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چکیده

  

یپلماسی نظامی دهاي اروپائی از  عثمانیان در دوره سلطان سلیمان قانونی با اشتغال به جنگ

حتی از تحریک اوزبکان علیه صفویان خودداري کردند. اما پس ایران کاستند ودر مورد خود 

هاي سیاسی و مذهبی اوزبکـان، حمـالت    با تحریک حساسیت اروپائی هاي از جنگاز رهائی 

همزمانی را در مرزهاي شرقی و غربی ایران آغاز کردند. نه تنها زبان و نـژاد مشـترك میـان    

عامل اتحاد ایـن دو دولـت   عثمانیان و اوزبکان، که مذهب مشترك و اندیشه تجدید خالفت

فویان بود. این پژوهش درصدد یافتن عوامـل و چگـونگی   علیه ادعاهاي سیاسی و مذهبی ص

لطان هاي س سیاستاتحاد عثمانیان و اوزبکان در دوره شاه طهماسب صفوي است و قصد دارد

مورد ایران و به ویژه دیپلماسی وي را نسبت به اوزبکان ماوراءالنهر ترسیم کند و در سلیمان

ایران را بر حیـات دولـت صـفوي در ایـن     اثرات اتحاد دو دولت سنی مذهب در شرق و غرب 

دوران بررسی نماید. در واقع، مقاله حاضر بخشی از روابط داخلی جهان اسـالم را طـی سـده    

  .خواهد داددهم هجري/ شانزدهم میالدي مورد بررسی قرار 
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  مقدمه

دوران سلطنت شاه طهماسب، سرداران ترك نژاد قزلباش همچنان در ایـران  طی 

اخالص به مرشد کامل یا پادشـاه صـفوي کاسـته    فرمانروا بودند. در این دوره از ایمان و

شد و شکل دنیوي نهضت صفویان و عالقمندي به قـدرت ظـاهري جـاي آن را گرفـت.     

هنـگ و تمـدن ایرانـی رو بـه سسـتی      بنیان تعصبات صوفیانه در پی آشنائی بیشتر با فر

رفت. این عالقه به مقامات دولتی رشته اتحاد و اتفاق آنان را گسست و بر سر مناصب به 

جنگ و جدال پرداختند. حتی در جنگ با رقیب عمده یعنی عثمانیان، مرشـد کامـل را   

سوي ی از شکل دین ساالرانه و حرکت به جدائرها کردند و به حریف پیوستند. در واقع، 

هاي سیاسی و دینی صورت گرفت. با جلوس شاه عبـاس اول هرچنـد ایـن     ی قدرتئجدا

روند سرعت یافت، اما او بار دیگر سعی در استحکام بنیادهاي نظام صفوي کرد و انقراض 

  سلسله صفویه را به تأخیر انداخت.

تخت نشستن شاه طهماسب، قزلباشان به سـرعت بـراي بـه دسـت گـرفتن      با بر

ایفاي نقشی برجسته تر در نظام سیاسی کشور به رقابـت پرداختنـد. کشـمکش    قدرت و 

و رقابت دیرین میان طوایف گوناگون قزلباش بر سر مناصب عالی ها و تاجیکها قزلباش

  کشور همچنان ادامه یافت.

اسکندر بیگ ترکمان تصویر روشنی از ابتداي حکومت شاه طهماسـب بـه دسـت    

هنگام میان امـرا و ارکـان دولـت بـه جهـت امـر وکالـت و        در این"گوید:  دهد و می می

تعصبات اویماقیت منازعه پدید آمد و شیرازه کشـور را از هـم پاشـید و شـاه بـه جهـت       

  )46: 1334.(ترکمان،  "حداثت سن در امور دولت تغافل ورزید

ها از این وضعیت براي بازگردانـدن رونـدي کـه در جهـت      از سوي دیگر، قزلباش

م بیشتر در اداره کشور به ایرانیان وجود داشـت، اسـتفاده کردنـد. ایـن امـر      واگذاري سه

ق. بـه بعـد در جهـت محـدود سـاختن      915ناشی از سیاست شاه اسماعیل اول از سال 

  ها بود.قدرت قزلباش

ها بـه امـر وکالـت و نیابـت سـلطنت و واگـذاري مقـام         اصرار در گماردن تاجیک

م قزلبـاش سیاسـتی بـود کـه بـه تضـعیف قـدرت        امیراالمرائی به صاحب منصبان گمنـا 

شاملو از مقام امیراالمرائی و نصب محمد بیگ  هللاها منجر شد. عزل حسین بیگ قزلباش

سفره چی ملقب به چایان سلطان، نمونه سیاسـت اخیـر اسـماعیل اول اسـت. بـه رغـم       
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وکالـت   ها، شاه اسماعیل اول همچنان به گماردن ایرانیان به مقـام هاي قزلباشمخالفت

  ادامه داد.

را براي نیابت سلطنت برگزیـد.   يبا مرگ میرزا شاه حسین اصفهانی، ایرانی دیگر

محدود ساختن قواي قزلباش به عنوان یک سیاست دراز مدت مورد توجه قرار گرفـت و  

در دوره جانشینان اسماعیل اول با قدرت بیشتري تداوم یافت. شاه عباس اول کوشاترین 

ی که براي این سیاست اتخاذ گردید، کوتـاه مـدت   ئها بود. البته راه حلو مصرترین آنان 

پیـدایش نیـروي سـوم از عناصـر      .داد بود که بذر زوال آینده را در بطن خود پرورش می

ها و تشکیل ارتش دائمی از آنان، مشکل عاجل محدود ساختن قدرت جدید یعنی گرجی

قدرت نظامی کشور منجر شد. همچنین،  به تضعیف نهایتاما در  ، ها را حل کرد قزلباش

حقوق این ارتـش دائمـی را رفـع     تبدیل والیات ممالک به والیات خاصه مشکل پرداخت

اگر چه این سیاست در دراز مدت، عالوه بر سایر پیامـدهایش بـه افـزایش فشـار      نمود .

ژوهش کاهش کیفیت اداره این والیات انجامید. اینها عواملی هستند کـه در پـ  مالیاتی و

  مربوط به علل زوال و سقوط صفویه باید مورد ارزیابی قرار گیرند. 

در شرایط نابسامان داخلی و نزاع قدرت میان امیران قزلباش، شاه طهماسب با دو 

همسایه مبارزه جو در کشمکش قرار گرفت. یکی سلطان سلیمان قـانونی کـه سـرحدات    

ي عبیداهللا خان اوزبک، جانشین محمد شمال غربی ایران را مورد تهاجم قرار داد و دیگر

غارت و خان شیبانی رهبر قدرتمند و مؤسس دولت شیبانیان در ماوراءالنهر که از قتل و

اغتشاش در نواحی شرقی ایران فروگذاري نکرد. این جانشین پر توان کـه وارث شکسـت   

کـه   ق. بـود بـا پیـروزي در مـاوراءالنهر و قتـل مقـام وکالـت        916سال سنگین مرو در

تاجیک ایرانی بود، نشان داد کـه مـرگ بنیانگـذار دولـت اوزبکـان در      قدرتمندترین امیر

آن و ثیري نداشـت فروکش کردن ایدئولوژي مذهبی و سیاسـی آنـان در مـاوراءالنهر تـأ    

حیات سیاسی اوزبکان گشـود  دولت همچنان به ریاست عبیداهللا خان دوران نوینی را در

حیـات مـذهبی   روزبهـان خنجـی بـر   فقیهانی چون فضـل اهللا بـن  و با گردآوري علماء و 

در دوره شـاه طهماسـب در    بنا بر این،پیشین و امیال ناکام شیبانی خان تداوم بخشید. 

