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  چکیده

  

ر د را این دو دولت مقتـدر  میانمناسبات وري عثمانی، ري صفویان و مجاورت با امپراطگیشکل

هـایی بـین آنهـا و    کرد. اختالفات مذهبی باعث ایجـاد تـنش  آغاز قرن دهم اجتناب ناپذیر می

حضـور دولتـی قدرتمنـد بـراي      ،گشت. با این وجودبه ویژه در مناطق مرزي میشان طرفدران

 میـان یکی از مسائل مهم .آن را از قدرت بی منازع منطقه خارج ساخته بودوري عثمانی، امپراط

سی آن دسـته از افـرادي را شـامل    پناهندگان سیاسی آنهاست. پناهندگان سیا ، این دو دولت

روزگاران درشدند که به دالیل سیاسی تحت پیگرد و تعقیب حکومت خود قرار گرفته بودند. می

سطوح بـاالي حکـومتی یـا نظـامی     بهکه  ندشد یمه افرادي اطالق بیشتر ب هاپناهنده ، پیشین

 انان قرار مـی گرفتنـد کـه ممکـن بـود     مورد سوءظن حکمر دریک کشور تعلق داشتند و گاهی

هـاي  اي جز آن نداشتند که بـه دولـت  . در این صورت آنها چارهدچار مخاطره کندزندگی آنها را

را بـه مـدعیان و مخالفـان    ار یکدیگر این فرصت ها در کندیگر پناهنده شوند. همجواري قدرت

در صورت امکان کمـک و مسـاعدت    هره گیري از فضا و شرایط مساعد وداد که با بسیاسی می

همزمان بـا روي  نجات دهند. مرگحکومت دیگر، بتوانند ادعاي تاج و تخت کرده و یا خود را از 

 فات جانشـینی ال، در عثمانی نیز اختويهاي قدرت کار آمدن شاه اسماعیل صفوي و تثبیت پایه

ه   ، کشور راه به جایی نبـرد  ی از برادران پس از اینکه در داخلو یک بین پسران شاه باالگرفت ـب

ه ایـران    هندگی شاهزاده مراد عثمانیدربار صفویان روي آورد. مسائل مربوط به پنا و  و توجـه ـب

 موجـب گشـودن   کـه  ؛ موضوعیتاز جمله مباحث قابل طرح در این تحقیق اس آمدهاي آنپی

  . گردیدفصلی نو در مناسبات سیاسی و روابط دیپلماتیک دو دولت 
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  مقدمه

اي را از تحـوالت تـازه  جهـان اسـالم    ،میالدي 1700تا  1500هاي در میانه سال

 یـابی که بـا رونـد قـدرت    ؛ عثمانیانبزرگ را در مقابل هم قرار داد سرگذراند و دو دولت

از شرق دریاي سیاه تا سـاحل شـمالی آفریقـا و از    ـ  خود در بیشتر مناطق جهان اسالم

و قـدرتی   نـوین اي بـا اندیشـه  کـه  صـفویان  استقرار یافته بودند و ـ  مجارستان تا حجاز

روي کـار  تحت سیطره خود درآوردنـد.  باورنکردنی، به زودي حوزه شرق جهان اسالم را

آمدن صفویان و استقرار در ایران به عنوان دولتی ملـی و مسـتقل، برخـورد بـا همسـایه      

 یشـرق مرزهاي به عثمانیان نیز که کرد. اجتناب ناپذیر می غربی یعنی عثمانیان دیرپا را

وي کـار آمـدن   بـا ر تر توجه کرده بودند و در مرزهاي اروپا متمرکز شده بودنـد،  خود کم

در چـالش قـرار    حکومـت صـفوي  بـا  را متعارض با اهداف خـود دانسـته و    ، آنهاصفویان

فویه و هاي صـ وريموجود، اختالفات سیاسی بین امپراطهاي ترین چالش. از مهمگرفتند

  شد.الب مسائل مرزي و گاه اعتقادي نمایان میعثمانی بود که در ق

ر روزگار پیش از صفویه مبتنـی بـر احتـرام    عثمانی، دروابط دولت و ملت ایران و 

بازرگانان هردو . بردندمییگر در آرامش به سر و سالیان دراز در مجاورت یکدمتقابل بود

بـه سـرزمین همسـایه رفـت و آمـد داشـتند و بـراي تجـارت بـا          بـدون ممانعـت    کشور

عر و شـ  ادب،گذشتند. از آن گذشـته فرهنـگ،  ر میهاي دور نیز از خاك یکدیگسرزمین

هنر ایران در سرتاسر آنـاتولی و دیگـر متصـرفات دولـت عثمـانی سـاري و جـاري بـود.         

 نیـز  . سالطین عثمانیبه فارسی است غالباً شد،مینوشته که در این روزگاران  ییها نامه

نهادند. این روابط دوستانه در زمان سلطان محمـد فـاتح  دانشمندان ایرانی را حرمت می

به خوبی قابل مشـاهده اسـت. یعقـوب     )ق. 857-882ن (ن حس) و اوزو.ق 886-855(

پسر اوزون حسن و دیگر آق قویونلوها با سالطین عثمانی از جمله بایزید دوم مکاتبات و 

  مراودات فراوان داشتند. 

