در سـال       576

البته تسلط آنها بر کریمه طولی نپایید و در  .)Golden, 1992: 130-131تصرف کردند (

م. از کریمه رانده شدند. به هر حال، این جنگ مهر پایانی بر روابط خوبی بود که با  581

  ها آغاز شد. ها و بیزانسی دیپلماسی ابریشم میان تورکیوت

  

  نتیجه

کوشیدند تا به عنوان  ن میبا رونق جادة ابریشم در دوران اشکانیان، فرمانروایان ایرا

صاحبان پل ارتباطی میان شرق و غرب، اختیار تجارت ابریشم، ایـن فـرآورده گرانبهـا را    

میان قلمروي دو قدرت دیگر جهان باستان یعنی چین و روم در دسـت گیرنـد. بـا آغـاز     

                                                
ها تسلیم نشدند و پیوسته با آنها رقابت داشتند. هاي دریاي سیاه که هیچگاه در برابر تورکیوت آوارها از بیابانگردان استپ. 1

2. Turxanthus
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دوران ساسانی، روند مدیریت ایران بر تجارت ابریشم و تعیین قیمت آن پیش از رسـیدن  

بیزانس ادامه داشت، تا اینکه رقابت سیاسی میان ایـران و بیـزانس و قـدرت نوظهـور      به

 "دیپلماسـی ابریشـم  "ها در نیمۀ دوم سدة ششم میالدي، تجارت ابریشم را به  تورکیوت

تبدیل کرد. در این میان، نقش بازرگانان سغدي که از دیرباز اختیـار تجـارت در آسـیاي    

مرکزي را در دست داشتند و در دوران اشکانی نقش آنهـا در تجـارت ابریشـم چشـمگیر     

  بود، به حداکثر اهمیت رسید.  

روشند، ها بف ها را به ایرانی آنها تورکیوت را تشویق کردند تا ابریشمی دریافتی از چینی

ها دریافت کنند. این امر بـه   یا اجازة عبور از قلمروي ایران را براي فروش ابریشم به بیزانسی

اي جـز   زد و نتیجـه  نوعی نظارت ایران را بر تجارت ابریشم میان شرق و غرب بـر هـم مـی   

اي در پـیش   طلبانـه  ها نداشت، به ویژه که آنهـا سیاسـت توسـعه    ثروتمندتر شدن تورکیوت

ودند. از دیگر سو، افزایش حجم ابریشم ارسـالی بـه بیـزانس، قیمـت ایـن فـرآوردة       گرفته ب

اي به نظام عرضه و تقاضاي ابریشم، که طی  داد و تا اندازه ارزشمند را در بیزانس کاهش می

رساند. بنـابراین، ایرانیـان قصـد     شد، آسیب می ها اداره می هاي متمادي از سوي ایرانی سده

هـا از واگـذاري    ها اجازه دهند. خودداري ایرانی جارت پر سود به سغدينداشتند براي این ت

هـا و بیـزانس منجـر     نظامی تورکیوت ـها، به اتحاد سیاسی امتیاز تجارت ابریشم به سغدي

ها  ها بیش از آنکه در قید و بند تدارك ابریشم از طریق تورکیوت شد. در این اتحاد، بیزانسی

هاي خسرو انوشیروان و بیزانس به آنها یـاري   در دورة سوم جنگ باشند، نیاز داشتند تا آنها

م. کوشـش کردنـد تـا در راسـتاي اتحـاد بـا        571ها در سال  رسانند؛ هر چند که تورکیوت

بیزانس، به ایران یورش برند، اما به سد دفـاعی محکـم ایـران برخـورد کردنـد و در نهایـت       

هـا و تصـرف    ابق خـود، یعنـی بیزانسـی   تصمیم گرفتند این شکست را با حمله به متحد س

 "اتحـاد ابریشـم  "اي که دوران پـر تالطـم    بخشی از شبه جزیرة کریمه جبران کنند؛ حادثه

نماید،  ها را پایان داد. در این میان آنچه بیش از همه شگفت می ها و تورکیوت میان بیزانسی

هـزاران کیلـومتر آن    ها در تجارت بود. به نوشتۀ وسیه، بازرگانـان سـغدي از   مهارت سغدي

ترین مصـرف کننـدة ابریشـم     توانستند تشخیص دهند که امپراتوري بیزانس مهم سوتر می



شـان بـر بنـدر     است و به سختی خود را به آنجا رساندند. بازرگانانی که هنوز هم نشان نـام 

اي است که  سوداك (سغداق) در شبه جزیره کریمه، یادآور گذشتۀ درخشان تجارت و جاده

  رهنگ و تاریخ آنها جان داد.به ف
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  فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی 

  57-77، صص 1394زمستان، 65شماره ، سال هفدهم

  

  

  هاي دریاي پارس روند استقرار اعراب در کرانه

  (مرحلۀ گذار از ساسانی به عصر اسالمی)

  1محمدجعفر چمنکار

چکیده

بـه  هم زمان با توسعۀ قدرت ساسانیان، روند انتقال و مهاجرت اعراب از سرزمین عربسـتان  

عمان به تدریج افزایش یافـت. در دوران فتـرت و ضـعف پادشـاهان ساسـانی کـه از مـرگ        

میالدي)، صـورت گرفـت، تجـاوز     310میالدي) تا جلوس شاهپور دوم ( 272شاهپور اول (

هاي شمالی خلیج فارس آغاز و تشـدید شـد. از    هاي جنوبی به سرزمین اقوام مهاجم از کرانه

بنی تمیم، بکر بن وائل، حنظله و بنـی تغلـب بودنـد. بـا پیـروزي       ترین این قبایل، ازد، عمده

مسلمانان و فروپاشی امپراتوري ساسانی، وحـدت سیاسـی و حاکمیـت نظـامی و اقتصـادي      

هاي جنوبی و شمالی خلیج فارس و دریاي عمـان گسسـت. تشـدید رونـد      ایرانیان بر بخش

ود بحـرین و عمـان و سـپس    گرایی و مهاجرت قبایل عرب از عربستان و یمن به حـد  عرب

ایران، نتیجۀ کوتاه مدت این فرایند بود. هـدف از ایـن پـژوهش بررسـی رونـد مهـاجرت و       

اسکان قبایل گوناگون عرب در فاصلۀ سقوط ساسانیان تا آغاز عصر اسـالمی اسـت. فراینـد    

هاي جنوبی و جنوب شرقی ایران چگونه صورت گرفت و چه  نژادان به کرانه مهاجرت عرب

ها حضـور عناصـر    ري بر جوامع محل سکونت آنان نهاد؟ در فرجام، گرچه این مهاجرتتأثی

هاي خلیج فارس و دریاي عمان تقویت کرد، امـا سـرانجام، ایـن قبایـل در      عربی را در کرانه

  سنت و فرهنگ و جامعۀ ایرانی، جذب و مستحیل شدند.

  

  واژگان کلیدي:

  صر اسالمیایران، اعراب، دریاي پارس، دوره ساسانی، ع
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  مقدمه

با انقراض اشکانیان، ظهور سلسلۀ قدرتمند ساسانیان، نقطـۀ عطفـی در تـاریخ خلـیج     

فارس و دریاي عمان و تحوالت اقتصادي مربوط با این منطقه بود. در این دوران، حاکمیـت  

و اهمیت استراتژیک خلیج فارس و دریاي عمان در سیاست اقتصـادي و نظـامی ایـران بـه     

آفرینی در این حدود از مرزهاي جنـوب شـرقی    ایش نقشاوج رسید. تثبیت حاکمیت و افز

ایران، اهمیت راهبردي نظامی و به ویژه اقتصـادي خاصـی در سیاسـت ساسـانیان داشـت.      

هاي عناصـر بـومی، کـه موجـب پیشـبرد       براي تسهیل این فرآیند، ضمن استفاده از تجربه

در سـواحل جنـوب و    هـاي متعـدد   گردید، ساخت شهرها و استقرارگاه هاي ایران می برنامه

مـیالدي اعـراب بـه     633هجـري/  12جنوب شرقی با جدیت پیگیري شـد. در آغـاز سـال    

فرماندهی مثنّی بن حارثه در منطقۀ بین النهرین، به قلمرو ساسانیان گـام نهادنـد. فراینـد    

هاي پی در پی در این نبردهـا ادامـه یافـت: ذات السالسـل، بویـب و در       فتوحات با پیروزي

مـیالدي و مـرگ رسـتم فرخـزاد سـردار       637هجري/ 16رد قادسیه در آغاز سال نهایت نب

لشکر ساسانی، تصرف تیسفون در همین سال، شکست ایرانیـان در جلـوال در پایـان سـال     

میالدي و حاکمیت مسلمانان بر سراسر حوضـۀ رودهـاي دجلـه و فـرات،      637هجري/ 16

د ایـران، نبـرد نهاونـد و    هجري و حرکـت بـه سـوي عمـق نجـ      19تصرف حلوان در سال 

هجـري بـا سـقوط ساسـانیان و ظهـور اسـالم،        31سرانجام، مرگ یزدگرد سـوم در سـال   

هـاي   حاکمیت اقتصادي ایرانیان بر مناطق دریایی جنـوب تـدوام یافـت و ظهـور حکومـت     

بویه، بر اهمیت آن افزود. رونـد توجـه و مهـاجرت قبایـل      متقارن و نیمه مستقل به ویژه آل

هاي جنوبی ایران از دورة اشـکانی آغـاز شـد و در دورة ساسـانی افـزایش       زمینعرب به سر

بـه صـورت فصـلی و     العـرب ةجزیریافت. ساکنان سرزمین حجاز و پیرامون آن، از داخـل  

کردنـد؛ در نتیجـه، بـا اصـول      محدود در تابستان و بهار به عراق کنونی و شام مهاجرت می

آشنایی نسبی داشتند. با ورود فاتحان مسـلمان  هاي اطراف خود  مهاجرت و اوضاع سرزمین
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به ایران و غلبه بر دولت ساسانی، طوایف گوناگون از شبه جزیـرة عـرب بـه عنـوان عنصـر      

غالب، بر حیات سیاسی و اقتصادي مردمان این نواحی استیالء یافتند؛ این فراینـد بـا گـذر    

ی امتزاج یافتنـد. در ایـن   زمان تعدیل شد و در فرجام، قبائل عرب در فرهنگ و جامعۀ محلّ

اي و پژوهشـی تحلیلـی، کوشـش شـده اسـت تـا رونـد         پژوهش، با تکیه بر شیوة کتابخانه

مهاجرت قبایل عرب به ایران و اسکان آنان در سرحدات جنوبی ایران با تمرکـز بـر فراینـد    

  زمانی، از دورة پارتیان تا قرون اولیه اسالمی بررسی شود.

اقتصادي خلیج فارس و دریاي عمان در دورة ساسانیتحوالت سیاسی و  -الف

هاي خلیج فارس و دریاي عمـان   کرانه ها و پس با سقوط پارتیان، ساسانیان بر کرانه

استیالء یافتند. در این دوران، حاکمیت و اهمیت استراتژیک خلیج فارس و دریاي عمـان  

دریاي عمـان در رقابـت   در سیاست اقتصادي و نظامی ایران به اوج رسید. خلیج فارس و 

اقتصادي ایران با امپراتوري روم شـرقی اهمیـت راهبـردي داشـت و شـریان حیـاتی آن       

-241). اردشـیر بابکـان (  11-1394:13چمنکار، ؛1384:186شد (چمنکار،  محسوب می

 28میالدي) بنیان گذار امپراتوري ساسانی، پس از شکست اردوان پنجم اشـکانی (  222

ستقرار حاکمیت و توسعۀ تمرکـز سیاسـی دولـت مرکـزي جدیـد      ) با هدف ا224آوریل 

هـاي خلـیج فـارس و دریـاي عمـان را کـه در نظـام         هاي محلّی در کرانه ایران، حکومت

الطوایفی پارتیان به بسط خودمختاري روي آورده بودند، به انقیاد در آورد. اردشـیر   ملوك

ارس و دریاي عمان، با استفاده اول با تثبیت اوضاع در برخی مناطق ناآرام شمال خلیج ف

سازي آنان، نیروي دریایی نیرومندي تشـکیل داد و ضـمن    از تجارب دریانوردي و کشتی

تسخیر مراکز عمدة اقتصادي در این حـوزه اسـتراتژیک، چـون عمـان و بحـرین، قـدرت       

دریایی امپراتوري روم شرقی و حبشه را متزلزل کرد. سـواحل دریـاي عمـان و اقیـانوس     

هـاي ایـران    به سبب شرایط آب و هوایی، تسخیر و نگاهداري آن، براي حکومـت  هند که

اي اردشیر بابکان به انقیـاد ساسـانیان در    هایی داشت، به هنگام فتوحات زنجیره دشواري

آفرینی در این حدود از مرزهاي جنوب شرقی ایران،  آمد. تثبیت حاکمیت و افزایش نقش



ه اقتصـادي در سیاسـت ساسـانیان برخـوردار بـود.      از اهمیت راهبردي نظامی و بـه ویـژ  

شد و از سـوي دیگـر،    هاي ایران می استفاده از تجارب عناصر بومی موجب پیشبرد برنامه

هاي متعدد در سـواحل جنـوب و جنـوب شـرقی بـا جـدیت        ساخت شهرها و استقرارگاه

روابط آن بـا  پیگیري گردید. عناصر ایرانی، براي امنیت پایدار در این سرحدات و تسهیل 

کردنـد. دشـواري    ها را تحکیم می گونه زیرساخت باید این فالت نواحی مرکزي، ناگزیر می

ارتباط با مرزهاي آبی جنوب که در تابستان شرایط آب و هوایی گرم و مرطـوب، کمبـود   

کرد و زمستان کـه سـرما و بـرف، گـذر از      مواد غذایی و علوفۀ کافی زندگی را دشوار می

نمود، انجـام ایـن    هاي خلیج فارس ناممکن می نی را از داخل ایران به کرانهمعابر کوهستا

کرد. تمرکز سیاسی دولت مرکـزي، توسـعۀ قـدرت نظـامی دریـایی،       تمهیدات را الزم می

گسترش ناوگان تجاري، تسلط بر مراکز اقتصادي مهم در جنوب تنگۀ هرمز، حاکمیت بر 

خلیج فـارس، دریـاي عمـان، اقیـانوس هنـد،      هاي مهم جهان باستان چون  دریاها و آبراه

دریاي سرخ و مدیترانه، افزایش پیوندهاي بازرگانی با آفریقا، هندوستان، چـین و جنـوب   

هـاي عمـدة    هـا و شـاهراه   النهرین، استیالء بر راه شرقی آسیا، شبه جزیرة عربستان و بین

صالتی سبب شد جهان، چون جادة پوست، جادة ابریشم و جادة ادویه و بهبود خطوط مو

تا خلیج فارس و دریاي عمان دورانی از شکوفایی و رونق تجاري را در عصر ساسانی طـی  

کند. سقوط ساسانیان و ظهور اسالم، حاکمیت اقتصادي ایران بر مناطق دریـایی جنـوب   

بویه، بر اهمیـت آن   هاي متقارن و نیمه مستقل به ویژه آل تدوام یافت و با ظهور حکومت

  ).180-1395:193ار،افزود (چمنک

  

مهاجرت اعراب در دورة ساسانی -ب

هم زمان با توسعۀ قدرت ساسانیان، روند انتقال و مهاجرت اعراب از سرزمین عربستان 

: 1382گردید (چمنکـار،   به عمان یا مزون باستان که گاه نام یمنستان نیز بر آن اطالق می

) به تدریج افزایش یافت. اردشیر اول با هدف استفاده از تجربۀ آنان در کشتی سازي، به 60

سکونت در عمان اجازه داد و برخـی از آنـان را نیـز بـه مصـب رود دجلـه و        قبیلۀ ازد براي
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). قبیلۀ 2/64: 1344نفیسی،  ؛1/174: 1379منطقۀ میشان منتقل کرد (محمدي مالیري، 

کردند و سپس از آنجا مهاجرت کردند و در نـواحی مختلـف سـاکن     ازد در یمن زندگی می

هـاي متعـددي چـون اوس، خـزرج، خٌزاعـه،       هقبیلۀ ازد از اعراب جنوبی بود و شـاخ  .شدند

ایـن اعـراب کـه همـواره در      .شدند غَسان، غامد، بارق و دوس از اعراب جنوبی محسوب می

معرض تهاجم حبشیان قرار داشتند، در نتیجۀ توجه ساسانیان، با نزدیک شدن بـه خطـوط   

کردنـد   می ها حفظ ساحلی شمال خلیج فارس و حمایت ایران، خود را از تیررس آن یورش

). در دوران فترت و ضعف پادشاهان ساسانی، از مرگ شاهپور اول 58- 59: 1345(اقتداري، 

 272- 273میالدي) و عمدتاً در زمان هرمزد ( 310میالدي) تا جلوس شاهپور دوم ( 272(

میالدي)،  293میالدي)، بهرام سوم ( 276- 293م.)، بهرام دوم ( 273- 276م.)، بهرام اول (

مـیالدي)،   310میالدي) و آذرنرسی ( 302- 310میالدي)، هرمزد دوم ( 293- 301نرسی (

هاي شمالی خلیج فـارس، آغـاز و    هاي جنوبی به سمت سرزمین تجاوز اقوام مهاجم از کرانه

ترین این قبایل، ازد، بنی تمیم، بکر بن وائل، حنظله و بنی تغلب بودند  تشدید شد. از عمده

هـاي   شتۀ دینوري، ایـن قبایـل عمـدتاً در میـان سـرزمین     ). به نو268: 1357(کولسنیکف،

کردند و به سـوي نـواحی    بحرین تا کاظمه از شهرهاي ساحلی بر سر راه بحرین زندگی می

)؛ چنـدان کـه شـهر ریـو اردشـیر      1371:74آورند (دینوري، ابرشهر و اردشیرخرّه هجوم می

). هجـوم اعـراب   White House, 1996:340ها غارت شـد (  (بوشهر) نیز در پی این یورش

مهاجم در نواحی ساحلی خلیج فارس گاه نقاط استراتژیک اداري و سیاسی ساسانیان را نیز 

هایی از تیسفون را نیز به مخـاطره   داد، چنانکه حتی یک بار بخش در معرض هجوم قرار می

رد ). هرمز دوم پادشاه ساسانی و پدر شاهپور دوم نیز در نبـ 1/561: 1368افکند (سایکس، 

با این اعراب که از احساء به سواحل جنوبی ایالت پارس حمله ور شده بودنـد، کشـته شـد    

).84- 85: 1372(مشکور، 

ها در دوران شاهپور دوم افزایش یافت و مبارزه با اقـوام مهـاجم در    این گونه یورش

هـاي بسـیاري روبـه رو بـود:      هاي خلیج فارس و دریاي عمان، همـواره بـا دشـواري    کرانه



هاي دشـوار پـرپیچ و    ارت هوا در تابستان، نبودن علوفه کافی براي چارپایان سپاه، راهحر

خم سلسله جبال زاگرس در زمستان. بنابراین، انجام تحرکات عمدة نظامی بـه سـه مـاه    

شد. همچنین پیوندهاي نزدیک و مستحکم اقتصادي، نظامی و فرهنگـی   بهار محدود می

ان اتحـاد میـان آنـان را در مواقـع هجـوم ساسـانیان       میان طوایف گوناگون مهاجم، امکـ 

داد و ممکن بود به یک نیروي فراگیر و بزرگی تبدیل شـوند (وایـت هـاوس و     افزایش می

  ).18: 1355ویلیامسون، 

هـاي حکومـت، بـه سـرکوب و تعقیـب مهاجمـان        شاهپور دوم پس از تثبیت پایـه 

یمامه پیش رفـت. بـه نوشـتۀ    پرداخت و عمان و بحرین را تصرف کرد و به سوي منطقۀ 

هاي شمالی خلیج فارس، کشته یـا   ابن اثیر، بیشتر مهاجمان عرب در ایالت فارس و کرانه

دستگیر شدند. او قبایل عبدالقیس، بنی تمـیم، بکـر بـن وائـل و بنـی تغلـب در حـدود        

بحرین، عمان، هجر و یمامه را سرکوب کرد و سـپاهیان ایـران در شـبه جزیـرة عربـی و      

). بر 477: 1368؛ ثعالبی، 64-65: 1365از به اعادة امنیت پرداختند (ابن اثیر، حتی حج

هاي جنوبی خلیج فارس که تحت نظر مسـتقیم   اثر این اقدامات، مهاجرت اعراب به کرانه

). در زمان بهـرام پـنجم یـا    39: 1376گرفت، محدود شد (مجتهدزاده،  ایرانیان انجام می

هاي دائمی ایـران   ها براي استقرار پایگاه نخستین کوششمیالدي)، 421-439بهرام گور (

در گوشۀ جنوب غربی شبه جزیزه عربستان صورت گرفت. او پس از پیروزي در مکـران و  

دیبل در سواحل دریاي عمان، سـپاهیانش را بـه یمـن گسـیل داشـت و ایـن منطقـه را        

 531-579وان (). در زمان خسرو انوشـیر 268: 1357خراجگزار ایران کرد (کولیسنکف، 

هـاي دور   هاي دریایی پیرامـونی و حتـی سـرزمین    میالدي)، حاکمیت ساسانیان بر حوزه

با تهاجم حبشیان به سـرداري ابرهـه، عمـان و یمـن مـدتی از      دست به اوج خود رسید.

تسلط ایران خارج شد. اما با این همه، در این روزگار فترت نیز، سفیران دولـت ساسـانی   

  ). 12: 1337اند (طباطبائی،  آمد داشتهبه آن حدود رفت و 

میالدي با هـدف اعـادة امنیـت و قـدرت، نیـروي دریـایی        542انوشیروان در سال 

الحد پیش رفتند و در ایـن حـدود اسـتقرار     بزرگی را به عمان گسیل داشت؛ آنها تا رأس
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 یافتند. در صحار عمان پایگاه نظامی تأسـیس شـد و یـک فرمانـدار ایرانـی، پیوسـته در      

هاي باطنۀ جنوبی در سلطنت عمان فعلی، به همـراه اسـواران    منطقۀ رستاق از شهرستان

و مرزبان بر امور جنوب خلیج فارس نظارت داشت. ناوگان نظـامی ایـران بـه فرمانـدهی     

وهرز، از بندر ابله در زاویۀ شمال غربی خلیج فارس و در فاصلۀ چهار فرسنگی بصـره بـه   

الدي در خاك یمن پیـاده شـد. آنهـا مسـروق آخـرین امیـر       می 570راه افتاد و در سال 

حبشی خاندان ابرهه را که تحت حمایت امپراتـوري روم بـود، سـرنگون کردنـد و بـدین      

). تسلط و نظارت ایران بـر  95: 1365ترتیب، یمن دست نشاندة ساسانیان شد (ابن اثیر، 

ش یافت که حتـی بـا   هاي جنوبی خلیج فارس و شبه جزیرة عربی، آنچنان افزای سرزمین

). Duri, 1987:18تقویت قبایل بنی قریظه و بنی نضـیر تـا حـدود یثـرب پـیش رفـت (      

امیران حیره (آل لخمیان یا آل منذر) که مرکز حکومت ایشـان در جنـوب عـراق، نزدیـک     

کیلومتري جنوب مدائن (تیسفون)  50کوفه میان نهر هندیه و شهر نجف کنونی، در فاصلۀ 

هاي عرب تا حدود  بود، از سوي دولت ساسانی بر طیف وسیعی از عشیره پایتخت ساسانیان

کردند. در این هنگام، سرزمین بحرین از حدود خلـیج کاظمـه در کویـت     بحرین نظارت می

). خسـرو  75: 1345یافـت (امـام شوشـتري،     شد و تـا عمـان (مـزون) امتـداد مـی      آغاز می

رسـماً بـه    مـیالدي  531حیـره را در سـال   انوشیروان، منذر سوم ابن ماء السماء از امـراي  

: 1373حکومت بحرین، عمان، یمامه تا طائف در غـرب و بقیـۀ حجـاز گماشـت (بویـل،      

). مجموعۀ بحرین و عمان در این زمان جزء اسـتان جنـوبی   117: 1355؛ مرادیان، 713

هاي واقع در جنوب خلیج فـارس و منـاطق واقـع     یا نیمروز بود و شامل سرتاسر سرزمین

شـد   عمان و از نجد و حجـاز تـا سـواحل جنـوبی آن مـی      در شرق صحراي ربع الخالی تا

اي شـامل   ). ساسـانیان در منطقـۀ عمانـات (محـدوده    1/156: 1379(محمدي مالیـري،  

اي پدید آوردنـد   هاي اداري عمده سلطنت عمان و امارات متحدة عربی امروزي) دگرگونی

کمرانان وابسـته بـه   تا در برابر امواج یورش و مهاجرت قبایل عرب بایستند. قبادیان یا ح

ساسانیان به این گروه از مهاجران عرب درصدي خودمختاري اعطاء کردند و به آنها حـق  



شهروندي یا اهل البالد تعلق گرفت، اما حکومت مستقیم ایرانیان در بخش داخلی عمـان  

هاي جنوبی خلیج فارس استمرار یافت. مرکز فرماندهی ایران رستاق عمـان   و سایر بخش

ه سبب دسترسی آسان به بندر بازرگانی اومانا یا صـحار کنـونی اهمیـت خـاص     بود که ب

). خـانوادة جوالننـده در عمـان کـه از سـوي ساسـانیان       39: 1376داشت (مجتهـدزاده،  

رسـاندند   حکمران محلـی بودنـد، ایـران را در تجـارت دریـایی خلـیج فـارس یـاري مـی         

(Wilkinson, 1975:97-108) زرگـانی دریـایی و نظـارت بـر     . ساسانیان براي توسـعۀ با

هاي پیرامونی خلیج فارس و دریاي  خطوط مواصالتی تجاري، روابط تنگاتنگی با سرزمین

عمان داشتند: یمن، نواحی مابین شام و عراق (نبطیان، تـدمریان، کنـدیان) و حجـاز، در    

 ؛13: 1368هاي اقتصادي ساسانیان از جایگاه ممتازي برخوردار بودند (ممتحن،  سیاست

  ).134: 1376؛ تفضلی، 41-43: 1384؛ العلی، 66-67: 1380؛ سالم، 5: 1356بهرامی، 

در دورة پیش از اسالم، رونق تجاري سرزمین یمن و حجـاز، تـأثیر چشـمگیري در    

هاي کوچک عربی در حد فاصل شام و عراق و سواحل خلیج فارس داشت.  پیدایش دولت

هـاي پـی در پـی     خ مسـیحی مرکـز مهـاجرت   بیابان شام و جنوب فلسطین از اوایل تـاری 

بـود. اهمیـت منـاطق     العـرب ةجزیـر قبائلی چون تنوخ، بنی سلیح و آل جفنه از جنـوب  

خشک و لم یزرع نجد و تهامه، در سیاست خارجی ساسانیان در حداقل بود (زرین کوب، 

یـت  ). با این وجود، سرزمین حجاز مقارن امپراتوري ساسانیان از مناطق بـا اهم 3: 1336

پیوست، از  آمد: راهی که از دریاي سرخ به هند می به شمار می جزیرة العرباقتصادي در 

گذشت و در نتیجه حجاز به مثابه پلی بود کـه سـرزمین شـام و حـوزة دریـاي       حجاز می

کرد. پس از تسلط  مدیترانه را به یمن، حبشه، سومالی و سواحل اقیانوس هند مرتبط می

هـاي خشـکی    بیزانس از آن سرزمین برچیده شد و در نتیجه، راهساسانیان بر یمن، نفوذ 

منتهی به هند که از یک سو از فرات و دجله و از سوي دیگر از یمـن و شـام و از طریـق    

گذشت، در این منطقۀ گستردة بازرگانی جایگاه نخست را به دست آورد و از این  مکه می

 6ي دسـت یافتنـد. از اواخـر قـرن     طریق، حیره در سایۀ آل منذر و مکه به ثروت سرشار
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هاي هاشم بن عبد مناف، در کار تجارت پیشـرفت کـرد.    میالدي، قریش در سایۀ کوشش

از خسروان پیمان گرفت که بـه  «به روایت طبري، نوفل، دیگر فرزند عبد مناف بن قُصی 

  ).804/3: 1375(طبري، » سبب آن به عراق و سرزمین پارسیان توانستند رفت

یاپی میان ایران و بیزانس، که سرانجام به پیروزي ایـران بـر روم منجـر    هاي پ جنگ

ها در هنـد   هاي تجاري در آسیاي غربی را بست و این امر به رونق تجارت قریشی شد، راه

). بدین سان، حجـاز محـل تالقـی    247-248: 1380و حبشه و یمن یاري رساند (سالم، 

کردند، یا عازم شام و مشـرق   طائف عبور میرفتند، یا از  کسانی شد که به جانب یمن می

). بازرگانــان مکّــی بــراي تجـارت بــه بــین النهــرین ســفر  26-29: 1960بودنـد (ضــیف، 

بن شعبه، مسافر بن أبی عمر و  مغیرةکردند: ابوسفیان، ابن جدعان، غیالن بن سلمه،  می

فـارس در  هـاي شـمالی خلـیج     حارث بن کلده در دورة ساسانیان با تجارت حیره و کرانه

هایی بود کـه بازرگانـان    ). موم و شکر از فرآورده163-164: 1384اند (العلی،  ارتباط بوده

: 1369؛ زیـدان،  25-44: 1369رساندند (آیتی،  عربستان در بازارهاي ایران به فروش می

  ).165-169: 1384؛ العلی، عرب کهن در آستانه بعثت، 15

هـاي عـرب    ینـار و درهـم بـود. در سـرزمین    هاي رایج در مکه و مدینه عمـدتاً د  سکه

اي براي ضرب سکه وجود نداشت و دادوستد آنان بـا دولـت ساسـانی و بیـزانس،      ضرابخانه

هاي رائـج نقـره    اي از سکه کرد. بخش عمده مقدار چشمگیري دینار و درهم نصیب آنان می

). 265: 1380؛ سـالم، 167: 1384شد (العلـی،   در مکه، از طریق تجارت با ایران تأمین می

هـا در   منطقۀ میشان در کرانۀ خلیج فارس در حیطۀ قدرت امراي حیره، یکـی از ضـرابخانه  

دورة ساسانی بود و از دوران حکومت قباد اول تا خسرو پرویز در آن سکه ضرب شده اسـت  

کننـدگان عمـدة    توان یکی از تـأمین  ). این منطقه را می96- 106: 1382(آلتهایم و استیل، 

ساسانی براي حجاز و مکه دانست. توسعۀ تجـارت در خلـیج فـارس بـه افـزایش       هاي سکه

). 52: 1382گردیـد (دریـایی،   مقدار سکه و ارزش و عیار آن در اواخر دوره ساسانی منجـر 

شدند و ضمن سکونت در آن، بـا ثروتمنـدان    هایی از بازرگانان ایرانی به مکه وارد می هیئت



والت تجاري که به دست بازرگانـان از ملـل گونـاگون بـه     بستند. تنوع محص آنجا پیمان می

شد و خرید و انتقال آن به ایران، از علل عمدة حضور دائمی سـوداگران در   حجاز منتقل می

این سرزمین بود. بازرگانان بالد شام، گندم، انواع روغن، شراب، بازرگانـان جنـوب کاالهـاي    

صـندل، انـواع ادویـه و منسـوجات      هـاي گرانبهـا، عـاج، چـوب     هندي از قبیل طال، سـنگ 

کردنـد.   اي و کتانی، رنگ ارغوان، زعفـران، ظـروف نقـره و مـس حمـل مـی       ابریشمی، پنبه

تولیدات شرق آفریقا و یمن مانند عطریات و دیگر مواد خوشبو، چوب آبنوس، پر شـترمرغ،  

نظیـر   هاي گرانبها، انواع پوست و نیز تولیدات بحـرین و خلـیج فـارس    چرم، بان، مو، سنگ

ــی   ــروش م ــد و ف ــاي حجــاز خری ــاقوت در بازاره ــد و ی ــالم،  مرواری ؛ 262: 1380شــد (س

). بازرگانان ایرانی نیـز بـه جزیـرة عربـی آمـد و شـد داشـتند و        17: 1350پطروشفسکی، 

با  جزیرة العربشماري نیز در یمن ساکن بودند. این عوامل سبب رسوخ و آشنایی مردمان 

  ).21: 1350کی، دیانت زرتشتی گردید (پطروشفس

پادشاهان ساسانی براي تحکیم پیوندهاي اقتصادي و افزایش نفـوذ خـود، هـدایایی    

کردند و اعطاي هدایایی  براي بزرگان و اماکن مقدس در سرزمین حجاز و مکه ارسال می

). شـاعر عـرب،   537: 1347؛ حقیقت، 84: 1345به خانۀ کعبه از این قبیل بود (پاینده، 

 628جنـدل بـن شـراحیل، ملقـب بـه اعشـی قـیس (حـدود سـال          میمون بن قیس بن 

  ).3: 1336کرد (زرین کوب،  گفت و صله دریافت می میالدي) در درگاه خسرو مدح می

نفوذ سیاسی، اقتصادي و فرهنگی ایران ساسانی در شبه جزیرة عربی، موجب تحکـیم  

ن گردید. در اواخر و تسهیل تکاپوهاي بازرگانی دریایی در منطقۀ خلیج فارس و دریاي عما

- 629حکومت ساسانیان و انحطاط این سلسله، یعنی دوران زمامداري شیرویه یا قباد دوم (

مـیالدي و یزدگـرد سـوم     629- 632هـاي   میالدي)، و یازده پادشاه دیگر مابین سـال  628

میالدي)، حاکمیت بالمنازع ایران بر منطقۀ استراتژیک خلیج فـارس و دریـاي    632- 653(

چار آسیب و نوسانات متعدد شد. تشدید روند مهاجرت قبایل عرب از شبه جزیره و عمان، د

یمن به حدود بحرین و عمان، اضمحالل دولـت لخمیـان در حیـره کـه بـه عنـوان عمـال        

سـرانجام و   ساسانیان از بین النهرین تا عمان و بحرین را تحت نظارت داشتند، نبردهاي بـی 
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یز و عدم تمرکز سیاسی و نظامی در اواخر این حکومت، فرسایشی با روم در عصر خسرو پرو

آفرینی ایران در مرزهاي آبی جنوب بود. با این حال، مقارن هجوم  از عوامل مخرب در نقش

مسلمانان نیز، مرزبانان ایرانی بر سواحل جنوبی تنگۀ هرمز به ویژه بحرین و عمـان فرمـان   

  قرار داشت. می راندند و سواحل شمالی نیز در تسلط ایرانیان

  

  هاي خلیج فارس و دریاي عمان توسعۀ امپراتوري اسالمی در کرانه -ج

هجري، عمرو بن عـاص سـهمی را نـزد فرمـانرواي      8پیامبر اسالم در ذي قعدة سال 

عمان و برادر او عیاض ازدي پسران جلندي که تحت نظارت فرمانداران ایرانی قرار داشتند، 

؛ ابـن  498: 1369فرستاد و آنها با پذیرش اسالم، پرداخت زکات را برعهده گرفتند (آیتـی،  

س از وفات پیامبر اسالم، طایفۀ ازد به رهبري لقـیط بـن مالـک    ). پ136- 137: 1365اثیر، 

بـن   عکرمۀذوالتاج از پرداخت زکات خوداري کردند و ابوبکر با گسیل سپاهی به فرماندهی 

). سپاه اسالم به فرماندهی خالدبن ولیـد  1369:141ابی جهل، آنان را شکست داد (فیاض، 

ول سـاحل خلـیج فـارس بـه سـوي      هجـري بـا حرکـت از یمامـه در طـ      12در آغاز سـال  

هاي شمالی رهسپار شد و پس از الحاق به لشکر مثنّی، کـه قطیـف را فـتح کـرده      سرزمین

بود، رو به سوي سواحل غربی شطّ العرب، فرات و میشان آوردند. در ربیع االول ایـن سـال،   

  ).112: 1349حیره به تسخیر سپاهیان خالد بن ولید در آمد (تقی زاده، 

هاي وسیعی از سواحل  که امراي آن به عنوان والیان ساسانی بر سرزمین فتح حیره،

شمالی و جنوبی خلیج فارس استیالء داشتند، موقعیت ایرانیان را در ایـن حـوزة دریـایی    

هـاي خـود    استراتژیک متزلزل کرد. گرچه فیروز، مرزبان ایران در بحرین با تقویت پایگاه

ور دارین و زار در برابـر امـواج حمـالت مسـلمانان     در شهرهاي عمدة آنجا، از جمله شاهپ

  ).1328:19اي دست نیافت (اقبال،  ایستاد، اما به فرجام بسنده

پس از فتح حیره که آثار پیروزي با دوام اعراب بر سرزمین عراق کنونی آشکار شـد  

هـایی دایمـی    )، خلیفه عمر بن خطاب فرمان داد تا پایگـاه 1819-1821: 1369(طبري، 

اقامت رزمندگان عرب در آن مناطق ساخته شود؛ جواثا در بحرین، بصره و کوفـه از   براي



هاي آنان بر پـاي داشـته    هایی بود که براي سکونت سپاهیان عرب و خانواده جمله پایگاه

هاي اداري هم در این مناطق مستقر بودند و هر یک از این مناطق،  شد. حاکمان و دیوان

اي در شـمال خلـیج فـارس و     هـاي گسـترده   ها و سرزمین گیري براي بخش مرکز تصمیم

  شدند. دریاي عمان محسوب می

اي از آن بنی عبدالقیس در بحرین بود که عالء بـن الحضـرمی در دوران    جواثا قلعه

هجري آن را فتح و ضمیمۀ خالفت اسالمی کرد. کوفـه پـس    12حکومت ابوبکر در سال 

گی جنوب بغـداد) بنیـان نهـاده شـد و در آن     از فتح مدائن، مرکز ساسانیان (هفت فرسن

هـاي سرنوشـت سـاز و بـزرگ بـا ایرانیـان شـرکت         سربازانی اسکان یافتند که در جنـگ 

هزار تن بود و تا زمان حکومـت معاویـه شـمار     40داشتند. شمار این جنگجویان بالغ بر 

نیـان، در ایـن   هزار خانوار از عرب و ایرا 100هزار تن افزایش یافت. به تدریج  60آنان به 

شهر ساکن شدند. هدف از ساخت شهر کوفه، ایجاد اردوگاهی ثابت در غرب شـطّ فـرات   

  براي سپاهیان فاتح بود.

