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چکیده  

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

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

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

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

اخت علـل بـروز   تحلیلی این موضوع بررسـی خواهـد شـد و هـدف اصـلی، شـن       -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   افزود. با وجود اختالفات روزافزون دهه تحریک عثمانی براي جنگ با ایران می

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

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

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

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

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

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

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

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

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

هایی بـه صـورت کلّـی بـه      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    خارجی ایران تاریخ روابطخانبابا 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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د و در پایـان، صـلح آماسـیه بررسـی     شـو  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    چیدگی نظام اجرایی و اداري کشور، اسـتحکام پایـه  ایران بروز یافت. پی

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    یره بود. ناآرامیدوران شاه طهماسب، پسر بزرگ شاه اسماعیل اول ت

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

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

  داد، از ازبکان بسیار بیشتر بود. شمال غربی ایران را هدف یورش قرار می

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

درسـتی ایـن تحلیـل اسـت؛ بـدین سـبب، اروپاییـان از        اي مهم بـر   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

العات درسـت و کـافی از تـوان    ). آیا شاه از آغاز درگیري، اط102: 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: 1384عثمانی بود که در زمان سلطنت طهماسب به وقوع پیوست (رویمر،  و



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   

اد اتحاد داد. با این همه، جنگـی میـان عثمـانی و    فرستاد و به آنها علیه عثمانیان پیشنه

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        

تر از آناتولی بـه ایـران    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،           

رخان حاکم بغداد نیز خود را به تابعیـت عثمانیـان در آورده و کلیـدهاي شـهر را     ذوالفقا

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     

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

  ).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 جهاد و غزا در سرزمین

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: 1388هقانی، ایران گسیل کنند (د

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

توانسـت از عهـدة سـپاهیان     عثمانی افزوده بود. بنابراین، هیچ کشوري بـه تنهـایی نمـی   

ر آنکه از لحاظ نفر و سالح و به ویژه توپخانه، دست کـم بـا آنهـا برابـر     عثمانی برآید، مگ
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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    

ی در پـی عبیـداهللا خـان ازبـک بـر      شمال شرقی کشور آسوده نبـود. چـه، تجاوزهـاي پـ    

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   

را در مخاطره اندازد؛ به ویژه که نخستین نامۀ سلطان سلیمان به شاه طهماسب، تهدیـد  

  ).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    اسالمی به دست آورد، اما دولت شیعی مذهب صفوي مانع عمده

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

مچون پـدرش سـلیم بـه در بـرانگیختن ازبکـان بـراي       میان شیعه و سنّی دامن زد. او ه

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

یز کـه در تصـرف   تهاجم به ایران با عثمانیان هماهنگ باشند: هنگام حرکت به سمت تبر

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

هــا در مرزهــاي غربــی و شــرقی و ضــرورت نبــرد در دو جبهــه،  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 

. در مقابـل سـپاهیان ازبـک،    ق 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   یـورش افزودند. از این رو، بـه سـبب    موضوع، بر فشار در مرزهاي شمال و شرق می

هاي دراز مدتی در برابر ازبکان در پـیش   عثمانیان در غرب، شاه طهماسب نتوانست اقدام

  ).58-59: 1380گیرد (سیوري، 

از مشکالت دیگر شاه طهماسب در مقابل حمالت دشمنان این بود که عثمانیان در 

صفویه و  کوشش براي فتح ایران، از همکاري قابل مالحظۀ امراي قزلباش روي برتافته از

برادر خائن شاه، القاص میرزا برخوردار بودند. محرك اولین تهـاجم سـلطان سـلیمان بـه     

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 جان را برعهده داشت. پس از سقوطفرماندهی کل سپاه آذربای

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   59شـد (همـان:   بر گردن داشت، فراموش کرد و به عثمانیان پناهنـده  

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:   

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"
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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

اد روابـط بـا زمامـداران اروپـایی،     شاه طهماسب به پیروي از سیاسـت پـدر در ایجـ    .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     زمامداران آلمان و اتریش را علیه سلطان عثمـانی تحریـک مـی   