  سیاسی مشتعل بود.  شرق ایران بحران مذهبی و

از سوي دیگر، دولت عثمانی در این زمان در اوج عظمت خود بود. به طـوري کـه   

ی از این قدرت و عظمت در هراس بودند و آن را تهدیدي جـدي بـراي   یدول بزرگ اروپا

کردند. فتوحات سلطان سلیمان در اروپاي مسـیحی، واقعـی بـودن ایـن     خود ارزیابی می
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هاي ویرانگر ایران و عثمانی و تضـعیف قـدرت    تحلیل را نشان داد. آشکار است که جنگ

در واقع، شاه طهماسب بـا مقاومـت و    ی بسیار مغتنم بود.ئهاي اروپا عثمانیان براي دولت

  ی مجاور عثمانی گردید.ئممالک اروپاایستادگی در برابر عثمانیان مانع از تسلط ترکان بر

  

  روابط خارجی ایران در دوره شاه طهماسب

روابط خارجی ایران در دوره حکومـت شـاه طهماسـب اول بیشـتر بـا عثمانیـان،       

در بخــش زیــادي از دوره ســلطنت شــاه  1ود.اوزبکــان مــاوراءالنهر وگورکانیــان هنــد بــ

طهماسب، سلطان سلیمان بزرگ بر اریکه سـلطنت عثمـانی تکیـه زده بـود و پـس از او      

سلطان سلیم دوم و در دو سال آخر زندگی شاه طهماسب، سلطان مراد سوم بر عثمـانی  

  کرد. حکومت می

به طوري کـه   .در دوره سلطنت سلطان سلیمان قواي عثمانی در اوج اقتدار بودند

کردنـد. بـدین    ی نیز خطر ایجاد میهاي بزرگ اروپائ قدرتنه تنها براي ایرانیان، که براي 

جهت اروپائیان از درگیر شدن نیروهاي عثمانی در مـرز ایـران خشـنود بودنـد. بوسـبک      

کنـد   در دربار سلطان سلیمان، این خشنودي را کتمان نمی پادشاه اسپانیا سفیر فردیناند

(براون، ». اند فقط ایرانیان میان ما و نابودي حائل شده: «که کند زمینه بیان می و در این

1369 :102(  

مسلم است که ایرانیان از نظر نظامی چه به لحاظ شمار سـپاهیان و چـه قـدرت    

تر بودند، اما در برابر ترکـان عثمـانی مقاومـت شـایانی نشـان       ضعیف ها ارتش از عثمانی

هاي ماوراءالنهر و سایر  دف دائمی ترکان عثمانی آن بود که اوزبکویژه اینکه هدادند. به

مردم سنی مذهب را تشویق به همکاري با خود براي حمله به صفویان کننـد. در اسـناد   

توان این خط مشی را مالحظـه   دوره سلطان سلیمان و پدرش سلطان سلیم به خوبی می

  2نمود.

شین پدرش سلیم اول شد، تـوان  ق. جان926سلطان سلیمان قانونی که در سال 

و قدرت حکومت را براي توسعه امپراطوري در اروپاي مسیحی متمرکز سـاخت. زیـرا بـا    

                                                            
  )18-19شماره:1378پور،حاجیان: (ك.رصفويطهماسبشاهدورهدراوزبکانایران وروابطبراي 1
؛ 115-122: 1368نــوائی،: (ك.رعثمــانیســلیمسـلطان واوزبــکخــانعبیـداهللا هــاينامــهبـراي  2

  )120: 1343؛ ثابتیان،839: 2،1367جهامرپورگشتال،
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تحریکاتی که از ناحیه دول قدرتمند اروپـائی چـون شـارل پـنجم امپراطـوري آلمـان و       

گرفـت،   ضد منافع ترکـان عثمـانی صـورت مـی    اسپانیا و لوئی دوم پادشاه مجارستان بر

از ایـن رو   .مپراطوري عثمانی در اروپـا در معـرض تهدیـد جـدي قـرار گرفـت      موقعیت ا

 .منازعات خود با شاه اسماعیل اول را کاهش داد و از پیشنهاد صلح ایران حمایـت نمـود  

وجود آمد و با آسودگی خاطر سان آرامش در مرزهاي شرقی امپراطوري عثمانی به بدین

  رداخت. از حکومت صفوي به جنگ با اروپاي مسیحی پ

در طول مدت تاخت و تاز نظامی سلطان عثمانی در اروپا، ایران صفوي از حمالت 

هـر چنـد سـردي روابـط دو کشـور در دوره پـس از جنـگ         .مرزهاي غربی مصون مانـد 

چالدران و حتی در زمان جلوس شاه طهماسب ادامه یافت. زیرا صلح با ایرانیان بـر پایـه   

از سوي سلطان سلیمان بنا بر مقتضیات زمـان پذیرفتـه   اي بود که  دیپلماسی واقع بینانه

شده بود. اما پس از صلح با فردیناند و شارل پنجم (امپراطوران آلمان و اسپانیا) در سال

هــاي اروپـا، ســلطان سـلیمان فرصــتی بـراي اجــراي     ق. و رهـایی موقــت از جنـگ  939

اي در مانع عمـده دولت شیعی مذهب صفوي  .یافت بالد اسالمهاي پدر خود در  سیاست

آمـد و سـلطان سـلیمان بـه      رسیدن به مقصود یعنی مرکزیت جهان اسالم به شمار مـی 

جهـان اسـالم بـه    منظور تحقق بخشیدن به اهـداف خـود و نیاکـانش بـراي تسـلط بـر      

  زد. سنی در دنیاي اسالم دامن میاختالفات مذهبی و عقیدتی دیرینه شیعه و

همانند پدرش سلیم اول به جانب اوزبکان  سلطان عثمانی در اجراي مقاصد خود،

او در بـرانگیختن   .در ماوراءالنهر نظر داشت که دشمن مشـترك دسـتگاه صـفوي بودنـد    

 .اوزبکان براي تهاجمات متوالی و جنگ با قزلباشان شیعی مذهب هرگـز کوتـاهی نکـرد   

حتـی  اوزبکان نیز عالقه به برقراري مناسبات سیاسی با سالطین عثمانی نشان دادنـد و 

هنگـام  تهاجم به ایران حفظ کنند. بـه طـوري کـه    با عثمانیان را درکوشیدند همزمانی

اي از حرکت به طرف تبریز کـه در تصـرف قـواي عثمـانی بـود، سـلطان سـلیمان نامـه        

ن خان اوزبک اعالم آمادگی کرده بود که او نیـز از  عبیدخان اوزبک دریافت کرد که در آ

ق. 941سال ) یورش اوزبکان در378: 1367(هامرپورگشتال،  .شرق به ایران حمله کند

  به خطه خراسان پیامد این مکاتبات بود.

ضـرورت نبـرد در دو جبهـه    زمـانی تهاجمـات در مرزهـاي شـرقی و غربـی و     هم

کرد، زیرا سازماندهی گسترده قـدرت صـفویه   محدودیت شدیدي براي صفویان ایجاد می

واقع شمار افراد ارتش صفوي همواره از هم در غرب و هم در شرق امکان پذیر نبود و در
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ق. در935سـال طور نمونه در جنگ جام دربه .دو ارتش عثمانیان و اوزبکان کمتر بود

نظم و نزدیـک بـه   تن مردان کارآزموده و ممقابل سپاهیان اوزبک که شامل هشتاد هزار

هـزار تـن در اختیـار    چهـار تن افراد چریک بود، شاه طهماسب تنها بیست وچهل هزار

آگاهی از اینکه شاه قسمت عمده نیروهایش را براي مقابله با تهدید عثمانی بـه    1داشت.