هجـري بـه دسـتور عمـربن خطـاب       17شهر بصره از اردوگاهی نظامی که در سال 

تأسیس شد، پیدایش یافت و در دوران حکومـت معاویـه و زیـاد بـن ابـی سـفیان رونـق        

ساکنان بصره نخست اندك بـود، امـا پـس از آنکـه ایـن شـهر بـراي ادامـۀ         گرفت. شمار 

هـاي شـرق و    فتوحات در جنوب و شرق فالت ایران مرکزیت یافـت، اعـراب از سـرزمین   

  ).33-43: 1384به آن مهاجرت کردند (العلی،  جزیرة العربمیانۀ 

دهم و کوفه را سعد بن ابی وقاص زهري که عامل عمر بن خطاب بود، در سال هف«

بن غزوان مازنی یا مازن قیس عامل عمر بن خطاب در سال هیفدهم بنیان  عتبۀبصره را 

گذاردند. عرب در این دو شهر کوي و برزن برگزیدند. جز اینکه همگی مهتران و بزرگـان  

  ).6: 1356(ابن واضح یعقوبی، » سرمایه دارشان به بغداد منتقل شدند

جنـوب خلـیج فـارس و اسـتقرار در عـراق،       هاي عمـدة ساسـانیان در   تصرف پایگاه

هاي شمالی را تشدید کرد و این فرایند در زمان حکومـت خلیفـۀ دوم    فروپاشی سرزمین

مـیالدي عـالء بـن حضـرمی، از راه خلـیج       640/ هجري 19تسریع شد. در حدود سال 
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فارس به سوي جزیرة ابرکاوان و سواحل فارس تاخت و تا نزدیکـی اصـطخر پـیش آمـد     

).19: 1328(اقبال، 

عثمان بن ثقفی نیز پس از انتصاب به مقام فرمانداري بحـرین بـا اسـتفاده از ناوگـان     

هـاي شـمالی خلـیج فـارس      نظامی، در منطقۀ ریشهر (بوشهر) پیاده شد و به فتح سرزمین

هایی کردند، امـا سـرانجام،    پرداخت. ایرانیان به فرماندهی شهرك والی این ناحیه ایستادگی

هاي دریا تا رود کـور مرودشـت    کشته شدن وي در منطقۀ توج، شهرهاي ساحلی از کرانهبا 

). جزیره قشـم،  167- 168: 1368؛ دینوري، 1/23:  1369به تصرف اعراب درآمد (اشپولر، 

شد، بندر سی نیز (در شهرستان دیلم، استان بوشهر کنونی، بخش امـام   که الفت نامیده می

گر مناطقی بود که در سواحل خلـیج فـارس بـه دسـت اعـراب      حسن) و جزیرة هرمز از دی

افتاد. تصرف جزیرة هرمز موجب شد تا سواحل مکران و دریـاي عمـان نیـز بـه تـدریج بـه       

قلمرو مسلمانان ضمیمه شود. با ایـن وجـود، حاکمیـت آنهـا سسـت و ناپایـدار بـود، زیـرا         

ي بـه اسـالم گـرایش    هجـر  313اي از ساکنان این ساحل دریایی تا سـال   هاي عمده بخش

  ).2/64: 1369نیافتند (اشپولر، 

دژ که ساسانیان براي  730هاي خلیج فارس و دریاي عمان، بیش از  با تصرف کرانه

). با پیروزي مسلمانان، وحدت 387دفاع از این حدود برپا کرده بودند، ویران شد (همان: 

ی و شـمالی خلـیج   هـاي جنـوب   سیاسی و حاکمیت نظامی و اقتصادي ایرانیـان در بخـش  

؛ 47: 1372؛ ابـن اعـثم کـوفی،    1366:754فارس و دریاي عمان به پایان رسید (واقدي، 

توانسـتند   ). ایرانیان به طور مسـتقل نمـی  322: 1369؛ ابن مسکویه، 41: 1364بالذري، 

آفرینـی کننـد.    در سرنوشت سیاسی، اقتصادي و نظامی ایـن منـاطق اسـتراتژیک نقـش    

واحل جنوبی تنگه هرمز، ناچار شدند محل سکونت خود در بحـرین  گروهی از ایرانیان س

)، 64: 1377و عمانات را ترك و به نواحی شمال خلیج فـارس مهـاجرت کننـد (هـاولی،     

گروهی نیز به زندگی در آن مناطق ادامه دادند. برخی در جماعـت اکثریـت عـرب حـل     

را تـا امـروز حفـظ     هـایی از اصـل و مشخصـات ایرانـی خـود      شدند و برخی دیگر، نشانه



اي شـیحوح در رأس مسـندام و    توان به کمارزه از اتحادیۀ قبیلـه  اند؛ از این میان می کرده

  ).24: 1383بحارینه اشاره کرد (چمنکار، 

هاي ایران، از خوزستان تا سـواحل سیسـتان و    هاي کرانه مناطق وسیعی از سرزمین

جنوب خلـیج فـارس بـه ویـژه      بلوچستان، هدف مهاجران عرب قرار گرفت که از مناطق

هاي آبادان نقـل مکـان کردنـد.     بحرین و عمان در جست و جوي زندگی بهتر و سرزمین

هاي قبایل بنی تمیم، ربیعه، عبدالقیس، مضر، طی، ازد و بکر بن وائل از  شماري از شاخه

ر )، چنانکه شماري از رؤساي عمدة عرب نیـز د 1/448: 1369اند (اشپولر،  این نمونه بوده

  ).2/64این مناطق و حوالی اصطخر ساکن شدند (همان: 

سرزمین فارس که اعراب حتی پیش از پیدایش و نشر اسالم با آن آشنایی داشتند، 

ها که در میان آنان، آل عماره فرزنـدان   از نواحی مورد عالقۀ مهاجران بود. به ویژه عمانی

ین آنـان شایسـتۀ یـادآوري    جلَندي نخستین پادشاهان مسلمان در فـارس و قدرتمنـدتر  

دریـا در  هـایی در کرانـه   هاي بسیار و قلعـه  است. آل عماره صاحب اراضی پهناور، دهکده

هـا بـه    ایالت فارس و مناطق هم مرز با کرمان بودند و با اخذ عشریه و مالیات بـر کشـتی  

ذ و اي از میزان نفـو  ثروت سرشار دست یافتند. ساحل آل عماره معروف به جلَندي، نشانه

هاي شمالی خلیج فارس بـود و قـالع هرمـز در مجـاورت      قدرت این قبیلۀ عرب در کرانه

شد. آل صفار از دیگر اعرابی  جزیرة کیش، بخشی از استحکامات نظامی آنان محسوب می

بودند که در فارس ساکن شدند. شماري از اعضاي قبیلۀ بنی جلَندي در ساحل صـفار در  

افتند و تدریجاً با افزایش قدرت، منطقۀ رم الکاریـان (جنـوب   کرانۀ دریاي عمان اسقرار ی

  شرقی جهرم، مجاور شهر جویم ابو احمد و شهر و آتشکده کاریان) را تصرف کردند.

هاي شرقی خلـیج فـارس و فـارس از عوامـل      هاي عمان به سرزمین مهاجرت ازدي

ها پس از سال  اجرتنژادان در سواحل جنوبی ایران بود. مه مؤثر در تحکیم موقعیت عرب

هجري، که المعتضد خلیفۀ عباسی سپاهی به سوي عمان، روانه کـرد و بسـیاري از    280

ساکنان آن ناچـار نقـل مکـان کردنـد، تشـدید شـد. در میـان مهـاجران، سـلیمان بـن           

عبدالملک بن بالل سلیمی به هرمز در مدخل شرقی خلیج فارس رفت و حکـومتی برپـا   
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دارة آن منطقه را در دسـت گرفـت. بعـد از مـرگ او، برخـی از      کرد. پس از او، فرزندش ا

یارانش به عمان بازگشتند و گروهی دیگر نیز در آنجا باقی ماندند. مقارن ایـن تحـوالت،   

هاي خود به سوي بندر سـیراف، بصـره و هرمـز در     مردم صحار عمان با خانواده و دارایی

گر قبایلی بود که اعضاء آن در دوران کرانۀ خلیج فارس مهاجرت کردند. آل ابوزهیر از دی

پیش از اسالم در فارس سـاکن شـدند و کرانـۀ بنـی زهیـر در سـاحل جنـوبی فـارس و         

نزدیکی بخش جویم از شهرستان الر به آنان تعلق داشت. جعفر بن ابی زهیـر از بزرگـان   

مان آل آنها در دربار خلیفه هارون الرشید مورد احترام بود و مظفر بن جعفر از دیگر حاک

هاي ساحلی از جنابه (گناوه) تا مرز نجیرم  هجري مالک سرزمین 4ابوزهیر در اوایل قرن 

فرسنگی جنـوب شـیراز و    10(بندري در غرب سیراف و در نزدیکی دهانۀ رود سکان در 

  شد. ابتداي سیف مظفر) شناخته می

و سـواحل  پس از آغاز فتوحات مسلمانان براي تصرف کرمان، بسیاري از مردم کرمان 

دریاي عمان از طریق دریا به مکران و سجستان (سیستان) مهاجرت کردند. اعـراب خانـه و   

پرداختنـد. کرمـان چهـار     اراضی آنان را در اختیار گرفتند و آنجا را آباد کردند و مالیات می

هزار سواره نظام از اهالی کوفه و بصره داشت. برخی از اعضاي قبایل آل مهلب و دیگران، در 

یرفت و ماهان و سیرجان ساکن شدند. سنان بن سلمه در زمان حکومت معاویه، سواحل ج

: 1384مکران و دریاي عمان را تصرف کرد و قبایل اعـراب در آن اسـتقرار یافتنـد (العلـی،     

). به نوشته ابن اثیر، حکم بن عمرو تغلبی، شهاب بن مخـارق، سـهیل بـن عـدي و     61- 68

هـاي دریـاي عمـان     از فرماندهان برجستۀ عرب در فتح کرانـه  عبداهللا بن عبداهللا بن عتبان

هاي جنوبی ایران، گـاه   ). نفوذ گستردة قبایل عرب در سرزمین284: 1365بودند (ابن اثیر، 

هجـري یکـی از    38شد؛ چنانکه در سـال   موجب قدرت و سرکشی در برابر خالفت هم می

ایران علیه حکومت امیرالمؤمنین سرداران عرب، خرّیت بن راشد الناجی در فارس و جنوب 

علی بن ابی طالب (ع) به مخالفت برخاست و بعدها سپاهیان به فرماندهی زیاد بن ابیه والی 

  ).126: 1372بصره جنبش او را سرکوب کردند (مشکور، 



اعراب در تفکیـک سـازمان اداري سـرزمین ایـران، بیشـتر بـر تقسـیمات طبیعـی و         

ن اساس، مناطق پیوسته بـه خلـیج فـارس و دریـاي عمـان،      جغرافیایی تکیه کردند و بر ای

خوزستان، فارس، کرمان، مکران، تیز، بحرین و عمان بـا بصـره در ارتبـاط بـود. ایـن گونـه       

). پیرو ایـن نظـام   65- 2/66: 1369بندي از روزگار خالفت امویان رائج شد (اشپولر،  تقسیم

هاي شـمالی و جنـوبی    ی از سرزمیناداري، مسئولیت اجرایی در این منطقه، محدودة وسیع

گرفت؛ چنانکه ابوبرده قاضی فارس، کرمـان، عمـان و مکـران بـود      خلیج فارس را در بر می

هجري از سـوي منصـور خلیفـۀ     160) و محمدبن سلیمان در سال 343: 1372(لمبتون، 

  ).5/58: 1353عباسی، عامل مکران فارس، اهواز، بحرین و عمان شد (ابن اثیر، 

کوره یا والیت در نظام اداري ساسـانیان تقسـیم شـد و     5فارس نیز به همان ایالت 

هاي ساحلی کوره اردشیر خرّه را سیف یـا   این وضع تا زمان عباسیان ادامه داشت. قسمت

سـیف بـود کـه عمـدتاً در      3گفتند. ایالت فارس در ساحل خلیج فـارس داراي   کناره می

ماره در شرق جزیره کیش، سیف زهیـر در  مناطق گرمسیري قرار داشتند، شامل سیف ع

ساحل جنوبی ایراهستان و حوالی بندر سیراف و سیف مظفر در شـمال نجیـرم. چنانکـه    

مالحظه شد، عماره، زهیر و مظفر سه عشیره از مهاجران عربـی بودنـد کـه بـا گسـترش      

: 1377هاي شمالی خلیج فارس اسـتقرار یافتنـد (لسـترنج،     فتوحات اسالمی در سرزمین

هجري حکمران واحد داشت و  174-175). سواحل مکران و بلوچستان نیز تا سال 277

). بـا گذشـت زمـان بیشـتري از     2/64: 1369به حوزة اداري سند متعلـق بـود (اشـپولر،    

سقوط دولت ساسانیان، تأثیر و نقش عنصر ایرانی در فعل و انفعاالت سیاسی و اقتصـادي  

ریاي عمان به تدریج آشکار شد. عمال خلفاي سرحدات شمالی و جنوبی خلیج فارس و د

عرب در سرزمین ایران به یاري دهقانان و دیوانیـان محلّـی کـه همـواره واسـطۀ ارتبـاط       

کردنـد (محـیط    حکومت با مردم هر ناحیه بودند، مأموریت و وظایف خـود را اجـراء مـی   

  )1367:16طباطبایی، 

خصـائل روح ایرانـی بـود،    هـاي از دسـت رفتـه کـه از      توان بازیابی قدرت و فرصت

هـاي   گرایش ایرانیان به اسالم، ناکارآمدي اعراب در حل و فصل امور و ناآشنایی با شـیوه 
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هاي موسوم  ساالري، معماري، شهرسازي و هنر، آن فرایند را تشدید کرد: باغ عملی دیوان

مـیالدي) در   724-743هجري/  105-125المفجر و کاخ هشام بن عبدالملک ( خربۀبه 

امات و منطقۀ اریحاء، سخت تحت تأثیر هنر و صنعت ایرانی سـاخته شـد. ایرانیـان در    ش

ساخت شهر بغداد، مرکز خالفت عباسی و فراهم آوردن تجهیزات الزم براي سـاخت آن،  

گـري، اعـراب امـوي و عباسـی را یـاري       خالقیت و زیباسازي، خوراك و پوشش و سـفال 

). بدین ترتیب دیـري نگذشـت   40-41: 1379؛ کیانی، 16-20: 1389رساندند (پرایس، 

اي به دست آوردند. در پایان دورة اموي،  که ایرانیان در قلمرو دین و علم جایگاه شایسته

بیشتر فقها و قضات و حتی شمار چشمگیري از عمـال، از مـوالی یعنـی ایرانیـان بودنـد.      

یکی از خلفاي امـوي  موالی بر همۀ شئون خالفت استیالء داشتند و بر این اساس بود که 

هـا شـگفت دارم. هـزار سـال      از این ایرانـی «بر توانایی عناصر ایرانی اینچنین تأکید کرد: 

اي از  حکومت کردند و ساعتی به ما محتاج نبودند و ما صد سال حکومت کردیم و لحظـه 

). پس از پیـروزي مسـلمانان، امـور اداري و    86: 1336(زرین کوب، » آنها بی نیاز نشدیم

ري بحرین و عمان کماکان در اختیار ایرانیان بـاقی مانـد. مسـلمانان ایرانـی پـس از      تجا

هایی در حدود سواحل عمـان و   هاي پیامبران دروغین را طی جنگ رحلت پیامبر، شورش

یمن فرونشاندند. در مرحلۀ گذر از امویان به عباسیان، نقش ایرانیـان بسـیار چشـمگیر و    

هاي سند و  سانی از والیات جنوب خراسان بزرگ تا کرانهاساسی بود. قدرت ابو مسلم خرا

ق.)، خازم بـن   136-158اقیانوس هند گسترش یافت. در زمان حکومت منصور عباسی (

خزیمه، چهارمین امیر از دودمان خزیمه توانست با سرکوب خوارج، عمان را تصرف کند. 

فـارس بـه    منطقۀ خلـیج  او نخستین مقام برجستۀ ایرانی بود که پس از چیرگی اسالم بر

آن دیار بازگشت. پس از این فتوحات، خازم به حکومت آل خزیمه در خراسان و قاینـات  

). والیان ایرانی حاکم بر عمـان  35: 1349همان،  ؛41: 1376تداوم بخشید (مجتهدزاده، 

و جنوب تنگۀ هرمز، حتی پس از تضعیف موقعیـت ایرانیـان در جریـان سـقوط برامکـه      



هجــري) بــه حکومــت و  170-193در زمــان خالفــت هــارون الرشــید (هجــري)  178(

  ).42/1: 1369آفرینی مؤثر خود ادامه دادند (اشپولر،  نقش

  نتیجه 

هجـري)، عثمـان    13-24هجري)، عمـر (  11-13سالۀ حکومت ابوبکر ( 25دوران 

است. با  جزیرة العربهجري) عصر فتوحات گستردة اعراب در خارج از مرزهاي  36-24(

پیروزي مسلمانان، وحدت سیاسی و حاکمیت نظـامی و اقتصـادي ایرانیـان ساسـانی در     

هاي جنوبی و شمالی خلیج فارس و دریاي عمان به پایان رسید. این فرایند بـه آن   بخش

اي در سرنوشـت سیاسـی،    توانند نقش برجسته معنی بود که ایرانیان به طور مستقل نمی

اطق اسـتراتژیک داشـته باشـند. گروهـی از ایرانیـان سـواحل       اقتصادي و نظامی این منـ 

جنوبی تنگه هرمز، ناچار محل سکونت خود (بحـرین و عمانـات) را تـرك نمودنـد و بـه      

نواحی شمال خلیج فارس مهاجرت کردند. گروهی نیز بـه زنـدگی در آن منـاطق ادامـه     

یی از اصـل و  هـا  دادند؛ برخی در جمعیت اکثریت عرب حل شدند و برخـی دیگـر نشـانه   

اند؛ همچـون کمـارزه از قبیلـۀ شـیحوح در رأس      نسب ایرانی خود را تا امروز حفظ کرده

هاي ایران از خوزستان  هاي کرانه مسندام و بحارینه. در مقابل، مناطق وسیعی از سرزمین

تا سواحل سیستان و بلوچستان، هدف مهاجران عرب قرار گرفت: آنها از منـاطق جنـوب   

هـاي آبـاد    ویژه بحرین و عمان در جست و جوي شرایط بهتر و سـرزمین خلیج فارس به 

نقل مکان کردند؛ مانند قبایل بنی تمیم، ربیعه، عبدالقیس، مضر، طی، ازد و بکربن وائل. 

سرزمین فارس که اعراب حتی پیش از پیدایش و نشر اسالم با آن آشنایی نزدیک یافتـه  

  .بودند، از نواحی مورد عالقۀ مهاجران بود
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  مناسبات صفویه با عثمانی در زمان شاه طهماسب اول

  1سید حسن قریشی کرین

  2برزنمرضیه 

چکیده  

اند. مناسبات ایران و عثمـانی در   ثباتیِ روابط ایران و عثمانی نقش داشته عوامل متنوعی در بی

دورة شاه طهماسب با کشمکش و درگیري همـراه بـوده اسـت. سـلطان سـلیمان قـانونی بـا        

ایـران،  استفاده از مسائل داخلی ایران، چند بار به ایران حمله کرد، اما بر اثـر پایـداري سـپاه    

نشینی کند. در آخرین حمله، سلطان سلیمان به پیروزي قاطعی دست نیافـت   ناچار شد عقب

و به قرارداد صلح در آماسیه رضایت داد. موضوع بنیادین ایـن اسـت کـه مناسـبات سـلطان      

سلیمان عثمانی با شاه طهماسب صفوي چگونه بـوده اسـت؟ در پـژوهش حاضـر بـا روش      

بررسـی خواهـد شـد و هـدف اصـلی، شـناخت علـل بـروز          تحلیلی این موضوع -تاریخی

روابـط عثمـانی بـا    ها بین دو کشور و تأثیر قرارداد صـلح آماسـیه اسـت.    اختالفات و جنگ

صفوي در زمان شاه طهماسب خصمانه بود و فرار و پناهندگی شاهزادگان و عمال سیاسی بر 

هاي نخسـت   ات روزافزون دههافزود. با وجود اختالف تحریک عثمانی براي جنگ با ایران می

تأسیس حکومت صفوي، در زمان شـاه طهماسـب و در اثـر موافقتنامـۀ آماسـیه، اختالفـات       

  مذهبی و سیاسی کاهش یافت و مناسبات به روابط کمابیش دوستانه نزدیک شد.
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مقدمه

کردنـد کـه موجودیـت آنـان را      را همچون رقیبی تلقی می ها سلسلۀ صفوي عثمانی

داري  هـاي دامنـه   کند و بیش از دو سده حاکمیت صفویه، میان آنها کشـمکش  تهدید می

م.) گـاه دوسـتانه و   1148ق./  907ایجاد کرد. مناسبات ایران و عثمانی در دورة صفویه (

اري در روابـط و مناسـبات   گاه با کشمکش بود، اما به مرور زمان تعدیل شد. عوامل بسـی 

طوالنی مدت صفویه با امپراتوري عثمانی مـؤثر بـوده اسـت؛ از جملـه عوامـل سیاسـی،       

بـا توجـه بـه     -نظامی، اقتصادي و مذهبی، زیاده طلبی، قـدرت نمـایی، تعرضـات ارضـی    

ها.  و اختالفات مذهبی میان شیعیان و سنی -مرزهاي مشترك طوالنی دو کشور همسایه

عثمانی در دوران حکومت شاه طهماسب، پسر بـزرگ شـاه اسـماعیل اول،     روابط ایران و

هاي برخی از نواحی ایـران بـه تحریـک ترکـان عثمـانی از یـک سـو و         تیره بود؛ ناآرامی

تـرین   ها براي رسیدن به منافع خود در اراضی ایران از سـوي دیگـر، عمـده    اقدامات ازبک

  شد. مشکالت شاه صفوي شمرده می

پژوهش حاضر این است که مناسبات عثمانی با صـفویه در زمـان    ترین پرسش مهم

تحلیلی  ـ  سلطان سلیمان و شاه طهماسب اول چگونه بوده است؟ روش تحقیق، توصیفی

  اي استفاده شده است. آوري اطالعات، از شیوة کتابخانه است و در مقام جمع

بـه صـورت کلّـی بـه      هایی در منابع تاریخ ایران، دورة صفویه و تاریخ عثمانی، اشاره

تاریخ روابط سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگـی  هایی مانند  این موضوع هست؛ کتاب

از  تـاریخ نظـامی ایـران در دورة صـفویه    از عباسقلی غفاري فـرد؛   ایران در دوران صفویه

اثر عبدالرضا هوشنگ مهدوي، به طور خـاص بـه    تاریخ روابط خارجی ایرانخانبابا بیانی؛ 

  اند.   این موضوع پرداخته

در این مقاله، مناسبات شاه طهماسب صفوي با سـلطان سـلیمان عثمـانی بررسـی     

گـردد و   هـاي عثمـانی بـه ایـران تبیـین مـی       هـا و لشکرکشـی   شود، علل وقوع جنگ می
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، صـلح آماسـیه بررسـی    شـود و در پایـان   پناهندگی شاهزادگان و عمال سیاسی بیان می

  خواهد شد.

  

  مناسبات شاه طهماسب صفوي با شاه سلیمان قانونی

شاه طهماسب، وارث مشکالت پیچیدة دوران شاه اسماعیل اول بود، که آثـار آن در  

مناسبات بیرونی صفویان به ویژه در برخورد با همسایگان قدرتمند سنّی در شرق و غرب 

هـاي فرمـانروایی    اجرایی و اداري کشور، اسـتحکام پایـه  ایران بروز یافت. پیچیدگی نظام 

صفویه در داخل مرزهاي سنّتی ایـران و سـپس دفـاع از ایـن مرزهـا در برابـر ازبکـان و        

هاي آغازین حکومت صفوي است. روابط ایران و عثمـانی در   عثمانیان از مسائل مهم سال

ها در برخـی نـواحی    آرامیدوران شاه طهماسب، پسر بزرگ شاه اسماعیل اول تیره بود. نا

ها براي رسیدن به منافع خـود   ایران به تحریک ترکان عثمانی از یک سو و اقدامات ازبک

ترین مشکالت شاه صفوي بود. شـاه طهماسـب بـا دو     در اراضی ایران از سوي دیگر، مهم

جو به کشمکش پرداخت، اما خطر سلطان سلیمان قـانونی کـه سـرحدات     همسایۀ مبارزه

  داد، از ازبکان بسیار بیشتر بود. بی ایران را هدف یورش قرار میشمال غر

در دوران سلطان سلیمان، سپاه عثمانی در اوج اقتدار بـود و نـه تنهـا بـراي ایرانیـان،      

شد. فتوحات سلطان سـلیمان در   هاي بزرگ اروپایی نیز خطر محسوب می بلکه براي قدرت

حلیـل اسـت؛ بـدین سـبب، اروپاییـان از      اي مهم بـر درسـتی ایـن ت    اروپاي مسیحی، نشانه

درگیري نیروهاي عثمانی در مرز ایران خشنود بودنـد. بوسـیک، سـفیر فردینالـد در دربـار      

فقط ایرانیان میان مـا و نـابودي حایـل    «کرد:  سلطان سلیمان، این خشنودي را کتمان نمی

و کـافی از تـوان   ). آیا شاه از آغاز درگیري، اطالعات درسـت  102: 1375(براون، » اند شده

هاي غربی داشت یـا نـه؟ در ایـن بـاره چیـزي دانسـته        نظامی سلطان و معاملۀ او با قدرت

و انعقاد پیمـان صـلح،    1533ژوئیه  14نیست. سلطان سلیمان پس از آتش بس اتریش در 



هاي سه گانـه ایـران    توجه خویش را به ایران معطوف کرد و نتیجۀ آن نخستین دورة جنگ

  ).  57: 1384که در زمان سلطنت طهماسب به وقوع پیوست (رویمر،  و عثمانی بود

پس از جنگ چالدران، روابط ایران و عثمانی بهبود نیافت و شاه طهماسـب پـس از   

رسیدن به قدرت، سفیرانی نزد شارل پنجم امپراتور آلمان و فردیناند پادشـاه مجارسـتان   

د. با این همه، جنگـی میـان عثمـانی و    فرستاد و به آنها علیه عثمانیان پیشنهاد اتحاد دا

م. از مقام مسلط و امتیازات خـود  1531ق./  937ایران اتفاق نیفتاد. طایفۀ تکلو در سال 

در ایران خلع ید شد و قتل و تعقیب اعضاي دیگـر ایـن طایفـه موجـب شـد تـا یکـی از        

ولی بـه ایـران   تر از آنات رهبران آنها یعنی اولمه سلطان، حاکم شاه در آذربایجان که پیش

). 29: 1364؛ مهـدوي،  57: 1384فرار کرده بود، در دربار عثمـانی پنـاه گیـرد (رویمـر،     

پناهندگی اولمه (اوالمه) خان از امراي ایران به عثمانیان و نیـز پناهنـدگی شـرف خـان     

حاکم بـدلیس و تـابع عثمانیـان بـه ایـران، موجـب مخاصـمه گردیـد. از ایـن گذشـته،           

غداد نیز خود را به تابعیـت عثمانیـان در آورده و کلیـدهاي شـهر را     ذوالفقارخان حاکم ب

مخفیانه براي آنها فرستاد. شاه طماسـب پـس از اطـالع، بغـداد را در محاصـره گرفـت و       

سرانجام، ذوالفقارخان به دست افراد شاه به قتل رسید و بـدین ترتیـب بغـداد در دسـت     

سرگرم جنگ در اروپـا بودنـد و فرصـت    شاه طهماسب باقی ماند. در این زمان، عثمانیان 

  ).40: 1388نداشتند به مسائل مربوط به ایران بپردازند (چارشلی، 

ها ایران یگانه سدي بود که فتوحات عثمانی را در جهـت   با این حال، از نظر عثمانی

دار سـنّت   شرق و وصول به مرزهاي توران متوقف کرده بود. عثمانیان که خـود را میـراث  

دانستند، مایـل بودنـد    هاي امپراتوري بیزانس و اروپاي شرقی می در سرزمین جهاد و غزا

مسلمانان شیعی مذهب ایران را به چشم کافران و وابسته به دارالحرب بدانند، تا بتواننـد  

با تمسک به فتواهایی مبنی بر وجوب جهاد با آنان، نیروهاي خود را بـه سـوي مرزهـاي    

  )89: 1388ایران گسیل کنند (دهقانی، 

عثمانیان در زمـان سـلطان سـلیمان، سـپاه بسـیار نیرومنـد و مجهـزي داشـتند و         

هاي پی در پی آنان در اروپا تا نزدیک شهر وین، بیش از پیش بر روحیه سربازان  پیروزي
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توانسـت از عهـدة سـپاهیان     عثمانی افزوده بود. بنابراین، هیچ کشوري بـه تنهـایی نمـی   

حاظ نفر و سالح و به ویژه توپخانه، دست کـم بـا آنهـا برابـر     عثمانی برآید، مگر آنکه از ل

باشد. از سوي دیگر، در زمان شاه طهماسب اتحاد و اتفـاق کامـل بـین طوایـف قزلبـاش      

مانند زمان شاه اسماعیل اول وجود نداشت و همچنین، خاطر شاهنشـاه ایـران از جانـب    

داهللا خـان ازبـک بـر    شمال شرقی کشور آسوده نبـود. چـه، تجاوزهـاي پـی در پـی عبیـ      

تر اینکه شـاه طهماسـب    انگیخت. از همه مهم خراسان، توجه سپاه ایران را بدان سو برمی

دانست پدر شجاعش شاه اسماعیل بـا همـۀ نیـرو و قـدرت خـود، نتوانسـت در برابـر         می

حمالت سپاه عثمانی در چالدران پیروز شود. بنابراین، قصد نداشت جان سـپاهیان خـود   

ه اندازد؛ به ویژه که نخستین نامۀ سلطان سلیمان به شاه طهماسب، تهدیـد  را در مخاطر

  ).230-236: 1354به جنگ بود (میرجعفري، 

ق. و رهـایی   939سلطان سلیمان پس از صلح با فردیناند و شارل پـنجم در سـال   

هاي  هاي پدرش در سرزمین هاي اروپا، فرصتی دوباره براي اجراي سیاست موقت از جنگ

اي در رسـیدن عثمـانی    به دست آورد، اما دولت شیعی مذهب صفوي مانع عمده اسالمی

هـاي   به مقصود یعنی مرکزیت جهان اسالم بود. سلطان سلیمان به منظور تحقـق هـدف  

هاي مـذهبی و عقیـدتی دیرینـه     خود و نیاکانش براي سیطره بر جهان اسالم، به اختالف

لیم بـه در بـرانگیختن ازبکـان بـراي     میان شیعه و سنّی دامن زد. او همچون پـدرش سـ  

هاي پی در پی و جنگ با قزلباشان شیعی مذهب، هرگز کوتاهی نکرد. ازبکان نیـز   یورش

دادنـد و حتـی کوشـیدند در     ها عالقه نشـان مـی   در برقراري مناسبات سیاسی با عثمانی

رف تهاجم به ایران با عثمانیان هماهنگ باشند: هنگام حرکت به سمت تبریز کـه در تصـ  

اي از عبیداهللا خان ازبک دریافـت کـرد کـه در     نیروهاي عثمانی بود، سلطان عثمانی نامه