  ).136-137مم به جنگ با او بود، به همین سبب با فردیناند صلح کرد (همان: مص

علویان عثمانی و صفویان شیعه: عالقۀ علویان عثمانی بـه شـاه اسـماعیل اول و    .3

دودمان صفویه و در نتیجه عالقمندي به ایران از عوامل مهم اختالف بین شاهان عثمانی 

  ).139و ایران بود (همان:

طایفۀ قزلباش را ملحد و از دین برگشـته و شـاه طهماسـب را     سلطان سلیمان،.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

  ).146-147: ها و حمله به کشورهاي اروپایی و ایران بود (همان لشکرکشی
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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

در آمـد، امـا مرکـز و     هـا  دیاآباد عراق پس از چالدران به تصرف عثمـانی  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: 1377عثمانی و تشویق امپراتوري عثمانی براي حمله به ایران (ترکمان، 

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

هاي شاه اسماعیل نسبت بـه   چالدران و نتایجی که از آن پدید آمد و از جمله بی اعتنائی

هاي رهبران قزلباش از وضع موجود کشور و  وء استفادهامور مملکت در اواخر حکومت، س

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

ن قزلباش، موقع را مغتـنم شـمردند و   ق.) و اختالف میان سرا 930مرگ شاه اسماعیل (

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

  .مذهب شیعه و سختگیري صفویه نسبت به سنّی مذهبان

  .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



ن و هاي بیست سالۀ ایران و عثمانی مکاتبه میان شـارلک  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: 

پس از مرگ شاه اسماعیل و به قدرت رسیدن شاه طهماسـب، در عثمـانی نیـز    .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

  از جمله ایران بود.

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   ایران بود. عمده دشواري ایران با این دولـت، توسـعه  ها به شرق و از جمله  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 

همسایگان سنّی مذهب  العمل دیگر، سیاست مذهبی صفویه و ترویج تشیع موجب عکس

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

کـرد. آنـان ایرانیـان را شـیعیان رافضـی       علیه ایران از حربۀ جدال مذهبی اسـتفاده مـی  

دادند و این گونه اقـدامات وحشـیانه و    دانستند و در برخی موارد فتوا به کفر آنان میمی

  .کردند کشتار آنان را توجیه می

اي با کارل پنجم، پادشاه اسپانیا و دشمن سـلیمان در   شاه طهماسب روابط دوستانه

ب پیش گرفته بود، والی بدلیس نیز از اطاعت سلیمان دست برداشته و در پنـاه طهماسـ  

کردند تا در مرکز و جنوب عراق، سرزمینی  قرار گرفته بود. همچنین صفویان کوشش می
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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،

قضـایا باشـد. والـی بغـداد نیـز کـه دسـت نشـاندة         توانست تنها نظاره گر این  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     

ن ترتیـب تـا   مشکالت داخلی و سرکوب شورش مصر و نبرد با مجارها پرداخـت و بـه ایـ   

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.

  

  ها به ایران  ها و تهاجمات عثمانی جنگ

مرزهاي امپراتوري عثمانی با اروپا آسوده خاطر شد، توجه خـویش   چون سلیمان از

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    ریک میپدرش، ترکمانان آناتولی را به شورش علیه دولت عثمانی تح

). 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    

او دربار عثمانی بود. او بعد از فرار از ایران، نزد سلطان سلیمان رفـت. سـلطان نیـز بـراي     

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.  