آذربایجان اعزام کرده است، اشاره اي بود براي اوزبکان تا بـر فشـار خـود در مـرز هـاي      

شمال و شرق بیفزایند و نیز برعکس بارها شاه طهماسب نتوانست به واسـطه تهاجمـات   

  دتی در برابر اوزبکان در پیش گیرد.عثمانیان در غرب اقدامات دراز م

  

  دوره عبداللطیف خان اوزبک

ق. سلطان سلیمان قانونی با ارسال نامه اي به عبداللطیف خان کـه  957سال در

سلطنت ماوراءالنهر یافته بود، وي را از نتـایج جهـاد   عنوان خانی و 2بعد از عبیداهللا خان

 .بک را تشویق به حمله به ایـران نمـود  در آذربایجان و عراق عجم آگاه ساخت و خان اوز

ریان دین عنان عزم را به حرکـت در آورد وجـود مضـرات    لشگ آن جانب نیزاگر از"زیرا 

صفحه روزگـار معـدوم و نـابود شـدنش حتمـی      آلود طائفه ضاللت آمال خسران مآل از

ان گزاران بـراي عبـور از ایـر    این مکتوب سلطان عثمانی به مشکالت حجدر  3"باشد. می

کند و کوتاهی و اهمال اوزبکان را براي نـابودي صـفویان مـورد سـرزنش قـرار       اشاره می

                                                            
مورد تعداد سپاهیان اوزبک در جنگ جام منابع عصر صفوي براي اهمیت بخشیدن به پیروزي شاه در   1

اند. وقایع نگاران دوره طهماسب پیروزي جام را با الهام غیبی  طهماسب  ارقام مبالغه آمیزي را ثبت کرده

  )149: 1370ر.ك: (خواند امیر،دانند. به شاه طهماسب مرتبط می

کنـد؛   جنگ جام ذکـر مـی  می پیروزي سه هزار تن بر دویست و پنجاه هزار تن را در. قاضی احمد منشی ق

. ر. چهار هزار تن سـپاه صـفوي آورده اسـت   قزوینی رقم یکصدو بیست هزار تن اوزبک را در مقابل بیست و

  )427- 428: 1363ك: (قزوینی، 
آن بـود کـه بـا ایـن عامـل      و برتقویت جنبه عقیدتی در جنگ با صفویان کوشید عبیداهللا خان اوزبک در2

آن علمـاي مـاوراءالنهر را در سـپاه خـود در    سیاسی و نظامی با عثمانیان برقرار نماید. افزون بربتواند اتحاد

جنگ با صفویان قرار داد تا با کسب مشروعیت، احساسات مذهبی مردم ماوراءالنهر را برانگیزد. چهل تـن از  

سپاه اوزبک در جنگ جـام قـرار داده بـود، بنـا بـر      جنگ براي پیروزي در ی را که به بهانه دعا در روزئعلما

ر.ك: (قاضـی  ». پـاي علـم کشـته شـدند    چون حق با ایشان نبود دعا رجعت کرد همگـی در «منابع صفوي 

  )56: 1334، 1/ اسکندربیگ ترکمان،ج 288: 1357، 12/ روملو، ج 188: 1359، 1احمد منشی قمی، ج 
  )195-196: 1368ه زبان ترکی است ر.ك: (نوائی، براي متن نامه که ب3
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دانـد.   دهد و ضعف و سستی ایرانیان را فرصت مناسبی براي ریشه کن کردن آنان می می

این اغواء موثر واقع شد و در همان سال عبداللطیف خان و براق خان اوزبک بـا لشـگري   

ی والی هرات و سپاه قزلباش در دفع حمـالت اوزبکـان بـه    گران عازم هرات شدند و سع

  شکست انجامید و هرات براي مدتی در دست اوزبکان قرار گرفت.

  

  دوره براق خان اوزبک

ق. براق خان عنوان خانی و سلطنت 959با مرگ عبداللطیف خان اوزبک در سال

اختالف و تضـاد میـان   ماوراءالنهر یافت. اما جلوس او بر حکومت ماوراءالنهر موجب بروز 

هـاي داخلـی بـراي     این کشـمکش  .وي در سمرقند و دیگر خوانین اوزبک گردیدبرادران

عثمانیـان  اتحاد اوزبکان ومدتی خراسان را مصون نگه داشت و در این زمان پیوستگی و

لذا براق خان که طـی سـه سـال نتوانسـته بـود در راسـتاي اتحـاد و         .نیز سستی گرفت

ق. مکتوبی براي سـلطان سـلیمان   963سال لطان ترك گام بردارد، دردوستی خود با س

و نوشت و ضمن پوزش خواهی از تعویق حمـالت اوزبکـان بـه ایـران، مخالفـت بـرادران      

سالطین اوزبک را در تعویق مؤثر شمرد. خان اوزبک ضمناً عزم و تصـمیم خـود را بـراي    

است نمود کـه مبـانی اتحـاد را    جنگ با قزلباشان اعالم داشت و از سلطان سلیمان درخو

آید که سلطان  تحکیم کند و ابواب مکاتبه و مراسله را بازنگه دارد. از این نامه مهم بر می

سلیمان، اوزبکان را با اسلحه، معلمین نظـامی و سـربازان بـراي جنـگ بـا ایـران آمـاده        

طـوپ و  سیصد نفـر ینکچـري و   ...در همان فرصت که ایلچیان آمدند و"کرده است:  می

خواستیم که به نیت غزا سوار شده بر سر مخالفان دیـن کـه در    ضرب زنها را آوردند، می

  )314: 1368. (نوائی،"اند رویم...خراسان زمین

الـدین احمـد چـاوش کـه بـه اسـتانبول        بعد از دو ماه، پادشاه اوزبک توسط نظام

ته و از آنجـا نیـز عبـور    نمود به سلطان خبر داد که سپاهیان او بخارا را گرف مراجعت می

الدین مصـطفی فرسـتاده شـد     سومین نامه به سلطان عثمانی همراه شیخ مصلح .اند کرده

سـلطان سـلیمان عثمـانی در جـواب      .رفت که براي دیدن نزدیکان خود به استانبول می

یکـی در بـاب سـفارش شـیخ      .نوروز احمد بهادر ملقب به براق خان، دو مکتوب نوشـت 

گري در خصوص جلوس او بر تخت خـانی و حاضـر بـودن بـراي حفـظ      الدین و دی مصلح

او در ایـن نامـه    .مراتب دوستی و اتحاد که با عبداهللا و عبداللطیف خان منعقد شده بـود 

خواسـتن  کند که با حالت کنونی که با دولت ایران صلح کرده اسـت از دادن و  تأکید می



1391، بهار 50، ش 13، س تاریخ روابط خارجی فصلنامۀ    34

اقـع عثمانیـان سیاسـت خـارجی     ) در و1240: 1367(هامرپورگشتال،  .مدد معذور است

کردند و نامه سلطان  خود را در روابط با اوزبکان بر اساس نوع روابط با ایرانیان تنظیم می

سلیمان به براق خان به منزله درخواست اعمال سیاست مالیم از سوي اوزبکان در مـورد  

  .ایرانیان بود

ان اوزبـک را از  ق. خـ 964سلطان سلیمان در نامه کوتاهی به زبان ترکی در سال

در بخشی از این نامه آمده است :  .برقراري صلح بین دولت عثمانی و ایران مطلع ساخت

با تضرع تمام چندین بار نمایندگی به دربـار سـعادت آشـتیان مـا روانـه      "شاه طهماسب

.  "داشت که از این به بعد از جاده شریعت منحرف نخواهد شد و تقاضاي صـلح نمـود...  

) مفهوم پیام سلطان عثمانی در این مکتوب براي اوزبکان آن بود کـه 318: 1368(نوائی،

  باید حمالت خود را به ایران متوقف سازند.

از وقایع مشهور دوره سلطنت شاه طهماسب، پناهنده شدن بایزید شاهزاده فراري 

به رغم پناهنـدگی بایزیـد، سـلطان سـلیمان      .ق. به دربار ایران بود967عثمانی در سال

اتحـاد   .ید مکاتبات و روابط دوستانه خود را با شاه طهماسب همچنان حفـظ نمایـد  کوش

ی و مقام پاپ بر ضد امپراطوري عثمانی این فرصـت را از سـلطان تـرك    هاي اروپائ دولت

سلب کرده بود که بتواند تمام توان امپراطوري خود را در شـرق بـه کـار گیـرد. تقسـیم      

اي گزاف آن موجب شد که بـه صـلح در شـرق تـن     ه نیروي نظامی در دو جبهه و هزینه

سـلیمان و  سلطان از آن پس مناسبات سیاسی و دوستانه دو کشور تا پایان حیات  .دهد

شاه طهماسب ادامه یافت و حتی حوادثی چون پناهندگی شاهزاده بایزید به ایـران آن را  

  متزلزل نساخت.