آن خان ازبک براي یورش به شرق ایران اعالم آمادگی کرده بود. یورش ازبکـان در سـال   

  ).102، 1375نگاري روي داد (براون،  ق. به خطۀ خراسان در نتیجۀ همین نامه 941

اي غربــی و شــرقی و ضــرورت نبــرد در دو جبهــه، هــا در مرزهــ همزمــانی یــورش

محدودیت جدیدي براي صفویان ایجاد کرد؛ زیرا بسیج حداکثر قدرت هم در غرب و هم 



در شرق براي صفویان امکان نداشت و در واقع، شمار سپاه صفوي از دو سپاه عثمانیان و 

سـپاهیان ازبـک،   ق. در مقابـل   935ازبکان کمتر بود. براي نمونه، در جنگ جام به سال 

). شاه بیشتر سپاه  546: 1378نیروهاي شاه طهماسب بسیار کمتر از ازبکان بود (بیانی، 

خود را براي مقابله با تهدید عثمانی به آذربایجان فرستاده بود و ازبکان با آگـاهی از ایـن   

هـاي   افزودند. از این رو، بـه سـبب یـورش    موضوع، بر فشار در مرزهاي شمال و شرق می

هاي دراز مدتی در برابر ازبکان در پـیش   مانیان در غرب، شاه طهماسب نتوانست اقدامعث

  ).58-59: 1380گیرد (سیوري، 

از مشکالت دیگر شاه طهماسب در مقابل حمالت دشمنان این بود که عثمانیان در 

کوشش براي فتح ایران، از همکاري قابل مالحظۀ امراي قزلباش روي برتافته از صفویه و 

ادر خائن شاه، القاص میرزا برخوردار بودند. محرك اولین تهـاجم سـلطان سـلیمان بـه     بر

هاي االمه سـلطان تکـه لـو بـود کـه بـه        م. دسیسه چینی1534ق./ 940-941ایران در 

عثمانیان پناه برده بـود. زمـانی کـه چوهاسـلطان فرمـانرواي بالفعـل کشـور بـود، االمـه          

سلطان، االمه تمایل  چوها ده داشت. پس از سقوطفرماندهی کل سپاه آذربایجان را برعه

داشت به جانشینی وي به عنوان مقام ارشد اجرایی کشور منصوب شود. اما وقتی حسین 

خان شاملو به این مقام دست یافت، االمه تعهدي را که براي وفاداري به دودمان صـفویه  

). وقتـی صـاحب   59بر گردن داشت، فراموش کرد و به عثمانیان پناهنـده شـد (همـان:    

شـود کـه    منصبانی مانند االمه آمـاده بودنـد بـه خـدمت عثمانیـان درآینـد، معلـوم مـی        

کنار گذاشته بودند.  "مرشد کامل"ها تا چه حد اطاعت محض از شاه را به عنوان  قزلباش

حال آنکه امپراتوري عثمانی در دورة سلطان سلیمان به اوج قدرت و وسعت خود رسیده 

  ).121: 1347؛ نوایی، 80: 1370بود (شاو، 

کوشید تا با تبلیغات در بخش میانی و جنوبی آناتولی ضد عثمـانی   دولت صفوي می

شـد   یري بر سـنّیان دنبـال مـی   دشواري ایجاد کند. این کار با نشر مذهب تشیع و سختگ

ق.  940. سلطان سلیمان در مقابل اقدامات طهماسب، در سال )58: 1386احمد یاقی، (

بر منطقۀ ارزروم و بحیره تسلط یافت و در واقع، در پی تسلط بر آذربابجان بـود (همـان:   
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بـه  هایی در رد آیین قزلباشان نوشته شد و علمـاي عثمـانی فتـوا     ). در عثمانی رساله59

شیعیان دادند و سلطان سلیمان قانونی رویۀ پدرش را در پیش گرفـت   "ارتداد"و  "کفر"

و با استفاده از مسائل داخلی ایـران چنـد بـار بـه ایـران حملـه کـرد. آخـرین حملـۀ او          

م. صورت گرفت در این حمله، سلطان سلیمان نتوانست  1555ق./  962درتابستان سال 

ه قرارداد صلح در آماسیه رضایت داد. ایـن توافقنامـه بـه    به پیروزي قطعی دست یابد و ب

هاي طوالنی بین دو کشور بـراي مـدتی خاتمـه داد و در اثـر آن، روابـط میـان دو        جنگ

تـر   هاي شاه طهماسب و سلیمان به یکـدیگر مالیـم   کشور رو به بهبودي نهاد و لحن نامه

  ). 103: 1388؛ عابدینی، 169: 1370شد (شاو، 

ایداري طهماسب در حفظ مرزهاي ایـران و جلـوگیري هوشـمندانه از    استقامت و پ

پیشرفت عثمانی، جایگاه سیاسی و تاریخی وي را از حد شاهان خوشگذران، بسی بلنـدتر  

هـاي اول و دوم   ها با توانایی ناچیز خـود بـه ویـژه در حملـه     دهد. او در آن سال نشان می

ي ایستادگی کرد. او چهـار بـار، حملـۀ    سلطان عثمانی، در برابر قدرت سهمگین نظامی و

هاي نظامی متقابل پرداخت. شاه طهماسـب بـراي    سلطان سلیمان را دفع کرد و به حمله

جلوگیري از حمالت و تهاجمات پادشاه عثمانی سپاهی دائمی از عشایر ایران پدید آورده 

  )20: 1364بود (طهماسب صفوي، 

نشینی کنـد.   حمله کرد، مجبور شد عقبسلطان سلیمان قانونی، هر بار که به ایران 

در صورتی که در دورة سلطنت سلیمان قـانونی، امپراتـوري عثمـانی در خشـکی و دریـا      

هاي وسیع کرده بود. شاه طهماسب اول، بدون یاري حکومت خارجی، یـک تنـه    پیشرفت

در مقابل سلطان سلیمان قانونی ایستاد. گرچه پادشاه مجارستان، چند بـار وعـدة کمـک    

ریـزي  بیشتر از فرستادن استادکاران توپه شاه طهماسب اول را داد، اما وعدة او، چیزي ب

  )248: 1378نبود (بیانی، 

 21سال داشـت و از   16باید توجه کرد که شاه طهماسب، در نبرد جام با ازبکان تنها 

نۀ سنگین برانداز سلطان سلیمان با لشکریان انبوه و توپخا هاي بنیان سالگی نیز درگیر هجوم



هاي مکرر عثمانی و اُزبکان را دفع کرد و به خاك آنـان، هجـوم    وي بود. او با توانایی، هجوم

نیز برد. استراتژي زمین سوزي عهد شاه طهماسب دست کم از لحاظ نظـامی مـؤثر بـود و    

شد. با چنین روش و حیلـۀ جنگـی،    گاهی عوامل جوي نیز به سود سپاهیان ایران تمام می

سب توانست در تمام مدت طوالنی سلطنت خویش در برابر سپاه نیرومند و مجهز شاه طهما

  ).253: 1378عثمانی که دنیاي مسیحیت را در اروپا به لرزه در آورده بود، بایستد (بیانی، 

  

  هاي هجوم سلطان سلیمان به ایران  انگیزه

اروپا بود، صلح با فردیناند پادشاه مجارستان، که مشکل بزرگ سلطان سلیمان در .1

نگرانی وي را از جانب غرب کاهش داد و او توانست با آسودگی خاطر، سپاه عظیم خود را با 

بخت با شاه طهماسب بـود کـه سـلطان سـلیمان، در آغـاز       .توپخانۀ قوي متوجه ایران کند

پادشاهی او به اروپا روي آورد و شاه کم توانِ صفوي را که در دست سـران قـدرت دوسـت    

  ).134: 1377گرفتار سرکشی آنان بود، به حال خود رها کرد (پارسا دوست، قزلباش و 

خطر اتحاد شاه طهماسب با اروپاییان: پس از آنکه شاه طهماسب بر جـاي پـدر   .2

اي سراپا توهین و تحقیر صـریحاً او را بـه جنـگ تهدیـد       نشست، سلطان سلیمان در نامه

شاه طهماسب به پیروي از سیاسـت پـدر در ایجـاد روابـط بـا زمامـداران اروپـایی،         .کرد

هایی براي شارل پنجم امپراتور آلمان و فردینانـد پادشـاه مجارسـتان و اتـریش کـه       نامه

امپراتور آلمان گردید، ارسال داشت. به نوشـتۀ اسـماعیل حقـی: چـون شـاه طهماسـب،       

کـرد و سـلطان عثمـانی     ان عثمـانی تحریـک مـی   زمامداران آلمان و اتریش را علیه سلط

  ).136-137مصمم به جنگ با او بود، به همین سبب با فردیناند صلح کرد (همان: 

علویان عثمانی و صفویان شیعه: عالقۀ علویان عثمانی بـه شـاه اسـماعیل اول و    .3

نی دودمان صفویه و در نتیجه عالقمندي به ایران از عوامل مهم اختالف بین شاهان عثما

  ).139و ایران بود (همان:
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سلطان سلیمان، طایفۀ قزلباش را ملحد و از دین برگشـته و شـاه طهماسـب را    .4

دانسـت کـه ریشـۀ کفـر را در دنیـاي اسـالم        خواند و خود را موظـف مـی   شاه گمراه می

  .براندازد

هـاي سـلطان سـلیمان بـراي      شوق کشورگشایی: تصرف بغداد و تبریز از انگیزه.5

  ).146-147مله به کشورهاي اروپایی و ایران بود (همان: ها و ح لشکرکشی

هـا و نقـش مـؤثر آنـان در انتخـاب یـا تغییـر پادشـاه و خطـر           چري قدرت ینی.6

  داشت تا آنها را در جنگ و لشکرکشی مشغول دارد. شان، سلطان را وا می هاي شورش

  ).150-153هاي ایرانیان و تورانیان (همان:  پیشینۀ اختالف.7

هـا در آمـد، امـا مرکـز و      باد عراق پس از چالدران به تصرف عثمـانی دیاآ اگر چه.8

  .جنوب عراق (بغداد و بصره) هنوز در دست صفویان بود

  .هاي ترکمن در آناتولی تداوم تحریکات صفویان در ایجاد قیام.9

شورش و سر کشی اوالمه سلطان تکلو حاکم آذربایجان و پناهندگی او به دربار .10

  ).109-112: 1377توري عثمانی براي حمله به ایران (ترکمان، عثمانی و تشویق امپرا

دوري شاه طهماسب از مرکز حکومـت بـه سـبب گرفتـاري در مـاوراء النهـر و       .11

هاي خـارجی در زمـان شـاه طهماسـب پـس از شکسـت        ها و رویارویی خراسان. درگیري

عیل نسبت بـه  هاي شاه اسما چالدران و نتایجی که از آن پدید آمد و از جمله بی اعتنائی

هاي رهبران قزلباش از وضع موجود کشور و  امور مملکت در اواخر حکومت، سوء استفاده

سنّ اندك شاه طهماسب سبب شد تا دشمنان خارجی بار دیگر مرزهاي ایـران را عرصـۀ   

  .تاخت و تاز قرار دهند

رویارویی شاه طهماسب با ازبکان و مقدمات جنگ جام: ازبکان پس از اطـالع از  .12

ق.) و اختالف میان سران قزلباش، موقع را مغتـنم شـمردند و    930گ شاه اسماعیل (مر

ها، عاقبت به جنـگ جـام و پیـروزي     از جیحون گذشتند، اما مجموعه اتفاقات و درگیري

  ).13-16: 1364ایرانیان انجامید (مهدوي، 



خصومت و بدگمانی سالطین عثمانی نسبت به پادشاه صفوي به سـبب تـرویج   .13

  .یعه و سختگیري صفویه نسبت به سنّی مذهبانمذهب ش

  .تاخت و تاز صوفیان و مریدان صفویه در خاك عثمانی و قتل سنّی مذهبان.14

  پذیرش شاهزادگان فراري دو کشور در خاك ایران یا عثمانی..15

  طرح اتحاد با امپراتور آلمان و اسپانیا از سوي شاه اسماعیل صفوي..16

ست سالۀ ایران و عثمانی مکاتبه میان شـارلکن و  هاي بی از این تاریخ تا پایان جنگ

هـا   شاه طهماسب ادامه داشت و امپراتور مقتدر اسپانیا و آلمان براي جلب توجه عثمـانی 

کـرد پادشـاه ایـران را بـه جنـگ بـا        به شرق و انصراف آنان از حمله به اروپا، کوشش می

  ).28عثمانی برانگیزد (همان: 

قدرت رسیدن شاه طهماسـب، در عثمـانی نیـز    پس از مرگ شاه اسماعیل و به .17

سلطان سلیم درگذشت و جانشین وي سلطان سلیمان که قصد جهانگشایی داشت، نامـۀ  

  آمیزي براي شاه طهماسب فرستاد و وي را به تسخیر و نابودي ایران تهدید کرد.توهین

هدف عثمانی در شرق، تسخیر کشورهاي اسالمی در خاورمیانه و شمال آفریقـا  .18

  جمله ایران بود.از 

هایی که ایرانیان به لحاظ مرزي و مـذهبی بـا عثمـانی داشـتند و      با وجود دشواري

توانستند دولتی مستقل و مسلمان را در کنار خود تحمـل   برخی از پادشاهان صفوي نمی

کنند، اما دولت عثمانی طی قرن هفدهم تا نوزدهم میالدي، سدي استوار در برابر تجـاوز  

طلبـی   ه شرق و از جمله ایران بود. عمده دشواري ایران با این دولـت، توسـعه  ها ب اروپایی

طلبی را از  آن براي تسلط بر دولتی مسلمان در شرق بود، به ویژه که عثمانی میل توسعه

کـرد. از سـوي    توجیـه مـی   "رفض"طریق مبارزه با مذهب تشیع یا به اصطالح خودشان 

العمل همسایگان سنّی مذهب  ع موجب عکسدیگر، سیاست مذهبی صفویه و ترویج تشی

هـا ادعـاي    شد: به ویژه کـه عثمـانی   ها در غرب می ها در شرق و عثمانی ایران یعنی ازبک

هاي مخاصـمانۀ خـود    خالفت اسالمی داشتند و اساساً دولت عثمانی در بسیاري از برنامه

شـیعیان رافضـی   کـرد. آنـان ایرانیـان را     علیه ایران از حربۀ جدال مذهبی اسـتفاده مـی  
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دادند و این گونه اقـدامات وحشـیانه و    دانستند و در برخی موارد فتوا به کفر آنان می می

  .کردند کشتار آنان را توجیه می

اي با کارل پنجم، پادشاه اسپانیا و دشمن سـلیمان در   شاه طهماسب روابط دوستانه

و در پنـاه طهماسـب    پیش گرفته بود، والی بدلیس نیز از اطاعت سلیمان دست برداشته

کردند تا در مرکز و جنوب عراق، سرزمینی  قرار گرفته بود. همچنین صفویان کوشش می

آمد، مـذهب تشـیع را جـایگزین مـذهب      که روزگاري قلب خالفت عباسیان به شمار می

). سلیمان به عنوان رهبر مسـلمانان اهـل   477: 1377تسنن کنند (اسکندربیک ترکمان،

ها نظاره گر این قضـایا باشـد. والـی بغـداد نیـز کـه دسـت نشـاندة         توانست تن سنت نمی

هـا و   طهماسب بود، با دولت عثمانی به توافق رسید. عالوه بر همـه ایـن مسـائل، انگیـزه    

منافع اقتصادي را نیز باید در نظر گرفت. سلطان سلیمان در اوایـل سـلطنت بیشـتر بـه     

ا پرداخـت و بـه ایـن ترتیـب تـا      مشکالت داخلی و سرکوب شورش مصر و نبرد با مجاره

ق. فرصت نیافت به مسائل همسایۀ شرقی خود بپردازد، اما استقرار صلح میان  940سال 

عثمانیان و مجارها، سلطان سلیمان را از گرفتاري در اروپا رهایی داد و متوجه آنـاتولی و  

  شرق امپراتور خود یعنی صفویان کرد.

  

  ن ها به ایرا ها و تهاجمات عثمانی جنگ

چون سلیمان از مرزهاي امپراتوري عثمانی با اروپا آسوده خاطر شد، توجه خـویش  

را به سلسلۀ صفویه در ایران معطوف کرد. با تثبیـت قـدرت عثمـانی در شـرق آنـاتولی،      

تهدیدي همیشگی متوجه تبریز و عـراق بـود. در مقابـل، شـاه طهماسـب نیـز همچـون        

کرد. قیـام اسـکندر    ه دولت عثمانی تحریک میپدرش، ترکمانان آناتولی را به شورش علی

). یکـی  405: 1388ها روي داد (چارشلی،  م. در نتیجۀ این تحریک1529چلبی در سال 

از علل توجه عثمانی به طرف ایران، پناهندگی اوالمه سلطان تکلو حـاکم آذربایجـان بـه    

سـلطان نیـز بـراي او     دربار عثمانی بود. او بعد از فرار از ایران، نزد سلطان سلیمان رفـت. 



خلعت فرستاد و االمه توانست سلطان سلیمان و وزیر اعظم او ابراهیم پاشا را براي حملـه  

  ).237: 1388؛ میر جعفري، 109-112، 1377به ایران متقاعد کند (ترکمان، 

نخستین اقدام سلطان عثمانی، فرستادن سپاهی براي تصرف تبلیس (بولیس) بـود.  

پاهی به سوي تبلیس حرکت کرد، اما دشمنان با شنیدن خبـر  طهماسب خود در رأس س

ق.). سال بعد، بار دیگر االمه بر سر تبلـیس آمـد و بـا اینکـه      938حرکت وي گریختند (

نخست شکست خورد، اما با کشته شدن شرف خان وي بر تبلیس دست یافـت. در سـال   

اي جنگ بـا عبیـداهللا   ها با استفاده از دوري شاه طهماسب صفوي، که بر ق. عثمانی 940

خان ازبک به خراسان رفته بود، به تحریک االمه بـه سـرحدات غربـی ایـران و بـه قصـد       

). 314: 1357؛ روملـو،  238تصرف تبریز به ایران حمله و شهر را تصرف کردند (همـان:  

تبریز بر اثر خیانت موسی سلطان وزیر، حاکم آذربایجان و موالنا احمد طبی بدون جنگ 

ها در آمد. شاه طهماسب با شنیدن این خبر با سـرعت تمـام از مشـرق     ثمانیبه تصرف ع

ایران بازگشت و چون ابراهیم پاشا از آمدن شاه ایران آگاه شد، به وحشـت افتـاد (راجـر    

ق. وارد تبریز شد و شـاه طهماسـب    941). سپاه عثمانی در تابستان 54: 1363سیوري، 

رد. نیروهاي عثمانی در شرایط سخت زمسـتان  نشینی ک به جاي دفاع از شهر از آن عقب

هاي کوهستانی با دشواري بسیار به سـوي بغـداد در جنـوب حرکـت کردنـد       در سرزمین

). پـس از بازگشـت ترکـان عثمـانی از سـلطانیه، در حـالی کـه        237: 1373(کین راس، 

طهماسب بیش از بیست سال نداشت، با شجاعت تمام به تعقیـب بازمانـدگان عثمـانی و    

المه، و عامل وي ذوالقدر سلطان در تبریز شتافت و پس از بیست روز توقف، قلعـۀ وان  او

. با فرارسیدن زمستان، جنگ در آنجا متوقف 1را در محاصره گرفت و در آنجا قشالق کرد

شد، اما سلطان سلیمان بغداد را گرفت و از این سو، شاه طهماسب نیز وارد خاك آناتولی 

را به سلطان اطالع داد و از وي یاري خواست. به طور کلی، شـیوة  گردید. اوالمه، موضوع 

ها، تخریب والیات سر راه دشـمن بـود؛ بـدین ترتیـب،      شاه طهماسب در جنگ با عثمانی

                                                
  .154-157: 1364؛ طهماسب صفوي، 315: 1357براي اطالع بیشتر رك: روملو، . 1
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شـد. از ایـن شـیوه در شـرایطی اسـتفاده       سپاه عثمانی با مشکل آب و آذوقه روبه رو می

جنگی بر سپاه صفویه برتري داشـت  هاي  شد که سپاه عثمانی از نظر عده و نوع سالح می

و از سوي دیگر، شاه طهماسب با حمالت پی درپی ازبکان رو به رو بـود و نیـز مشـکالت    

  ). 126: 1347گذاشت (نوائی،  اي او را آزاد نمی داخلی لحظه

زمانی که شاه در اندیشۀ تهاجم به ماوراء النهر بود، االمه، سلطان عثمانی را از ایـن  

دفاع است آگاه کرد و سلطان عثمـانی بـه ایـران     غربی و مرکز ایران بی واقعیت که شمال

هـاي   لشکر کشید. شاه طهماسب از ماوراء النهـر بـه ري عقـب نشسـت و بـا راه پیمـایی      

طوالنی این مسافت را در بیست و یـک روز پیمـود. اوضـاع ناامیـد کننـده بـود: نیـروي        

سپاه عظیم عثمانی نیروي کوچکی را سلطان سلیمان به نیروي وزیر اعظم پیوسته بود و 

اي  که شاه براي حفظ تبریز فرستاده بود از میان برداشت؛ براي نخستین بار ایمـان عـده  

نسبت به اقبال دودمان صفویه متزلزل شد. عـدة بیشـتري از صـاحب منصـبان قزلبـاش      

ینی پناهنده شدند و وفاداري عدة باقی مانده مورد تردید بود. در ایـن موقـع، بـرف سـنگ    

دشت سلطانیه را که عثمانیان در آن اردو زده بودند، پوشانید و بسیاري از سربازان تـرك  

توانسـت   از سرما هالك شدند. شاه سلیمان که به واسطۀ فقدان آذوقه در آذربایجان نمـی 

  نشینی کند. از راهی که آمده بود بازگردد، مجبور شد از طریق کردستان عقب

اي در  مه و سایر برگشتگان قزلباش پرداخت که در قلعهشاه طهماسب به تعقیب اُال

وان پناه گرفته بودند. اما در این بین، سلطان سلیمان به دعـوت پادگـان صـفوي بغـداد،     

تن از افراد پادگـان   300متشکل از سپاهیان تکه لو، آنجا را تسخیر کرد و تنها فرمانده و 

و ناحیۀ عراق عرب که بـه دسـت شـاه    به حکومت صفویه وفادار ماندند. از آن پس بغداد 

و  1032م. فتح شده بود، جز براي فاصـلۀ کوتـاه بـین    1508ق./  914اسماعیل در سال 

؛ چارشـلی،  59-60م. در دست عثمانیان بـاقی مانـد (همـان:    1638و  1632ق./  1047

1388 :403-402.(  



بـه  به سبب سرماي شدید، سلطان سلیمان تبریـز را تـرك کـرد و اردوي عثمـانی     

همدان آمد. عثمانیان در مدت بیست و هفت روز از طریق قصرشیرین، از تبریز به بغـداد  

رسیدند. تکه لو خان محافظ و نگهبان بغداد، قبل از رسـیدن نیروهـاي عثمـانی شـهر را     

 1534ق./ 941ترك کرد. بنابراین، شهر اشغال و قلعۀ بغداد بدون مقاومت تصـرف شـد (  

ستور داد که قبر ابوحنیفه نعمان بن ثابت، پیشواي مـذهب  م.). سلطان سلیمان نخست د

حنفی را بیابند. پس از زیارت آنجا دستور داد تا آرامگاهی و نیز مسجدي در آنجا ساخته 

شود. سپس مزار امام موسی کاظم (ع) و برخـی قبـور دیگـر را زیـارت کـرد (چارشـلی،       

1388 :404.(  

ق.)  954سـب بـه قلمـرو عثمـانی (    پس از گریختن القاص میرزا بـرادر شـاه طهما  

سلطان امیدوار بود که با استفاده از اختالفات درون حاکمیت صفویان به تهدید شـیعیان  

هاي داخل دربـار عثمـانی هـر     خاتمه دهد و الاقل قفقاز و آذربایجان را تسخیر کند. گروه

ان کردنـد. سـلیم   یک از دیدگاه منافع گروهی از فکر لشکرکشـی بـه ایـران حمایـت مـی     

هیچ مشکلی بار دیگر آذربایجان را فتح کـرد. طهماسـب از سیاسـت نیاکـانش یعنـی       بی

تخریب و انهدام امکانات داخلی پیش از آن که دشمن بتواند از آنها علیه نیروهاي خودي 

استفاده کند، سود جست و سپس به محض اینکه لشکر عثمـانی بـراي گذرانـدن فصـل     

به کار بازپس گرفتن نواحی فتح شده پرداخت (شاو،  زمستان به آناتولی مهاجرت کردند،

  ).242: 1373؛ کین راس، 190: 1370

سلیمان که از تجاوز به خاك ایران طرفی نبسته بـود، یکبـار دیگـر متوجـه جبهـۀ      

اروپا شد و کوشید متصرفاتی در منطقۀ مدیترانه به دست آورد. از ایـن رو، آتـش جنـگ    

ونس شعله ور شد و سپاه عثمانی توانست شـماري  میان سلطان وشارلکن بر سر تصرف ت

و عدن و چند ناحیۀ دیگـر واقـع    ـ  متعلق به دولت ونیز -از جزایر واقع در شرق مدیترانه

ها در دست داشتند، به حیطۀ تصرف در آورد. در سـال   در ساحل عربستان را که پرتغالی

ق. سپاه عثمانی به مجارستان حمله بـرد و قسـمت دیگـري از خـاك آن کشـور را       540

تسخیر کرد و در عین حال در الجزایر موفق شد قواي شارلکن را سـخت شکسـت دهـد.    
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ن فتوحات، متارکۀ پنج ساله بین سلیمان قانونی و شارلکن، به سـلطان عثمـانی   پس از ای

  ).31: 1364فرصت داد تا دوباره متوجه ایران شود (مهدوي، 

دومین دورة حمالت عثمانیان از سال بعد (جنگ اول) آغاز شد و سـلطان سـلیمان   

ـ   ین کردسـتان و  از بغداد آن را هدایت کرد. صفویان در چند درگیري در نقاط مختلـف ب

). سـومین تهـاجم عثمـانی در    113، 1377ارتفاعات ارمنستان پیـروز شـدند (ترکمـان،    

م. مانند تهاجم اول در مقیاسی وسیع بود: سلطان سلیمان با سـپاه  1548ق./ 955-954

عظیمی که از آناتولی، سوریه، مصر، قرامان، دیار ربیعه و عراق فراهم شده بود و توپخانـۀ  

). 114چري از استانبول پیشرفت را آغاز کرد (همـان:   سیاري از افراد ینیبزرگ و شمار ب

برادر خائن شاه طهماسب، القاص میرزا حاکم شیروان که علیه شاه دو بار شورش کرده و 

کـرد.   سرانجام از خشم طهماسب به سلطان عثمانی پناه برده بود، سلطان را همراهی می

سپاه بزرگی وارد ایران شـود، قیـامی عمـومی بـه      او به سلطان گفته بود که اگر در رأس

  ).114: 1377؛ ترکمان، 1380:60طرفداري از وي برپا خواهد شد (سیوري، 

طهماسب براي مقابله، دستور داد ناحیۀ بین تبریز و مرز عثمانی چنان ویران شـود  

ها را مسـدود   اي علف باقی نماند. ساکنان تبریز مجراي قنات که هیچ اثري از غلّه یا ساقه

کردند تا آب آشامیدنی یافت نشود. اقدامات مشابهی براي جلوگیري از دسترسی دشـمن  

). چـون  51: 1364؛ طهماسب صفوي، 327: 1349مد (روملو، به دو نوع آذوقه به عمل آ

سلطان سلیمان به مرز ایران رسید، االمه تکه لو را بـراي محاصـرة وان گسـیل داشـت و     

نفر به سوي مرند اعزام کرد، آنگاه یک بـار دیگـر تبریـز بـه      4000القاص میرزا را همراه 

ي دچـار کمبـود آذوقـه شـدند و     )، اما نیروهاي عثمانی به زود61اشغال در آمد (همان: 

نشینی را آغاز کرد و در هر قدم با حملۀ نیروهاي قزلباش رو بـه رو   سلطان سلیمان عقب

کنندگان را به خـود   شد. سلطان امیدوار بود که القاص میرزا و االمه قسمتی از تعقیب می

، بـا  جلب کنند، اما القاص میرزا پس از کوشش ناموفق در کاشـان، اصـفهان و خوزسـتان   

نومیدي به بغداد بازگشت. او که اکنون فقط مایۀ دردسر عثمانیان بـود، از بغـداد اخـراج    



شد و به کردستان گریخت؛ در آنجا بـه دسـت نیروهـاي صـفوي افتـاد و او را نـزد شـاه        

آوردند. آنگاه همراه دیگر برادر خائن شاه، سام میرزا در قلعـۀ دور افتـادة قهقهـه زنـدانی     

  ).59: 1385؛ رویمر، 61: 1380ه قتل رسید (سیوري، شد و چندي بعد ب

تصرف مکرر پایتخت شاه از سوي ترکان، او را به فکـر تغییـر جـاي تختگـاه خـود      

م. تختگاه خود را به قزوین منتقـل کـرد، زیـرا    1548ق./ 955انداخت. از این رو در سال 

اسـت (رویمـر،    پـذیر  معلوم شده بود که تبریز در برابر حمـالت عثمانیـان بسـیار آسـیب    

1384 :60-59.(  

هـا بـود، کـه بـا اسـتفاده از       جنگ چهارم عثمانی با ایران، به سبب تجـاوزات گرجـی  

هایی کردند. احمد پاشا وزیر  هاي دولت عثمانی در اروپا و دریاي مدیترانه، پیشروي گرفتاري

، ثانی قالع مهم گرجستان را فتح کرد و چون از سوي شاه طهماسب واکنشـی دیـده نشـد   

سپاهی تحت فرماندهی وزیر اعظم رستم پاشا رو به سوي ایران نهاد. سلطان سلیمان پـس  

از کشتن پسرش مصطفی تا فرا رسیدن بهار در حلب ماند، سپس از راه دیار بکـر، ارزروم و  

قارص وارد ایران شد و گرچه شاه طهماسب را به جنگ خوانـد، امـا وي روي نشـان نـداد.     

  ).413: 1388(روان) و قراباغ تسخیر و ویران شد (چارشلی، حوالی نخجوان، اریوان 

پنج سال صلح بین ایـران و عثمـانی    -پس از سرکوب شورش القاص میرزا، تا چهار

برقرار بود. شاه طهماسب براي آغاز مذاکره و صلح پایدار تمایـل داشـت، امـا قبـل از آن،     

آخـرین تهـاجم عثمانیـان بـه     تحریکات اسکندر پاشا حاکم وان و ایروان، به چهـارمین و  

ایران در دورة سلطنت سلطان سلیمان منجر شد. این بار شاه طهماسب به جاي آنکـه در  

: 1377انتظار رسیدن سپاه عثمانی بماند، ابتکـار عمـل را بـه دسـت گرفـت. (ترکمـان،       

). اسکندر پاشا در خارج ارزروم سخت شکست خورد و شاه برخی از قـالع مـرزي را   123

م. بـه نخجـوان   1533ق./ 937. سرانجام وقتی سـلطان سـلیمان در تابسـتان    تصرف کرد

رسید، دریافت که توقف در آن ناحیه ممکن نیسـت و بنـابراین، بـه سـمت ارزروم عقـب      

م. پیمـان صـلح در آماسـیه امضـاء شـد و ایـران از       1555ق./ 962نشست. سـرانجام در  

  ).91-62: 1380حمالت عثمانی تا حدي آسودگی یافت (سیوري، 
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ق. سفیري به نـام   941ذي حجۀ  19به نوشتۀ مورخان عثمانی، شاه طهماسب در 

اســتاجلوخان ایشــیک آغاســی را نــزد ســلطان عثمــانی فرســتاد و او در محلــی بــه نــام 

ساروجاقامیش در دیدار با سلطان، نامۀ طهماسب را که دایر بـر پیشـنهاد صـلح بـود بـه      

انـد:   اه طهماسب را نپذیرفت. همچنـین گفتـه  سلطان تقدیم کرد، اما سلیمان پیشنهاد ش

وقتی سلیمان در سفر دوم از بغداد به تبریز آمد، چند روزي در این شـهر اقامـت کـرد و    

در همین حال استاجلوخان در رأس هیأتی نزد سلیمان آمد و از جانـب شـاه طهماسـب    

  پیشنهاد صلح داد، اما این بار نیز با مخالفت سلطان روبه رو شد.

هـا و   هی مورخان عثمانی، تنها پیـروزي سـلطان سـلیمان در ایـن مسـافرت     به گوا

خواسـت آنقـدر سـپاه     ها، فتح بغداد بود و اینکه طهماسب با سیاسـت خاصـی مـی    جنگ

عثمانی را از سویی به سوي دیگر بکشد تا مجبور شوند خاك ایران را ترك کنند. به ایـن  

انبول تا اتریش را زیر سم ستوران سـپاه  ترتیب، باید گفت سلطانی که توانسته بود از است

خود تسخیر کند، نتوانست از حمله به ایران، چنانکه شاید و بایـد سـودي بـرد و حریـف     

  ).242: 1354جوان خود شاه طهماسب را به زانو درآورد (میرجعفري، 

  

  ماجراي پناهندگی القاص میرزا 

قه مند بـود (طهماسـب   شاه طهماسب برادر خود القاص میرزا را که سخت به او عال

م. به حکومت شروان منصوب کرد. وي پس 1547ق./  945). در سال 1364:42صفوي، 

ق.) و شاه طهماسـب بـه قصـد     953از چند سال حکومت در آنجا به فکر استقالل افتاد (

سرکوب وي به سوي شروان به راه افتاد، اما با وساطت مادرش خان بیگی خانم او را عفو 

ید که القاص براي دومین بار سر از اطاعت شاه پیچید و براي بـه دسـت   کرد. طولی نکش

آوردن سلطنت به فعالیت پرداخت و این بار حتی سکه به نام خود زد و خطبه نیز به نـام  

خود خواند. شاه سخت خشمگین شد و با لشکري انبوه به جنگ با او برخاست. وي چون 

ندید، با چهل هزار نفر از سپاه خود به اسـتانبول  توان مقابله در برابر سپاه شاه را در خود 



؛ حسـینی،  406-405: 1370رفت و به درگاه سلطان عثمانی پناهنده شـد (خوانـد میـر،   

). سلطان سلیمان با همسرش خرّم سلطان و نیـز  178: 1377؛ پارسا دوست، 31: 1389

اسـتقبال کردنـد و    رستم پاشا وزیراعظم او و برخی از بزرگان دربار عثمانی به گرمی از او

هـاي   هـاي کشـمیري و دسـتمال    هاي زر و اسـبان اصـیل و چنـدین شـتر و شـال      کیسه

). هر چند که در این میـان،  1187-1188: 1387ابریشمی به او بخشیدند (پور گشتال، 

فقهاي سنّی و بسیاري از سران سپاه با او مخالف بودند، به سـبب آنکـه القـاص را شـیعۀ     

زیـرا چنـین   دانستند، سلطان سلیمان، القاص را پناه داد،  تل میرافضی وملحد مستحق ق

کرد که اگر بتواند فرمانروایی را در ایران بین شـاه طهماسـب و القـاص تقسـیم      گمان می

ها بدون دردسر خواهد بود. ایـن موضـوع خشـم شـاه      تردید سرحدات او تا مدت کند، بی

  ).31: 1389د (حسینی، صفوي را برانگیخت و بر تنش موجود میان آنان افزو

برادر شاه طهماسب نه تنها به دربار عثمانی پناهنده شد، بلکـه در مـدت اقـامتش،    

کرد تا به ایران حمله کند. سـرانجام سـلطان سـلیمان     مدام سلطان عثمانی را تشویق می

ق. با سپاه گران و تجهیزات جنگی نیرومند به طـرف ایـران حرکـت کـرد      955در سال 

چون القـاص میـرزا، روزي   «). به نوشتۀ مؤلف عالم آراي عباسی: 406: 1370(خواندمیر،

چند در استانبول اقامت نمود، به سخنان کاذبه و اقاویل باطله شورافزاي دمـاغ خـواهش   

سلطان سلیمان گردیده، در سنۀ خمس و خمسین و تسعمائه گروهـی انبـوه و لشـکري    

ن و دیار ربیعه عراق عرب جمـع آورده،  کوه شکوه از ممالک روم و شام و مصر و بلد قراما

با توپ و عرابه و ضربزن بسیار و جنگ جویان بی شـمار از اسـتانبول بیـرون آمـده، روي     

  ).71: 1381(ترکمان،» توجه به والیت عجم آورد

ق./ اوایـل  955سپاه عثمانی تحت فرماندهی شخص پادشاه به حرکت در آمد (صفر 

براي سومین بار وارد تبریز شد و عثمانیان قلعـۀ وان  م.) و اردو تحت فرماندهی او 1548

را گرفتند. شاه طهماسب بنا بر قاعده و عادت خویش ظاهر نشد و اردو بازگشـت. هنگـام   

عزیمت به جانب حلب، القاص میرزا مأموریت یافت به کاشان، قم و اصفهان حملـه کنـد.   