س حرکت کرد، اما دشمنان با شنیدن خبـر  طهماسب خود در رأس سپاهی به سوي تبلی

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   



 ها با استفاده از دوري شاه طهماسب صفوي، که براي جنگ بـا عبیـداهللا   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 

شاه طهماسب با شنیدن این خبر با سـرعت تمـام از مشـرق     ها در آمد. به تصرف عثمانی

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، 

نی در شرایط سخت زمسـتان  نشینی کرد. نیروهاي عثما 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    

ذوالقدر سلطان در تبریز شتافت و پس از بیست روز توقف، قلعـۀ وان  اوالمه، و عامل وي 

. 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 

ع داد و از وي یاري خواست. به طور کلی، شـیوة  گردید. اوالمه، موضوع را به سلطان اطال

ها، تخریب والیات سر راه دشـمن بـود؛ بـدین ترتیـب،      شاه طهماسب در جنگ با عثمانی

شـد. از ایـن شـیوه در شـرایطی اسـتفاده       سپاه عثمانی با مشکل آب و آذوقه روبه رو می

یه برتري داشـت  هاي جنگی بر سپاه صفو 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     ان بیواقعیت که شمال غربی و مرکز ایر

                                                
  .154-157: 1364؛ طهماسب صفوي، 315: 1357براي اطالع بیشتر رك: روملو، . 1
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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        

نیروي کوچکی را  سلطان سلیمان به نیروي وزیر اعظم پیوسته بود و سپاه عظیم عثمانی

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      

پناهنده شدند و وفاداري عدة باقی مانده مورد تردید بود. در ایـن موقـع، بـرف سـنگینی     

را که عثمانیان در آن اردو زده بودند، پوشانید و بسیاري از سربازان تـرك  دشت سلطانیه 

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  ان قزلباش پرداخت که در قلعهشاه طهماسب به تعقیب اُالمه و سایر برگشتگ

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 

که بـه دسـت شـاه     به حکومت صفویه وفادار ماندند. از آن پس بغداد و ناحیۀ عراق عرب

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.(  

به سبب سرماي شدید، سلطان سلیمان تبریـز را تـرك کـرد و اردوي عثمـانی بـه      

مانیان در مدت بیست و هفت روز از طریق قصرشیرین، از تبریز به بغـداد  همدان آمد. عث

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 (  

ابوحنیفه نعمان بن ثابت، پیشواي مـذهب  م.). سلطان سلیمان نخست دستور داد که قبر 

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.)  954نی (پس از گریختن القاص میرزا بـرادر شـاه طهماسـب بـه قلمـرو عثمـا      

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

کردنـد. سـلیمان    یک از دیدگاه منافع گروهی از فکر لشکرکشـی بـه ایـران حمایـت مـی     

بار دیگر آذربایجان را فتح کـرد. طهماسـب از سیاسـت نیاکـانش یعنـی      هیچ مشکلی  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     

فتن نواحی فتح شده پرداخت (شاو، زمستان به آناتولی مهاجرت کردند، به کار بازپس گر

  ).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    

سپاه عثمانی توانست شـماري   میان سلطان وشارلکن بر سر تصرف تونس شعله ور شد و

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.    

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
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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  

را مسـدود  ها  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: 1349به دو نوع آذوقه به عمل آمد (روملو، 

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 

)، اما نیروهاي عثمانی به زودي دچـار کمبـود آذوقـه شـدند و     61اشغال 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   المه قسمتی از تعقیبشد. سلطان امیدوار بود که القاص میرزا و ا می

جلب کنند، اما القاص میرزا پس از کوشش ناموفق در کاشـان، اصـفهان و خوزسـتان، بـا     

نومیدي به بغداد بازگشت. او که اکنون فقط مایۀ دردسر عثمانیان بـود، از بغـداد اخـراج    

ا نـزد شـاه   شد و به کردستان گریخت؛ در آنجا بـه دسـت نیروهـاي صـفوي افتـاد و او ر     

آوردند. آنگاه همراه دیگر برادر خائن شاه، سام میرزا در قلعـۀ دور افتـادة قهقهـه زنـدانی     

  ).59: 1385؛ رویمر، 61: 1380شد و چندي بعد به قتل رسید (سیوري، 

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 

پـذیر اسـت (رویمـر،     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  ، پیشرويهاي دولت عثمانی در اروپا و دریاي مدیترانه 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  

، ارزروم و از کشتن پسرش مصطفی تا فرا رسیدن بهار در حلب ماند، سپس از راه دیار بکـر 

قارص وارد ایران شد و گرچه شاه طهماسب را به جنگ خوانـد، امـا وي روي نشـان نـداد.     