  

  پیر محمد خان اوزبکدوره

شود که اگر چه سـلطان سـلیمان در ظـاهر بـا      آشکار میبا بررسی منابع تاریخی 

هـاي خـود اظهـار دوسـتی و      نمـود و در نامـه   شاه صفوي به طور مالیمت آمیز رفتار می

کرد، اما در مراسالتی که براي سایر حکمرانان و خـوانین ممالـک شـرقی     خیرخواهی می

ت. چنانکـه از  داشـ  نوشت، کمال عداوت و دشمنی را در حق شاه طهماسب اظهار می می

ممالـک  طریق درویش محمد بدخشانی که به عزم زیارت اماکن مقدسه واقـع در حـوزه  

اي که براي پیر محمد خان اوزبک نوشت، نیات واقعی خویش را عثمانی رفته بود در نامه

این شـاه گمـراه    .سر گذاشته از باد تکبر ورم کرده استاین ایرانی که تاج بر"کرد: ابراز
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هـا نـزد مـا     زیر بار ذلت و شرمساري دو تا شده خم برداشته است ایلچـی  که پشتش در

 رحمـت  حقارت استدعاي صلح نمـود مـا نیـز از روي رأفـت و     فرستاده با کمال خفت و

مصالحه را از براي یک زمان قبول نمودیم لیکن از وقتی که به پسر گناهکار مـن بایزیـد   

جبهه او نمودار است برهم زد. آثار آن در پناه داد مصالحه را با منتهاي پستی فطرت که

کردار او باقی نمانده اسـت و بـازوي توانـاي مـن از بـراي      بعد از این اعتباري به گفتار و

هـا ماننـد مسـلمانان پـاك      انهدام او عنقریب بلند خواهد شد. البته خان اوزبـک انعدام و

  )1259: 1367، (هامرپورگشتال "با ما همراهی خواهد کرد.اعتقاد در این کار

هـاي   به رغم تحریـک  .کشور بودشاه طهماسب نیز درصدد تحکیم صلح میان دو

بایزید براي جنگ با عثمانیان، وي مخالف برهم زدن صلحی بود که به تازگی با سـلطان  

اثر سوء ظن در مورد نقشـه  سرانجام شاه طهماسب در ظاهر بر .عثمانی برقرار نموده بود

، بایزید وشاهزاده بایزید و در باطن براي حفظ مناسبات دوستانهکودتا در قزوین توسط 

چهار پسرش را به هیئت عثمانی تسلیم کرد و مواد پیمان آماسیه مورد تأیید مجدد قرار 

گرفت. پس از آنکه پنج شاهزاده عثمانی در اختیار عثمانیان قرار گرفتنـد، بنـابر دسـتور    

یاي امپراطوري عثمانی در پی تسـلیم بایزیـد،   سلطان سلیمان کشته شدند. به دنبال هدا

در بهاي قتل بایزید بـراي شـاه طهماسـب آورده بودنـد سـفارت      که چهارصد هزار دوکا

بزرگی از ایران وارد استانبول گردید. هیأت ایرانی در عثمـانی اوضـاع را پـس از تسـلیم     

سیاسی و عقیـدتی   بایزید مساعد ارزیابی کرده بودند، در حالی که عثمانیان در مناسبات

هاي سفیر ایران از دربار سلطان عثمـانی   خود با ایرانیان انعطافی نشان ندادند. درخواست

جالب توجه بود : اوالً در جنگ با ترکمانان و اوزبکان شاه طهماسب را امداد نمایند. ثانیاً 

پدر ایلچـی   حجاج ایران را در عبور و مرور از ممالک عثمانی آزادي و امنیت بدهند. ثالثاً

المقدس مجاور شده باقی عمـر خـود    را که همراه خود آورده بود اجازه بدهند که در بیت

را کـه بـه بغـداد    ) بـدلیس (آنجا به سر برد. رابعاً آن پنج نفر پسران خان بطلـیس را در

  اند به گماشتگان شاهی تحویل دهند (همان). گریخته

رخـی نکـات مهـم از    توجـه دارد و ب تـرك  هامر پورگشتال که به منابع اروپائی و

شود در اختیار  اوزبکان و ایرانیان را که در منابع عصر صفوي دیده نمی روابط عثمانیان ،

هاي هیأت ایرانـی   دهد، برخورد قاطع سلطان عثمانی را با درخواست قرار میپژوهشگران 

ن هم مذهبند و مورد اول به جهت اینکه ترکمانان و اوزبکان با عثمانیا"ثبت کرده است: 

ملت است قبول  ]قانون[امداد رافضیان در جنگ اهل تسنن خالف قانون شریعت و زاکن 
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نشد. موارد دیگر را نیز سلطان عثمانی نپذیرفت، مگر اخراج کردن پسران خـان بطلـیس   

1"را. زیرا مذهب و عادت مانع نبودند از اینکه آنها را به دست جالد و میرغضب بسـپارند 

کید به اشتراك مـذهب  شاه ایران و تأ هاي درخواستخورد سرد سلطان ترك با به رغم بر

سیاسـت  با اوزبکان، شاه طهماسب به تداوم مصالحه میـان دو کشـور عالقـه نشـان داد.    

با پناهندگی بایزید بـراي حفـظ همـین مصـالحه      برخورددراحتیاط آمیز شاه طهماسب 

  بود.

  

  گیري نتیجه

به گونه اي شکل گرفت کـه  طهماسب عثمانیان در دوره شاه مناسبات اوزبکان و

 ،واقـع در.دبـو قابل مالحظه  غربی ایرانپریشانی اوضاع در مرزهاي شرقی وبرناثرات آ

از تعـرض وي  ایـران  ،ی اشـتغال داشـت  ن سلیمان به فتوحـات اروپـائ  تا زمانی که سلطا

، بلکـه سـلطان   فروکش کـرد  به سرزمین ایران نه تنها تهاجمات عثمانیان  ن ماند ومصو

امـا  .دنمـو خـودداري  علیه ایـران نیـز   ءالنهراماوراوزبکان دربرانگیختن دربارعثمانی از

وسیاسـی   حیـات بـر اثـرات ویرانگـري   ،کـرد دو دولت بـروز  روابطزمانی که بحران در

تهـاجم  هـم  وهم مرزهاي غربی کشور گشـوده شـد   ،این دوراندرایران نهاد. اجتماعی

تبـاط بـا دربـار عثمانیـان بسـیار      ارالبته اوزبکـان از  در شرق ایران شکل گرفت. منظمی

در طرح حمله مشترك بـه ایـران بـراي حـل      ه طوري که پیشقدم شدنبشادمان بودند،

  ت. ي اوزبکان مکرر به ثبت رسیده اسمشکل صفویان از سو

کـه عامـل پیونـد     میان عثمانیان و اوزبکان مذهب مشتركونژاد ،زبانافزون بر

 نزدیکـی و را درآنهـا  خصومت مشـترك بـا صـفویان،   ترك نشین بود، هاي سرزمیناین 

الب در قعالوه بر مناسبات سیاسی و مذهبی این ارتباط.داد میقرار تري مستحکمتحاد ا

ءالنهر اعثمانیان به مـاور  سويازمعلمین نظامی سرباز و نظامی نیز تجلی یافت و سالح،

مباحـث  بـر  کـه عمـدتاً   ترکان عثمانی با مکاتبات خوددر دوران جنگ،فرستاده شدند.

اشـتراك مـذهب اسـتوار بـود در تحریـک اوزبکـان       ارتـداد صـفویان و  عقیدتی مبنی بر

  هاي طوالنی و پیوسته بود.ر کشیدند و از این جهت خراسان شاهد لشگکوشی

                                                            
،2جپورگشتال،هامر(:ك.رباب عالیپاسخوعثمانیدرباردرایرانسفیرهايدرخواستمورددر١

1367 :1272(  
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 سفیران اوزبک در دربار عثمـانی بـه  عثمانی،ح میان ایران ودر زمان برقراري صل

 سـلطان در ایـن دوره  وشـدند  آگاه مـی با ایران بود،  صلحکه همانا شرایط مرحله جدید 

یت ورمعـذ ءالنهر براي حملـه بـه ایـران    او مساعدت با دربارهاي ماور همراهیازعثمانی 

نژادي مـانعی  مذهبی و هاي قرابتبود ودر مورد ایرانیان نیز چنین اوضاع البته .داشت 

.آمد میشمار ه در یاري ایرانیان در جنگ با اوزبکان ب
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  مآخذمنابع و

ترجمـه:  ،1، جترکیـه جدیـد  تاریخ امپراطوري عثمـانی و  )،1370استانفورد، جی. شـاو ( 

  محمود رمضان زاده، مشهد: معاونت فرهنگی آستان قدس رضوي.