و حـوالی دریاچـۀ    پس از بازگشت اردوي عثمانی، شاه طهماسب خـود را ظـاهر سـاخت   
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هاي کماخ، بخـش اعظـم سـپاهش نـابود شـد (چارشـلی،        مران را کوبیده، اما در نزدیکی

1388 :492.(  

سلطان عثمانی در آغاز ورود به ایران، اوالمه را همراه بـا سـپاه بسـیار بـه محاصـرة      

قلعۀ وان و القاص را به مرند فرستاد و خود به سوي تبریـز آمـد، امـا بـیش از چهـار روز      

نتوانست در تبریز بماند، زیرا شاه طهماسب دستور داده بود که در سر راه سپاه ترك هـر  

چه قنات بود، پر کنند و غالت و علوفه را آتش زنند. بنابراین، وقتی سـلطان عثمـانی بـه    

تبریز رسید، بیش از پنج هزار رأس از دواب او از فرط گرسنگی و تشـنگی از بـین رفـت.    

به غارت و تاراج دست زدند و مردم را از گناهکار و بیگناه بـر دار   سربازان از فرط قحطی

کشیدند. در پی این ظلم و ستم، مردم تبریز به قیام دست زدند و بـه نیروهـاي تـرك از    

هر طرف حمله کردند، تا اینکه آنها ناچار شـدند از تبریـز فـرار کننـد. القـاص چـون بـه        

م میرزا را غارت کرد و بـر شـهرهایی ماننـد    ق.) خانۀ برادر خود بهرا 956همدان رسید (

قم، کاشان، ري و اصفهان تسلط یافت. او اموال بسیاري را که از غـارت ایـران بـه دسـت     

هـا   آورده بود، براي سلطان سلیمان فرستاد و در این حمله، قلعۀ وان به تصـرف عثمـانی  

  ).32: 1388؛ عابدینی، 1315و  1323-1324: 1349درآمد (روملو، 

  

  اهندگی بایزید به دربار ایرانپن

ق. سلطان بایزید، پسر سلطان سلیمان حاکم والیت کوتاهیه، از مقـام   966در سال 

تر سلطان سلیمان، یعنی سـلیم رسـید. بایزیـد     خود برکنار شد و آن ایالت به پسر بزرگ

خشمگین از این اقدام، براي دفع سلطان سلیم عازم قونیه شد. سـلطان سـلیم از پـدرش    

تمداد کرد و در جنگ سختی که در حوالی قونیه در گرفت، بایزید شکسـت خـورده و   اس

به آماسیه گریخت. او با ارسال پیغامی از پدرش تقاضاي عفو کرد، اما سلیمان نپذیرفت و 

سپاه دیگري را مأمور سرکوب او کرد. سپس بایزید به ارزروم آمد و در آنجـا بـا اسـکندر    

با ده هزار نفر از سپاهش تا ایروان گریخت و در آنجـا از پادشـاه   پاشا جنگید، اما به ناچار 



؛ ثابتیـان،  97-98: 1369؛ بـراون،  1357:1413ایران تقاضاي پناهنـدگی کـرد (روملـو،    

). شاهقلی سلطان استاجلو، حاکم ایروان این خبر را به شاه طهماسـب  125-124: 1363

یزید را به قزوین دعوت کرد. بایزیـد در  رساند و پادشاه با ارسال تحفه و هدایاي بسیار، با

ق. وارد قزوین شد، شاه طهماسب او را پذیرفت و ده هزار تومان به او بخشـید   967سال 

: 1377البین براي سلطان سلیمان فرستاد (پارسـا دوسـت،    اي نیز براي اصالح ذات و نامه

او برآمد تا شـاید   ). با این همه، شاهزاده بایزید درصدد خیانت به شاه صفوي و قتل300

بدین ترتیب بتواند رضایت خاطر پدر را به دست آورد. شاه طهماسـب پـس از آگـاهی از    

موضوع، او و فرزندانش را دستگیر کرد و چند تـن از مالزمـانش را کشـت، سـپس خـود      

). آنگـاه پـس از مـدتی،    126-127: 1391بایزید را در دربار به حبس انـداخت (نـوایی،   

چهار تن از فرزندانش به فرستادگان سلطان عثمانی تسلیم کرد و آنـان   شاهزاده را همراه

نیز به دستور سلطان عثمانی ایشان را کشتند. تصمیم شاه طهماسب سبب تنش گردید، 

  اما سرانجام با تحویل شاهزاده، از وقوع جنگ حتمی جلوگیري شد.

  

  پیمان صلح آماسیه، ایران و عثمانی 

بین شاه طهماسب یکم صفوي و سلطان سلیمان قانونی  اي صلح آماسیه پیمان نامه

ق.  961بود که پس از چندین جنگ میـان صـفویان و عثمانیـان منعقـد شـد. در سـال       

سلطان سلیمان براي چهارمین بار جنگ بین دو کشور را شروع کـرد و سـپاه عثمـانی را    

قزلباشـان در   که در آن عصر بسیار قوي و قدرتمند بودند، به سمت ایران روانـه سـاخت.  

ژنـرال سرپرسـی   مقابل آنان ایستادند و زمینه را براي صـلح فـراهم آوردنـد. بـه نوشـتۀ     

از زمان تأسیس سلسۀ صفوي، بین ایران و ترکیه، حالت عداوت و خصومت یا «سایکس: 

جنگ و پیکار و یا در حال بالتکلیفی باقی بوده است. در آخر، هـر دو دولـت از جـدال و    

هـاي اولیـه    ق. معاهدة صلح، یک سلسله جنگ 961ده شدند و در سال قتال خسته و مان

بین ایران و ترکیه را که در آنها دولت عثمانی به طور کلی مهـاجم بـوده و ایـران اساسـاً     

  ).25: 1387(رمضانی، » رویۀ دفاعی داشت، خاتمه داد
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اي بـه سـلطان    پیشنهاد صلح ابتدا از سوي شاه طهماسب مطرح شـد: وي در نامـه  

ها نیز، نظرات خـویش را بـه    عثمانی، انصراف دولت ایران از جنگ را اعالم کرد و عثمانی

کرد، مسائل  صورت مکتوب به دربار ایران فرستادند. آنچه در این مکاتبات جلب توجه می

اعتقـاد صـریح   «اش  مذهبی و سیاسی مورد نظر دو کشور بود. شـاه طهماسـب، در نامـه   

تر بـدگویی   و در برابر از مذهب تسنن با شدت هر چه تمام خویش را به تشیع نشان داده

بـراي از بـین بـردن    «، شاه سلیمان نیز در پاسخ به نامۀ شاه ایـران نوشـت:   »کرده است

(همان). سلطان عثمانی پس از آگاهی از نظرات » گري حرکت کرده است تشیع و رافضی

ت. در ایـن شـرایط و   دینی شاه طهماسب، خیز بیشـتري بـراي حملـه بـه ایـران برداشـ      

هاي مؤثرتري نسبت به اوایل دوران حکومتش یافته  موقعیت زمانی، شاه طهماسب تجربه

  هاي دشمن نشد.   بود و بنابراین به راحتی تسلیم خواسته

الـدین   ق. اردوي شاه طهماسب در موضع ارالق بـود کـه سـید شـمس    961در سال 

اي از سوي سـلطان سـلیمان آورد. در    نامهدلیجانی، فرستادة شاه به روم، به اردو رسید و 

آمیز، سخت تهدید شده بود، بنابراین، پادشاه صـفوي   این نامه، طهماسب با کلمات اهانت

: 1391گروهی از سرداران قزلباش را مأمور تاخت و تاز در خاك عثمـانی کـرد ( نـوایی،    

اد و به نخجـوان  ). از آن سوي، سلطان سلیمان نیز از حلب رو به سوي آذربایجان نه125

ها پیـروز شـدند و گرچـه،     رسید و آنجا را آتش زد. در این زد و خوردهاي کوتاه، قزلباش

سنان بیگ سردار عثمانی به اسارت در آمد، اما کشته نشد. سلطان سلیمان در نامۀ خـود  

اي به صلح کرده بود و شاه طهماسب نیز سنان بیگ را همراه شاهقلی بیـگ قاجـار    اشاره

ان عثمانی فرستاد و پیغام داد که خصومت موجب ویرانی مملکت است و صـلح  نزد سلط

  ).26: 1387؛ رمضانی،198باعث رفاهیت رعایا (همان: 

شاه سلیمان از برخورد شاه طهماسب شگفت زده شـد و ضـمن ابـراز عالقـه بـراي      

اي  صلح، کوشید تا پیمانی میان دو طرف منعقد شود. چندي بعد، از دربار ایـران در نامـه  

به دربار عثمانی، مراتب آمـادگی دولـت بـراي انعقـاد پیمـان صـلح را اعـالم کـرد. شـاه          



موضوع تأخیر حج مسـلمانان و عالقـۀ آنهـا بـه      طهماسب، در نامۀ خود، پس از یادآوري

اذن برانـد،  اگر یکی از وزراي شما سگ شکاري شما را بـی «زیارت عتبات عالیات، نوشت: 

پرسید که فالن سگ چی شد؟ و از درگاه من که راند؟ گویند فالن مالزم شـما.   البته می

ه معصـومیم و ایـن را   کنید. ما سگ و غالم چهارد آید و بر او غضب می شما را خوش نمی

دانـیم.   دانیم و غالمی ایشـان را از سـلطنت روي زمـین بهتـر مـی      شرف روزگار خود می

  ).198: 1391(نوایی، » غالمی ایشان دولت باقی است و سلطنت دنیا، فانی

مطالعۀ نامه شاه طهماسب بر سلطان عثمانی سخت مؤثر افتاد و بـه انعقـاد پیمـان    

معروف اسـت، منجـر شـد. بـه موجـب ایـن        "ن صلح آماسیهپیما"صلح، که در تاریخ به 

اي مناطق محلّ نـزاع بـه ایـران و بعضـی دیگـر بـه عثمـانی واگـذار          باید پاره پیمان، می

گردید. بدین ترتیب، آذربایجان غربی، قسمتی از کردستان و بـین النهـرین و قسـمت     می

ردهـان،  ها رسید. در مقابل، ارمنسـتان، آذربایجـان شـرقی، ا    شمالی گرجستان به عثمانی

). وقتـی  236: 1377کارتیل و کاخت، از آنِ ایران شناخته شـد (همـان؛ پارسـا دوسـت،     

اي مبنـی بـر    سلطان سلیمان در ارزروم بود، سفیري از جانب شاه طهماسب همـراه نامـه  

 9پیشنهاد متارکه به درگاه رسید و بـدین ترتیـب بـه مخاصـمات خاتمـه داده شـد. در       

سـفراي ایـران بـه مـذاکره پرداختنـد؛ نتیجـۀ        1555ل / اواخـر آوریـ  962اآلخر جمادي

  هاي سی و هفت ساله میان ایران و عثمانی بود. مذاکرات، پایان دادن به جنگ

معاهدة آماسـیه   1555مه  29/ 962رجب  8بدین ترتیب، جنگ خاتمه یافت و در 

قی و عراقِ به امضاء رسید. به موجب این معاهده، آذربایجان و مرکز آن تبریز، آناتولی شر

ق. با انعقاد صلح آماسـیه مقـرر شـد     961ماند. در سال  عرب در دست عثمانیان باقی می

که مسق، کارتیل و کاخت متعلق به ایران و والیت باش آچوق، دادیان، کوریان تا حـدود  

). بنـا بـر   130: 1391ها باشد (عبدالحسین نوایی،  طرابوزان و طرابلس، متعلق به عثمانی

، دولت ایران، حاکمیت عثمانی بر عراق را به رسمیت شـناخت. بـا وجـود از    صلح آماسیه

دست رفتن حاکمیت ایران بر عراق، در عصر شاه طهماسب صفوي حاکمیت دولت ایـران  

). در همین هنگـام، نامـۀ دیگـري از    9: 1375بر کردستان و خوزستان تثبیت شد (برن، 
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انی از سوي مأموران ترك بـه دسـت پادشـاه    پادشاه ایران، مبنی بر رعایت حال زائران ایر

عثمانی رسید و او دستور داد تا با حجاج و زوار ایران مدارا کنند و ضمن برقراري امنیـت  

  راه ها، در تأمین رفاه و آسایش آنان بکوشند.

هاي طوالنی و بی فایدة دوطـرف   محتواي اصلی پیمان نامۀ آماسیه، پایان دادن به جنگ

فقت نامۀ آماسیه اختالفات مذهبی کاهش یافـت و مناسـبات بـه روابـط نسـبتاً      بود. در اثر موا

اي تبدیل شد. در عهدنامۀ صلح آماسیه تصریح شده بود که دو کشور باید پناهنـدگان   دوستانه

را تحویل دهند و بنابراین، شاه طهماسب، بایزید و فرزندانش را به ایلچیان سلیمان تحویل داد 

سلطان عثمانی، ایشان را بـه قتـل آوردنـد. بـدین ترتیـب، صـلح آماسـیه         و آنان نیز به فرمان

  ).131: 1391گردید (نوایی،  "الصلح خیر"رسمیت یافت و مادة تاریخ آن 

شد، سی و پـنج   معاهدة صلح که براي اولین بار میان صفویان و عثمانیان منعقد می

اشـات در ایـران ادامـه    م. و بـروز اغتش  1576سال یعنی تا زمان مرگ شاه طهماسب در 

اي شروع کرده بود، طـی سـی    یافت. شاه طهماسب که سلطنت را با وضع تقریباً نومیدانه

هاي چشمگیري به دست آورد و در طـول یـک دهـه جنـگ      سال اول حکومت، موفقیت

داخلی بین امراي گردنکش قزلباش، مقام خود را حفظ کرد و با منابعی که به طور رقـت  

، در برابر تهاجمات بزرگ از شرق و غرب ایستاد؛ او رفتـه رفتـه قـدرت    انگیزي ناچیز بود

سپاه خود را افزایش داد و با کمک تنهـا بـرادر وفـادارش بهـرام و پسـرش اسـماعیل در       

م. علیه عثمانیان حالت تهاجمی گرفت. در نتیجه، هنگـامی  1553ق./  960عملیات سال 

در بود از موضع قدرت نسبی سخن بگوید که باب مذاکرات صلح را با باب عالی، گشود، قا

م. طهماسـب بـا   1534ق./ 940و مواد پیمان آماسیه براي ایران نامسـاعد نبـود. اگـر در    

هـاي بزرگـی از اراضـی     شد، بدون شک مجبور بود بخش عثمانیان وارد مذاکرات صلح می

ن آماسـیه  شمال غربی، از آن جمله پایتختش تبریز را به آنان واگذار کند، اما طبق پیمـا 

تنها تغییرات ارضی کوچکی در طول مرز صفویان و عثمانی صورت گرفت و هر دو طـرف  

مورد قبول طرفین تقسیم شـد و صـلح    "مناطق نفوذ"هایی کردند. گرجستان به  گذشت



براي باقی عمر شاه طهماسـب برقـرار مانـد و روابـط ایـران و عثمـانی در طـول حیـات         

: 1380(سیوري، » قویم مصالحه و دوستی مقیم بودبر منهج «طهماسب و اسماعیل دوم 

هاي پرمهر و محبت در اواخر عمر میـان طهماسـب و سـلیمان، شـاهدي      ). لحن نامه62

  ). 169: 1370صریح بر روند بهبود مناسبات است (شاو، 

  

  نتیجه 

صفویه و عثمانی دو قدرت بزرگ و مؤثر در مناطق وسـیعی از جغرافیـاي اسـالمی    

هـايِ   د و هر دو دولت خود را نماینـدة اسـالم و هـم وارثـانِ امپراتـوري     عصر خویش بودن

  دانستند.   بزرگ و رقیب، ایران وروم می

ها، ایران یگانه سدي بود که فتوحـات عثمـانی را در جهـت شـرق و      از نظر عثمانی

وصول آنها به توران متوقف کرده بود. بنابراین، روابط ایـران و عثمـانی بـر محـور جنـگ      

ر بود و دولت عثمانی که اینک متصرفاتش در پهنۀ سه قـاره گسـترش یافتـه بـود،     استوا

  قصد داشت ایران را به شرق امپراتوري خود الحاق کند.

مناسبات ایران و عثمانی در دورة شاه طهماسب با کشمکش و درگیري همراه بـود.  

اده از مسـائل  پس از سلطان سلیم، سلیمان قانونی رویۀ پدر را در پیش گرفت و بـا اسـتف  

داخلی ایران، چند بار به ایران حمله کرد. سلطان سلیمان طی آخرین حمله در تابسـتان  

م. نتوانست به پیروزي قطعی دسـت یابـد و بـه قـرارداد صـلحی در      1555ق./  962سال 

طلبـی داشـت، نماینـده تـام      آماسیه رضـایت داد. طهماسـب کـه طبـع معتـدل و صـلح      

در اردوي سـلطان   1555مـه   29/ 962رجب  8مان صلح در االختیاري اعزام داشت و پی

در آماسیه بین طرفین منعقد شد. این پیمان نخستین صلح میـان صـفویان و عثمانیـان    

  م. برقرار ماند. 1578ق./  986بود و تا بعد از مرگ هر دو فرمانروا تا سال 

حمالت ترکان به ایران، آشکارا بغداد و بین النهرین و نیز قلعـۀ وان را از متصـرفات   

طهماسب جداکرد، اما طهماسب توانست از ضایعات بیشتر و از دست رفتن مناطق دیگـر  

از جمله آذربایجان جلوگیري کند. شاه در رویارویی با ایـن دشـمن قدرتمنـد کـه در دل     
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ت یافته بود، شاید چنـدان شایسـتۀ مالمـت نباشـد. امـا      هاي شایان دس اروپا به موفقیت

هاي همزمان داخلی در  بار این سه لشکرکشی را در شرق و غرب، توأم با نزاع عواقب رقت

  توان نادیده گرفت. بین قبایل قزلباش، در اقتصاد و شرایط مالی و مادي مردم ایران نمی

  

  

  



  منابع و مآخذ

، ترجمه: رسول جعفریان، قـم: پژوهشـگاه   از اقتدار تا انحاللدولت عثمانی احمدیاقی، اسماعیل، 

  حوزه و دانشگاه.

، ترجمه: کیکاوس جهانداري، تهران: نظام ایاالت ایران در عصر صفوي، 1350برن، میشائل رهر، 

  بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

تهران: زرین قلم . تاریخ نظامی ایران در دوره صفویه،، 1378بیانی، خانبابا، 

، ترجمـه: بهـرام   4جلـد ، تاریخ ادبیات ایران در دوره صفویه تا عصر حاضر، 1375اون، ادوارد، بر

مقدادي، تهران: مروارید.

، تهران: شرکت سهامی انتشار.شاه طهماسب اول، 1377پارسادوست، منوچهر، 

تهران:  آبادي، ، ترجمه: میرزا زکی علی2، جلد تاریخ امپراتوري عثمانی، 1387پورگشتال، هامر، 

  اساطیر.

، بـه تصـحیح:   3، جلـد  تاریخ عـالم آراي عباسـی  ، 1377ترکمان، اسکندربیک (منشی ترکمان)، 

  محمد اسماعیل رضوانی، تهران: دنیاي کتاب.

، به کوشـش: ایـرج افشـار،    تاریخ عالم آراي عباسی، 1381، _____________________

  ، تهران: امیرکبیر.1و2جلد 

  ، تهران: کتابخانه ابن سینا.هاي تاریخی دوره صفویه اسناد و نامه،  1363ثابتیان، ذبیح اهللا، 

، ترجمـه: وهـاب ولـی،    2، چاپ دوم، جلد تاریخ عثمانی، 1388چارشلی، حقی اوزون، اسماعیل، 

  ، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.2جلد

، مجلۀ تـاریخ  "ه طهماسب صفوياوضاع سیاسی ایران در دوره شا"، 1383پور، حمید،  حاجیان

  .16اسالم در آینه پژوهش، زمستان، شماره 

، مجلـه  "اجتماعی تنش میان صفویه و عثمـانی  -عوامل سیاسی"، 1389حسینی، سید حمید، 

  سخن تاریخ، سال نهم، تابستان.

بـه   )،تـاریخ شـاه اسـماعیل و شـاه طهماسـب     (صـفویه ، تاریخ 1370خواند میر، امیر محمود،

  کوشش: غالمرضا طباطبائی، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.   

، فرهنـگ  "اسـالمی  -روابط ایران و عثمانی به مثابۀ الگوي روابط شـرقی "، 1388دهقانی، رضا، 

  ، پاییز.71ویژه تاریخ، شماره 

  ، چاپ دوم، تهران: ترفند.معاهدات تاریخی ایران، 1387رمضانی، عباس، 
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، چاپ دوم، ترجمه: یعقـوب  )از مجموعه کمبریج (صفویهتاریخ ایران دورة ، 1384ر.، رویمر، ه. 

  آژند، تهران: جامی.

، 1جلـد ، به تصحیح: عبدالحسین نـوایی،  1و 2، جلد احسن التواریخ، 1349روملو، حسن بیک، 

  تهران: بنگاه نشر کتاب و انتشارات بابک.

  نهم، ترجمه: کامبیز عزیزي، تهران: نشر مرکز.، چاپ ایران عصر صفوي، 1380سیوري، راجر، 

، ترجمـه: محمـود رمضـان    تاریخ امپراتوري عثمانی و ترکیـۀ جدیـد  ، 1370شاو، استانفورد جی،

  زاده، مشهد: قدس رضوي.

  ، به کوشش: امراهللا صفوي، تهران: شرق.تذکره شاه طهماسب،  1364شاه طهماسب صفوي، 

، به تصـحیح: کـریم فیضـی، قـم: مطبوعـات      ماسبتذکره شاه طه، 1383طهماسب صفوي اول،

  دینی.

هاي مـذهبی بـین    قراردادهاي صلح ایران و عثمانی و کاهش تنش"، 1388عابدینی، ابوالفضل، 

  ، بهار.5/60، تاریخ ایران، شماره "دو کشور در عصر صفوي و افشاري

  ن: بینا.، تهراتاریخ روابط ایران و اروپا در دورة صفویه، 1316فلسفی، نصراهللا، 

  ، ترجمه: پروانه ستاري، تهران: کهکشان.قرون عثمانی،  1373کین راس، لرد، 

  ، چاپ دوم، تهران: امیر کبیر.تاریخ روابط خارجی ایران، 1364مهدوي، عبدالرضا هوشنگ، 

، مجلۀ "اي از شاه طهماسب صفوي به سلطان سلیمان قانونی نامه"، 1354میرجعفري، حسین، 

  .60تاریخی، آذر و دي، شماره هاي  بررسی

تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی، اقتصـادي و  ، 1391فرد،  نوائی، عبدالحسین و عباسقلی غفاري

، تهران: سازمان مطالعـه و تـدوین کتـب علـوم انسـانی دانشـگاه       در دوران صفویهفرهنگی ایران

  (سمت).

  فرهنگ ایران.، تهران: بنیاد شاه طهماسب صفوي، 1350نوایی، عبدالحسین، 

  ، تهران: بنیاد فرهنگ.)شاه طهماسب(اسناد و مکاتبات تاریخی ایران ، 1347، __________
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نقش سغدیها در دیپلماسی ابریشمِ دوران پادشاهی 

خسرو انوشیروان

علی علیبابایی درمنی[footnoteRef:1] [1: تاریخ دریافت مقاله: 11/7/1394		تاریخ پذیرش مقاله: 24/9/1394
. دانش آموخته دکتری تاریخ ایران باستان از دانشگاه تهران   ababaee@alumni.ut.ac.ir] 


 چکیده

با رونق جادة ابریشم در دوران اشکانی و ساسانی، فرمانروایان ایران میکوشیدند به عنوان مالکان این راه بازرگانی میان شرق و غرب و در میان دو قدرت دیگر جهان باستان؛ چین و روم، اختیار تجارت ابریشم را در دست گیرند و از این طریق، تا اندازهای از انباشت ثروت در بیزانس جلوگیری کنند. در این میان، مداخلة سغدیها در روند این تجارت در میانة سدة ششم میلادی سبب شد تا تجارت ابریشم به "دیپلماسی ابریشم" تبدیل شود. در دیپلماسی ابریشم، تجارت ابریشم به عنوان عامل اقتصادی، در حاشیة ائتلافهای سیاسی ـ نظامی مانند ائتلاف بیزانس- تورکیوتها قرار گرفت که پیامد عملکرد سغدیها در این تجارت بود.

در مقاله حاضر با توجه به منابع باستانی و پژوهشهای نوین، کوشش شده است تا جایگاه و اهمیت تجارت ابریشم که بازرگانان سغدی در میانة سدة ششم میلادی، آن را به دیپلماسی ابریشم تبدیل کردند، در صف آرایی قدرتهای بزرگ جهان باستان ایران و بیزانس و قدرت نوظهور دیگر یعنی تورکیوتها بررسی شود.



واژگان کلیدی:

ساسانیان، خسرو انوشیروان، سغدیها، جاده ابریشم، دیپلماسی ابریشم








مقدمه

قدرتهای بزرگ جهانی پیوسته از ابزار اقتصادی برای مقاصد سیاسی و نظامی سود میجویند. برای نمونه، این قدرتها پس از تحریمهای اقتصادی لیبی در سال 1986م. موجب شدند تا آن کشور از برنامة نظامی خود دست بردارد و سرانجام نیز، نظام سیاسی لیبی را سرنگون کردند. به همین ترتیب، اما در مقیاس کمتر، در روزگار باستان نیز دولتهای قدرتمند کوشش میکردند تا با حربههای اقتصادی، حکومتها را در موضع ضعف قرار دهند، یا آنها را وادار کنند تا از مواضع سیاسی خویش عقبنشینی کنند. یکی از حربههای اقتصادی، در روزگار باستان به عنوان ابزار اعمال قدرت، تجارت ابریشم بود که در آسیای مرکزی، سغدیها آن را در دست داشتند.

هر چند تاکنون مطالعات بسیاری در بارة "سغدیها"، یکی از تیرههای ایرانی تبار آسیای مرکزی به زبان فارسی صورت گرفته و نقش این تیرة تجارت پیشة باستانی در جادة ابریشم به خوبی بررسی شده است، با این حال در این پژوهشها، به نقش بازرگانان سغدی در "دیپلماسی اقتصادی" که در این مقاله از آن با عنوان "دیپلماسی ابریشم" یاد میکنیم، چندان توجه نکردهاند.[footnoteRef:2] حال آنکه در سالهای گذشته، پژوهشگران غربی به خوبی به این موضوع توجه داشتهاند.[footnoteRef:3] در مقاله حاضر، با توجه به منابع باستانی و پژوهشهای نوین، تبدیل "تجارت ابریشم" به "دیپلماسی ابریشم" را در دورة پادشاهی خسرو انوشیروان (579-531 م.) و در میان تیرة ایرانی سغدی بررسی میکنیم. [2: . بدرالزمان قریب، سغدیها و جاده ابریشم، ایران شناخت، شماره 5، تابستان 1376، صص 281-246؛ سغدیها و آسیای مرکزی، در مجموعه یاد یـار... مجموعه مـقالات در بارة آسـیای مرکزی، تهران: مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1372، صص 23-1؛ طلسم باران در سغدی، نشریة انجمن فـرهنگ ایران بـاستان، فروردین 1348؛ عنایت الله رضا، نگاهی به سیاست خارجی دولت ساسانی در غرب قفقاز، تاریخ روابط خارجی، سال دوم، شماره 4، صص 22-7؛ نقش ایران در جاده ابریشم  تا پایان عهد ساسانی، ایران شناخت، شماره 5، تابستان 1376، صص 211- 199؛ ایران و ترکان در روزگار ساسانیان، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1381؛ علی مظاهری، جاده ابریشم، ج 2، ترجمه: ملک ناصر نوبان، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1388.]  [3: . e.g: Enoki, Kazuo, “Sogdiana and the, Hsiung-nu.” Central Asiatic Journal, I/1 (1955), 43-62; Sims- Williams, Nicholas “The Sogdian Merchants in China and India”. In Alfredo Cadonna et Lionello Lanciotti, eds., Cina e Iran da Alessandro Magno alla Dinastia Tang. Firenze: Olschki, 1996, 45-67; Vaissière, Ètienne, Sogdian Traders, Translated by James Ward, Brill, Leiden, Boston, 2005.] 




تاریخ و فرهنگ سغد

مرکز و خـاستگاه قـوم سغد، در درة زرافشان و واحههای پنجیکنت[footnoteRef:4] و سمرقند بود و آنها از آنجا به شرق و غرب سرزمین میان دو رود جیحون و سیحون پراکـنده شـدند و در واحههای بخارا، فرغانه و چاچ (تاشکند) سکنی گزیدند. در دوران باستان، آسیای مرکزی کاملا ایرانی بود و برخی از پژوهشگران، آن را ایران شرقی یا ایران خارجی خواندهاند، زیرا ایـن ناحیه از نظر فرهنگ و زبان، ایرانی بود و سه تمدن درخشان که در آن متجلّی شد، تمدن بلخی (باکتریایی)، تمدن سغدی و تمدن خوارزمی هـر سه بنیاد ایرانی داشت. بنا بر مدارک مکتوب که باستانشناسان این قرن به دست آوردهاند، زبانهای سغدی، بلخی و خوارزمی، پیوندی نزدیک داشتند و هر سه از گروه زبـانهای ایرانی میانه شرقی بودند. هر سه تمدن، از فرهنگ ایـرانی هخامنشی و اشـکانی بهره بردند و با وجود تفاوت آیینی با ایران ساسانی، از تأثیر بن مایههای فرهنگی و نـفوذ هـنری آن برکنار نماندند (قریب، 1376: 252-249). در واقع، سغدیها وفاداری چندانی به آیینی خاص نداشتند: نخست آیین بودا را پذیرفتند و سپس از پیروان پرشور مانویان و مسیحیان نسطوری شدند و در سفرهای تجاری، این آیینها را در آسیا تبلیغ میکردند (فولتس، 1385: 18). [4: . Panjikent] 


سغد همراه پارت، خوارزم و بلخ بخشی از شهربانی شماره شانزدهم هخامنشی بود که در مجموع، مالیات سالانهای برابر با 300 تالان به شاهنشاهی هخامنشی پرداخت میکردند (هرودوت، 1:391/401). نام این سرزمین به عنوان بخشی از شاهنشاهی هخامنشی در کتیبههای فارسی باستان به صورت "سوگودا"، "سوگدا" و "سوگدم" ذکر شده است.[footnoteRef:5] در پی فروپاشی حکومت هخامنشی، مقدونیها به سغد یورش بردند و گرچه نتوانستند بر آنجا مسلط شوند (زیمال، 1380: 342)، اما یورش آنها سبب شد تا برخی از سغدیها به چین مهاجرت کنند (قریب، 1376: 258؛ Vaissière, 2003: 23). باید گفت که از آغاز رونق جادة ابریشم در دوران اشکانی، بازرگانان سغدی در دو سوی جادة ابریشم فعّال بودند.  [5: . Suguda→( Kent, Roland Grubb, Old Persian: grammar, texts, lexicon, American Oriental Society, New Haven (Conn.), 1989, DB, p 116; DPe, p 136;DNa, p 137; DSe, p 141; DSf, p 143);sugdam→( kent,1989, DPh, p 136; DH, p 147); sugda (kent, 1989, XPh, 151)] 




جادة ابریشم در دوران اشکانی

جادة ابریشم که پیش از تکامل تدریجیِ تجارت دریایی بین کشورهای حوزة مدیترانه و اقیانوس هند، شریان اصلی مبادلة کالا میان شرق و غرب جهان بود، به طول تقریبی 8000 کیلومتر، چین را به بیزانس متصل میکرد. پیش از قدرت گرفتن اشکانیان در ایران و گزارش برخی از سفیران چینی، به طور کلّی اطلاعات چندانی در بارة تجارت ابریشم در دست نداریم. مهاجرت اقوام «یوئه چی»[footnoteRef:6]؛ به سمت غرب، در پی حملة ویرانگر هونها بر تاریخ سیاسی ایران تأثیر نهاد. در پیِ یورش یوئه چیها به سکاها در مرزهای شرقی ایران، از سال 130پ. م. مرزهای شرقی ایران از سوی این قوم کوچرو مورد تهدید قرار گرفت. فرهاد دوم پادشاه اشکانی در جنگ با سکاها و جانشین او اردوان پنجم در نبرد با تیرهای از یوئهچیها از پای در آمد، با این حال، مهرداد دوم اشکانی ملقب به مهرداد بزرگ موفق شد از تعرض سکاها به مرزهای شرقی ایران جلوگیری کند و مرزهای ایران را تا مرو و هرات گسترش دهد. در کتاب "تاریخ سلسلة نخست هان" نکتهای به چشم میخورد که نشانهای از تسلط ایرانیان بر فرارودان در سالهای پایانی سدة دوم پیش از میلاد است: در این زمان، 20 هزار سوار اشکانی در فرارودان به پیشواز نمایندة چینیها، چانگ چِین[footnoteRef:7] آمدند و این اشاره، اعادة صلح در مرزهای شرقی ایران را آشکار میکند. [6: . یوئه چی (Yuèzhī ) از اقوام ایرانی تبار آسیای مرکزی در دورة باستان است.]  [7: . Chang Chien] 


رهایی مرزهای شرقی ایران از تهاجم قبایل بیابانگرد، موجب پیشرفت و توسعة تجارت بینالمللی در روزگار اشکانیان شد. به لطف تواریخ سلسلههای چین باستان، ما اطلاعاتی در خصوص روابط تجاری اشکانیان با چینیها در دست داریم. بر پایه این منابع، اشکانیان با استفاده از موقعیت مساعد جغرافیایی، در تجارت ابریشم به ثروت هنگفتی دست یافتند. اشکانیان که نقاط حسّاس جادة ابریشم را تحت نظارت و در اختیار داشتند، از مبادلة مستقیم کالا میان روم و چین جلوگیری میکردند. در کتاب یاده شده، در این باره آمده است: «امپراتوری روم پیوسته آرزو داشت تا نمایندگانی به دربار چین بفرستد، اما از آنجایی که اشکانیان علاقهمند به ادامة تجارت ابریشم با امپراتوری روم بودند، زیر کانه مانع از رابطه مستقیم تجاری آنها با چین میشدند» (تشکری، 1356: 16).