  ).413: 1388حوالی نخجوان، اریوان (روان) و قراباغ تسخیر و ویران شد (چارشلی، 

پنج سال صلح بین ایـران و عثمـانی    -پس از سرکوب شورش القاص میرزا، تا چهار

راي آغاز مذاکره و صلح پایدار تمایـل داشـت، امـا قبـل از آن،     برقرار بود. شاه طهماسب ب

تحریکات اسکندر پاشا حاکم وان و ایروان، به چهـارمین و آخـرین تهـاجم عثمانیـان بـه      

ایران در دورة سلطنت سلطان سلیمان منجر شد. این بار شاه طهماسب به جاي آنکـه در  

: 1377دسـت گرفـت. (ترکمـان،     انتظار رسیدن سپاه عثمانی بماند، ابتکـار عمـل را بـه   

). اسکندر پاشا در خارج ارزروم سخت شکست خورد و شاه برخی از قـالع مـرزي را   123

م. بـه نخجـوان   1533ق./ 937تصرف کرد. سرانجام وقتی سـلطان سـلیمان در تابسـتان    

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./ 962م در نشست. سـرانجا 

  ).91-62: 1380حمالت عثمانی تا حدي آسودگی یافت (سیوري، 

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 

اقامیش در دیدار با سلطان، نامۀ طهماسب را که دایر بـر پیشـنهاد صـلح بـود بـه      ساروج

انـد:   سلطان تقدیم کرد، اما سلیمان پیشنهاد شاه طهماسب را نپذیرفت. همچنـین گفتـه  

وقتی سلیمان در سفر دوم از بغداد به تبریز آمد، چند روزي در این شـهر اقامـت کـرد و    

یأتی نزد سلیمان آمد و از جانـب شـاه طهماسـب    در همین حال استاجلوخان در رأس ه

  پیشنهاد صلح داد، اما این بار نیز با مخالفت سلطان روبه رو شد.

هـا و   به گواهی مورخان عثمانی، تنها پیـروزي سـلطان سـلیمان در ایـن مسـافرت     

خواسـت آنقـدر سـپاه     ها، فتح بغداد بود و اینکه طهماسب با سیاسـت خاصـی مـی    جنگ
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یی به سوي دیگر بکشد تا مجبور شوند خاك ایران را ترك کنند. به ایـن  عثمانی را از سو

ترتیب، باید گفت سلطانی که توانسته بود از استانبول تا اتریش را زیر سم ستوران سـپاه  

خود تسخیر کند، نتوانست از حمله به ایران، چنانکه شاید و بایـد سـودي بـرد و حریـف     

  ).242: 1354رد (میرجعفري، جوان خود شاه طهماسب را به زانو درآو

  

  ماجراي پناهندگی القاص میرزا 

شاه طهماسب برادر خود القاص میرزا را که سخت به او عالقه مند بـود (طهماسـب   

م. به حکومت شروان منصوب کرد. وي پس 1547ق./  945). در سال 1364:42صفوي، 

ه طهماسـب بـه قصـد    ق.) و شا 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 

کرد. طولی نکشید که القاص براي دومین بار سر از اطاعت شاه پیچید و براي بـه دسـت   

آوردن سلطنت به فعالیت پرداخت و این بار حتی سکه به نام خود زد و خطبه نیز به نـام  

اند. شاه سخت خشمگین شد و با لشکري انبوه به جنگ با او برخاست. وي چون خود خو

توان مقابله در برابر سپاه شاه را در خود ندید، با چهل هزار نفر از سپاه خود به اسـتانبول  

؛ 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

رستم پاشا وزیراعظم او و برخی از بزرگان دربار عثمانی به گرمی از او اسـتقبال کردنـد و   