شـاه  از شیخ صفی تا(تاریخ سلطانی)، 1364(مرتضی حسـینی استرآبادي، سیدحسین بن 

  تهران : انتشارات علمی.، به کوشش: احسان اشراقی،صفی)

، بـه اهتمـام:   ثار فـی ذکراالخیـار  نقاوه اآل )،1350(اي نطنزي، محمودبن هـدایت اهللا افوشته

  نشر کتاب.تهران: بنگاه ترجمه واحسان اشراقی،

، ترجمـه: بهـرام   4ج،حاضـر صفویه تا عصـر ریخ ادبیات ایران ازتا )،1369(براون، ادوارد

  مقدادي، تهران: مروارید.

  بزرگ ارتشتاران.، تهران: ستادتاریخ نظامی ایران دوره صفویه)،1353(بیانی، خانبابا

  انتشارات شرق. ]جابی [)، به کوشش: امراهللا صفري، 1363(تذکره شاه طهماسب

به کوشش: ایرج افشار، تهـران:  ،1جتاریخ عالم آراي عباسی،  )،1334(ترکمان، اسکندربیگ

  امیرکبیر.

، تهـران:  دوره صـفویه و اجتماعی درهاي تاریخیاسناد و نامه)، 1343(ثابتیان، ذبیح اهللا

  ابن سینا.

، ترجمـه : ایـرج نوبخـت، تهـران:     تـاریخ عثمـانی   )،1369(شلی، اسـماعیل حقـی   اوزون چار

  کیهان.انتشارات 

، مجلـه  "دوره شـاه طهماسـب صـفوي   اوزبکان درروابط ایرانیان و"حمید،حاجیان پور،

  .18-19شماره ،1378علوم انسانی دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و

، به تصـحیح:  شاه طهماسب صفويتاریخ شاه اسماعیل و)، 1370(محمودخواند امیر، امیر

  گستره.محمد علیجراحی، تهران:

  ، به تصحیح : عبدالحسین نوائی، تهران: بابک.12، جاحسن التواریخ)، 1375(روملو، حسن بیگ

  نشر نی.، به تصحیح : عبدالحسین نوائی، تهران:کمله االخبارت)،1369(شیرازي، عبدي بیک

، اجتماعی ایران از مرگ تیمور تا شاه عباستاریخ سیاسی و)، 1351(طاهري، ابوالقاسـم 

  هاي جیبی. کتابتهران: 

  ، تهران: حافظ.تاریخ جهان آرا )،1343(غفاري کاشانی، قاضی احمدبن محمد

  ، تهران: بنیاد گویا.لب التواریخ)، 1363(یحیی بن عبداللطیفقزوینی،

، به تصحیح : احسان اشراقی، تهـران:  1ج  خالصه التواریخ،)، 1359(قاضی احمد منشیقمی،

  تهران.دانشگاه
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 مکاتبات تـاریخی)، مجموعه اسناد و(شاه اسماعیل صفوي)، 1368(لحسـین عبدانوائی،

  تهران: ارغوان.

ترجمــه : میــرزا زکــی ،2ج،تــاریخ امپراطــوري عثمــانی )،1367(یــوزفهامرپورگشــتال،

  زرین.آبادي، تهران:علی
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فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی 

سال سيزدهم ، شماره 50 ـ بهار 1391، صص 39-27



روابط عثمانیان و اوزبکان در دوره شاه طهماسب صفوی[footnoteRef:1] [1: . تاريخ دريافت مقاله:1/9/1390                   تاريخ پذيرش مقاله: 19/11/1390] 


                                  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   حمید حاجیانپور[footnoteRef:2] [2: . استادیار گروه تاریخ دانشگاه شیراز ـ  Email: hhajianpour@yahoo.com] 


  



چکیده



عثمانیان در دوره سلطان سلیمان قانونی با اشتغال به جنگهای اروپائی از دیپلماسی نظامی خود در مورد ایران کاستند و حتی از تحریک اوزبکان علیه صفویان خودداری کردند. اما پس از رهائی از جنگهای اروپائی با تحریک حساسیتهای سیاسی و مذهبی اوزبکان، حملات همزماني را در مرزهای شرقی و غربی ایران آغاز كردند. نه تنها زبان و نژاد مشترك ميان عثمانيان و اوزبكان، که مذهب مشترک و اندیشه تجدید خلافت عامل اتحاد این دو دولت علیه ادعاهای سیاسی و مذهبی صفویان بود. این پژوهش درصدد یافتن عوامل و چگونگی اتحاد عثمانیان و اوزبکان در دوره شاه طهماسب صفوی است و قصد دارد سیاستهای سلطان سلیمان در مورد ایران و به ویژه دیپلماسی وی را نسبت به اوزبکان ماوراءالنهر ترسیم كند و اثرات اتحاد دو دولت سنی مذهب در شرق و غرب ایران را بر حیات دولت صفوی در این دوران بررسی نماید. در واقع، مقاله حاضر بخشی از روابط داخلي جهان اسلام را طي سده دهم هجری/ شانزدهم میلادی مورد بررسی قرار خواهد داد.



واژگان کلیدی: عثمانیان، اوزبکان، شاه طهماسب صفوی، سلطان سلیمان قانونی.













مقدمه

طي دوران سلطنت شاه طهماسب، سرداران ترک نژاد قزلباش همچنان در ایران فرمانروا بودند. در این دوره از ایمان و اخلاص به مرشد کامل یا پادشاه صفوی کاسته شد و شکل دنیوی نهضت صفویان و علاقمندی به قدرت ظاهری جای آن را گرفت. بنیان تعصبات صوفیانه در پي آشنائی بیشتر با فرهنگ و تمدن ایرانی رو به سستی رفت. این علاقه به مقامات دولتی رشته اتحاد و اتفاق آنان را گسست و بر سر مناصب به جنگ و جدال پرداختند. حتی در جنگ با رقیب عمده یعنی عثمانیان، مرشد کامل را رها کردند و به حریف پیوستند. در واقع، جدائی از شکل دین سالارانه و حرکت به سوی جدائی قدرتهای سیاسی و دینی صورت گرفت. با جلوس شاه عباس اول هرچند این روند سرعت یافت، اما او بار دیگر سعی در استحکام بنیادهای نظام صفوی کرد و انقراض سلسله صفویه را به تأخیر انداخت.

با بر تخت نشستن شاه طهماسب، قزلباشان به سرعت برای به دست گرفتن قدرت و ایفای نقشی برجسته تر در نظام سیاسی کشور به رقابت پرداختند. کشمکش قزلباشها و تاجیکها و رقابت دیرین میان طوایف گوناگون قزلباش بر سر مناصب عالی کشور همچنان ادامه یافت.

اسکندر بیگ ترکمان تصویر روشنی از ابتدای حکومت شاه طهماسب به دست میدهد و میگوید: "در این هنگام میان امرا و ارکان دولت به جهت امر وکالت و تعصبات اویماقیت منازعه پدید آمد و شیرازه کشور را از هم پاشید و شاه به جهت حداثت سن در امور دولت تغافل ورزید" .(ترکمان، 1334: 46)

از سوی دیگر، قزلباشها از این وضعیت برای بازگرداندن روندی که در جهت واگذاری سهم بیشتر در اداره کشور به ایرانیان وجود داشت، استفاده کردند. این امر ناشی از سیاست شاه اسماعیل اول از سال 915ق. به بعد در جهت محدود ساختن قدرت قزلباشها بود.

اصرار در گماردن تاجیکها به امر وکالت و نیابت سلطنت و واگذاری مقام امیرالامرائی به صاحب منصبان گمنام قزلباش سیاستی بود که به تضعیف قدرت قزلباشها منجر شد. عزل حسین بیگ لله شاملو از مقام امیرالامرائی و نصب محمد بیگ سفره چی ملقب به چایان سلطان، نمونه سیاست اخیر اسماعیل اول است. به رغم مخالفتهای قزلباشها، شاه اسماعیل اول همچنان به گماردن ایرانیان به مقام وکالت ادامه داد.