گزارش کتاب وی لوئه[footnoteRef:8] از تواریخ سلسلهای چین نیز حاکی از انحصار تجارت ابریشم در دست اشکانیان است: «رومیها همیشه علاقه داشتند تا  سفرای خود را به دربار چین اعزام کنند ولی اشکانیان میخواستند تا موقعیت انحصاریِ پرمنفعت ناشی از تجارت شرق و غرب را در دست خود نگه دارند. از این رو آنها به رومیها اجازة عبور از سرزمین خود را نمیدهند» (تشکری، 1356: 17). [8: . Wei Lueh] 


همچنین در «تاریخ سلسلة نخست هان»، از سفر کن یینگ[footnoteRef:9] سفیر پن چائو[footnoteRef:10]، یکی از فرماندهان عالیمرتبة چینی به ایران سخن به میان میآید که در جست و جوی راهی برای سفر به روم و تجارت با آن دیار بود؛ ملاحان ایرانی داستانهایی برای او ساختند تا او را از سفر به روم و گشایش ارتباطات تجاری با آن دیار منصرف کنند. آنها به کن یینگ گفتند: سفر به امپراتوری روم در صورتی که باد موافق نوزد، دو سال طول میکشد و در نتیجه، مسافران دریایی باید برای سه سال، آذوقه تهیه کنند و افزودند: در دریا موجود مرموزی تاکنون موجب مرگ صدها تن شده است. سرانجام کن یینگ را از سفر نومید کردند تا انحصار تجارت ابریشم در دست ایران باقی بماند (همان). با این همه، چنانکه در ادامه ملاحظه خواهد شد، بازرگانان سغدی، برای فروش مستقیم و بیواسطة ابریشم به بیزانسیها، بیش از بازرگانان چینی سماجت به خرج دادند. [9: . Kan Ying]  [10: . Pan Chao] 


نخستین مهاجرت سغدیها به چین، پس از حملة اسکندر مقدونی به ایران صورت گرفت و در دورة اشکانی، آنها تجارت در جادة ابریشم را آغاز کردند. برخی از دانشمندان، نقش سغدیها را در تجارت، به نقش بازرگانان آرامی دورة باستان تشبیه کردهاند. چینیها از آنان به عنوان تاجرانی زبردست سخن به میان آوردهاند که «هنگام تولّد فرزندان، در دهانشان عسل و در دستشان چسب میگذارند تا بازرگانانی شـیرین زبـان شوند. در پنـج سالگی به آنها شیوه دادوستد میآموزند و در دوازده سالگی آنها را برای تمرین به دیار همسایه میفرستند». ختنیها نیز واژه "سولو"[footnoteRef:11] را که در اصـل به اهل سغد اطلاق میشد، به معنای سوداگر و تاجر به کار میبردند. بنا بر ضـرب المـثل چـینی: «سغدیها هر جا سود باشد، آنجا میروند.» (قریب، 1376: 258). نقش سغدیها در جادة ابریشم تا بدان حد بود که در یک منبع چینی از آنها چنین یاد شده است: «اقوام هو[footnoteRef:12] [یعنی سغدی ها]، سوداگران سمرقندند که اصل آنها و همة آداب و رسوم آنها مربوط به جادة ابریشم بود» (مظاهری، 1388: 2/ 712).  [11: . Sulu]  [12: . Hu] 


اهمیت این سغدیان مهاجر، افزون بر نقشی که در داد و ستد کالا در قدیمیترین و طویلترین جاده تاریخی جـهان داشـتند، گسترش فرهنگ در دو جهان غرب و شرق آسیا و نزدیک کردن آنها به یکدیگر بود. به تعبیر ریچارد فولتس: «آنها زنبوران فرهنگی بودند که اندیشهها و سنتهای یک تمدن را در تمدن دیگر گرده افشانی میکردند» (فولتس، 1385: 17). آنها اگر چه در برقراری ثـبات و امـنیت جـادة ابریشم از نفوذ نظامی چین بهره میگرفتند، امّا تأثیر فرهنگی آنان تا قلب امپراتوری چین پرتو داشت: راهی سغدی از سمرقند تا دیوار چین کشیده شده بود؛ از همین راه، دستاوردهای هنر ایرانی همچون فـرش، انواع منسوجات، عطریات و محصولات کشاورزی ایـران مانند انار، انگور، انجیر، یونجه و گشنیز به چین میرسید و ابریشم چین، که در ایران به صورت زربفت در میآمد، دوباره به صورت کالای مورد علاقه درباریان به چین باز میگشت (قریب،1376: 259-258). در این زمان، مهمترین شهر تجاری سغدیها در چین "گانسو"[footnoteRef:13] بود (Vaissière,2003: 24). از دیگر شهرهای مهمی که میتوان از آنها به عنوان تجارت سغدیها یاد کرد، "لب نور"[footnoteRef:14] و "تیان شان"[footnoteRef:15] است (Vaissière,2005: 197). [13: . Gansu]  [14: . Lobnor]  [15: . Tianshan] 




تجارت ابریشم سغدیها در دوران پادشاهی خسرو انوشیروان

در دورة ساسانی، شاهان این سلسله اختیار تجارت ابریشم میان چین و بیزانس را در دست داشتند: ساسانیان ابریشم را از بازرگانان سغدی میخریدند و با بهای گزاف به رومیها عرضه میکردند. باید یادآوری کنیم که مصرف ابریشم در ایران در برابر مصرف بیزانسیها، که به تجملات و لباسهای ابریشمی علاقة خاص داشتند، بسیار اندک بود. این تجارت سود سرشاری نصیب ایرانیان میکرد: خزانة آنها پر از سکههای طلای بیزانسی و خزانة بیزانس تهی میشد. بنا بر منابع بیزانسی، هنگام جنگ میان ایرانیان و بیزانسیها، ایرانیان بر بهای ابریشم میافزودند، تا خزانة بیزانس را خالی کنند و بیزانسیها نیز از آن سوی میکوشیدند در داخل بیزانس، اختیار بهای ابریشم را در دست داشته باشند. برای نمونه، ژوستینیان اول[footnoteRef:16] (565-527 م.) در مواقع بحرانی، کوشش میکرد قیمت تولیدات اندک ابریشم بیزانس را که در کارگاههای امپراتوری تهیه میشد، پایین نگاه دارد تا از واردات ابریشم گران وارداتی جلوگیری کند، گو اینکه این اقدام به بازار سیاه ابریشم در بیزانس دامن میزد و برخی از کارگاههای تولید پارچه در بیزانس تعطیل میشدند و برخی از استادکاران بیزانسی به ایران مهاجرت میکردند (Procopius, 1927: 13-25). [16: . Justinian I] 


با این همه، چنانکه در مقدمه اشاره شد، در دوران پادشاهی  خسرو انوشیروان، پارهای رویدادهای تاریخی دست به دست هم داد تا تجارت ابریشم به دست سغدیها به "دیپلماسی ابریشم" تبدیل شود. نخستین رویداد قدرت گرفتن امپراتوری تورکیوتها[footnoteRef:17] در مناطق میان استپهای غرب چین تا شمال دریای مازندران بود. درک اهمیت نیمة دوم سدة ششم میلادی در مناسبات تجاری میان ایران و بیزانس، جز با آگاهی از مناسبات امپراتوری تورکیوتها و بازرگانان سغدی در این زمان امکانپذیر نیست. در واقع، ایرانیان تنها واسطة انتقال ابریشم چین به بیزانس نبودند و بازرگانان سغدی از مرزهای غربی چین تا مرزهای شرقی ایران، این کالای گرانبها را در طول کوههای پامیر و رود تاریم حمل میکردند و در تجارت ابریشم نقش عمده داشتند. [17: . امپراتوری تورکیوتها Turkiuts یا گوگ ترکها را ترکان شمال چین میان سالهای 552 تا 659 میلادی در شرق دریای مازندران تشکیل دادند.] 


در سال 557 م. در پایان دورة دوم جنگ با بیزانسیها، انوشیروان بر آن شد تا به موجودیت حکومت پوشالی هپتالیان[footnoteRef:18] در مرزهای شرقی ایران پایان دهد. او با یاری حکومت تورکیوتها بر سرزمین آنها دست یافت و مرز شرقی ایران را به رود جیحون رساند. از بین رفتن حکومت ضعیف هپتالیان، به پیشرفت تورکیوتها در فرارودان و همسایگی آنها با شاهنشاهی ساسانی انجامید. امپراتوری تورکیوتها از اساس با حکومت ضعیف هپتالیان تفاوت داشت: تورکیوتها در اندک زمانی امپراتوری خود را گسترش دادند و قبایل پراکنده و سلحشور فرارودان و شمال دریای مازندران را متحد کردند؛ بدین ترتیب، زنگ خطر برای همسایگان شرقی و غربی یعنی امپراتوری چین و شاهنشاهی ساسانی به صدا در آمد. نخستین تهدید این امپراتوری تازه تأسیس متوجه همسایة شرقی یعنی امپراتوری چین شد: دو سلسلة محلّی "ژو"[footnoteRef:19] (581- 557 م.) و سلسلة "کی"[footnoteRef:20] (577-550 م.) در شمال چین برای تسلط بر این منطقه با یکدیگر میجنگیدند. برای اینکه حریف تازه از راه رسیده، یعنی امپراتوری تورکیوت به نفع رقیب وارد جنگ نشود، آنها سالانه صدهزار تاقچه ابریشم به آنها باج دادند (Vaissière, 2005: 209). این ثروت باد آورده که نصیب امپراتوری تازه نفس شد، فصل جدیدی در روابط تورکیوتها و سغدیها گشود. [18: . امپراتوری هپتالیان  Hephthalite Empireاز سال 408 تا 557 م.، به دست هونهای سفید در آن سوی مرزهای شرقی ایران تشکیل شد.]  [19: . Northen Zhou]  [20: . Northen Qi] 


تورکیوتها در سال 570 م. بر سغد مسلط شدند (Vaissière, 2005: 200) و سغدیها که پیشینة گرانسنگی در تجارت و به ویژه تجارت ابریشم داشتند، تورکیوتها را تشویق کردند تا با فروش ابریشم چین به ایرانیها و بیزانسیها به ثروت هنگفتی دست یابند، زیرا قیمت ابریشم در چین اندک بود و در آسیای مرکزی به دو برابر[footnoteRef:21] و در ایران و بیزانس تا چند برابر میرسید. بنابراین، سغدیها میتوانستند با حجم قابل ملاحظة ابریشم تورکیوتها سود سرشاری نصیب آنها کنند و خود نیز از آن بهرهمند شوند، اما تورکیوتها دولتی نوپا بودند و سابقة ارتباط با ابرقدرتهایی چون ایران ساسانی و بیزانس را نداشتند، از این رو، از سغدیهای تاجرپیشه که به سبب تبحر در این حرفه به سرزمینهای دور دست سفر میکردند و با زمامداران و دیوانسالاران ایرانی و بیزانسی آشنا بودند، بهره گرفتند[footnoteRef:22] چنانکه ملاحظه خواهد شد، در جریان این داد و ستد بود که تجارت ابریشم به دیپلماسی ابریشم تبدیل شد، اما پیش از آنکه به عملکرد بازرگانان سغدی برای فروش ابریشم تورکیوتها به ایرانیها و بیزانسیها بپردازیم، یادآوری 2 نکته اهمیت بسیار دارد: [21: . قیمت ابریشم از دون هوانگ Dunhuang در چین تا رسیدن به دست بازرگانان سغدی در سمرقند دو برابر میشد (Vaissière, 2005: 177).]  [22: . چنانکه فولتس اشاره کرده است: «سغدیها در دیلماجی و ترجمه تبحر داشتند و دبیران سغدی متنهای دینی آیین بودا و مانویت و مسیحیت را به زبانهای گوناگون جاده ابریشم ترجمه میکردند» (فولتس، 1385: 18).] 


1. تنها سبب اطمینان تورکیوتها به سغدیها این نبود که آنها با ابرقدرتهایی چون ایران ساسانی و بیزانس سابقة ارتباط نداشتند؛ اصولاً نا آشنایی تورکیوتها با دولتهای بزرگ موجب نمیشد که تورکیوتها تا بدین حد به سغدیها اطمینان یابند و به آنها اختیار تام بدهند. در واقع، ارتباطات فرهنگی و شاید خونی، رشتهای استوار بود که تورکیوتها و سغدیها را با هم پیوند میداد و سبب آمیختگی و حتی وحدت میان آنها بود. فرضیهای هست که بر پایه آن، خاندان فرمانروای تورکیوتها دورگه و اختلاطی از تورکیوتها و سغدیها بودهاند (Vaissière, 2005: 205-206). گذشته از این فرضیه، که برخی منابع چینی آن را تأیید میکند (Mau-Tsai, 1958: 40)، تأثیر فرهنگی بیچون و چرای سغدیها بر تورکیوت، به گونهای، زمینة تأثیر آنها را در روند تصمیم امپراتوری تازه تأسیس تورکیوتها فراهم آورد. نخستین متنهای به دست آمده از دوران متقدم تورکیوتها به خطّ سغدی است: اولین سفیری که از سوی تورکیوتها به بیزانس گسیل شد، حامل نامهای به زبان سغدی بود (Menander, 1985: 115). همچنین سغدیها و چینیها، تأثیر بسزایی در گرایش ترکها به آیین بودا داشتند. نشانههای تأثیر فرهنگی سغدیها تا روزگار ما در آسیای مرکزی آشکار است؛ نمونة آن، الفبای مغولی است که از الفبای سغدی دورۀ باستان وام گرفته شده است (Vaissière, 2005: 202-203).

2. رابطة تجاری میان تورکیوتها و سغدیها به دوران پس از تسلط تورکیوتها بر سغدیها منحصر نبود: حتی پیش از تصرف سغد به دست تورکیوتها، بنا بر منابع چینی، وقتی تورکیوتها در سال 545 م. برای خرید ابریشم نزد چینیها آمدند، چینیها سفیری نزد آنها فرستادند، با نام نوئوپانتو[footnoteRef:23] (Mau-Tsai,1958: 6-7)، که به نظر وسیه، این نام سغدی و به معنای "بندة آناهیتا" است (Vaissière, 2005: 205). [23:  .Nuopantuo] 


به هر رو، رابطة استوار میان تورکیوتها و سغدیها، سرانجام سبب شد تا سغدیها بکوشند، به عنوان دیپلمات- بازرگان، از طریق تجارت ابریشم، راه تورکیوت را به سوی سرزمینهای شرقی باز کنند. حوادث این دوران را مناندر پروتکتور[footnoteRef:24] مورخ بیزانسی به یادگار نهاده است. مناندر یکی از مورخان بیزانسی بود که سنّت "تاریخ نگاری پیوستة" بیزانسیها را ادامه داد. پیش از او، مورخان دیگر بیزانسی به نگارش تاریخ پرداختند: پروکوپیوس[footnoteRef:25]، مورخ سدة ششم میلادی، منشی بلیزاریوس[footnoteRef:26] سردار بزرگ روم بود. آگاثیاس[footnoteRef:27] (582-536 م.) کار پروکوپیوس را ادامه داد و تاریخ دوران یوستی نیانوس[footnoteRef:28] (565-527 م.) را نوشت. مناندر پروتکتور پس از آگاثیاس کار او را مابین سالهای 582-558 م. ادامه داد. پس از او نیز تئوفیلاکت سیموکاتا[footnoteRef:29] تاریخ روم طی سالهای 602-582 م. را به رشته تحریر در آورد. در میان این مورخان، مناندر پروتکتور در ایران چندان شناخته نیست، اما او بیشترین گزارشها را در بارة دگرگونیهای عمده در وضعیت جادة ابریشم و مذاکرات گستردة سیاسی میان هیأتهای سیاسیِ ایران و بیزانس و امپراتوری نوپای تورکیوتها به دست میدهد. [24: . Menander protector]  [25: . Procopius]  [26: . Belisarius]  [27: . Agathias]  [28: . Justinian I]  [29: . Theophylact Simocatta] 


حال میپردازیم به شرح سفارت سغدیها به ایران و بیزانس از سوی مناندر: پس از اینکه تورکیوتها، سغد را تصرف کردند، سغدیها از سیزابول[footnoteRef:30] خاقان تورکیوتها خواستند تا فرستادهای نزد شاه ایران بفرستد و از او بخواهد تا آنها بتوانند در سرزمین ایران سفر کنند و به ایرانیها ابریشم بفروشند. سیزابول پذیرفت و فرستادگان سغدی را نزد ایرانیان فرستاد که رهبر آنها مانیاخ[footnoteRef:31] بود (568 م.). چون سغدیها نزد پادشاه ایران رسیدند، از شاه خواستند تا ابریشم خود را در ایران بدون جلوگیری شاهنشاهی ایران بفروشند. شاهنشاه ایران از این درخواست خشنود نشد و میل نداشت به سغدیها اجازه دهد تا آزادانه در سرزمین ایران رفت و آمد کنند. به همین سبب، پاسخ به سغدیها را به روز بعد موکول کرد و تعویق انداختن را روزها ادامه داد. پس از تأخیر بسیار و اصرار سغدیها برای دریافت پاسخ، خسرو انوشیروان، انجمنی را به منظور گفت و گو در این باره فراخواند. کاتولف[footnoteRef:32] هپتالی حاضر در این جمع، به انوشیروان توصیه کرد که ابریشم را پس نفرستد، بلکه آن را به قیمت منصفانهای بخرد و در برابر چشم فرستادگان سغدی به آتش بکشد. در این صورت، انوشیروان مرتکب کار ناعادلانهای نشد، اما در ضمن این موضوع را برای فرستادگان سغدی روشن کرده است که ایرانیان تمایلی برای خرید ابریشم خام از تورکیوتها ندارند. در نتیجه، چنانکه کاتولف توصیه کرده بود، ابریشمها سوزانده شد و فرستادگان سغدی در حالی که از این ماجرا به هیچ وجه خشنود نبودند، به میهن خود بازگشتند (Menander, 1985: 112-113). دو نکته در این گزارش قابل تأمل است: نخست آنکه، انوشیروان از اجازة دسترسی آزاد سغدیها به خاک ایران بیمناک بود و احتمالاً آن را به عنوان درخواستی برای معاملة مستقیم با بیزانسیها تلقی میکرد. [30: . Sizabul]  [31: . Maniakh]  [32: . Katulph] 


این امر میتوانست دو اشکال عمده برای ایرانیان پدید آورد: 1. امکان جاسوسی آنها برای تورکیوتها؛ امری که در تاریخ دورة باستان بی سابقه نبود و کشورهای متخاصم برای اطلاع از اوضاع لشکری و کشوری حریف از بازرگانان برای جاسوسی استفاده میکردند (Vaissière, 2005: 233-234)؛ 2. معاملة بیواسطة سغدیها و بیزانسیها سبب میشد تا انحصار قیمتگذاری ابریشم از دست ایرانیان خارج شود. از سوی دیگر این احتمال نیز وجود داشت که با ورود انبوه ابریشم سغدیها، قیمت ابریشم را در بازارهای بیزانس کاهش دهد؛ مسألهای که مطلوب شاهنشاهی ساسانی نبود.

نکتة دیگر مربوط به نظرات شورایی است که به دعوت انوشیروان برگزار شد. شورا به این تصمیم رسید که شاهنشاهی ساسانی به طور قاطع از خرید ابریشم تورکیوتها خودداری کند، زیرا چنانکه پیشتر بیان شد، امپراتوری تورکیوتها از اساس با حکومت ضعیف هپتالیان تفاوت داشت و در اندک زمانی به گسترش وسعت امپراتوری خود پرداخت و قبایل پراکنده و سلحشور فرارودان و شمال دریای مازندران را متحد کرد. به همین سبب، کارگزاران مدبّر ساسانی به هیچ رو راضی نبودند که این امپراتوری توسعه طلب، از فروش ابریشم به چنان ثروت هنگفتی دست یابد و با اجیر کردن سپاهیان بیشتر به خاک ایران هجوم آورد.

به نوشتة مناندر، تورکیوتها نومید نشدند و برای بار دوم کسانی را به ایران گسیل داشتند. این بار ایرانیها آب پاکی بر دستان تورکیوتها ریختند، تا آنجا که کاتولف به انوشیروان گفت: به سبب طبعیت متغیر تورکیوتها نمیتوان به هیچ وجه به آنها اطمینان کرد و باید از رابطة دوستانه با آنها بر کنار ماند (Menander, 1985: 112-113). سفیران تورکیوت در راه بازگشت از ایران درگذشتند و برخی پژوهشگران این دیدگاه سیزابول (Menander, 1985: 114-115) را پذیرفتهاند که مرگ سفیران تورکیوت بر اثر بیماری نبود، بلکه ایرانیها آنها را مسموم کردند. این امر، آتش جنگ میان ایران و تورکیوتها را در سالهای بعد (571 م.) و پس از تحکیم روابط آنها و بیزانس شعلهور کرد، اما به شکست تورکیوتها منجر شد (Golden, 1992: 128؛ پیرنیا، 1373: 209).

مانیاخ نمایندة بازرگانان سغدیها، از این فرصت یعنی از بیمیلی پادشاه ایران برای برقراری رابطة تجاری با تورکیوتها سود جست و سیزابول را پند داد تا راه دوستی با بیزانسیها را در پیش گیرد و ابریشم خام خود را به آنها بفروشند، زیرا ابریشم نزد بیزانسیها کاربرد بیشتری دارد. سیزابول این نظر را پذیرفت و مانیاخ را همراه هیئت به بیزانس فرستاد. این هیئت، حامل پیام دوستی و هدایای گرانبهای ابریشمین و نامهای به زبان سغدی بود که شخص مانیاخ آن را با خود داشت. مانیاخ از بسیاری راهها و سرزمینها بر فراز کوههای قفقاز و نزدیک ابرها گذشت تا در بیزانس به حضور ژوستین دوم[footnoteRef:33] (574-565 م.) امپراتور روم رسید. در کنستانتین پول، مانیاخ پس از دیدار با ژوستین، همراه سفیر بیزانسیها، زمارخوس[footnoteRef:34]، نزد خاقان تورکیوتها بازگشت تا روابط میان دو امپراتوری مستحکمتر شود (Menander, 1985: 114). زمارخوس نیز پس از مدتی مذاکره با تورکیوت در آسیای مرکزی، به میهن بازگشت. در بازگشت زمارخوس به بیزانس، به سبب مرگ مانیاخ، سیزابول سرپرست دیگری برای هیئت اعزامی گماشت، تاگما[footnoteRef:35] نام با لقب "ترخان". سیزابول همراه این سفیر، فرزند مانیاخ را نیز به سبب احترام ویژه نسبت به پدرش، راهی بیزانس کرد. از حوادث بعدی به خوبی پیداست که شاید هدف تورکیوتها از اعزام سفیران به بیزانس، تنها فروش ابریشم بود، اما قصد بیزانسیها از اعزام سفیر به آسیای مرکزی، تنها به خرید ابریشم منحصر نمیشد: آنها در صدد بودند تا با انعقاد قرارداد با تورکیوتها، از آنها به عنوان متحدی برای یورش به قلمروی ایران یاری بگیرند و از شدت حملات ایرانیان به قلمروی بیزانس بکاهند. به نوشتة طبری و به نقل از منابع او: «و چنان بود كه سنجبوا[footnoteRef:36] خاقان كه از همه تركان قويتر و دليرتر بود و سپاه بيشتر داشت و همو بود كه با وزر شاه هپتالیان پيكار كرد و از بسيارى و دليرى هپتالیان بيم نكرد و وزر شاهشان را با بيشتر سپاهيانش بكشت و اموال وى را به غنيمت گرفت و ديارشان را جز آنچه كسرى گرفته بود به تصرف آورد. و هم او قوم ابخز و بنجر و بلنجر[footnoteRef:37] را استمالت كرد كه به اطاعت وى گردن نهادند و گفتند كه ملوك پارسيان به آنها فديهاى مىدادهاند تا به ديارشان حمله نبردند و سنجبوا با يكصد و ده هزار سپاهى بيامد و به نزديك ديار صول رسيد و كس پيش كسرى فرستاد و تهديد كرد و بلندپروازى كرد و خواست كه كسرى مال بدو فرستد و فديهاى را كه پيش از پادشاهى كسرى به قوم ابخز و بنجر و بلنجر مىدادهاند به آنها دهد و اگر زود نفرستد به ديار او حمله مىبرد و جنگ مىاندازد و كسرى به تهديد وى بىاعتنا ماند و آنچه خواسته بود نداد كه دربند صول را محكم كرده بود و راهها و درهها كه سنجبوا خاقان در پيش داشت استوار بود و مرز ارمينيه با پنجهزار سوار و پياده از تطاول دشمن مصون بود و چون سنجبوا خاقان بدانست كه كسرى مرز صول را استوار كرده نوميد شد و با سپاه خويش بازگشت و آن گروه دشمن كه در مقابل گرگان بود به دژها كه كسرى ساخته بود دستاندازى نتوانست و غارت نبرد و چيره نشد» (طبری، 1373: 648-647). از آن سوی، ایرانیان نیز درصدد برآمدند تا اتحاد را که به زیان منافع ملی ایران بود بر هم زنند و شریانهای اقتصادی بیزانس را در دریای سرخ قطع کنند. به گزارش تئوفانس مورخ بیزانسی، اعزام سفیر از سوی بیزانس به آسیای مرکزی، سبب شد تا ایرانیان راه تجارت جنوبی بیزانسیها یعنی یمن را در سال 572 م. به تصرف خود در آورند (Theophanes,1997: 362)؛ شواهدی که پژوهشگران این دورة تاریخی نیز تأیید میکنند (Vaissière, 2005: 229). [33: . Justin II]  [34: . Zemarchos]  [35: . Tagma]  [36: . سنجبوا همان سیزابول منابع بیزانسی است.]  [37: . ابخز و بنجر و بلنجر اقوام بیابانگرد قفقاز هستند.] 


گزارش بعدی مناندر به هفت سال پس از این سفارت باز میگردد. در آن زمان (576 م.) بیزانسیها سفیر دیگری به نام والنتینوس[footnoteRef:38] به آسیای مرکزی روانه کردند، مناندر هنگام گزارش این سفارت، از 106 تورکیوت نام میبرد که از فرستادگان پیشین تورکیوتها در بیزانس بودند و همراه والنتینوس به سرزمین تورکیوتها بازگشتند. مناندر از سه سفارت دیگر نیز در میانة سفارت زمارخوس و والنتیوس سخن به میان میآورد، که این 106 تورکیوت همراه آنها به بیزانس آمده بودند: سفارت هرودیان[footnoteRef:39]، سفارت پل کلیکیهای[footnoteRef:40] و سفارت نخست والنتینوس، زیرا سفارت سال 576 م. سفارت دوم والنتینوس بود (Menander, 1985: 171-173). این میزان رفت و آمد سیاسی- تجاری، شامل اعزام سفیران سغدی و تورکیوت، حاکی از روابط گستردة بیزانس و آسیای مرکزی میان سالهای 576-568 م. است. [38: . Valentinus]  [39: . Herodiam]  [40: . Paul the Cilician] 


با این همه، سفارت دوم والنتینوس، پایان ماه عسل 8 سالة تورکیوتها و بیزانسیها بود، زیرا در سال 574 م. روابط بیزانسیها و آوارها[footnoteRef:41]، که ترکها با آنها دشمن بودند، پایان یافت و بیزانسیها با پرداخت سالانه 80000 سکه طلا، از آوارها خواستند تا ضد اسلاوها وارد جنگ شوند و به طور موقت میان آوارها و بیزانس صلح شد (Golden, 1992: 129-130)؛ امری که برخلاف اتحاد تورکیوتها و بیزانسیها ضد ایران و آوارها بود. در سفر دوم والنتیوس به آسیای مرکزی، تورخانتوس[footnoteRef:42] فرزند سیزابول، بیزانسیها را خائن خواند و حتی والنتینوس را به مرگ تهدید کرد. به نوشتة گلدمن، والنتینوس برای تشویق تورکیوتها به آغاز دور تازة جنگ، به آسیای مرکزی آمد، اما تورکیوتها پس از شکست در نخستین کوشش برای رخنه در خاک ایران، جسارت دستاندازی به مرزهای ایران را از دست داده بودند. آنها همچنین به بَد عهدی بیزانسیها در مقابله با آوارها اعتراض داشتند و به محض مراجعة آنها، در همان سال 576 م.، شبه جزیرة کریمه را آماج حمله قرار دادند و شهر بسفر را در سال 579 م. تصرف کردند (Golden, 1992: 130-131). البته تسلط آنها بر کریمه طولی نپایید و در 581 م. از کریمه رانده شدند. به هر حال، این جنگ مهر پایانی بر روابط خوبی بود که با دیپلماسی ابریشم میان تورکیوتها و بیزانسیها آغاز شد. [41: . آوارها از بیابانگردان استپهای دریای سیاه که هیچگاه در برابر تورکیوتها تسلیم نشدند و پیوسته با آنها رقابت داشتند.]  [42: . Turxanthus] 




نتیجه

با رونق جادة ابریشم در دوران اشکانیان، فرمانروایان ایران میکوشیدند تا به عنوان صاحبان پل ارتباطی میان شرق و غرب، اختیار تجارت ابریشم، این فرآورده گرانبها را میان قلمروی دو قدرت دیگر جهان باستان یعنی چین و روم در دست گیرند. با آغاز دوران ساسانی، روند مدیریت ایران بر تجارت ابریشم و تعیین قیمت آن پیش از رسیدن به بیزانس ادامه داشت، تا اینکه رقابت سیاسی میان ایران و بیزانس و قدرت نوظهور تورکیوتها در نیمة دوم سدة ششم میلادی، تجارت ابریشم را به "دیپلماسی ابریشم" تبدیل کرد. در این میان، نقش بازرگانان سغدی که از دیرباز اختیار تجارت در آسیای مرکزی را در دست داشتند و در دوران اشکانی نقش آنها در تجارت ابریشم چشمگیر بود، به حداکثر اهمیت رسید. 

آنها تورکیوت را تشویق کردند تا ابریشمی دریافتی از چینیها را به ایرانیها بفروشند، یا اجازة عبور از قلمروی ایران را برای فروش ابریشم به بیزانسیها دریافت کنند. این امر به نوعی نظارت ایران را بر تجارت ابریشم میان شرق و غرب بر هم میزد و نتیجهای جز ثروتمندتر شدن تورکیوتها نداشت، به ویژه که آنها سیاست توسعهطلبانهای در پیش گرفته بودند. از دیگر سو، افزایش حجم ابریشم ارسالی به بیزانس، قیمت این فرآوردۀ ارزشمند را در بیزانس کاهش میداد و تا اندازهای به نظام عرضه و تقاضای ابریشم، که طی سدههای متمادی از سوی ایرانیها اداره میشد، آسیب میرساند. بنابراین، ایرانیان قصد نداشتند برای این تجارت پر سود به سغدیها اجازه دهند. خودداری ایرانیها از واگذاری امتیاز تجارت ابریشم به سغدیها، به اتحاد سیاسی ـ نظامی تورکیوتها و بیزانس منجر شد. در این اتحاد، بیزانسیها بیش از آنکه در قید و بند تدارک ابریشم از طریق تورکیوتها باشند، نیاز داشتند تا آنها در دورة سوم جنگهای خسرو انوشیروان و بیزانس به آنها یاری رسانند؛ هر چند که تورکیوتها در سال 571 م. کوشش کردند تا در راستای اتحاد با بیزانس، به ایران یورش برند، اما به سدّ دفاعی محکم ایران برخورد کردند و در نهایت تصمیم گرفتند این شکست را با حمله به متحد سابق خود، یعنی بیزانسیها و تصرف بخشی از شبه جزیرة کریمه جبران کنند؛ حادثهای که دوران پر تلاطم "اتحاد ابریشم" میان بیزانسیها و تورکیوتها را پایان داد. در این میان آنچه بیش از همه شگفت مینماید، مهارت سغدیها در تجارت بود. به نوشتة وسیه، بازرگانان سغدی از هزاران کیلومتر آن سوتر میتوانستند تشخیص دهند که امپراتوری بیزانس مهمترین مصرف کنندة ابریشم است و به سختی خود را به آنجا رساندند. بازرگانانی که هنوز هم نشان نامشان بر بندر سوداک (سغداق) در شبه جزیره کریمه، یادآور گذشتة درخشان تجارت و جادهای است که به فرهنگ و تاریخ آنها جان داد.
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 چکیده

هم زمان با توسعة قدرت ساسانیان، روند انتقال و مهاجرت اعراب از سرزمین عربستان به عمان به تدریج افزایش یافت. در دوران فترت و ضعف پادشاهان ساسانی که از مرگ شاهپور اول (272 میلادی) تا جلوس شاهپور دوم (310 میلادی)، صورت گرفت، تجاوز اقوام مهاجم از کرانههای جنوبی به سرزمینهای شمالی خلیج فارس آغاز و تشدید شد. از عمدهترین این قبایل، ازد، بنی تمیم، بکر بن وائل، حنظله و بنی تغلب بودند. با پیروزی مسلمانان و فروپاشی امپراتوری ساسانی، وحدت سیاسی و حاکمیت نظامی و اقتصادی ایرانیان بر بخشهای جنوبی و شمالی خلیج فارس و دریای عمان گسست. تشدید روند عربگرایی و مهاجرت قبایل عرب از عربستان و یمن به حدود بحرین و عمان و سپس ایران، نتیجة کوتاه مدت این فرایند بود. هدف از این پژوهش بررسی روند مهاجرت و اسکان قبایل گوناگون عرب در فاصلة سقوط ساسانیان تا آغاز عصر اسلامی است. فرایند مهاجرت عربنژادان به کرانههای جنوبی و جنوب شرقی ایران چگونه صورت گرفت و چه تأثیری بر جوامع محل سکونت آنان نهاد؟ در فرجام، گرچه این مهاجرتها حضور عناصر عربی را در کرانههای خلیج فارس و دریای عمان تقویت کرد، اما سرانجام، این قبایل در سنت و فرهنگ و جامعة ایرانی، جذب و مستحیل شدند.