هـاي   هـاي کشـمیري و دسـتمال    هاي زر و اسـبان اصـیل و چنـدین شـتر و شـال      کیسه

این میـان،   ). هر چند که در1187-1188: 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،  رافضی وملحد مستحق قتل می

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      د سرحدات او تا مدتتردی کند، بی

  ).31: 1389صفوي را برانگیخت و بر تنش موجود میان آنان افزود (حسینی، 



برادر شاه طهماسب نه تنها به دربار عثمانی پناهنده شد، بلکـه در مـدت اقـامتش،    

. سـرانجام سـلطان سـلیمان    کرد تا به ایران حمله کند 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   

لیمان گردیده، در سنۀ خمس و خمسین و تسعمائه گروهـی انبـوه و لشـکري    سلطان س

کوه شکوه از ممالک روم و شام و مصر و بلد قرامان و دیار ربیعه عراق عرب جمـع آورده،  

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 

م.) و اردو تحت فرماندهی او براي سومین بار وارد تبریز شد و عثمانیان قلعـۀ وان  1548

را گرفتند. شاه طهماسب بنا بر قاعده و عادت خویش ظاهر نشد و اردو بازگشـت. هنگـام   

اص میرزا مأموریت یافت به کاشان، قم و اصفهان حملـه کنـد.   عزیمت به جانب حلب، الق

پس از بازگشت اردوي عثمانی، شاه طهماسب خـود را ظـاهر سـاخت و حـوالی دریاچـۀ      

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  

و غالت و علوفه را آتش زنند. بنابراین، وقتی سـلطان عثمـانی بـه    چه قنات بود، پر کنند 

تبریز رسید، بیش از پنج هزار رأس از دواب او از فرط گرسنگی و تشـنگی از بـین رفـت.    

سربازان از فرط قحطی به غارت و تاراج دست زدند و مردم را از گناهکار و بیگناه بـر دار  

ز به قیام دست زدند و بـه نیروهـاي تـرك از    کشیدند. در پی این ظلم و ستم، مردم تبری

هر طرف حمله کردند، تا اینکه آنها ناچار شـدند از تبریـز فـرار کننـد. القـاص چـون بـه        
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ق.) خانۀ برادر خود بهرام میرزا را غارت کرد و بـر شـهرهایی ماننـد     956همدان رسید (

ت ایـران بـه دسـت    قم، کاشان، ري و اصفهان تسلط یافت. او اموال بسیاري را که از غـار 

هـا   آورده بود، براي سلطان سلیمان فرستاد و در این حمله، قلعۀ وان به تصـرف عثمـانی  

  ).32: 1388؛ عابدینی، 1315و  1323-1324: 1349درآمد (روملو، 

  

  پناهندگی بایزید به دربار ایران

 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    

استمداد کرد و در جنگ سختی که در حوالی قونیه در گرفت، بایزید شکسـت خـورده و   

یغامی از پدرش تقاضاي عفو کرد، اما سلیمان نپذیرفت و به آماسیه گریخت. او با ارسال پ

سپاه دیگري را مأمور سرکوب او کرد. سپس بایزید به ارزروم آمد و در آنجـا بـا اسـکندر    

پاشا جنگید، اما به ناچار با ده هزار نفر از سپاهش تا ایروان گریخت و در آنجـا از پادشـاه   

؛ 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

رساند و پادشاه با ارسال تحفه و هدایاي بسیار، بایزید را به قزوین دعوت کرد. بایزیـد در  

ن به او بخشـید  ق. وارد قزوین شد، شاه طهماسب او را پذیرفت و ده هزار توما 967سال 

: 1377البین براي سلطان سلیمان فرستاد (پارسـا دوسـت،    اي نیز براي اصالح ذات و نامه

). با این همه، شاهزاده بایزید درصدد خیانت به شاه صفوي و قتل او برآمد تا شـاید  300