با مرگ میرزا شاه حسین اصفهانی، ایرانی دیگري را برای نیابت سلطنت برگزید. محدود ساختن قوای قزلباش به عنوان یک سیاست دراز مدت مورد توجه قرار گرفت و در دوره جانشینان اسماعیل اول با قدرت بیشتری تداوم یافت. شاه عباس اول کوشاترین و مصرترین آنان بود. البته راه حلهائی که برای این سیاست اتخاذ گردید، کوتاه مدت بود که بذر زوال آينده را در بطن خود پرورش میداد. پیدایش نیروی سوم از عناصر جدید یعنی گرجیها و تشکیل ارتش دائمی از آنان، مشکل عاجل محدود ساختن قدرت قزلباشها را حل کرد ، اما در نهايت به تضعیف قدرت نظامی کشور منجر شد. همچنین، تبدیل ولایات ممالک به ولایات خاصه مشکل پرداخت حقوق این ارتش دائمی را رفع نمود . اگر چه اين سياست در دراز مدت، علاوه بر سایر پیامدهایش به افزایش فشار مالیاتی و کاهش کیفیت اداره این ولایات انجامید. اینها عواملی هستند که در پژوهش مربوط به علل زوال و سقوط صفویه بايد مورد ارزیابی قرار گیرند. 

در شرایط نابسامان داخلی و نزاع قدرت میان امیران قزلباش، شاه طهماسب با دو همسایه مبارزه جو در کشمکش قرار گرفت. یکی سلطان سلیمان قانونی که سرحدات شمال غربی ایران را مورد تهاجم قرار داد و دیگری عبیدالله خان اوزبک، جانشین محمد خان شیبانی رهبر قدرتمند و مؤسس دولت شیبانیان در ماوراءالنهر که از قتل و غارت و اغتشاش در نواحی شرقی ایران فروگذاری نکرد. این جانشین پر توان که وارث شکست سنگین مرو در سال 916 ق. بود با پیروزی در ماوراءالنهر و قتل مقام وکالت که قدرتمندترین امیر تاجیک ایرانی بود، نشان داد که مرگ بنیانگذار دولت اوزبکان در فروکش کردن ايدئولوژی مذهبی و سیاسی آنان در ماوراءالنهر تأثیری نداشت و آن دولت همچنان به ریاست عبیدالله خان دوران نوینی را در حیات سیاسی اوزبکان گشود و با گردآوری علماء و فقیهانی چون فضل الله بنروزبهان خنجی بر حیات مذهبی پیشین و امیال ناکام شیبانی خان تداوم بخشید. بنا بر اين، در دوره شاه طهماسب در شرق ایران بحران مذهبی و سیاسی مشتعل بود.  

از سوی دیگر، دولت عثمانی در این زمان در اوج عظمت خود بود. به طوری که دول بزرگ اروپایی از این قدرت و عظمت در هراس بودند و آن را تهدیدی جدی برای خود ارزیابی میکردند. فتوحات سلطان سلیمان در اروپای مسیحی، واقعی بودن این تحلیل را نشان داد. آشكار است كه جنگهای ویرانگر ایران و عثمانی و تضعیف قدرت عثمانیان برای دولتهای اروپائی بسیار مغتنم بود. در واقع، شاه طهماسب با مقاومت و ایستادگی در برابر عثمانیان مانع از تسلط ترکان بر ممالک اروپائی مجاور عثمانی گردید.



روابط خارجی ایران در دوره شاه طهماسب

روابط خارجی ایران در دوره حکومت شاه طهماسب اول بیشتر با عثمانیان، اوزبکان ماوراءالنهر وگورکانیان هند بود.[footnoteRef:3] در بخش زيادي از دوره سلطنت شاه طهماسب، سلطان سلیمان بزرگ بر اریکه سلطنت عثمانی تکیه زده بود و پس از او سلطان سلیم دوم و در دو سال آخر زندگی شاه طهماسب، سلطان مراد سوم بر عثمانی حکومت میکرد. [3:  برای روابط ایران و اوزبکان در دوره شاه طهماسب صفوی ر.ک: (حاجیان پور، 1378: شماره 19- 18)] 


در دوره سلطنت سلطان سلیمان قوای عثمانی در اوج اقتدار بودند. به طوری که نه تنها برای ایرانیان، که برای قدرتهای بزرگ اروپائی نیز خطر ایجاد میکردند. بدین جهت اروپائیان از درگیر شدن نیروهای عثمانی در مرز ایران خشنود بودند. بوسبک سفیر فردیناند پادشاه اسپانیا در دربار سلطان سلیمان، این خشنودی را کتمان نمیکند و در اين زمينه بيان میکند كه: «فقط ایرانیان میان ما و نابودی حائل شدهاند». (براون، 1369: 102)

مسلم است که ایرانیان از نظر نظامی چه به لحاظ شمار سپاهیان و چه قدرت ارتش از عثمانی ها ضعیفتر بودند، اما در برابر ترکان عثمانی مقاومت شایانی نشان دادند. به ویژه اينکه هدف دائمی ترکان عثمانی آن بود که اوزبکهای ماوراءالنهر و سایر مردم سنی مذهب را تشویق به همکاری با خود برای حمله به صفویان کنند. در اسناد دوره سلطان سلیمان و پدرش سلطان سلیم به خوبی میتوان این خط مشی را ملاحظه نمود.[footnoteRef:4] [4:  برای نامههای عبیدالله خان اوزبک و سلطان سلیم عثمانی ر.ک: (نوائی، 1368: 122- 115؛ هامرپورگشتال، ج 2، 1367: 839؛ ثابتیان، 1343: 120)] 


سلطان سلیمان قانونی که در سال 926 ق. جانشین پدرش سلیم اول شد، توان و قدرت حکومت را برای توسعه امپراطوری در اروپای مسیحی متمرکز ساخت. زیرا با تحریکاتی که از ناحیه دول قدرتمند اروپائی چون شارل پنجم امپراطوری آلمان و اسپانیا و لوئی دوم پادشاه مجارستان بر ضد منافع ترکان عثمانی صورت میگرفت، موقعیت امپراطوری عثمانی در اروپا در معرض تهدید جدی قرار گرفت. از این رو منازعات خود با شاه اسماعیل اول را كاهش داد و از پیشنهاد صلح ایران حمایت نمود. بدینسان آرامش در مرزهای شرقی امپراطوری عثمانی به وجود آمد و با آسودگی خاطر از حکومت صفوی به جنگ با اروپای مسیحی پرداخت. 

در طول مدت تاخت و تاز نظامی سلطان عثمانی در اروپا، ایران صفوی از حملات مرزهای غربی مصون ماند. هر چند سردی روابط دو کشور در دوره پس از جنگ چالدران و حتی در زمان جلوس شاه طهماسب ادامه یافت. زیرا صلح با ایرانیان بر پايه دیپلماسی واقع بینانهای بود که از سوی سلطان سلیمان بنا بر مقتضیات زمان پذیرفته شده بود. اما پس از صلح با فردیناند و شارل پنجم (امپراطوران آلمان و اسپانیا) در سال 939ق. و رهایی موقت از جنگهای اروپا، سلطان سلیمان فرصتی برای اجرای سیاستهای پدر خود در بلاد اسلام یافت. دولت شیعی مذهب صفوی مانع عمدهاي در رسیدن به مقصود یعنی مرکزیت جهان اسلام به شمار میآمد و سلطان سلیمان به منظور تحقق بخشیدن به اهداف خود و نیاکانش برای تسلط بر جهان اسلام به اختلافات مذهبی و عقیدتی دیرینه شیعه و سنی در دنیای اسلام دامن میزد.

سلطان عثمانی در اجرای مقاصد خود، همانند پدرش سلیم اول به جانب اوزبکان در ماوراءالنهر نظر داشت که دشمن مشترک دستگاه صفوی بودند. او در برانگیختن اوزبکان برای تهاجمات متوالی و جنگ با قزلباشان شیعی مذهب هرگز کوتاهی نکرد. اوزبکان نیز علاقه به برقراری مناسبات سیاسی با سلاطین عثمانی نشان دادند و حتی کوشیدند همزمانی با عثمانیان را در تهاجم به ایران حفظ کنند. به طوری که هنگام حرکت به طرف تبریز که در تصرف قوای عثمانی بود، سلطان سلیمان نامهای از عبیدخان اوزبک دریافت کرد که در آن خان اوزبک اعلام آمادگی کرده بود که او نیز از شرق به ایران حمله کند. (هامرپورگشتال، 1367: 378) یورش اوزبکان در سال 941ق. به خطه خراسان پيامد این مکاتبات بود.