واژگان کلیدی:

ایران، اعراب، دریای پارس، دوره ساسانی، عصر اسلامی





مقدمه

با انقراض اشکانیان، ظهور سلسلة قدرتمند ساسانیان، نقطة عطفی در تاریخ خلیج فارس و دریای عمان و تحولات اقتصادی مربوط با این منطقه بود. در این دوران، حاکمیت و اهمیت استراتژیک خلیج فارس و دریای عمان در سیاست اقتصادی و نظامی ایران به اوج رسید. تثبیت حاکمیت و افزایش نقشآفرینی در این حدود از مرزهای جنوب شرقی ایران، اهمیت راهبردی نظامی و به ویژه اقتصادی خاصی در سیاست ساسانیان داشت. برای تسهیل این فرآیند، ضمن استفاده از تجربههای عناصر بومی، که موجب پیشبرد برنامههای ایران میگردید، ساخت شهرها و استقرارگاههای متعدد در سواحل جنوب و جنوب شرقی با جدیت پیگیری شد. در آغاز سال 12هجری/ 633 میلادی اعراب به فرماندهی مثنّی بن حارثه در منطقة بین النهرین، به قلمرو ساسانیان گام نهادند. فرایند فتوحات با پیروزیهای پی در پی در این نبردها ادامه یافت: ذات السلاسل، بویب و در نهایت نبرد قادسیه در آغاز سال 16هجری/ 637 میلادی و مرگ رستم فرخزاد سردار لشکر ساسانی، تصرف تیسفون در همین سال، شکست ایرانیان در جلولا در پایان سال 16هجری/ 637 میلادی و حاکمیت مسلمانان بر سراسر حوضة رودهای دجله و فرات، تصرف حلوان در سال 19 هجری و حرکت به سوی عمق نجد ایران، نبرد نهاوند و سرانجام، مرگ یزدگرد سوم در سال 31 هجری با سقوط ساسانیان و ظهور اسلام، حاکمیت اقتصادی ایرانیان بر مناطق دریایی جنوب تدوام یافت و ظهور حکومتهای متقارن و نیمه مستقل به ویژه آلبویه، بر اهمیت آن افزود. روند توجه و مهاجرت قبایل عرب به سرزمینهای جنوبی ایران از دورة اشکانی آغاز شد و در دورة ساسانی افزایش یافت. ساکنان سرزمین حجاز و پیرامون آن، از داخل جزیرةالعرب به صورت فصلی و محدود در تابستان و بهار به عراق کنونی و شام مهاجرت میکردند؛ در نتیجه، با اصول مهاجرت و اوضاع سرزمینهای اطراف خود آشنایی نسبی داشتند. با ورود فاتحان مسلمان به ایران و غلبه بر دولت ساسانی، طوایف گوناگون از شبه جزیرة عرب به عنوان عنصر غالب، بر حیات سیاسی و اقتصادی مردمان این نواحی استیلاء یافتند؛ این فرایند با گذر زمان تعدیل شد و در فرجام، قبائل عرب در فرهنگ و جامعة محلّی امتزاج یافتند. در این پژوهش، با تکیه بر شیوة کتابخانهای و پژوهشی تحلیلی، کوشش شده است تا روند مهاجرت قبایل عرب به ایران و اسکان آنان در سرحدات جنوبی ایران با تمرکز بر فرایند زمانی، از دورة پارتیان تا قرون اولیه اسلامی بررسی شود.



الف- تحولات سیاسی و اقتصادی خلیج فارس و دریای عمان در دورة ساسانی

با سقوط پارتیان، ساسانیان بر کرانهها و پسکرانههای خلیج فارس و دریای عمان استیلاء یافتند. در این دوران، حاکمیت و اهمیت استراتژیک خلیج فارس و دریای عمان در سیاست اقتصادی و نظامی ایران به اوج رسید. خلیج فارس و دریای عمان در رقابت اقتصادی ایران با امپراتوری روم شرقی اهمیت راهبردی داشت و شریان حیاتی آن محسوب میشد (چمنکار، 1384:186؛ چمنکار،1394:13-11). اردشیر بابکان (241-222 میلادی) بنیان گذار امپراتوری ساسانی، پس از شکست اردوان پنجم اشکانی (28 آوریل 224) با هدف استقرار حاکمیت و توسعة تمرکز سیاسی دولت مرکزی جدید ایران، حکومتهای محلّی در کرانههای خلیج فارس و دریای عمان را که در نظام ملوکالطوایفی پارتیان به بسط خودمختاری روی آورده بودند، به انقیاد در آورد. اردشیر اول با تثبیت اوضاع در برخی مناطق ناآرام شمال خلیج فارس و دریای عمان، با استفاده از تجارب دریانوردی و کشتیسازی آنان، نیروی دریایی نیرومندی تشکیل داد و ضمن تسخیر مراکز عمدة اقتصادی در این حوزه استراتژیک، چون عمان و بحرین، قدرت دریایی امپراتوری روم شرقی و حبشه را متزلزل کرد. سواحل دریای عمان و اقیانوس هند که به سبب شرایط آب و هوایی، تسخیر و نگاهداری آن، برای حکومتهای ایران دشواریهایی داشت، به هنگام فتوحات زنجیرهای اردشیر بابکان به انقیاد ساسانیان در آمد. تثبیت حاکمیت و افزایش نقشآفرینی در این حدود از مرزهای جنوب شرقی ایران، از اهمیت راهبردی نظامی و به ویژه اقتصادی در سیاست ساسانیان برخوردار بود. استفاده از تجارب عناصر بومی موجب پیشبرد برنامههای ایران میشد و از سوی دیگر، ساخت شهرها و استقرارگاههای متعدد در سواحل جنوب و جنوب شرقی با جدیت پیگیری گردید. عناصر ایرانی، برای امنیت پایدار در این سرحدات و تسهیل روابط آن با فلات نواحی مرکزی، ناگزیر میباید اینگونه زیرساختها را تحکیم میکردند. دشواری ارتباط با مرزهای آبی جنوب که در تابستان شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب، کمبود مواد غذایی و علوفة کافی زندگی را دشوار میکرد و زمستان که سرما و برف، گذر از معابر کوهستانی را از داخل ایران به کرانههای خلیج فارس ناممکن مینمود، انجام این تمهیدات را لازم میکرد. تمرکز سیاسی دولت مرکزی، توسعة قدرت نظامی دریایی، گسترش ناوگان تجاری، تسلط بر مراکز اقتصادی مهم در جنوب تنگة هرمز، حاکمیت بر دریاها و آبراههای مهم جهان باستان چون خلیج فارس، دریای عمان، اقیانوس هند، دریای سرخ و مدیترانه، افزایش پیوندهای بازرگانی با آفریقا، هندوستان، چین و جنوب شرقی آسیا، شبه جزیرة عربستان و بینالنهرین، استیلاء بر راهها و شاهراههای عمدة جهان، چون جادة پوست، جادة ابریشم و جادة ادویه و بهبود خطوط موصلاتی سبب شد تا خلیج فارس و دریای عمان دورانی از شکوفایی و رونق تجاری را در عصر ساسانی طی کند. سقوط ساسانیان و ظهور اسلام، حاکمیت اقتصادی ایران بر مناطق دریایی جنوب تدوام یافت و با ظهور حکومتهای متقارن و نیمه مستقل به ویژه آلبویه، بر اهمیت آن افزود (چمنکار، 1395:193-180).



ب- مهاجرت اعراب در دورة ساسانی

هم زمان با توسعة قدرت ساسانیان، روند انتقال و مهاجرت اعراب از سرزمین عربستان به عمان یا مزون باستان که گاه نام یمنستان نیز بر آن اطلاق میگردید (چمنکار، 1382: 60) به تدریج افزایش یافت. اردشیر اول با هدف استفاده از تجربة آنان در کشتی سازی، به قبیلة ازد برای سکونت در عمان اجازه داد و برخی از آنان را نیز به مصب رود دجله و منطقة میشان منتقل کرد (محمدی ملایری، 1379: 1/174؛ نفیسی، 1344: 2/64). قبیلة ازد در یمن زندگی میکردند و سپس از آنجا مهاجرت کردند و در نواحی مختلف ساکن شدند. قبیلة ازد از اعراب جنوبی بود و شاخههای متعددی چون اوس، خزرج، خٌزاعه، غَسان، غامد، بارق و دُوس از اعراب جنوبی محسوب میشدند. این اعراب که همواره در معرض تهاجم حبشیان قرار داشتند، در نتیجة توجه ساسانیان، با نزدیک شدن به خطوط ساحلی شمال خلیج فارس و حمایت ایران، خود را از تیررس آن یورشها حفظ میکردند (اقتداری، 1345: 59-58). در دوران فترت و ضعف پادشاهان ساسانی، از مرگ شاهپور اول (272 میلادی) تا جلوس شاهپور دوم (310 میلادی) و عمدتاً در زمان هرمزد (273-272 م.)، بهرام اول (276-273 م.)، بهرام دوم (293-276 میلادی)، بهرام سوم (293 میلادی)، نرسی (301-293 میلادی)، هرمزد دوم (310-302 میلادی) و آذرنرسی (310 میلادی)، تجاوز اقوام مهاجم از کرانههای جنوبی به سمت سرزمینهای شمالی خلیج فارس، آغاز و تشدید شد. از عمدهترین این قبایل، ازد، بنی تمیم، بکر بن وائل، حنظله و بنی تغلب بودند (کولسنیکف،1357: 268). به نوشتة دینوری، این قبایل عمدتاً در میان سرزمینهای بحرین تا کاظمه از شهرهای ساحلی بر سر راه بحرین زندگی میکردند و به سوی نواحی ابرشهر و اردشیرخرّه هجوم میآورند (دینوری،1371:74)؛ چندان که شهر ریو اردشیر (بوشهر) نیز در پی این یورشها غارت شد (White House, 1996:340). هجوم اعراب مهاجم در نواحی ساحلی خلیج فارس گاه نقاط استراتژیک اداری و سیاسی ساسانیان را نیز در معرض هجوم قرار میداد، چنانکه حتی یک بار بخشهایی از تیسفون را نیز به مخاطره افکند (سایکس، 1368: 1/561). هرمز دوم پادشاه ساسانی و پدر شاهپور دوم نیز در نبرد با این اعراب که از احساء به سواحل جنوبی ایالت پارس حمله ور شده بودند، کشته شد (مشکور، 1372: 85-84).

این گونه یورشها در دوران شاهپور دوم افزایش یافت و مبارزه با اقوام مهاجم در کرانههای خلیج فارس و دریای عمان، همواره با دشواریهای بسیاری روبه رو بود: حرارت هوا در تابستان، نبودن علوفه کافی برای چارپایان سپاه، راههای دشوار پرپیچ و خم سلسله جبال زاگرس در زمستان. بنابراین، انجام تحرکات عمدة نظامی به سه ماه بهار محدود میشد. همچنین پیوندهای نزدیک و مستحکم اقتصادی، نظامی و فرهنگی میان طوایف گوناگون مهاجم، امکان اتحاد میان آنان را در مواقع هجوم ساسانیان افزایش میداد و ممکن بود به یک نیروی فراگیر و بزرگی تبدیل شوند (وایت هاوس و ویلیامسون، 1355: 18).

شاهپور دوم پس از تثبیت پایههای حکومت، به سرکوب و تعقیب مهاجمان پرداخت و عمان و بحرین را تصرف کرد و به سوی منطقة یمامه پیش رفت. به نوشتة ابن اثیر، بیشتر مهاجمان عرب در ایالت فارس و کرانههای شمالی خلیج فارس، کشته یا دستگیر شدند. او قبایل عبدالقیس، بنی تمیم، بکر بن وائل و بنی تغلب در حدود بحرین، عمان، هجر و یمامه را سرکوب کرد و سپاهیان ایران در شبه جزیرة عربی و حتی حجاز به اعادة امنیت پرداختند (ابن اثیر، 1365: 65-64؛ ثعالبی، 1368: 477). بر اثر این اقدامات، مهاجرت اعراب به کرانههای جنوبی خلیج فارس که تحت نظر مستقیم ایرانیان انجام میگرفت، محدود شد (مجتهدزاده، 1376: 39). در زمان بهرام پنجم یا بهرام گور (439-421میلادی)، نخستین کوششها برای استقرار پایگاههای دائمی ایران در گوشة جنوب غربی شبه جزیزه عربستان صورت گرفت. او پس از پیروزی در مکران و دیبل در سواحل دریای عمان، سپاهیانش را به یمن گسیل داشت و این منطقه را خراجگزار ایران کرد (کولیسنکف، 1357: 268). در زمان خسرو انوشیروان (579-531 میلادی)، حاکمیت ساسانیان بر حوزههای دریایی پیرامونی و حتی سرزمینهای دور دست به اوج خود رسید. با تهاجم حبشیان به سرداری ابرهه، عمان و یمن مدتی از تسلط ایران خارج شد. اما با این همه، در این روزگار فترت نیز، سفیران دولت ساسانی به آن حدود رفت و آمد داشتهاند (طباطبائی، 1337: 12). 

انوشیروان در سال 542 میلادی با هدف اعادة امنیت و قدرت، نیروی دریایی بزرگی را به عمان گسیل داشت؛ آنها تا رأسالحد پیش رفتند و در این حدود استقرار یافتند. در صحار عمان پایگاه نظامی تأسیس شد و یک فرماندار ایرانی، پیوسته در منطقة رستاق از شهرستانهای باطنة جنوبی در سلطنت عمان فعلی، به همراه اسواران و مرزبان بر امور جنوب خلیج فارس نظارت داشت. ناوگان نظامی ایران به فرماندهی وهرز، از بندر ابله در زاویة شمال غربی خلیج فارس و در فاصلة چهار فرسنگی بصره به راه افتاد و در سال 570 میلادی در خاک یمن پیاده شد. آنها مسروق آخرین امیر حبشی خاندان ابرهه را که تحت حمایت امپراتوری روم بود، سرنگون کردند و بدین ترتیب، یمن دست نشاندة ساسانیان شد (ابن اثیر، 1365: 95). تسلط و نظارت ایران بر سرزمینهای جنوبی خلیج فارس و شبه جزیرة عربی، آنچنان افزایش یافت که حتی با تقویت قبایل بنی قریظه و بنی نضیر تا حدود یثرب پیش رفت (Duri, 1987:18). امیران حیره (آل لخمیان یا آل منذر) که مرکز حکومت ایشان در جنوب عراق، نزدیک کوفه میان نهر هندیه و شهر نجف کنونی، در فاصلة 50 کیلومتری جنوب مدائن (تیسفون) پایتخت ساسانیان بود، از سوی دولت ساسانی بر طیف وسیعی از عشیرههای عرب تا حدود بحرین نظارت میکردند. در این هنگام، سرزمین بحرین از حدود خلیج کاظمه در کویت آغاز میشد و تا عمان (مزون) امتداد مییافت (امام شوشتری، 1345: 75). خسرو انوشیروان، منذر سوم ابن ماء السماء از امرای حیره را در سال 531 میلادی رسماً به حکومت بحرین، عمان، یمامه تا طائف در غرب و بقیة حجاز گماشت (بویل، 1373: 713؛ مرادیان، 1355: 117). مجموعة بحرین و عمان در این زمان جزء استان جنوبی یا نیمروز بود و شامل سرتاسر سرزمینهای واقع در جنوب خلیج فارس و مناطق واقع در شرق صحرای ربع الخالی تا عمان و از نجد و حجاز تا سواحل جنوبی آن میشد (محمدی ملایری، 1379: 1/156). ساسانیان در منطقة عمانات (محدودهای شامل سلطنت عمان و امارات متحدة عربی امروزی) دگرگونیهای اداری عمدهای پدید آوردند تا در برابر امواج یورش و مهاجرت قبایل عرب بایستند. قبادیان یا حکمرانان وابسته به ساسانیان به این گروه از مهاجران عرب درصدی خودمختاری اعطاء کردند و به آنها حق شهروندی یا اهل البلاد تعلق گرفت، اما حکومت مستقیم ایرانیان در بخش داخلی عمان و سایر بخشهای جنوبی خلیج فارس استمرار یافت. مرکز فرماندهی ایران رستاق عمان بود که به سبب دسترسی آسان به بندر بازرگانی اومانا یا صحار کنونی اهمیت خاص داشت (مجتهدزاده، 1376: 39). خانوادة جولاننده در عمان که از سوی ساسانیان حکمران محلی بودند، ایران را در تجارت دریایی خلیج فارس یاری میرساندند (Wilkinson, 1975:97-108). ساسانیان برای توسعة بازرگانی دریایی و نظارت بر خطوط مواصلاتی تجاری، روابط تنگاتنگی با سرزمینهای پیرامونی خلیج فارس و دریای عمان داشتند: یمن، نواحی مابین شام و عراق (نبطیان، تدمریان، کندیان) و حجاز، در سیاستهای اقتصادی ساسانیان از جایگاه ممتازی برخوردار بودند (ممتحن، 1368: 13؛ بهرامی، 1356: 5؛ سالم، 1380: 67-66؛ العلی، 1384: 43-41؛ تفضلی، 1376: 134).

در دورة پیش از اسلام، رونق تجاری سرزمین یمن و حجاز، تأثیر چشمگیری در پیدایش دولتهای کوچک عربی در حدّ فاصل شام و عراق و سواحل خلیج فارس داشت. بیابان شام و جنوب فلسطین از اوایل تاریخ مسیحی مرکز مهاجرتهای پی در پی قبائلی چون تنوخ، بنی سلیح و آل جفنه از جنوب جزیرةالعرب بود. اهمیت مناطق خشک و لم یزرع نجد و تهامه، در سیاست خارجی ساسانیان در حدّاقل بود (زرین کوب، 1336: 3). با این وجود، سرزمین حجاز مقارن امپراتوری ساسانیان از مناطق با اهمیت اقتصادی در جزیرة العرب به شمار میآمد: راهی که از دریای سرخ به هند میپیوست، از حجاز میگذشت و در نتیجه حجاز به مثابه پلی بود که سرزمین شام و حوزة دریای مدیترانه را به یمن، حبشه، سومالی و سواحل اقیانوس هند مرتبط میکرد. پس از تسلط ساسانیان بر یمن، نفوذ بیزانس از آن سرزمین برچیده شد و در نتیجه، راههای خشکی منتهی به هند که از یک سو از فرات و دجله و از سوی دیگر از یمن و شام و از طریق مکه میگذشت، در این منطقة گستردة بازرگانی جایگاه نخست را به دست آورد و از این طریق، حیره در سایة آل منذر و مکه به ثروت سرشاری دست یافتند. از اواخر قرن 6 میلادی، قریش در سایة کوششهای هاشم بن عبد مناف، در کار تجارت پیشرفت کرد. به روایت طبری، نوفل، دیگر فرزند عبد مناف بن قُصَی «از خسروان پیمان گرفت که به سبب آن به عراق و سرزمین پارسیان توانستند رفت» (طبری، 1375: 804/3).

جنگهای پیاپی میان ایران و بیزانس، که سرانجام به پیروزی ایران بر روم منجر شد، راههای تجاری در آسیای غربی را بست و این امر به رونق تجارت قریشیها در هند و حبشه و یمن یاری رساند (سالم، 1380: 248-247). بدین سان، حجاز محل تلاقی کسانی شد که به جانب یمن میرفتند، یا از طائف عبور میکردند، یا عازم شام و مشرق بودند (ضیف،1960: 29-26). بازرگانان مکّی برای تجارت به بین النهرین سفر میکردند: ابوسفیان، ابن جدعان، غیلان بن سلمه، مغیرة بن شعبه، مسافر بن أبی عمر و حارث بن کلده در دورة ساسانیان با تجارت حیره و کرانههای شمالی خلیج فارس در ارتباط بودهاند (العلی، 1384: 164-163). موم و شکر از فرآوردههایی بود که بازرگانان عربستان در بازارهای ایران به فروش میرساندند (آیتی، 1369: 44-25؛ زیدان، 1369: 15؛ العلی، عرب کهن در آستانه بعثت، 1384: 169-165).

سکههای رایج در مکه و مدینه عمدتاً دینار و درهم بود. در سرزمینهای عرب ضرابخانهای برای ضرب سکه وجود نداشت و دادوستد آنان با دولت ساسانی و بیزانس، مقدار چشمگیری دینار و درهم نصیب آنان میکرد. بخش عمدهای از سکههای رائج نقره در مکه، از طریق تجارت با ایران تأمین میشد (العلی، 1384: 167؛ سالم، 1380: 265). منطقة میشان در کرانة خلیج فارس در حیطة قدرت امرای حیره، یکی از ضرابخانهها در دورة ساسانی بود و از دوران حکومت قباد اول تا خسرو پرویز در آن سکه ضرب شده است (آلتهایم و استیل، 1382: 106-96). این منطقه را میتوان یکی از تأمینکنندگان عمدة سکههای ساسانی برای حجاز و مکه دانست. توسعة تجارت در خلیج فارس به افزایش مقدار سکه و ارزش و عیار آن در اواخر دوره ساسانی منجر گردید (دریایی، 1382: 52). هیئتهایی از بازرگانان ایرانی به مکه وارد میشدند و ضمن سکونت در آن، با ثروتمندان آنجا پیمان میبستند. تنوع محصولات تجاری که به دست بازرگانان از ملل گوناگون به حجاز منتقل میشد و خرید و انتقال آن به ایران، از علل عمدة حضور دائمی سوداگران در این سرزمین بود. بازرگانان بلاد شام، گندم، انواع روغن، شراب، بازرگانان جنوب کالاهای هندی از قبیل طلا، سنگهای گرانبها، عاج، چوب صندل، انواع ادویه و منسوجات ابریشمی، پنبهای و کتانی، رنگ ارغوان، زعفران، ظروف نقره و مس حمل میکردند. تولیدات شرق آفریقا و یمن مانند عطریات و دیگر مواد خوشبو، چوب آبنوس، پر شترمرغ، چرم، بان، مو، سنگهای گرانبها، انواع پوست و نیز تولیدات بحرین و خلیج فارس نظیر مروارید و یاقوت در بازارهای حجاز خرید و فروش میشد (سالم، 1380: 262؛ پطروشفسکی، 1350: 17). بازرگانان ایرانی نیز به جزیرة عربی آمد و شد داشتند و شماری نیز در یمن ساکن بودند. این عوامل سبب رسوخ و آشنایی مردمان جزیرة العرب با دیانت زرتشتی گردید (پطروشفسکی، 1350: 21).

پادشاهان ساسانی برای تحکیم پیوندهای اقتصادی و افزایش نفوذ خود، هدایایی برای بزرگان و اماکن مقدس در سرزمین حجاز و مکه ارسال میکردند و اعطای هدایایی به خانة کعبه از این قبیل بود (پاینده، 1345: 84؛ حقیقت، 1347: 537). شاعر عرب، میمون بن قیس بن جندل بن شراحیل، ملقب به اعشی قیس (حدود سال 628 میلادی) در درگاه خسرو مدح میگفت و صله دریافت میکرد (زرین کوب، 1336: 3).

نفوذ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران ساسانی در شبه جزیرة عربی، موجب تحکیم و تسهیل تکاپوهای بازرگانی دریایی در منطقة خلیج فارس و دریای عمان گردید. در اواخر حکومت ساسانیان و انحطاط این سلسله، یعنی دوران زمامداری شیرویه یا قباد دوم (629-628 میلادی)، و یازده پادشاه دیگر مابین سالهای 632-629 میلادی و یزدگرد سوم (653-632 میلادی)، حاکمیت بلامنازع ایران بر منطقة استراتژیک خلیج فارس و دریای عمان، دچار آسیب و نوسانات متعدد شد. تشدید روند مهاجرت قبایل عرب از شبه جزیره و یمن به حدود بحرین و عمان، اضمحلال دولت لخمیان در حیره که به عنوان عمّال ساسانیان از بین النهرین تا عمان و بحرین را تحت نظارت داشتند، نبردهای بیسرانجام و فرسایشی با روم در عصر خسرو پرویز و عدم تمرکز سیاسی و نظامی در اواخر این حکومت، از عوامل مخرب در نقشآفرینی ایران در مرزهای آبی جنوب بود. با این حال، مقارن هجوم مسلمانان نیز، مرزبانان ایرانی بر سواحل جنوبی تنگة هرمز به ویژه بحرین و عمان فرمان می راندند و سواحل شمالی نیز در تسلط ایرانیان قرار داشت.



ج- توسعة امپراتوری اسلامی در کرانههای خلیج فارس و دریای عمان

پیامبر اسلام در ذی قعدة سال 8 هجری، عمرو بن عاص سهمی را نزد فرمانروای عمان و برادر او عیاض ازدی پسران جلندی که تحت نظارت فرمانداران ایرانی قرار داشتند، فرستاد و آنها با پذیرش اسلام، پرداخت زکات را برعهده گرفتند (آیتی، 1369: 498؛ ابن اثیر، 1365: 137-136). پس از وفات پیامبر اسلام، طایفة ازد به رهبری لقیط بن مالک ذوالتاج از پرداخت زکات خوداری کردند و ابوبکر با گسیل سپاهی به فرماندهی عکرمة بن ابی جهل، آنان را شکست داد (فیاض، 1369:141). سپاه اسلام به فرماندهی خالدبن ولید در آغاز سال 12 هجری با حرکت از یمامه در طول ساحل خلیج فارس به سوی سرزمینهای شمالی رهسپار شد و پس از الحاق به لشکر مثنّی، که قطیف را فتح کرده بود، رو به سوی سواحل غربی شطّ العرب، فرات و میشان آوردند. در ربیع الاول این سال، حیره به تسخیر سپاهیان خالد بن ولید در آمد (تقی زاده، 1349: 112).

فتح حیره، که امرای آن به عنوان والیان ساسانی بر سرزمینهای وسیعی از سواحل شمالی و جنوبی خلیج فارس استیلاء داشتند، موقعیت ایرانیان را در این حوزة دریایی استراتژیک متزلزل کرد. گرچه فیروز، مرزبان ایران در بحرین با تقویت پایگاههای خود در شهرهای عمدة آنجا، از جمله شاهپور دارین و زار در برابر امواج حملات مسلمانان ایستاد، اما به فرجام بسندهای دست نیافت (اقبال، 132 8:19).

پس از فتح حیره که آثار پیروزی با دوام اعراب بر سرزمین عراق کنونی آشکار شد (طبری، 1369: 1821-1819)، خلیفه عمر بن خطاب فرمان داد تا پایگاههایی دایمی برای اقامت رزمندگان عرب در آن مناطق ساخته شود؛ جواثا در بحرین، بصره و کوفه از جمله پایگاههایی بود که برای سکونت سپاهیان عرب و خانوادههای آنان بر پای داشته شد. حاکمان و دیوانهای اداری هم در این مناطق مستقر بودند و هر یک از این مناطق، مرکز تصمیمگیری برای بخشها و سرزمینهای گستردهای در شمال خلیج فارس و دریای عمان محسوب میشدند.

جواثا قلعهای از آن بنی عبدالقیس در بحرین بود که علاء بن الحضرمی در دوران حکومت ابوبکر در سال 12 هجری آن را فتح و ضمیمة خلافت اسلامی کرد. کوفه پس از فتح مدائن، مرکز ساسانیان (هفت فرسنگی جنوب بغداد) بنیان نهاده شد و در آن سربازانی اسکان یافتند که در جنگهای سرنوشت ساز و بزرگ با ایرانیان شرکت داشتند. شمار این جنگجویان بالغ بر 40 هزار تن بود و تا زمان حکومت معاویه شمار آنان به 60 هزار تن افزایش یافت. به تدریج 100 هزار خانوار از عرب و ایرانیان، در این شهر ساکن شدند. هدف از ساخت شهر کوفه، ایجاد اردوگاهی ثابت در غرب شطّ فرات برای سپاهیان فاتح بود.

شهر بصره از اردوگاهی نظامی که در سال 17 هجری به دستور عمربن خطاب تأسیس شد، پیدایش یافت و در دوران حکومت معاویه و زیاد بن ابی سفیان رونق گرفت. شمار ساکنان بصره نخست اندک بود، امّا پس از آنکه این شهر برای ادامة فتوحات در جنوب و شرق فلات ایران مرکزیت یافت، اعراب از سرزمینهای شرق و میانة جزیرة العرب به آن مهاجرت کردند (العلی، 1384: 43-33).

«کوفه را سعد بن ابی وقاص زهری که عامل عمر بن خطاب بود، در سال هفدهم و بصره را عتبة بن غزوان مازنی یا مازن قیس عامل عمر بن خطاب در سال هیفدهم بنیان گذاردند. عرب در این دو شهر کوی و برزن برگزیدند. جز اینکه همگی مهتران و بزرگان سرمایه دارشان به بغداد منتقل شدند» (ابن واضح یعقوبی، 1356: 6).

تصرف پایگاههای عمدة ساسانیان در جنوب خلیج فارس و استقرار در عراق، فروپاشی سرزمینهای شمالی را تشدید کرد و این فرایند در زمان حکومت خلیفة دوم تسریع شد. در حدود سال 19 هجری / 640 میلادی علاء بن حضرمی، از راه خلیج فارس به سوی جزیرة ابرکاوان و سواحل فارس تاخت و تا نزدیکی اصطخر پیش آمد (اقبال، 1328: 19).

عثمان بن ثقفی نیز پس از انتصاب به مقام فرمانداری بحرین با استفاده از ناوگان نظامی، در منطقة ریشهر (بوشهر) پیاده شد و به فتح سرزمینهای شمالی خلیج فارس پرداخت. ایرانیان به فرماندهی شهرک والی این ناحیه ایستادگیهایی کردند، اما سرانجام، با کشته شدن وی در منطقة توّج، شهرهای ساحلی از کرانههای دریا تا رود کور مرودشت به تصرف اعراب درآمد (اشپولر، 1369:  1/23؛ دینوری، 1368: 168-167). جزیره قشم، که لافت نامیده میشد، بندر سی نیز (در شهرستان دیلم، استان بوشهر کنونی، بخش امام حسن) و جزیرة هرمز از دیگر مناطقی بود که در سواحل خلیج فارس به دست اعراب افتاد. تصرف جزیرة هرمز موجب شد تا سواحل مکران و دریای عمان نیز به تدریج به قلمرو مسلمانان ضمیمه شود. با این وجود، حاکمیت آنها سست و ناپایدار بود، زیرا بخشهای عمدهای از ساکنان این ساحل دریایی تا سال 313 هجری به اسلام گرایش نیافتند (اشپولر، 1369: 2/64).

با تصرف کرانههای خلیج فارس و دریای عمان، بیش از 730 دژ که ساسانیان برای دفاع از این حدود برپا کرده بودند، ویران شد (همان: 387). با پیروزی مسلمانان، وحدت سیاسی و حاکمیت نظامی و اقتصادی ایرانیان در بخشهای جنوبی و شمالی خلیج فارس و دریای عمان به پایان رسید (واقدی، 1366:754؛ ابن اعثم کوفی، 1372: 47؛ بلاذری، 1364: 41؛ ابن مسکویه، 1369: 322). ایرانیان به طور مستقل نمیتوانستند در سرنوشت سیاسی، اقتصادی و نظامی این مناطق استراتژیک نقشآفرینی کنند. گروهی از ایرانیان سواحل جنوبی تنگه هرمز، ناچار شدند محل سکونت خود در بحرین و عمانات را ترک و به نواحی شمال خلیج فارس مهاجرت کنند (هاولی، 1377: 64)، گروهی نیز به زندگی در آن مناطق ادامه دادند. برخی در جماعت اکثریت عرب حل شدند و برخی دیگر، نشانههایی از اصل و مشخصات ایرانی خود را تا امروز حفظ کردهاند؛ از این میان میتوان به کمارزه از اتحادیة قبیلهای شیحوح در رأس مسندام و بحارینه اشاره کرد (چمنکار، 1383: 24).

مناطق وسیعی از سرزمینهای کرانههای ایران، از خوزستان تا سواحل سیستان و بلوچستان، هدف مهاجران عرب قرار گرفت که از مناطق جنوب خلیج فارس به ویژه بحرین و عمان در جست و جوی زندگی بهتر و سرزمینهای آبادان نقل مکان کردند. شماری از شاخههای قبایل بنی تمیم، ربیعه، عبدالقیس، مضر، طی، ازد و بکر بن وائل از این نمونه بودهاند (اشپولر، 1369: 1/448)، چنانکه شماری از رؤسای عمدة عرب نیز در این مناطق و حوالی اصطخر ساکن شدند (همان: 2/64).

سرزمین فارس که اعراب حتی پیش از پیدایش و نشر اسلام با آن آشنایی داشتند، از نواحی مورد علاقة مهاجران بود. به ویژه عمانیها که در میان آنان، آل عماره فرزندان جُلَندی نخستین پادشاهان مسلمان در فارس و قدرتمندترین آنان شایستة یادآوری است. آل عماره صاحب اراضی پهناور، دهکدههای بسیار و قلعههایی در کرانه دریا در ایالت فارس و مناطق هم مرز با کرمان بودند و با اخذ عشریه و مالیات بر کشتیها به ثروت سرشار دست یافتند. ساحل آل عماره معروف به جُلَندی، نشانهای از میزان نفوذ و قدرت این قبیلة عرب در کرانههای شمالی خلیج فارس بود و قلاع هرمز در مجاورت جزیرة کیش، بخشی از استحکامات نظامی آنان محسوب میشد. آل صفار از دیگر اعرابی بودند که در فارس ساکن شدند. شماری از اعضای قبیلة بنی جُلَندی در ساحل صفار در کرانة دریای عمان اسقرار یافتند و تدریجاً با افزایش قدرت، منطقة رمّ الکاریان (جنوب شرقی جهرم، مجاور شهر جویم ابو احمد و شهر و آتشکده کاریان) را تصرف کردند.