بدین ترتیب بتواند رضایت خاطر پدر را به دست آورد. شاه طهماسـب پـس از آگـاهی از    

و و فرزندانش را دستگیر کرد و چند تـن از مالزمـانش را کشـت، سـپس خـود      موضوع، ا

). آنگـاه پـس از مـدتی،    126-127: 1391بایزید را در دربار به حبس انـداخت (نـوایی،   

شاهزاده را همراه چهار تن از فرزندانش به فرستادگان سلطان عثمانی تسلیم کرد و آنـان  



تند. تصمیم شاه طهماسب سبب تنش گردید، نیز به دستور سلطان عثمانی ایشان را کش

  اما سرانجام با تحویل شاهزاده، از وقوع جنگ حتمی جلوگیري شد.

  

  پیمان صلح آماسیه، ایران و عثمانی 

اي بین شاه طهماسب یکم صفوي و سلطان سلیمان قانونی  صلح آماسیه پیمان نامه

ق.  961. در سـال  بود که پس از چندین جنگ میـان صـفویان و عثمانیـان منعقـد شـد     

سلطان سلیمان براي چهارمین بار جنگ بین دو کشور را شروع کـرد و سـپاه عثمـانی را    

که در آن عصر بسیار قوي و قدرتمند بودند، به سمت ایران روانـه سـاخت. قزلباشـان در    

ژنـرال سرپرسـی   مقابل آنان ایستادند و زمینه را براي صـلح فـراهم آوردنـد. بـه نوشـتۀ     

مان تأسیس سلسۀ صفوي، بین ایران و ترکیه، حالت عداوت و خصومت یا از ز«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 961قتال خسته و مانده شدند و در سال 

ی به طور کلی مهـاجم بـوده و ایـران اساسـاً     بین ایران و ترکیه را که در آنها دولت عثمان

  ).25: 1387(رمضانی، » رویۀ دفاعی داشت، خاتمه داد

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  یران فرستادند. آنچه در این مکاتبات جلب توجه میصورت مکتوب به دربار ا

اعتقـاد صـریح   «اش  مذهبی و سیاسی مورد نظر دو کشور بود. شـاه طهماسـب، در نامـه   

تر بـدگویی   خویش را به تشیع نشان داده و در برابر از مذهب تسنن با شدت هر چه تمام

بـراي از بـین بـردن    «یـران نوشـت:   ، شاه سلیمان نیز در پاسخ به نامۀ شاه ا»کرده است

(همان). سلطان عثمانی پس از آگاهی از نظرات » گري حرکت کرده است تشیع و رافضی

دینی شاه طهماسب، خیز بیشـتري بـراي حملـه بـه ایـران برداشـت. در ایـن شـرایط و         

هاي مؤثرتري نسبت به اوایل دوران حکومتش یافته  موقعیت زمانی، شاه طهماسب تجربه

  هاي دشمن نشد.   نابراین به راحتی تسلیم خواستهبود و ب
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الـدین   ق. اردوي شاه طهماسب در موضع ارالق بـود کـه سـید شـمس    961در سال 

اي از سوي سـلطان سـلیمان آورد. در    دلیجانی، فرستادة شاه به روم، به اردو رسید و نامه

ن، پادشاه صـفوي  آمیز، سخت تهدید شده بود، بنابرای این نامه، طهماسب با کلمات اهانت

: 1391گروهی از سرداران قزلباش را مأمور تاخت و تاز در خاك عثمـانی کـرد ( نـوایی،    

). از آن سوي، سلطان سلیمان نیز از حلب رو به سوي آذربایجان نهاد و به نخجـوان  125

ها پیـروز شـدند و گرچـه،     رسید و آنجا را آتش زد. در این زد و خوردهاي کوتاه، قزلباش

گ سردار عثمانی به اسارت در آمد، اما کشته نشد. سلطان سلیمان در نامۀ خـود  سنان بی

اي به صلح کرده بود و شاه طهماسب نیز سنان بیگ را همراه شاهقلی بیـگ قاجـار    اشاره