همزمانی تهاجمات در مرزهای شرقی و غربی و ضرورت نبرد در دو جبهه محدودیت شدیدی برای صفویان ایجاد میکرد، زیرا سازماندهي گسترده قدرت صفویه هم در غرب و هم در شرق امکان پذیر نبود و در واقع شمار افراد ارتش صفوی همواره از دو ارتش عثمانیان و اوزبکان کمتر بود. به طور نمونه در جنگ جام در سال 935 ق. در مقابل سپاهیان اوزبک که شامل هشتاد هزار تن مردان کارآزموده و منظم و نزدیک به چهل هزار تن افراد چریک بود، شاه طهماسب تنها بیست و چهار هزار تن در اختیار داشت.[footnoteRef:5]  آگاهی از اینکه شاه قسمت عمده نیروهایش را برای مقابله با تهدید عثمانی به آذربایجان اعزام كرده است، اشاره ای بود برای اوزبکان تا بر فشار خود در مرز های شمال و شرق بیفزایند و نیز برعکس بارها شاه طهماسب نتوانست به واسطه تهاجمات عثمانیان در غرب اقدامات دراز مدتی در برابر اوزبکان در پیش گیرد. [5:   در مورد تعداد سپاهیان اوزبک در جنگ جام منابع عصر صفوی برای اهمیت بخشیدن به پیروزی شاه طهماسب  ارقام مبالغه آمیزی را ثبت کردهاند. وقایع نگاران دوره طهماسب پیروزی جام را با الهام غیبی به شاه طهماسب مرتبط میدانند. ر.ک: (خواند امیر،1370: 149)
. قاضی احمد منشی قمی پیروزی سه هزار تن بر دویست و پنجاه هزار تن را در جنگ جام ذکر میکند؛ قزوینی رقم یکصدو بیست هزار تن اوزبک را در مقابل بیست و چهار هزار تن سپاه صفوی آورده است. ر. ک: (قزوینی، 1363: 428-427)] 




دوره عبداللطیف خان اوزبک

در سال 957ق. سلطان سلیمان قانونی با ارسال نامه ای به عبداللطیف خان که بعد از عبیدالله خان[footnoteRef:6] عنوان خانی و سلطنت ماوراءالنهر یافته بود، وی را از نتایج جهاد در آذربایجان و عراق عجم آگاه ساخت و خان اوزبک را تشویق به حمله به ایران نمود. زیرا "اگر از آن جانب نيز لشگریان دین عنان عزم را به حرکت در آورد وجود مضرات آلود طائفه ضلالت آمال خسران مآل از صفحه روزگار معدوم و نابود شدنش حتمی میباشد."[footnoteRef:7]  در این مکتوب سلطان عثمانی به مشکلات حجگزاران برای عبور از ایران اشاره میکند و کوتاهی و اهمال اوزبکان را برای نابودی صفویان مورد سرزنش قرار میدهد و ضعف و سستی ایرانیان را فرصت مناسبی برای ریشه كن کردن آنان میداند. این اغواء موثر واقع شد و در همان سال عبداللطیف خان و براق خان اوزبک با لشگری گران عازم هرات شدند و سعی والی هرات و سپاه قزلباش در دفع حملات اوزبکان به شکست انجامید و هرات برای مدتی در دست اوزبکان قرار گرفت. [6:  عبیدالله خان اوزبک در تقویت جنبه عقیدتی در جنگ با صفویان کوشید و بر آن بود که با این عامل بتواند اتحاد سیاسی و نظامی با عثمانیان برقرار نماید. افزون بر آن علمای ماوراءالنهر را در سپاه خود در جنگ با صفویان قرار داد تا با کسب مشروعیت، احساسات مذهبی مردم ماوراءالنهر را برانگیزد. چهل تن از علمائی را که به بهانه دعا در روز جنگ برای پیروزی در سپاه اوزبک در جنگ جام قرار داده بود، بنا بر منابع صفوی «چون حق با ایشان نبود دعا رجعت کرد همگی در پای علم کشته شدند». ر.ک: (قاضی احمد منشی قمی، ج 1، 1359: 188/ روملو، ج 12، 1357: 288/ اسکندربیگ ترکمان،ج 1، 1334: 56)]  [7:  برای متن نامه که به زبان ترکی است ر.ک: (نوائی، 1368: 196- 195)] 




دوره براق خان اوزبک

با مرگ عبداللطیف خان اوزبک در سال 959ق. براق خان عنوان خانی و سلطنت ماوراءالنهر یافت. اما جلوس او بر حکومت ماوراءالنهر موجب بروز اختلاف و تضاد میان برادران وی در سمرقند و دیگر خوانین اوزبک گردید. این کشمکشهای داخلي برای مدتی خراسان را مصون نگه داشت و در این زمان پیوستگی و اتحاد اوزبکان و عثمانیان نیز سستی گرفت. لذا براق خان که طی سه سال نتوانسته بود در راستای اتحاد و دوستی خود با سلطان ترک گام بردارد، در سال 963ق. مکتوبی برای سلطان سلیمان نوشت و ضمن پوزش خواهی از تعویق حملات اوزبکان به ایران، مخالفت برادران و سلاطین اوزبک را در تعویق مؤثر شمرد. خان اوزبک ضمناً عزم و تصمیم خود را برای جنگ با قزلباشان اعلام داشت و از سلطان سلیمان درخواست نمود که مبانی اتحاد را تحکیم کند و ابواب مکاتبه و مراسله را بازنگه دارد. از این نامه مهم بر میآید که سلطان سلیمان، اوزبکان را با اسلحه، معلمین نظامی و سربازان برای جنگ با ایران آماده میکرده است: "...در همان فرصت که ایلچیان آمدند و سیصد نفر ینکچری و طوپ و ضرب زنها را آوردند، میخواستیم که به نیت غزا سوار شده بر سر مخالفان دین که در خراسان زمیناند رویم...". (نوائی، 1368: 314)

بعد از دو ماه، پادشاه اوزبک توسط نظامالدین احمد چاوش که به استانبول مراجعت مینمود به سلطان خبر داد که سپاهیان او بخارا را گرفته و از آنجا نیز عبور کردهاند. سومین نامه به سلطان عثمانی همراه شیخ مصلحالدین مصطفی فرستاده شد که برای دیدن نزدیکان خود به استانبول میرفت. سلطان سلیمان عثمانی در جواب نوروز احمد بهادر ملقب به براق خان، دو مکتوب نوشت. یکی در باب سفارش شیخ مصلحالدین و دیگری در خصوص جلوس او بر تخت خانی و حاضر بودن برای حفظ مراتب دوستی و اتحاد که با عبدالله و عبداللطیف خان منعقد شده بود. او در این نامه تأکید میکند که با حالت کنونی که با دولت ایران صلح کرده است از دادن و خواستن مدد معذور است. (هامرپورگشتال، 1367: 1240) در واقع عثمانیان سیاست خارجی خود را در روابط با اوزبکان بر اساس نوع روابط با ایرانیان تنظیم میکردند و نامه سلطان سلیمان به براق خان به منزله درخواست اعمال سیاست ملایم از سوی اوزبکان در مورد ایرانیان بود.

سلطان سلیمان در نامه کوتاهی به زبان ترکی در سال 964ق. خان اوزبک را از برقراری صلح بین دولت عثمانی و ایران مطلع ساخت. در بخشي از اين نامه آمده است : شاه طهماسب"با تضرع تمام چندین بار نمایندگی به دربار سعادت آشتیان ما روانه داشت که از این به بعد از جاده شریعت منحرف نخواهد شد و تقاضای صلح نمود..." . (نوائی،1368: 318) مفهوم پیام سلطان عثمانی در این مکتوب برای اوزبکان آن بود که باید حملات خود را به ایران متوقف سازند.