مهاجرت ازدیهای عمان به سرزمینهای شرقی خلیج فارس و فارس از عوامل مؤثر در تحکیم موقعیت عربنژادان در سواحل جنوبی ایران بود. مهاجرتها پس از سال 280 هجری، که المعتضد خلیفة عباسی سپاهی به سوی عمان، روانه کرد و بسیاری از ساکنان آن ناچار نقل مکان کردند، تشدید شد. در میان مهاجران، سلیمان بن عبدالملک بن بلال سلیمی به هرمز در مدخل شرقی خلیج فارس رفت و حکومتی برپا کرد. پس از او، فرزندش ادارة آن منطقه را در دست گرفت. بعد از مرگ او، برخی از یارانش به عمان بازگشتند و گروهی دیگر نیز در آنجا باقی ماندند. مقارن این تحولات، مردم صحار عمان با خانواده و داراییهای خود به سوی بندر سیراف، بصره و هرمز در کرانة خلیج فارس مهاجرت کردند. آل ابوزهیر از دیگر قبایلی بود که اعضاء آن در دوران پیش از اسلام در فارس ساکن شدند و کرانة بنی زهیر در ساحل جنوبی فارس و نزدیکی بخش جویم از شهرستان لار به آنان تعلق داشت. جعفر بن ابی زهیر از بزرگان آنها در دربار خلیفه هارون الرشید مورد احترام بود و مظفر بن جعفر از دیگر حاکمان آل ابوزهیر در اوایل قرن 4 هجری مالک سرزمینهای ساحلی از جنابه (گناوه) تا مرز نجیرم (بندری در غرب سیراف و در نزدیکی دهانة رود سکان در 10 فرسنگی جنوب شیراز و ابتدای سیف مظفر) شناخته میشد.

پس از آغاز فتوحات مسلمانان برای تصرف کرمان، بسیاری از مردم کرمان و سواحل دریای عمان از طریق دریا به مکران و سجستان (سیستان) مهاجرت کردند. اعراب خانه و اراضی آنان را در اختیار گرفتند و آنجا را آباد کردند و مالیات میپرداختند. کرمان چهار هزار سواره نظام از اهالی کوفه و بصره داشت. برخی از اعضای قبایل آل مهلب و دیگران، در جیرفت و ماهان و سیرجان ساکن شدند. سنان بن سلمه در زمان حکومت معاویه، سواحل مکران و دریای عمان را تصرف کرد و قبایل اعراب در آن استقرار یافتند (العلی، 1384: 68-61). به نوشته ابن اثیر، حکم بن عمرو تغلبی، شهاب بن مخارق، سهیل بن عدی و عبدالله بن عبدالله بن عتبان از فرماندهان برجستة عرب در فتح کرانههای دریای عمان بودند (ابن اثیر، 1365: 284). نفوذ گستردة قبایل عرب در سرزمینهای جنوبی ایران، گاه موجب قدرت و سرکشی در برابر خلافت هم میشد؛ چنانکه در سال 38 هجری یکی از سرداران عرب، خرّیت بن راشد الناجی در فارس و جنوب ایران علیه حکومت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) به مخالفت برخاست و بعدها سپاهیان به فرماندهی زیاد بن ابیه والی بصره جنبش او را سرکوب کردند (مشکور، 1372: 126).

اعراب در تفکیک سازمان اداری سرزمین ایران، بیشتر بر تقسیمات طبیعی و جغرافیایی تکیه کردند و بر این اساس، مناطق پیوسته به خلیج فارس و دریای عمان، خوزستان، فارس، کرمان، مکران، تیز، بحرین و عمان با بصره در ارتباط بود. این گونه تقسیمبندی از روزگار خلافت امویان رائج شد (اشپولر، 1369: 2/66- 65). پیرو این نظام اداری، مسئولیت اجرایی در این منطقه، محدودة وسیعی از سرزمینهای شمالی و جنوبی خلیج فارس را در بر میگرفت؛ چنانکه ابوبرده قاضی فارس، کرمان، عمان و مکران بود (لمبتون، 1372: 343) و محمدبن سلیمان در سال 160 هجری از سوی منصور خلیفة عباسی، عامل مکران فارس، اهواز، بحرین و عمان شد (ابن اثیر، 1353: 5/58).

ایالت فارس نیز به همان 5 کوره یا ولایت در نظام اداری ساسانیان تقسیم شد و این وضع تا زمان عباسیان ادامه داشت. قسمتهای ساحلی کوره اردشیر خرّه را سیف یا کناره میگفتند. ایالت فارس در ساحل خلیج فارس دارای 3 سیف بود که عمدتاً در مناطق گرمسیری قرار داشتند، شامل سیف عماره در شرق جزیره کیش، سیف زهیر در ساحل جنوبی ایراهستان و حوالی بندر سیراف و سیف مظفر در شمال نجیرم. چنانکه ملاحظه شد، عماره، زهیر و مظفر سه عشیره از مهاجران عربی بودند که با گسترش فتوحات اسلامی در سرزمینهای شمالی خلیج فارس استقرار یافتند (لسترنج، 1377: 277). سواحل مکران و بلوچستان نیز تا سال 175-174 هجری حکمران واحد داشت و به حوزة اداری سند متعلق بود (اشپولر، 1369: 2/64). با گذشت زمان بیشتری از سقوط دولت ساسانیان، تأثیر و نقش عنصر ایرانی در فعل و انفعالات سیاسی و اقتصادی سرحدات شمالی و جنوبی خلیج فارس و دریای عمان به تدریج آشکار شد. عمال خلفای عرب در سرزمین ایران به یاری دهقانان و دیوانیان محلّی که همواره واسطة ارتباط حکومت با مردم هر ناحیه بودند، مأموریت و وظایف خود را اجراء میکردند (محیط طباطبایی، 1367:16)

توان بازیابی قدرت و فرصتهای از دست رفته که از خصائل روح ایرانی بود، گرایش ایرانیان به اسلام، ناکارآمدی اعراب در حل و فصل امور و ناآشنایی با شیوههای عملی دیوانسالاری، معماری، شهرسازی و هنر، آن فرایند را تشدید کرد: باغهای موسوم به خربة المفجر و کاخ هشام بن عبدالملک (125-105 هجری/ 743-724 میلادی) در شامات و منطقة اریحاء، سخت تحت تأثیر هنر و صنعت ایرانی ساخته شد. ایرانیان در ساخت شهر بغداد، مرکز خلافت عباسی و فراهم آوردن تجهیزات لازم برای ساخت آن، خلاقیت و زیباسازی، خوراک و پوشش و سفالگری، اعراب اموی و عباسی را یاری رساندند (پرایس، 1389: 20-16؛ کیانی، 1379: 41-40). بدین ترتیب دیری نگذشت که ایرانیان در قلمرو دین و علم جایگاه شایستهای به دست آوردند. در پایان دورة اموی، بیشتر فقها و قضات و حتی شمار چشمگیری از عمّال، از موالی یعنی ایرانیان بودند. موالی بر همة شئون خلافت استیلاء داشتند و بر این اساس بود که یکی از خلفای اموی بر توانایی عناصر ایرانی اینچنین تأکید کرد: «از این ایرانیها شگفت دارم. هزار سال حکومت کردند و ساعتی به ما محتاج نبودند و ما صد سال حکومت کردیم و لحظهای از آنها بی نیاز نشدیم» (زرین کوب، 1336: 86). پس از پیروزی مسلمانان، امور اداری و تجاری بحرین و عمان کماکان در اختیار ایرانیان باقی ماند. مسلمانان ایرانی پس از رحلت پیامبر، شورشهای پیامبران دروغین را طی جنگهایی در حدود سواحل عمان و یمن فرونشاندند. در مرحلة گذر از امویان به عباسیان، نقش ایرانیان بسیار چشمگیر و اساسی بود. قدرت ابو مسلم خراسانی از ولایات جنوب خراسان بزرگ تا کرانههای سند و اقیانوس هند گسترش یافت. در زمان حکومت منصور عباسی (158-136 ق.)، خازم بن خزیمه، چهارمین امیر از دودمان خزیمه توانست با سرکوب خوارج، عمان را تصرف کند. او نخستین مقام برجستة ایرانی بود که پس از چیرگی اسلام بر منطقة خلیجفارس به آن دیار بازگشت. پس از این فتوحات، خازم به حکومت آل خزیمه در خراسان و قاینات تداوم بخشید (مجتهدزاده، 1376: 41؛ همان، 1349: 35). والیان ایرانی حاکم بر عمان و جنوب تنگة هرمز، حتی پس از تضعیف موقعیت ایرانیان در جریان سقوط برامکه (178 هجری) در زمان خلافت هارون الرشید (193-170 هجری) به حکومت و نقشآفرینی مؤثر خود ادامه دادند (اشپولر، 1369: 42/1).



نتیجه 

دوران 25 سالة حکومت ابوبکر (13-11 هجری)، عمر (24-13 هجری)، عثمان (36-24 هجری) عصر فتوحات گستردة اعراب در خارج از مرزهای جزیرة العرب است. با پیروزی مسلمانان، وحدت سیاسی و حاکمیت نظامی و اقتصادی ایرانیان ساسانی در بخشهای جنوبی و شمالی خلیج فارس و دریای عمان به پایان رسید. این فرایند به آن معنی بود که ایرانیان به طور مستقل نمیتوانند نقش برجستهای در سرنوشت سیاسی، اقتصادی و نظامی این مناطق استراتژیک داشته باشند. گروهی از ایرانیان سواحل جنوبی تنگه هرمز، ناچار محل سکونت خود (بحرین و عمانات) را ترک نمودند و به نواحی شمال خلیج فارس مهاجرت کردند. گروهی نیز به زندگی در آن مناطق ادامه دادند؛ برخی در جمعیت اکثریت عرب حل شدند و برخی دیگر نشانههایی از اصل و نسب ایرانی خود را تا امروز حفظ کردهاند؛ همچون کمارزه از قبیلة شیحوح در رأس مسندام و بحارینه. در مقابل، مناطق وسیعی از سرزمینهای کرانههای ایران از خوزستان تا سواحل سیستان و بلوچستان، هدف مهاجران عرب قرار گرفت: آنها از مناطق جنوب خلیج فارس به ویژه بحرین و عمان در جست و جوی شرایط بهتر و سرزمینهای آباد نقل مکان کردند؛ مانند قبایل بنی تمیم، ربیعه، عبدالقیس، مضر، طی، ازد و بکربن وائل. سرزمین فارس که اعراب حتی پیش از پیدایش و نشر اسلام با آن آشنایی نزدیک یافته بودند، از نواحی مورد علاقة مهاجران بود.
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 چکیده

عوامل متنوعی در بیثباتیِ روابط ایران و عثمانی نقش داشتهاند. مناسبات ایران و عثمانی در دورة شاه طهماسب با کشمکش و درگیری همراه بوده است. سلطان سلیمان قانونی با استفاده از مسائل داخلی ایران، چند بار به ایران حمله کرد، اما بر اثر پایداری سپاه ایران، ناچار شد عقبنشینی کند. در آخرین حمله، سلطان سلیمان به پیروزی قاطعی دست نیافت و به قرارداد صلح در آماسیه رضایت داد. موضوع بنیادین این است که مناسبات سلطان سلیمان عثمانی با شاه طهماسب صفوی چگونه بوده است؟ در پژوهش حاضر با روش تاریخی- تحلیلی این موضوع بررسی خواهد شد و هدف اصلی، شناخت علل بروز اختلافات و جنگها بین دو کشور و تأثیر قرارداد صلح آماسیه است. روابط عثمانی با صفوی در زمان شاه طهماسب خصمانه بود و فرار و پناهندگی شاهزادگان و عمّال سیاسی بر تحریک عثمانی برای جنگ با ایران میافزود. با وجود اختلافات روزافزون دهههای نخست تأسیس حکومت صفوی، در زمان شاه طهماسب و در اثر موافقتنامۀ آماسیه، اختلافات مذهبی و سیاسی کاهش یافت و مناسبات به روابط کمابیش دوستانه نزدیک شد.
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مقدمه

عثمانیها سلسلة صفوی را همچون رقیبی تلقی میکردند که موجودیت آنان را تهدید میکند و بیش از دو سده حاکمیت صفویه، میان آنها کشمکشهای دامنهداری ایجاد کرد. مناسبات ایران و عثمانی در دورۀ صفویه (907 ق./ 1148م.) گاه دوستانه و گاه با کشمکش بود، اما به مرور زمان تعدیل شد. عوامل بسیاری در روابط و مناسبات طولانی مدت صفویه با امپراتوری عثمانی مؤثر بوده است؛ از جمله عوامل سیاسی، نظامی، اقتصادی و مذهبی، زیاده طلبی، قدرت نمایی، تعرضات ارضی- با توجه به مرزهای مشترک طولانی دو کشور همسایه- و اختلافات مذهبی میان شیعیان و سنیها. روابط ایران و عثمانی در دوران حکومت شاه طهماسب، پسر بزرگ شاه اسماعیل اول، تیره بود؛ ناآرامیهای برخی از نواحی ایران به تحریک ترکان عثمانی از یک سو و اقدامات ازبکها برای رسیدن به منافع خود در اراضی ایران از سوی دیگر، عمدهترین مشکلات شاه صفوی شمرده میشد.

مهمترین پرسش پژوهش حاضر این است که مناسبات عثمانی با صفویه در زمان سلطان سلیمان و شاه طهماسب اول چگونه بوده است؟ روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی است و در مقام جمعآوری اطلاعات، از شیوة کتابخانهای استفاده شده است.

در منابع تاریخ ایران، دورة صفویه و تاریخ عثمانی، اشارههایی به صورت کلّی به این موضوع هست؛ کتابهایی مانند تاریخ روابط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران صفویه از عباسقلی غفاری فرد؛ تاریخ نظامی ایران در دورة صفویه از خانبابا بیانی؛ تاریخ روابط خارجی ایران اثر عبدالرضا هوشنگ مهدوی، به طور خاص به این موضوع پرداختهاند. 

در این مقاله، مناسبات شاه طهماسب صفوی با سلطان سلیمان عثمانی بررسی میشود، علل وقوع جنگها و لشکرکشیهای عثمانی به ایران تبیین میگردد و پناهندگی شاهزادگان و عمال سیاسی بیان میشود و در پایان، صلح آماسیه بررسی خواهد شد.



مناسبات شاه طهماسب صفوی با شاه سلیمان قانونی

شاه طهماسب، وارث مشکلات پیچیدة دوران شاه اسماعیل اول بود، که آثار آن در مناسبات بیرونی صفویان به ویژه در برخورد با همسایگان قدرتمند سنّی در شرق و غرب ایران بروز یافت. پیچیدگی نظام اجرایی و اداری کشور، استحکام پایههای فرمانروایی صفویه در داخل مرزهای سنّتی ایران و سپس دفاع از این مرزها در برابر ازبکان و عثمانیان از مسائل مهم سالهای آغازین حکومت صفوی است. روابط ایران و عثمانی در دوران شاه طهماسب، پسر بزرگ شاه اسماعیل اول تیره بود. ناآرامیها در برخی نواحی ایران به تحریک ترکان عثمانی از یک سو و اقدامات ازبکها برای رسیدن به منافع خود در اراضی ایران از سوی دیگر، مهمترین مشکلات شاه صفوی بود. شاه طهماسب با دو همسایۀ مبارزهجو به کشمکش پرداخت، اما خطر سلطان سلیمان قانونی که سرحدات شمال غربی ایران را هدف یورش قرار میداد، از ازبکان بسیار بیشتر بود.

در دوران سلطان سلیمان، سپاه عثمانی در اوج اقتدار بود و نه تنها برای ایرانیان، بلکه برای قدرتهای بزرگ اروپایی نیز خطر محسوب میشد. فتوحات سلطان سلیمان در اروپای مسیحی، نشانهای مهم بر درستی این تحلیل است؛ بدین سبب، اروپاییان از درگیری نیروهای عثمانی در مرز ایران خشنود بودند. بوسیک، سفیر فردینالد در دربار سلطان سلیمان، این خشنودی را کتمان نمیکرد: «فقط ایرانیان میان ما و نابودی حایل شدهاند» (براون، 1375: 102). آیا شاه از آغاز درگیری، اطلاعات درست و کافی از توان نظامی سلطان و معاملۀ او با قدرتهای غربی داشت یا نه؟ در این باره چیزی دانسته نیست. سلطان سلیمان پس از آتش بس اتریش در 14 ژوئیه 1533 و انعقاد پیمان صلح، توجه خویش را به ایران معطوف کرد و نتیجۀ آن نخستین دورۀ جنگهای سه گانه ایران و عثمانی بود که در زمان سلطنت طهماسب به وقوع پیوست (رویمر، 1384: 57). 

پس از جنگ چالدران، روابط ایران و عثمانی بهبود نیافت و شاه طهماسب پس از رسیدن به قدرت، سفیرانی نزد شارل پنجم امپراتور آلمان و فردیناند پادشاه مجارستان فرستاد و به آنها علیه عثمانیان پیشنهاد اتحاد داد. با این همه، جنگی میان عثمانی و ایران اتفاق نیفتاد. طایفة تکلو در سال 937 ق./ 1531م. از مقام مسلط و امتیازات خود در ایران خلع ید شد و قتل و تعقیب اعضای دیگر این طایفه موجب شد تا یکی از رهبران آنها یعنی اولمه سلطان، حاکم شاه در آذربایجان که پیشتر از آناتولی به ایران فرار کرده بود، در دربار عثمانی پناه گیرد (رویمر، 1384: 57؛ مهدوی، 1364: 29). پناهندگی اولمه (اولامه) خان از امرای ایران به عثمانیان و نیز پناهندگی شرف خان حاکم بدلیس و تابع عثمانیان به ایران، موجب مخاصمه گردید. از این گذشته، ذوالفقارخان حاکم بغداد نیز خود را به تابعیت عثمانیان در آورده و کلیدهای شهر را مخفیانه برای آنها فرستاد. شاه طماسب پس از اطلاع، بغداد را در محاصره گرفت و سرانجام، ذوالفقارخان به دست افراد شاه به قتل رسید و بدین ترتیب بغداد در دست شاه طهماسب باقی ماند. در این زمان، عثمانیان سرگرم جنگ در اروپا بودند و فرصت نداشتند به مسائل مربوط به ایران بپردازند (چارشلی، 1388: 40).

با این حال، از نظر عثمانیها ایران یگانه سدی بود که فتوحات عثمانی را در جهت شرق و وصول به مرزهای توران متوقف کرده بود. عثمانیان که خود را میراثدار سنّت جهاد و غزا در سرزمینهای امپراتوری بیزانس و اروپای شرقی میدانستند، مایل بودند مسلمانان شیعی مذهب ایران را به چشم کافران و وابسته به دارالحرب بدانند، تا بتوانند با تمسک به فتواهایی مبنی بر وجوب جهاد با آنان، نیروهای خود را به سوی مرزهای ایران گسیل کنند (دهقانی، 1388: 89)

عثمانیان در زمان سلطان سلیمان، سپاه بسیار نیرومند و مجهزی داشتند و پیروزیهای پی در پی آنان در اروپا تا نزدیک شهر وین، بیش از پیش بر روحیه سربازان عثمانی افزوده بود. بنابراین، هیچ کشوری به تنهایی نمیتوانست از عهدۀ سپاهیان عثمانی برآید، مگر آنکه از لحاظ نفر و سلاح و به ویژه توپخانه، دست کم با آنها برابر باشد. از سوی دیگر، در زمان شاه طهماسب اتحاد و اتفاق کامل بین طوایف قزلباش مانند زمان شاه اسماعیل اول وجود نداشت و همچنین، خاطر شاهنشاه ایران از جانب شمال شرقی کشور آسوده نبود. چه، تجاوزهای پی در پی عبیدالله خان ازبک بر خراسان، توجه سپاه ایران را بدان سو برمیانگیخت. از همه مهمتر اینکه شاه طهماسب میدانست پدر شجاعش شاه اسماعیل با همة نیرو و قدرت خود، نتوانست در برابر حملات سپاه عثمانی در چالدران پیروز شود. بنابراین، قصد نداشت جان سپاهیان خود را در مخاطره اندازد؛ به ویژه که نخستین نامۀ سلطان سلیمان به شاه طهماسب، تهدید به جنگ بود (میرجعفری، 1354: 236-230).

سلطان سلیمان پس از صلح با فردیناند و شارل پنجم در سال 939 ق. و رهایی موقت از جنگهای اروپا، فرصتی دوباره برای اجرای سیاستهای پدرش در سرزمینهای اسلامی به دست آورد، اما دولت شیعی مذهب صفوی مانع عمدهای در رسیدن عثمانی به مقصود یعنی مرکزیت جهان اسلام بود. سلطان سلیمان به منظور تحقق هدفهای خود و نیاکانش برای سیطره بر جهان اسلام، به اختلافهای مذهبی و عقیدتی دیرینه میان شیعه و سنّی دامن زد. او همچون پدرش سلیم به در برانگیختن ازبکان برای یورشهای پی در پی و جنگ با قزلباشان شیعی مذهب، هرگز کوتاهی نکرد. ازبکان نیز در برقراری مناسبات سیاسی با عثمانیها علاقه نشان میدادند و حتی کوشیدند در تهاجم به ایران با عثمانیان هماهنگ باشند: هنگام حرکت به سمت تبریز که در تصرف نیروهای عثمانی بود، سلطان عثمانی نامهای از عبیدالله خان ازبک دریافت کرد که در آن خان ازبک برای یورش به شرق ایران اعلام آمادگی کرده بود. یورش ازبکان در سال 941 ق. به خطة خراسان در نتیجة همین نامهنگاری روی داد (براون، 1375، 102).

همزمانی یورشها در مرزهای غربی و شرقی و ضرورت نبرد در دو جبهه، محدودیت جدیدی برای صفویان ایجاد کرد؛ زیرا بسیج حداکثر قدرت هم در غرب و هم در شرق برای صفویان امکان نداشت و در واقع، شمار سپاه صفوی از دو سپاه عثمانیان و ازبکان کمتر بود. برای نمونه، در جنگ جام به سال 935 ق. در مقابل سپاهیان ازبک، نیروهای شاه طهماسب بسیار کمتر از ازبکان بود (بیانی، 1378: 546 ). شاه بیشتر سپاه خود را برای مقابله با تهدید عثمانی به آذربایجان فرستاده بود و ازبکان با آگاهی از این موضوع، بر فشار در مرزهای شمال و شرق میافزودند. از این رو، به سبب یورشهای عثمانیان در غرب، شاه طهماسب نتوانست اقدامهای دراز مدتی در برابر ازبکان در پیش گیرد (سیوری، 1380: 59-58).

از مشکلات دیگر شاه طهماسب در مقابل حملات دشمنان این بود که عثمانیان در کوشش برای فتح ایران، از همکاری قابل ملاحظۀ امرای قزلباش روی برتافته از صفویه و برادر خائن شاه، القاص میرزا برخوردار بودند. محرک اولین تهاجم سلطان سلیمان به ایران در 941-940ق./ 1534م. دسیسه چینیهای الامه سلطان تکه لو بود که به عثمانیان پناه برده بود. زمانی که چوهاسلطان فرمانروای بالفعل کشور بود، الامه فرماندهی کل سپاه آذربایجان را برعهده داشت. پس از سقوط چوها سلطان، الامه تمایل داشت به جانشینی وی به عنوان مقام ارشد اجرایی کشور منصوب شود. اما وقتی حسین خان شاملو به این مقام دست یافت، الامه تعهدی را که برای وفاداری به دودمان صفویه بر گردن داشت، فراموش کرد و به عثمانیان پناهنده شد (همان: 59). وقتی صاحب منصبانی مانند الامه آماده بودند به خدمت عثمانیان درآیند، معلوم میشود که قزلباشها تا چه حد اطاعت محض از شاه را به عنوان "مرشد کامل" کنار گذاشته بودند. حال آنکه امپراتوری عثمانی در دورۀ سلطان سلیمان به اوج قدرت و وسعت خود رسیده بود (شاو، 1370: 80؛ نوایی، 1347: 121).

دولت صفوی میکوشید تا با تبلیغات در بخش میانی و جنوبی آناتولی ضد عثمانی دشواری ایجاد کند. این کار با نشر مذهب تشیع و سختگیری بر سنّیان دنبال میشد (احمد یاقی، 1386: 58). سلطان سلیمان در مقابل اقدامات طهماسب، در سال 940 ق. بر منطقة ارزروم و بحیره تسلط یافت و در واقع، در پی تسلط بر آذربابجان بود (همان: 59). در عثمانی رسالههایی در رد آیین قزلباشان نوشته شد و علمای عثمانی فتوا به "کفر" و "ارتداد" شیعیان دادند و سلطان سلیمان قانونی رویۀ پدرش را در پیش گرفت و با استفاده از مسائل داخلی ایران چند بار به ایران حمله کرد. آخرین حملة او درتابستان سال 962 ق./ 1555 م. صورت گرفت در این حمله، سلطان سلیمان نتوانست به پیروزی قطعی دست یابد و به قرارداد صلح در آماسیه رضایت داد. این توافقنامه به جنگهای طولانی بین دو کشور برای مدتی خاتمه داد و در اثر آن، روابط میان دو کشور رو به بهبودی نهاد و لحن نامههای شاه طهماسب و سلیمان به یکدیگر ملایمتر شد (شاو، 1370: 169؛ عابدینی، 1388: 103). 

استقامت و پایداری طهماسب در حفظ مرزهای ایران و جلوگیری هوشمندانه از پیشرفت عثمانی، جایگاه سیاسی و تاریخی وی را از حدّ شاهان خوشگذران، بسی بلندتر نشان میدهد. او در آن سالها با توانایی ناچیز خود به ویژه در حملههای اول و دوم سلطان عثمانی، در برابر قدرت سهمگین نظامی وی ایستادگی کرد. او چهار بار، حملۀ سلطان سلیمان را دفع کرد و به حملههای نظامی متقابل پرداخت. شاه طهماسب برای جلوگیری از حملات و تهاجمات پادشاه عثمانی سپاهی دائمی از عشایر ایران پدید آورده بود (طهماسب صفوی، 1364: 20)

سلطان سلیمان قانونی، هر بار که به ایران حمله کرد، مجبور شد عقبنشینی کند. در صورتی که در دورۀ سلطنت سلیمان قانونی، امپراتوری عثمانی در خشکی و دریا پیشرفتهای وسیع کرده بود. شاه طهماسب اول، بدون یاری حکومت خارجی، یک تنه در مقابل سلطان سلیمان قانونی ایستاد. گرچه پادشاه مجارستان، چند بار وعدۀ کمک به شاه طهماسب اول را داد، اما وعدۀ او، چیزی بیشتر از فرستادن استادکاران توپریزی نبود (بیانی، 1378: 248)

باید توجه کرد که شاه طهماسب، در نبرد جام با ازبکان تنها 16 سال داشت و از 21 سالگی نیز درگیر هجومهای بنیانبرانداز سلطان سلیمان با لشکریان انبوه و توپخانة سنگین وی بود. او با توانایی، هجومهای مکرر عثمانی و اُزبکان را دفع کرد و به خاکِ آنان، هجوم نیز برد. استراتژی زمین سوزی عهد شاه طهماسب دست کم از لحاظ نظامی مؤثر بود و گاهی عوامل جوّی نیز به سود سپاهیان ایران تمام میشد. با چنین روش و حیلة جنگی، شاه طهماسب توانست در تمام مدت طولانی سلطنت خویش در برابر سپاه نیرومند و مجهز عثمانی که دنیای مسیحیت را در اروپا به لرزه در آورده بود، بایستد (بیانی، 1378: 253).



انگیزههای هجوم سلطان سلیمان به ایران 

1. صلح با فردیناند پادشاه مجارستان، که مشکل بزرگ سلطان سلیمان در اروپا بود، نگرانی وی را از جانب غرب کاهش داد و او توانست با آسودگی خاطر، سپاه عظیم خود را با توپخانة قوی متوجه ایران کند. بخت با شاه طهماسب بود که سلطان سلیمان، در آغاز پادشاهی او به اروپا روی آورد و شاهِ کم توانِ صفوی را که در دست سران قدرت دوست قزلباش و گرفتار سرکشی آنان بود، به حال خود رها کرد (پارسا دوست، 1377: 134).

1. خطر اتحاد شاه طهماسب با اروپاییان: پس از آنکه شاه طهماسب بر جای پدر نشست، سلطان سلیمان در نامهای سراپا توهین و تحقیر صریحاً او را به جنگ تهدید کرد. شاه طهماسب به پیروی از سیاست پدر در ایجاد روابط با زمامداران اروپایی، نامههایی برای شارل پنجم امپراتور آلمان و فردیناند پادشاه مجارستان و اتریش که امپراتور آلمان گردید، ارسال داشت. به نوشتة اسماعیل حقی: چون شاه طهماسب، زمامداران آلمان و اتریش را علیه سلطان عثمانی تحریک میکرد و سلطان عثمانی مصمم به جنگ با او بود، به همین سبب با فردیناند صلح کرد (همان: 137-136).

1. علویان عثمانی و صفویان شیعه: علاقة علویان عثمانی به شاه اسماعیل اول و دودمان صفویه و در نتیجه علاقمندی به ایران از عوامل مهم اختلاف بین شاهان عثمانی و ایران بود (همان:139).

1. سلطان سلیمان، طایفة قزلباش را ملحد و از دین برگشته و شاه طهماسب را شاه گمراه میخواند و خود را موظف میدانست که ریشة کفر را در دنیای اسلام براندازد.

1. شوق کشورگشایی: تصرف بغداد و تبریز از انگیزههای سلطان سلیمان برای لشکرکشیها و حمله به کشورهای اروپایی و ایران بود (همان: 147-146).

1. قدرت ینیچریها و نقش مؤثر آنان در انتخاب یا تغییر پادشاه و خطر شورشهایشان، سلطان را وا میداشت تا آنها را در جنگ و لشکرکشی مشغول دارد.

1. پیشینة اختلافهای ایرانیان و تورانیان (همان: 153-150).

1. اگر چهدیاآباد عراق پس از چالدران به تصرف عثمانیها در آمد، اما مرکز و جنوب عراق (بغداد و بصره) هنوز در دست صفویان بود.

1. تداوم تحریکات صفویان در ایجاد قیامهای ترکمن در آناتولی.

1. شورش و سر کشی اولامه سلطان تکلو حاکم آذربایجان و پناهندگی او به دربار عثمانی و تشویق امپراتوری عثمانی برای حمله به ایران (ترکمان، 1377: 112-109).

1. دوری شاه طهماسب از مرکز حکومت به سبب گرفتاری در ماوراء النهر و خراسان. درگیریها و رویاروییهای خارجی در زمان شاه طهماسب پس از شکست چالدران و نتایجی که از آن پدید آمد و از جمله بی اعتنائیهای شاه اسماعیل نسبت به امور مملکت در اواخر حکومت، سوء استفادههای رهبران قزلباش از وضع موجود کشور و سنّ اندک شاه طهماسب سبب شد تا دشمنان خارجی بار دیگر مرزهای ایران را عرصة تاخت و تاز قرار دهند.

1. رویارویی شاه طهماسب با ازبکان و مقدمات جنگ جام: ازبکان پس از اطلاع از مرگ شاه اسماعیل (930 ق.) و اختلاف میان سران قزلباش، موقع را مغتنم شمردند و از جیحون گذشتند، اما مجموعه اتفاقات و درگیریها، عاقبت به جنگ جام و پیروزی ایرانیان انجامید (مهدوی، 1364: 16-13).

1. خصومت و بدگمانی سلاطین عثمانی نسبت به پادشاه صفوی به سبب ترویج مذهب شیعه و سختگیری صفویه نسبت به سنّی مذهبان.

1. تاخت و تاز صوفیان و مریدان صفویه در خاک عثمانی و قتل سنّی مذهبان.

1. پذیرش شاهزادگان فراری دو کشور در خاک ایران یا عثمانی.

1. طرح اتحاد با امپراتور آلمان و اسپانیا از سوی شاه اسماعیل صفوی.

از این تاریخ تا پایان جنگهای بیست سالة ایران و عثمانی مکاتبه میان شارلکن و شاه طهماسب ادامه داشت و امپراتور مقتدر اسپانیا و آلمان برای جلب توجه عثمانیها به شرق و انصراف آنان از حمله به اروپا، کوشش میکرد پادشاه ایران را به جنگ با عثمانی برانگیزد (همان: 28).

1. پس از مرگ شاه اسماعیل و به قدرت رسیدن شاه طهماسب، در عثمانی نیز سلطان سلیم درگذشت و جانشین وی سلطان سلیمان که قصد جهانگشایی داشت، نامة توهینآمیزی برای شاه طهماسب فرستاد و وی را به تسخیر و نابودی ایران تهدید کرد.

1. هدف عثمانی در شرق، تسخیر کشورهای اسلامی در خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله ایران بود.

با وجود دشواریهایی که ایرانیان به لحاظ مرزی و مذهبی با عثمانی داشتند و برخی از پادشاهان صفوی نمیتوانستند دولتی مستقل و مسلمان را در کنار خود تحمل کنند، اما دولت عثمانی طی قرن هفدهم تا نوزدهم میلادی، سدّی استوار در برابر تجاوز اروپاییها به شرق و از جمله ایران بود. عمده دشواری ایران با این دولت، توسعهطلبی آن برای تسلط بر دولتی مسلمان در شرق بود، به ویژه که عثمانی میل توسعهطلبی را از طریق مبارزه با مذهب تشیع یا به اصطلاح خودشان "رفض" توجیه میکرد. از سوی دیگر، سیاست مذهبی صفویه و ترویج تشیع موجب عکسالعمل همسایگان سنّی مذهب ایران یعنی ازبکها در شرق و عثمانیها در غرب میشد: به ویژه که عثمانیها ادعای خلافت اسلامی داشتند و اساساً دولت عثمانی در بسیاری از برنامههای مخاصمانة خود علیه ایران از حربة جدال مذهبی استفاده میکرد. آنان ایرانیان را شیعیان رافضی میدانستند و در برخی موارد فتوا به کفر آنان میدادند و این گونه اقدامات وحشیانه و کشتار آنان را توجیه میکردند.

شاه طهماسب روابط دوستانهای با کارل پنجم، پادشاه اسپانیا و دشمن سلیمان در پیش گرفته بود، والی بدلیس نیز از اطاعت سلیمان دست برداشته و در پناه طهماسب قرار گرفته بود. همچنین صفویان کوشش میکردند تا در مرکز و جنوب عراق، سرزمینی که روزگاری قلب خلافت عباسیان به شمار میآمد، مذهب تشیع را جایگزین مذهب تسنن کنند (اسکندربیک ترکمان،1377: 477). سلیمان به عنوان رهبر مسلمانان اهل سنت نمیتوانست تنها نظاره گر این قضایا باشد. والی بغداد نیز که دست نشاندة طهماسب بود، با دولت عثمانی به توافق رسید. علاوه بر همه این مسائل، انگیزهها و منافع اقتصادی را نیز باید در نظر گرفت. سلطان سلیمان در اوایل سلطنت بیشتر به مشکلات داخلی و سرکوب شورش مصر و نبرد با مجارها پرداخت و به این ترتیب تا سال 940 ق. فرصت نیافت به مسائل همسایة شرقی خود بپردازد، اما استقرار صلح میان عثمانیان و مجارها، سلطان سلیمان را از گرفتاری در اروپا رهایی داد و متوجه آناتولی و شرق امپراتور خود یعنی صفویان کرد.