نزد سلطان عثمانی فرستاد و پیغام داد که خصومت موجب ویرانی مملکت است و صـلح  

  ).26: 1387ی،؛ رمضان198باعث 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          

پس از یادآوري موضوع تأخیر حج مسـلمانان و عالقـۀ آنهـا بـه     طهماسب، در نامۀ خود، 

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

و غالم چهارده معصـومیم و ایـن را    کنید. ما سگ 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        "پیمان صلح آماسیه"اریخ به صلح، که در ت

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، 

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 



23/ نقش سیاسی ـ نظامی ایالت و طوایف کرمانشاهان در روابط ایران و عثمانی

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 

را از متصـرفات   حمالت ترکان به ایران، آشکارا بغداد و بین النهرین و نیز قلعـۀ وان 

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     

هاي شایان دست یافته بود، شاید چنـدان شایسـتۀ مالمـت نباشـد. امـا       اروپا به موفقیت

هاي همزمان داخلی در  ین سه لشکرکشی را در شرق و غرب، توأم با نزاعبار ا عواقب رقت

  توان نادیده گرفت. بین قبایل قزلباش، در اقتصاد و شرایط مالی و مادي مردم ایران نمی

  

  

  



25/ نقش سیاسی ـ نظامی ایالت و طوایف کرمانشاهان در روابط ایران و عثمانی
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، ترجمه: رسول جعفریان، قـم: پژوهشـگاه   دولت عثمانی از اقتدار تا انحاللاحمدیاقی، اسماعیل، 

  دانشگاه.حوزه و 

، 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 ، رتاریخ ادبیات ایران در دوره صفویه تا عصر حاض، 1375براون، ادوارد، 

مقدادي، تهران: مروارید.

، تهران: شرکت سهامی انتشار.شاه طهماسب اول، 1377پارسادوست، منوچهر، 

آبادي، تهران:  ، ترجمه: میرزا زکی علی2، جلد تاریخ امپراتوري عثمانی، 1387پورگشتال، هامر، 

  اساطیر.

، بـه تصـحیح:   3، جلـد  عـالم آراي عباسـی  تاریخ ، 1377ترکمان، اسکندربیک (منشی ترکمان)، 
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، مجلۀ تـاریخ  "اوضاع سیاسی ایران در دوره شاه طهماسب صفوي"، 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، 
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  آژند، تهران: جامی.

، 1جلـد ، به تصحیح: عبدالحسین نـوایی،  1و 2، جلد احسن التواریخ، 1349روملو، حسن بیک، 

  تهران: بنگاه نشر کتاب و انتشارات بابک.

  ، چاپ نهم، ترجمه: کامبیز عزیزي، تهران: نشر مرکز.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      تذکره شاه طهماسب، 1383طهماسب صفوي اول،

  دینی.

هاي مـذهبی بـین    قراردادهاي صلح ایران و عثمانی و کاهش تنش"، 1388عابدینی، ابوالفضل، 
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  ان: کهکشان.، ترجمه: پروانه ستاري، تهرقرون عثمانی،  1373کین راس، لرد، 
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، مجلۀ "اي از شاه طهماسب صفوي به سلطان سلیمان قانونی نامه"، 1354میرجعفري، حسین، 

  .60هاي تاریخی، آذر و دي، شماره  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).

  ، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.شاه طهماسب صفوي، 1350نوایی، عبدالحسین، 

  تهران: بنیاد فرهنگ.، )شاه طهماسب(اسناد و مکاتبات تاریخی ایران ، 1347، __________

  





نقش سیاسی ـ نظامی ایلات و طوایف کرمانشاهان در روابط ایران و عثمانی / 3

فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی 

سال هفدهم، شماره 65، زمستان 1394، صص 105- 79





مناسبات صفویه با عثمانی در زمان شاه طهماسب اول
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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.



واژگان کلیدی:

ایران، صفویه، عثمانی، شاه طهماسب اول، مناسبات





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:3]. 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).  [3: . 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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