از وقایع مشهور دوره سلطنت شاه طهماسب، پناهنده شدن بايزيد شاهزاده فراری عثمانی در سال 967ق. به دربار ایران بود. به رغم پناهندگی بایزید، سلطان سلیمان کوشید مکاتبات و روابط دوستانه خود را با شاه طهماسب همچنان حفظ نماید. اتحاد دولتهای اروپائی و مقام پاپ بر ضد امپراطوری عثمانی این فرصت را از سلطان ترک سلب کرده بود که بتواند تمام توان امپراطوری خود را در شرق به کار گیرد. تقسیم نیروی نظامی در دو جبهه و هزینههای گزاف آن موجب شد که به صلح در شرق تن دهد. از آن پس مناسبات سیاسی و دوستانه دو کشور تا پایان حیات سلطان سلیمان و شاه طهماسب ادامه یافت و حتی حوادثی چون پناهندگی شاهزاده بایزید به ایران آن را متزلزل نساخت.



دوره پیر محمد خان اوزبک

با بررسی منابع تاریخی آشكار میشود که اگر چه سلطان سلیمان در ظاهر با شاه صفوی به طور ملایمت آمیز رفتار مینمود و در نامههای خود اظهار دوستی و خیرخواهی میکرد، اما در مراسلاتی که برای سایر حکمرانان و خوانین ممالک شرقی مینوشت، کمال عداوت و دشمنی را در حق شاه طهماسب اظهار میداشت. چنانکه از طریق درویش محمد بدخشانی که به عزم زیارت اماکن مقدسه واقع در حوزه ممالک عثمانی رفته بود در نامهای که برای پیر محمد خان اوزبک نوشت، نیات واقعی خویش را ابراز کرد: "این ایرانی که تاج بر سر گذاشته از باد تکبر ورم کرده است. این شاه گمراه که پشتش در زیر بار ذلت و شرمساری دو تا شده خم برداشته است ایلچیها نزد ما فرستاده با کمال خفت و حقارت استدعای صلح نمود ما نیز از روی رأفت و رحمت  مصالحه را از برای یک زمان قبول نمودیم لیکن از وقتی که به پسر گناهکار من بایزید پناه داد مصالحه را با منتهای پستی فطرت که آثار آن در جبهه او نمودار است برهم زد. بعد از این اعتباری به گفتار و کردار او باقی نمانده است و بازوی توانای من از برای انعدام و انهدام او عنقریب بلند خواهد شد. البته خان اوزبکها مانند مسلمانان پاک اعتقاد در این کار با ما همراهی خواهد کرد." (هامرپورگشتال، 1367: 1259)

شاه طهماسب نیز درصدد تحکیم صلح میان دو کشور بود. به رغم تحریکهای بایزید برای جنگ با عثمانیان، وی مخالف برهم زدن صلحی بود که به تازگی با سلطان عثمانی برقرار نموده بود. سرانجام شاه طهماسب در ظاهر بر اثر سوء ظن در مورد نقشه کودتا در قزوین توسط شاهزاده بایزید و در باطن برای حفظ مناسبات دوستانه ، بایزید و چهار پسرش را به هیئت عثمانی تسلیم کرد و مواد پیمان آماسیه مورد تأیید مجدد قرار گرفت. پس از آنکه پنج شاهزاده عثمانی در اختیار عثمانیان قرار گرفتند، بنابر دستور سلطان سلیمان کشته شدند. به دنبال هدایای امپراطوری عثمانی در پي تسلیم بایزید، که چهارصد هزار دوکا در بهای قتل بایزید برای شاه طهماسب آورده بودند سفارت بزرگی از ایران وارد استانبول گردید. هیأت ایرانی در عثمانی اوضاع را پس از تسلیم بایزید مساعد ارزیابی کرده بودند، در حالی که عثمانیان در مناسبات سیاسی و عقیدتی خود با ایرانیان انعطافی نشان ندادند. درخواستهای سفیر ایران از دربار سلطان عثمانی جالب توجه بود : اولاً در جنگ با ترکمانان و اوزبکان شاه طهماسب را امداد نمایند. ثانیاً حجاج ایران را در عبور و مرور از ممالک عثمانی آزادی و امنیت بدهند. ثالثاً پدر ایلچی را که همراه خود آورده بود اجازه بدهند که در بیتالمقدس مجاور شده باقی عمر خود را در آنجا به سر برد. رابعاً آن پنج نفر پسران خان بطلیس (بدلیس) را که به بغداد گریختهاند به گماشتگان شاهی تحویل دهند (همان).

هامر پورگشتال که به منابع اروپائی و ترک توجه دارد و برخی نکات مهم از روابط عثمانیان ، اوزبکان و ایرانیان را که در منابع عصر صفوی دیده نمیشود در اختیار پژوهشگران قرار میدهد، برخورد قاطع سلطان عثمانی را با درخواستهای هیأت ایرانی ثبت کرده است: "مورد اول به جهت اینکه ترکمانان و اوزبکان با عثمانیان هم مذهبند و امداد رافضیان در جنگ اهل تسنن خلاف قانون شریعت و زاکن ]قانون[ ملت است قبول نشد. موارد دیگر را نیز سلطان عثمانی نپذیرفت، مگر اخراج کردن پسران خان بطلیس را. زیرا مذهب و عادت مانع نبودند از اینکه آنها را به دست جلاد و میرغضب بسپارند"[footnoteRef:8]  به رغم برخورد سرد سلطان ترک با درخواستهای شاه ایران و تأکید به اشتراک مذهب با اوزبکان، شاه طهماسب به تداوم مصالحه میان دو کشور علاقه نشان داد. سیاست احتیاط آمیز شاه طهماسب در برخورد با پناهندگی بایزید برای حفظ همین مصالحه بود. [8:  در مورد درخواستهای سفیر ایران در دربار عثمانی و پاسخ باب عالی ر.ک: (هامر پورگشتال، ج 2، 1367: 1272)] 




نتیجه گيري

مناسبات اوزبکان و عثمانیان در دوره شاه طهماسب به گونه ای شکل گرفت که اثرات آن بر پریشانی اوضاع در مرزهای شرقی و غربی ایران قابل ملاحظه بود. در واقع، تا زمانی که سلطان سلیمان به فتوحات اروپائی اشتغال داشت، ایران از تعرض وی مصون ماند و نه تنها تهاجمات عثمانیان به سرزمین ایران فروکش كرد ، بلکه سلطان عثمانی از برانگیختن دربار اوزبکان در ماوراءالنهر علیه ایران نیز خودداری نمود. اما زمانی که بحران در روابط دو دولت بروز کرد، اثرات ویرانگری بر حیات سیاسی و اجتماعی ایران نهاد. در این دوران، هم مرزهای غربی کشور گشوده شد و هم تهاجم منظمی در شرق ایران شکل گرفت. البته اوزبکان از ارتباط با دربار عثمانیان بسیار شادمان بودند، به طوری که پیشقدم شدن در طرح حمله مشترک به ایران برای حل مشکل صفویان از سوی اوزبکان مکرر به ثبت رسیده است. 

افزون بر زبان، نژاد و مذهب مشترک ميان عثمانيان و اوزبكان که عامل پیوند این سرزمینهای ترک نشین بود، خصومت مشترک با صفویان، آنها را در نزدیکی و اتحاد مستحکمتری قرار میداد. این ارتباط علاوه بر مناسبات سیاسی و مذهبی در قالب نظامی نیز تجلی یافت و سلاح، سرباز و معلمین نظامی از سوی عثمانیان به ماوراءالنهر فرستاده شدند. در دوران جنگ، ترکان عثمانی با مکاتبات خود که عمدتاً بر مباحث عقیدتی مبنی بر ارتداد صفویان و اشتراک مذهب استوار بود در تحریک اوزبکان کوشیدند و از این جهت خراسان شاهد لشگر کشیهای طولانی و پیوسته بود.

در زمان برقراری صلح میان ایران و عثمانی، سفیران اوزبک در دربار عثمانی به شرایط مرحله جدید که همانا صلح با ایران بود، آگاه میشدند و در اين دوره سلطان عثمانی از همراهی و مساعدت با دربارهای ماوراءالنهر برای حمله به ایران معذوريت داشت . البته اوضاع در مورد ایرانیان نیز چنین بود و قرابتهای مذهبی و نژادی مانعی در یاری ایرانیان در جنگ با اوزبکان به شمار میآمد.
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