جنگها و تهاجمات عثمانیها به ایران 

چون سلیمان از مرزهای امپراتوری عثمانی با اروپا آسوده خاطر شد، توجه خویش را به سلسلة صفویه در ایران معطوف کرد. با تثبیت قدرت عثمانی در شرق آناتولی، تهدیدی همیشگی متوجه تبریز و عراق بود. در مقابل، شاه طهماسب نیز همچون پدرش، ترکمانان آناتولی را به شورش علیه دولت عثمانی تحریک میکرد. قیام اسکندر چلبی در سال 1529م. در نتیجة این تحریکها روی داد (چارشلی، 1388: 405). یکی از علل توجه عثمانی به طرف ایران، پناهندگی اولامه سلطان تکلو حاکم آذربایجان به دربار عثمانی بود. او بعد از فرار از ایران، نزد سلطان سلیمان رفت. سلطان نیز برای او خلعت فرستاد و الامه توانست سلطان سلیمان و وزیر اعظم او ابراهیم پاشا را برای حمله به ایران متقاعد کند (ترکمان، 1377، 112-109؛ میر جعفری، 1388: 237).

نخستین اقدام سلطان عثمانی، فرستادن سپاهی برای تصرف تبلیس (بولیس) بود. طهماسب خود در رأس سپاهی به سوی تبلیس حرکت کرد، اما دشمنان با شنیدن خبر حرکت وی گریختند (938 ق.). سال بعد، بار دیگر الامه بر سر تبلیس آمد و با اینکه نخست شکست خورد، اما با کشته شدن شرف خان وی بر تبلیس دست یافت. در سال 940 ق. عثمانیها با استفاده از دوری شاه طهماسب صفوی، که برای جنگ با عبیدالله خان ازبک به خراسان رفته بود، به تحریک الامه به سرحدات غربی ایران و به قصد تصرف تبریز به ایران حمله و شهر را تصرف کردند (همان: 238؛ روملو، 1357: 314). تبریز بر اثر خیانت موسی سلطان وزیر، حاکم آذربایجان و مولانا احمد طبی بدون جنگ به تصرف عثمانیها در آمد. شاه طهماسب با شنیدن این خبر با سرعت تمام از مشرق ایران بازگشت و چون ابراهیم پاشا از آمدن شاه ایران آگاه شد، به وحشت افتاد (راجر سیوری، 1363: 54). سپاه عثمانی در تابستان 941 ق. وارد تبریز شد و شاه طهماسب به جای دفاع از شهر از آن عقبنشینی کرد. نیروهای عثمانی در شرایط سخت زمستان در سرزمینهای کوهستانی با دشواری بسیار به سوی بغداد در جنوب حرکت کردند (کین راس، 1373: 237). پس از بازگشت ترکان عثمانی از سلطانیه، در حالی که طهماسب بیش از بیست سال نداشت، با شجاعت تمام به تعقیب بازماندگان عثمانی و اولامه، و عامل وی ذوالقدر سلطان در تبریز شتافت و پس از بیست روز توقف، قلعة وان را در محاصره گرفت و در آنجا قشلاق کرد[footnoteRef:46]. با فرارسیدن زمستان، جنگ در آنجا متوقف شد، اما سلطان سلیمان بغداد را گرفت و از این سو، شاه طهماسب نیز وارد خاک آناتولی گردید. اولامه، موضوع را به سلطان اطلاع داد و از وی یاری خواست. به طور کلی، شیوة شاه طهماسب در جنگ با عثمانیها، تخریب ولایات سر راه دشمن بود؛ بدین ترتیب، سپاه عثمانی با مشکل آب و آذوقه روبه رو میشد. از این شیوه در شرایطی استفاده میشد که سپاه عثمانی از نظر عده و نوع سلاحهای جنگی بر سپاه صفویه برتری داشت و از سوی دیگر، شاه طهماسب با حملات پی درپی ازبکان رو به رو بود و نیز مشکلات داخلی لحظهای او را آزاد نمیگذاشت (نوائی، 1347: 126).  [46: . برای اطلاع بیشتر رک: روملو، 1357: 315؛ طهماسب صفوی، 1364: 157-154.] 


زمانی که شاه در اندیشة تهاجم به ماوراء النهر بود، الامه، سلطان عثمانی را از این واقعیت که شمال غربی و مرکز ایران بیدفاع است آگاه کرد و سلطان عثمانی به ایران لشکر کشید. شاه طهماسب از ماوراء النهر به ری عقب نشست و با راه پیماییهای طولانی این مسافت را در بیست و یک روز پیمود. اوضاع ناامید کننده بود: نیروی سلطان سلیمان به نیروی وزیر اعظم پیوسته بود و سپاه عظیم عثمانی نیروی کوچکی را که شاه برای حفظ تبریز فرستاده بود از میان برداشت؛ برای نخستین بار ایمان عدهای نسبت به اقبال دودمان صفویه متزلزل شد. عدۀ بیشتری از صاحب منصبان قزلباش پناهنده شدند و وفاداری عدة باقی مانده مورد تردید بود. در این موقع، برف سنگینی دشت سلطانیه را که عثمانیان در آن اردو زده بودند، پوشانید و بسیاری از سربازان ترک از سرما هلاک شدند. شاه سلیمان که به واسطۀ فقدان آذوقه در آذربایجان نمیتوانست از راهی که آمده بود بازگردد، مجبور شد از طریق کردستان عقبنشینی کند.

شاه طهماسب به تعقیب اُلامه و سایر برگشتگان قزلباش پرداخت که در قلعهای در وان پناه گرفته بودند. اما در این بین، سلطان سلیمان به دعوت پادگان صفوی بغداد، متشکل از سپاهیان تکه لو، آنجا را تسخیر کرد و تنها فرمانده و 300 تن از افراد پادگان به حکومت صفویه وفادار ماندند. از آن پس بغداد و ناحیۀ عراق عرب که به دست شاه اسماعیل در سال 914 ق./ 1508م. فتح شده بود، جز برای فاصلة کوتاه بین 1032 و 1047 ق./ 1632 و 1638م. در دست عثمانیان باقی ماند (همان: 60-59؛ چارشلی، 1388: 403-402).

به سبب سرمای شدید، سلطان سلیمان تبریز را ترک کرد و اردوی عثمانی به همدان آمد. عثمانیان در مدت بیست و هفت روز از طریق قصرشیرین، از تبریز به بغداد رسیدند. تکه لو خان محافظ و نگهبان بغداد، قبل از رسیدن نیروهای عثمانی شهر را ترک کرد. بنابراین، شهر اشغال و قلعۀ بغداد بدون مقاومت تصرف شد (941ق./ 1534 م.). سلطان سلیمان نخست دستور داد که قبر ابوحنیفه نعمان بن ثابت، پیشوای مذهب حنفی را بیابند. پس از زیارت آنجا دستور داد تا آرامگاهی و نیز مسجدی در آنجا ساخته شود. سپس مزار امام موسی کاظم (ع) و برخی قبور دیگر را زیارت کرد (چارشلی، 1388: 404).

پس از گریختن القاص میرزا برادر شاه طهماسب به قلمرو عثمانی (954 ق.) سلطان امیدوار بود که با استفاده از اختلافات درون حاکمیت صفویان به تهدید شیعیان خاتمه دهد و لااقل قفقاز و آذربایجان را تسخیر کند. گروههای داخل دربار عثمانی هر یک از دیدگاه منافع گروهی از فکر لشکرکشی به ایران حمایت میکردند. سلیمان بیهیچ مشکلی بار دیگر آذربایجان را فتح کرد. طهماسب از سیاست نیاکانش یعنی تخریب و انهدام امکانات داخلی پیش از آن که دشمن بتواند از آنها علیه نیروهای خودی استفاده کند، سود جست و سپس به محض اینکه لشکر عثمانی برای گذراندن فصل زمستان به آناتولی مهاجرت کردند، به کار بازپس گرفتن نواحی فتح شده پرداخت (شاو، 1370: 190؛ کین راس، 1373: 242).

سلیمان که از تجاوز به خاک ایران طرفی نبسته بود، یکبار دیگر متوجه جبهة اروپا شد و کوشید متصرفاتی در منطقة مدیترانه به دست آورد. از این رو، آتش جنگ میان سلطان وشارلکن بر سر تصرف تونس شعله ور شد و سپاه عثمانی توانست شماری از جزایر واقع در شرق مدیترانه- متعلق به دولت ونیز ـ و عدن و چند ناحیة دیگر واقع در ساحل عربستان را که پرتغالیها در دست داشتند، به حیطة تصرف در آورد. در سال 540 ق. سپاه عثمانی به مجارستان حمله برد و قسمت دیگری از خاک آن کشور را تسخیر کرد و در عین حال در الجزایر موفق شد قوای شارلکن را سخت شکست دهد. پس از این فتوحات، متارکة پنج ساله بین سلیمان قانونی و شارلکن، به سلطان عثمانی فرصت داد تا دوباره متوجه ایران شود (مهدوی، 1364: 31).

دومین دورۀ حملات عثمانیان از سال بعد (جنگ اول) آغاز شد و سلطان سلیمان از بغداد آن را هدایت کرد. صفویان در چند درگیری در نقاط مختلف بین کردستان و ارتفاعات ارمنستان پیروز شدند (ترکمان، 1377، 113). سومین تهاجم عثمانی در 955-954ق./ 1548م. مانند تهاجم اول در مقیاسی وسیع بود: سلطان سلیمان با سپاه عظیمی که از آناتولی، سوریه، مصر، قرامان، دیار ربیعه و عراق فراهم شده بود و توپخانۀ بزرگ و شمار بسیاری از افراد ینیچری از استانبول پیشرفت را آغاز کرد (همان: 114). برادر خائن شاه طهماسب، القاص میرزا حاکم شیروان که علیه شاه دو بار شورش کرده و سرانجام از خشم طهماسب به سلطان عثمانی پناه برده بود، سلطان را همراهی میکرد. او به سلطان گفته بود که اگر در رأس سپاه بزرگی وارد ایران شود، قیامی عمومی به طرفداری از وی برپا خواهد شد (سیوری، 1380:60؛ ترکمان، 1377: 114).

طهماسب برای مقابله، دستور داد ناحیۀ بین تبریز و مرز عثمانی چنان ویران شود که هیچ اثری از غلّه یا ساقهای علف باقی نماند. ساکنان تبریز مجرای قناتها را مسدود کردند تا آب آشامیدنی یافت نشود. اقدامات مشابهی برای جلوگیری از دسترسی دشمن به دو نوع آذوقه به عمل آمد (روملو، 1349: 327؛ طهماسب صفوی، 1364: 51). چون سلطان سلیمان به مرز ایران رسید، الامه تکه لو را برای محاصرۀ وان گسیل داشت و القاص میرزا را همراه 4000 نفر به سوی مرند اعزام کرد، آنگاه یک بار دیگر تبریز به اشغال در آمد (همان: 61)، اما نیروهای عثمانی به زودی دچار کمبود آذوقه شدند و سلطان سلیمان عقبنشینی را آغاز کرد و در هر قدم با حملۀ نیروهای قزلباش رو به رو میشد. سلطان امیدوار بود که القاص میرزا و الامه قسمتی از تعقیبکنندگان را به خود جلب کنند، اما القاص میرزا پس از کوشش ناموفق در کاشان، اصفهان و خوزستان، با نومیدی به بغداد بازگشت. او که اکنون فقط مایۀ دردسر عثمانیان بود، از بغداد اخراج شد و به کردستان گریخت؛ در آنجا به دست نیروهای صفوی افتاد و او را نزد شاه آوردند. آنگاه همراه دیگر برادر خائن شاه، سام میرزا در قلعۀ دور افتادة قهقهه زندانی شد و چندی بعد به قتل رسید (سیوری، 1380: 61؛ رویمر، 1385: 59).

تصرف مکرر پایتخت شاه از سوی ترکان، او را به فکر تغییر جای تختگاه خود انداخت. از این رو در سال 955ق./ 1548م. تختگاه خود را به قزوین منتقل کرد، زیرا معلوم شده بود که تبریز در برابر حملات عثمانیان بسیار آسیبپذیر است (رویمر، 1384: 60-59).

جنگ چهارم عثمانی با ایران، به سبب تجاوزات گرجیها بود، که با استفاده از گرفتاریهای دولت عثمانی در اروپا و دریای مدیترانه، پیشرویهایی کردند. احمد پاشا وزیر ثانی قلاع مهم گرجستان را فتح کرد و چون از سوی شاه طهماسب واکنشی دیده نشد، سپاهی تحت فرماندهی وزیر اعظم رستم پاشا رو به سوی ایران نهاد. سلطان سلیمان پس از کشتن پسرش مصطفی تا فرا رسیدن بهار در حلب ماند، سپس از راه دیار بکر، ارزروم و قارص وارد ایران شد و گرچه شاه طهماسب را به جنگ خواند، اما وی روی نشان نداد. حوالی نخجوان، اریوان (روان) و قراباغ تسخیر و ویران شد (چارشلی، 1388: 413).

پس از سرکوب شورش القاص میرزا، تا چهار- پنج سال صلح بین ایران و عثمانی برقرار بود. شاه طهماسب برای آغاز مذاکره و صلح پایدار تمایل داشت، اما قبل از آن، تحریکات اسکندر پاشا حاکم وان و ایروان، به چهارمین و آخرین تهاجم عثمانیان به ایران در دورة سلطنت سلطان سلیمان منجر شد. این بار شاه طهماسب به جای آنکه در انتظار رسیدن سپاه عثمانی بماند، ابتکار عمل را به دست گرفت. (ترکمان، 1377: 123). اسکندر پاشا در خارج ارزروم سخت شکست خورد و شاه برخی از قلاع مرزی را تصرف کرد. سرانجام وقتی سلطان سلیمان در تابستان 937ق./ 1533م. به نخجوان رسید، دریافت که توقف در آن ناحیه ممکن نیست و بنابراین، به سمت ارزروم عقب نشست. سرانجام در 962ق./ 1555م. پیمان صلح در آماسیه امضاء شد و ایران از حملات عثمانی تا حدی آسودگی یافت (سیوری، 1380: 62-91).

به نوشتة مورخان عثمانی، شاه طهماسب در 19 ذی حجة 941 ق. سفیری به نام استاجلوخان ایشیک آغاسی را نزد سلطان عثمانی فرستاد و او در محلی به نام ساروجاقامیش در دیدار با سلطان، نامة طهماسب را که دایر بر پیشنهاد صلح بود به سلطان تقدیم کرد، اما سلیمان پیشنهاد شاه طهماسب را نپذیرفت. همچنین گفتهاند: وقتی سلیمان در سفر دوم از بغداد به تبریز آمد، چند روزی در این شهر اقامت کرد و در همین حال استاجلوخان در رأس هیأتی نزد سلیمان آمد و از جانب شاه طهماسب پیشنهاد صلح داد، اما این بار نیز با مخالفت سلطان روبه رو شد.

به گواهی مورخان عثمانی، تنها پیروزی سلطان سلیمان در این مسافرتها و جنگها، فتح بغداد بود و اینکه طهماسب با سیاست خاصی میخواست آنقدر سپاه عثمانی را از سویی به سوی دیگر بکشد تا مجبور شوند خاک ایران را ترک کنند. به این ترتیب، باید گفت سلطانی که توانسته بود از استانبول تا اتریش را زیر سم ستوران سپاه خود تسخیر کند، نتوانست از حمله به ایران، چنانکه شاید و باید سودی برد و حریف جوان خود شاه طهماسب را به زانو درآورد (میرجعفری، 1354: 242).



ماجرای پناهندگی القاص میرزا 

شاه طهماسب برادر خود القاص میرزا را که سخت به او علاقه مند بود (طهماسب صفوی، 1364:42). در سال 945 ق./ 1547م. به حکومت شروان منصوب کرد. وی پس از چند سال حکومت در آنجا به فکر استقلال افتاد (953 ق.) و شاه طهماسب به قصد سرکوب وی به سوی شروان به راه افتاد، اما با وساطت مادرش خان بیگی خانم او را عفو کرد. طولی نکشید که القاص برای دومین بار سر از اطاعت شاه پیچید و برای به دست آوردن سلطنت به فعالیت پرداخت و این بار حتی سکه به نام خود زد و خطبه نیز به نام خود خواند. شاه سخت خشمگین شد و با لشکری انبوه به جنگ با او برخاست. وی چون توان مقابله در برابر سپاه شاه را در خود ندید، با چهل هزار نفر از سپاه خود به استانبول رفت و به درگاه سلطان عثمانی پناهنده شد (خواند میر،1370: 405-406؛ حسینی، 1389: 31؛ پارسا دوست، 1377: 178). سلطان سلیمان با همسرش خرّم سلطان و نیز رستم پاشا وزیراعظم او و برخی از بزرگان دربار عثمانی به گرمی از او استقبال کردند و کیسههای زر و اسبان اصیل و چندین شتر و شالهای کشمیری و دستمالهای ابریشمی به او بخشیدند (پور گشتال، 1387: 1188-1187). هر چند که در این میان، فقهای سنّی و بسیاری از سران سپاه با او مخالف بودند، به سبب آنکه القاص را شیعة رافضی وملحد مستحق قتل میدانستند، سلطان سلیمان، القاص را پناه داد، زیرا چنین گمان میکرد که اگر بتواند فرمانروایی را در ایران بین شاه طهماسب و القاص تقسیم کند، بیتردید سرحدات او تا مدتها بدون دردسر خواهد بود. این موضوع خشم شاه صفوی را برانگیخت و بر تنش موجود میان آنان افزود (حسینی، 1389: 31).

برادر شاه طهماسب نه تنها به دربار عثمانی پناهنده شد، بلکه در مدت اقامتش، مدام سلطان عثمانی را تشویق میکرد تا به ایران حمله کند. سرانجام سلطان سلیمان در سال 955 ق. با سپاه گران و تجهیزات جنگی نیرومند به طرف ایران حرکت کرد (خواندمیر،1370: 406). به نوشتة مؤلف عالم آرای عباسی: «چون القاص میرزا، روزی چند در استانبول اقامت نمود، به سخنان کاذبه و اقاویل باطله شورافزای دماغ خواهش سلطان سلیمان گردیده، در سنة خمس و خمسین و تسعمائه گروهی انبوه و لشکری کوه شکوه از ممالک روم و شام و مصر و بلد قرامان و دیار ربیعه عراق عرب جمع آورده، با توپ و عرابه و ضربزن بسیار و جنگ جویان بی شمار از استانبول بیرون آمده، روی توجه به ولایت عجم آورد» (ترکمان، 1381: 71).

سپاه عثمانی تحت فرماندهی شخص پادشاه به حرکت در آمد (صفر 955ق./ اوایل 1548م.) و اردو تحت فرماندهی او برای سومین بار وارد تبریز شد و عثمانیان قلعۀ وان را گرفتند. شاه طهماسب بنا بر قاعده و عادت خویش ظاهر نشد و اردو بازگشت. هنگام عزیمت به جانب حلب، القاص میرزا مأموریت یافت به کاشان، قم و اصفهان حمله کند. پس از بازگشت اردوی عثمانی، شاه طهماسب خود را ظاهر ساخت و حوالی دریاچۀ مران را کوبیده، اما در نزدیکیهای کماخ، بخش اعظم سپاهش نابود شد (چارشلی، 1388: 492).

سلطان عثمانی در آغاز ورود به ایران، اولامه را همراه با سپاه بسیار به محاصرة قلعة وان و القاص را به مرند فرستاد و خود به سوی تبریز آمد، اما بیش از چهار روز نتوانست در تبریز بماند، زیرا شاه طهماسب دستور داده بود که در سر راه سپاه ترک هر چه قنات بود، پر کنند و غلات و علوفه را آتش زنند. بنابراین، وقتی سلطان عثمانی به تبریز رسید، بیش از پنج هزار رأس از دواب او از فرط گرسنگی و تشنگی از بین رفت. سربازان از فرط قحطی به غارت و تاراج دست زدند و مردم را از گناهکار و بیگناه بر دار کشیدند. در پی این ظلم و ستم، مردم تبریز به قیام دست زدند و به نیروهای ترک از هر طرف حمله کردند، تا اینکه آنها ناچار شدند از تبریز فرار کنند. القاص چون به همدان رسید (956 ق.) خانة برادر خود بهرام میرزا را غارت کرد و بر شهرهایی مانند قم، کاشان، ری و اصفهان تسلط یافت. او اموال بسیاری را که از غارت ایران به دست آورده بود، برای سلطان سلیمان فرستاد و در این حمله، قلعة وان به تصرف عثمانیها درآمد (روملو، 1349: 1324- 1323 و 1315؛ عابدینی، 1388: 32).



پناهندگی بایزید به دربار ایران

در سال 966 ق. سلطان بایزید، پسر سلطان سلیمان حاکم ولایت کوتاهیه، از مقام خود برکنار شد و آن ایالت به پسر بزرگتر سلطان سلیمان، یعنی سلیم رسید. بایزید خشمگین از این اقدام، برای دفع سلطان سلیم عازم قونیه شد. سلطان سلیم از پدرش استمداد کرد و در جنگ سختی که در حوالی قونیه در گرفت، بایزید شکست خورده و به آماسیه گریخت. او با ارسال پیغامی از پدرش تقاضای عفو کرد، اما سلیمان نپذیرفت و سپاه دیگری را مأمور سرکوب او کرد. سپس بایزید به ارزروم آمد و در آنجا با اسکندر پاشا جنگید، اما به ناچار با ده هزار نفر از سپاهش تا ایروان گریخت و در آنجا از پادشاه ایران تقاضای پناهندگی کرد (روملو، 1357:1413؛ براون، 1369: 98-97؛ ثابتیان، 1363: 125-124). شاهقلی سلطان استاجلو، حاکم ایروان این خبر را به شاه طهماسب رساند و پادشاه با ارسال تحفه و هدایای بسیار، بایزید را به قزوین دعوت کرد. بایزید در سال 967 ق. وارد قزوین شد، شاه طهماسب او را پذیرفت و ده هزار تومان به او بخشید و نامهای نیز برای اصلاح ذاتالبین برای سلطان سلیمان فرستاد (پارسا دوست، 1377: 300). با این همه، شاهزاده بایزید درصدد خیانت به شاه صفوی و قتل او برآمد تا شاید بدین ترتیب بتواند رضایت خاطر پدر را به دست آورد. شاه طهماسب پس از آگاهی از موضوع، او و فرزندانش را دستگیر کرد و چند تن از ملازمانش را کشت، سپس خود بایزید را در دربار به حبس انداخت (نوایی، 1391: 127-126). آنگاه پس از مدتی، شاهزاده را همراه چهار تن از فرزندانش به فرستادگان سلطان عثمانی تسلیم کرد و آنان نیز به دستور سلطان عثمانی ایشان را کشتند. تصمیم شاه طهماسب سبب تنش گردید، اما سرانجام با تحویل شاهزاده، از وقوع جنگ حتمی جلوگیری شد.



پیمان صلح آماسیه، ایران و عثمانی 

صلح آماسیه پیمان نامهای بین شاه طهماسب یکم صفوی و سلطان سلیمان قانونی بود که پس از چندین جنگ میان صفویان و عثمانیان منعقد شد. در سال 961 ق. سلطان سلیمان برای چهارمین بار جنگ بین دو کشور را شروع کرد و سپاه عثمانی را که در آن عصر بسیار قوی و قدرتمند بودند، به سمت ایران روانه ساخت. قزلباشان در مقابل آنان ایستادند و زمینه را برای صلح فراهم آوردند. به نوشتة ژنرال سرپرسی سایکس: «از زمان تأسیس سلسة صفوی، بین ایران و ترکیه، حالت عداوت و خصومت یا جنگ و پیکار و یا در حال بلاتکلیفی باقی بوده است. در آخر، هر دو دولت از جدال و قتال خسته و مانده شدند و در سال 961 ق. معاهدة صلح، یک سلسله جنگهای اولیه بین ایران و ترکیه را که در آنها دولت عثمانی به طور کلی مهاجم بوده و ایران اساساً رویة دفاعی داشت، خاتمه داد» (رمضانی، 1387: 25).

پیشنهاد صلح ابتدا از سوی شاه طهماسب مطرح شد: وی در نامهای به سلطان عثمانی، انصراف دولت ایران از جنگ را اعلام کرد و عثمانیها نیز، نظرات خویش را به صورت مکتوب به دربار ایران فرستادند. آنچه در این مکاتبات جلب توجه میکرد، مسائل مذهبی و سیاسی مورد نظر دو کشور بود. شاه طهماسب، در نامهاش «اعتقاد صریح خویش را به تشیع نشان داده و در برابر از مذهب تسنن با شدّت هر چه تمامتر بدگویی کرده است»، شاه سلیمان نیز در پاسخ به نامة شاه ایران نوشت: «برای از بین بردن تشیع و رافضیگری حرکت کرده است» (همان). سلطان عثمانی پس از آگاهی از نظرات دینی شاه طهماسب، خیز بیشتری برای حمله به ایران برداشت. در این شرایط و موقعیت زمانی، شاه طهماسب تجربههای مؤثرتری نسبت به اوایل دوران حکومتش یافته بود و بنابراین به راحتی تسلیم خواستههای دشمن نشد. 

در سال 961ق. اردوی شاه طهماسب در موضع ارالق بود که سیّد شمسالدین دلیجانی، فرستادة شاه به روم، به اردو رسید و نامهای از سوی سلطان سلیمان آورد. در این نامه، طهماسب با کلمات اهانتآمیز، سخت تهدید شده بود، بنابراین، پادشاه صفوی گروهی از سرداران قزلباش را مأمور تاخت و تاز در خاک عثمانی کرد ( نوایی، 1391: 125). از آن سوی، سلطان سلیمان نیز از حلب رو به سوی آذربایجان نهاد و به نخجوان رسید و آنجا را آتش زد. در این زد و خوردهای کوتاه، قزلباشها پیروز شدند و گرچه، سنان بیگ سردار عثمانی به اسارت در آمد، اما کشته نشد. سلطان سلیمان در نامة خود اشارهای به صلح کرده بود و شاه طهماسب نیز سنان بیگ را همراه شاهقلی بیگ قاجار نزد سلطان عثمانی فرستاد و پیغام داد که خصومت موجب ویرانی مملکت است و صلح باعث رفاهیت رعایا (همان: 198؛ رمضانی،1387: 26).

شاه سلیمان از برخورد شاه طهماسب شگفت زده شد و ضمن ابراز علاقه برای صلح، کوشید تا پیمانی میان دو طرف منعقد شود. چندی بعد، از دربار ایران در نامهای به دربار عثمانی، مراتب آمادگی دولت برای انعقاد پیمان صلح را اعلام کرد. شاه طهماسب، در نامة خود، پس از یادآوری موضوع تأخیر حج مسلمانان و علاقة آنها به زیارت عتبات عالیات، نوشت: «اگر یکی از وزرای شما سگ شکاری شما را بیاذن براند، البته میپرسید که فلان سگ چی شد؟ و از درگاه من که راند؟ گویند فلان ملازم شما. شما را خوش نمیآید و بر او غضب میکنید. ما سگ و غلام چهارده معصومیم و این را شرف روزگار خود میدانیم و غلامی ایشان را از سلطنت روی زمین بهتر میدانیم. غلامی ایشان دولت باقی است و سلطنت دنیا، فانی» (نوایی، 1391: 198).

مطالعة نامه شاه طهماسب بر سلطان عثمانی سخت مؤثر افتاد و به انعقاد پیمان صلح، که در تاریخ به "پیمان صلح آماسیه" معروف است، منجر شد. به موجب این پیمان، میباید پارهای مناطق محلّ نزاع به ایران و بعضی دیگر به عثمانی واگذار میگردید. بدین ترتیب، آذربایجان غربی، قسمتی از کردستان و بین النهرین و قسمت شمالی گرجستان به عثمانیها رسید. در مقابل، ارمنستان، آذربایجان شرقی، اردهان، کارتیل و کاخت، از آنِ ایران شناخته شد (همان؛ پارسا دوست، 1377: 236). وقتی سلطان سلیمان در ارزروم بود، سفیری از جانب شاه طهماسب همراه نامهای مبنی بر پیشنهاد متارکه به درگاه رسید و بدین ترتیب به مخاصمات خاتمه داده شد. در 9 جمادیالآخر 962/ اواخر آوریل 1555 سفرای ایران به مذاکره پرداختند؛ نتیجۀ مذاکرات، پایان دادن به جنگهای سی و هفت ساله میان ایران و عثمانی بود. 

بدین ترتیب، جنگ خاتمه یافت و در 8 رجب 962/ 29 مه 1555 معاهدۀ آماسیه به امضاء رسید. به موجب این معاهده، آذربایجان و مرکز آن تبریز، آناتولی شرقی و عراقِ عرب در دست عثمانیان باقی میماند. در سال 961 ق. با انعقاد صلح آماسیه مقرر شد که مسق، کارتیل و کاخت متعلق به ایران و ولایت باش آچوق، دادیان، کوریان تا حدود طرابوزان و طرابلس، متعلق به عثمانیها باشد (عبدالحسین نوایی، 1391: 130). بنا بر صلح آماسیه، دولت ایران، حاکمیت عثمانی بر عراق را به رسمیت شناخت. با وجود از دست رفتن حاکمیت ایران بر عراق، در عصر شاه طهماسب صفوی حاکمیت دولت ایران بر کردستان و خوزستان تثبیت شد (بُرن، 1375: 9). در همین هنگام، نامة دیگری از پادشاه ایران، مبنی بر رعایت حال زائران ایرانی از سوی مأموران ترک به دست پادشاه عثمانی رسید و او دستور داد تا با حجّاج و زوّار ایران مدارا کنند و ضمن برقراری امنیت راه ها، در تأمین رفاه و آسایش آنان بکوشند.

محتوای اصلی پیمان نامة آماسیه، پایان دادن به جنگهای طولانی و بی فایدة دوطرف بود. در اثر موافقت نامۀ آماسیه اختلافات مذهبی کاهش یافت و مناسبات به روابط نسبتاً دوستانهای تبدیل شد. در عهدنامۀ صلح آماسیه تصریح شده بود که دو کشور باید پناهندگان را تحویل دهند و بنابراین، شاه طهماسب، بایزید و فرزندانش را به ایلچیان سلیمان تحویل داد و آنان نیز به فرمان سلطان عثمانی، ایشان را به قتل آوردند. بدین ترتیب، صلح آماسیه رسمیت یافت و مادۀ تاریخ آن "الصّلح خیر" گردید (نوایی، 1391: 131).

معاهدۀ صلح که برای اولین بار میان صفویان و عثمانیان منعقد میشد، سی و پنج سال یعنی تا زمان مرگ شاه طهماسب در 1576 م. و بروز اغتشاشات در ایران ادامه یافت. شاه طهماسب که سلطنت را با وضع تقریباً نومیدانهای شروع کرده بود، طی سی سال اول حکومت، موفقیتهای چشمگیری به دست آورد و در طول یک دهه جنگ داخلی بین امرای گردنکش قزلباش، مقام خود را حفظ کرد و با منابعی که به طور رقت انگیزی ناچیز بود، در برابر تهاجمات بزرگ از شرق و غرب ایستاد؛ او رفته رفته قدرت سپاه خود را افزایش داد و با کمک تنها برادر وفادارش بهرام و پسرش اسماعیل در عملیات سال 960 ق./ 1553م. علیه عثمانیان حالت تهاجمی گرفت. در نتیجه، هنگامی که باب مذاکرات صلح را با باب عالی، گشود، قادر بود از موضع قدرت نسبی سخن بگوید و مواد پیمان آماسیه برای ایران نامساعد نبود. اگر در 940ق./ 1534م. طهماسب با عثمانیان وارد مذاکرات صلح میشد، بدون شک مجبور بود بخشهای بزرگی از اراضی شمال غربی، از آن جمله پایتختش تبریز را به آنان واگذار کند، اما طبق پیمان آماسیه تنها تغییرات ارضی کوچکی در طول مرز صفویان و عثمانی صورت گرفت و هر دو طرف گذشتهایی کردند. گرجستان به "مناطق نفوذ" مورد قبول طرفین تقسیم شد و صلح برای باقی عمر شاه طهماسب برقرار ماند و روابط ایران و عثمانی در طول حیات طهماسب و اسماعیل دوم «بر منهج قویم مصالحه و دوستی مقیم بود» (سیوری، 1380: 62). لحن نامههای پرمهر و محبت در اواخر عمر میان طهماسب و سلیمان، شاهدی صریح بر روند بهبود مناسبات است (شاو، 1370: 169). 



نتیجه 

صفویه و عثمانی دو قدرت بزرگ و مؤثر در مناطق وسیعی از جغرافیای اسلامی عصر خویش بودند و هر دو دولت خود را نمایندة اسلام و هم وارثانِ امپراتوریهایِ بزرگ و رقیب، ایران وروم میدانستند. 

از نظر عثمانیها، ایران یگانه سدّی بود که فتوحات عثمانی را در جهت شرق و وصول آنها به توران متوقف کرده بود. بنابراین، روابط ایران و عثمانی بر محور جنگ استوار بود و دولت عثمانی که اینک متصرفاتش در پهنۀ سه قاره گسترش یافته بود، قصد داشت ایران را به شرق امپراتوری خود الحاق کند.

مناسبات ایران و عثمانی در دورة شاه طهماسب با کشمکش و درگیری همراه بود. پس از سلطان سلیم، سلیمان قانونی رویۀ پدر را در پیش گرفت و با استفاده از مسائل داخلی ایران، چند بار به ایران حمله کرد. سلطان سلیمان طی آخرین حمله در تابستان سال 962 ق./ 1555م. نتوانست به پیروزی قطعی دست یابد و به قرارداد صلحی در آماسیه رضایت داد. طهماسب که طبع معتدل و صلحطلبی داشت، نماینده تامّ الاختیاری اعزام داشت و پیمان صلح در 8 رجب 962/ 29 مه 1555 در اردوی سلطان در آماسیه بین طرفین منعقد شد. این پیمان نخستین صلح میان صفویان و عثمانیان بود و تا بعد از مرگ هر دو فرمانروا تا سال 986 ق./ 1578 م. برقرار ماند.

حملات ترکان به ایران، آشکارا بغداد و بین النهرین و نیز قلعة وان را از متصرفات طهماسب جداکرد، اما طهماسب توانست از ضایعات بیشتر و از دست رفتن مناطق دیگر از جمله آذربایجان جلوگیری کند. شاه در رویارویی با این دشمن قدرتمند که در دل اروپا به موفقیتهای شایان دست یافته بود، شاید چندان شایستة ملامت نباشد. اما عواقب رقتبار این سه لشکرکشی را در شرق و غرب، توأم با نزاعهای همزمان داخلی در بین قبایل قزلباش، در اقتصاد و شرایط مالی و مادی مردم ایران نمیتوان نادیده گرفت.
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