هـا و  پناهندگی از جمله مفاهیمی است که به دنبال شکل گیري سـازمان  مسأله

رد توجه قرار گرفته است. مفهوم پناهندگی سیاسی مو در قرون اخیر المللی ینبنهادهاي 

 المللـی  ینبـ همچنین به دلیل فقدان سازمان  شته به مانند امروز عمومیت نداشت.در گذ

 اندر روزگارکردند. عالئق و سالئق خود در قبال آن رفتار می ها براساسخاص، حکومت

وح بـاالي حکـومتی یـا    سـط  بهکه  ندشد یمبیشتر به افرادي اطالق ها پیشین، پناهنده
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گرفتنـد کـه   مورد سوءظن حکمرانان قرار می گاهی نظامی در یک کشور تعلق داشتند و

. در این صورت آنها چاره اي جز آن نداشـتند  دچار مخاطره کندزندگی آنها را ممکن بود

را ها در کنار یکدیگر ایـن فرصـت   هاي دیگر پناهنده شوند. همجواري قدرتکه به دولت

داد که با بهره گیـري از فضـا و شـرایط مسـاعد یـا در      ن و مخالفان سیاسی میبه مدعیا

دیگر، بتوانند ادعاي تاج و تخت کرده و یا خود  یصورت امکان کمک و مساعدت حکومت

از آن بـه   پـیش پناهندگی سیاسی در دوره مورد بحـث و حتـی    نجات دهند. مرگرا از 

کـه   شدو همین امر باعث  ها وجود داشتعنوان یکی از مسائل مهم در روابط بین دولت

: شود کـه چنین طرح  اینیسؤاالتو  گیردبر این اساس قرار  حاضرمسئله اصلی پژوهش 

 یـن اشـده اسـت؟ و    در آن دورهپناهندگی سیاسی  آمدنباعث به وجود  هایی ینهزمچه 

  است؟  داشتهآمدهاییپیچه  مسأله

هاي قدرتمند صفوي و ي دولتچنین فرض کرد که همجوار توان یمبراین اساس 

پناهنـدگی سیاسـی را در روابـط     مسـأله هاي موجود بین آنها عثمانی و همچنین چالش

. گردیـد و تحوالت خاص خود را نیز باعث  کرد به امري مهم تبدیلکشورخارجی این دو

پناهنـدگی شـاهزاده مـراد     يمـورد لذا این پژوهش به مسائل مربوط به آنها و بـه طـور   

  .پردازد یمآن  آمدهايپیشکل گیري و  هاي زمینهعثمانی، 

  

  آناتولی و اهمیت آن در روابط بین صفویه و عثمانی

طریقت صفوي که مرکز آن در اردبیل از نواحی ساحلی جنوب غربی دریاي خـزر  

در  بدون تردیدشروع به کار کرد. رهبران آن  یالديم 14/ يهجر 8در قرن  ،قرار داشت

 9دوم قـرن  ه و در نیمـ  ت صفوي را گسـترش دادنـد  ا به زودي طریقآغاز سنی بودند، ام

به مسایل سیاسی پیدا کردند. همچنین ایـن امـر بـا     فراوانی تمایلیالديم 15/ يهجر

گرایش به تشیع طریقت صفوي مقارن شد. اردبیل مرکزیت سیاسـی ایـن جنـبش را بـر     

کـرد. کسـانی کـه از    ب مـی د جذعهده گرفته بود و مریدان و هواداران بسیاري را به خو

گـذاري در بسـط ایـن جنـبش داشـتند.       یرنقش تأثآناتولی و شمال سوریه بودند،  حوزه

ی در شـکل  فراوانـ طریقت صفوي که بیشتر از آنـاتولی بودنـد، سـهم     1ران ترکماناهواد

دلیل نبود که اسالف و پادشـاهان صـفوي بـه    . بنابراین بیگیري حکومت صفوي داشتند

                                                            
توسط نویسندگان ایرانی مانند  ترکمانانبه شکل جمع فارسی یازدهم میالدي/ از قرن پنجم هجري  ترکمن نام. 1

  به کار رفته است. فارسیو  عربیو غز در  ترکیبه همان معنی که اغوز در  ،استعمال شد ابوالفضل بیهقیو  گردیزي
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تا آنجا که سه تن از رهبران طریقت صفوي در این  ؛دوخته بودند ايویژهاین مناطق نظر

  .منطقه جان باختند

اعتقـادات   مـیالدي،  14-15/ جريهـ8-9نفوذ و گسترش مذهب عامه در قرون 

مذهبی به دور از دانش فقهی همراه با گسترش شدید تدین عامه، عقیده بـه معجـزات و   

آناتولی بسط یافـت. ایـن امـر     منطقهدر  آشکارطورنهادهاي طریقتی به  وجود آمدنبه 

به صوفیان و مشایخ پیـدا   ترکمانان داشت و آنها گرایش فراوانیپیوند نزدیکی با مذهب 

-15/ هجـري  8-9هـاي  کردند. رواج و محبوبیت مجامع طریقتی اسالمی در خالل قرن

نان در حکومت براي نقش ترکما پذیرشتواند یک توضیح منطقی و قابل می یالديم 14

اصلی طریقـت خـود کـه در     عالوه بر هسته صفویان )274: 1380(رویمر،  صفوي باشد.

اردبیل شکل گرفته بود، طرفـداران پراکنـده اي در نقـاط دیگـر داشـتند کـه از طریـق        

ي از بسیار یافتند. عدهکز طریقت ارتباط میخلفا) با مر -نمایندگان و فرستادگان (خلیفه

نقش نمایندگان را  توانستند یممریدان این طریقت بودند و آنها  ان جزوافراد قبایل ترکم

جایی که بستر مناسبی براي بسط و گسترش طریقـت   بگیرند؛ بر عهدهآناتولی  در حوزه

  . بودصفوي 

جـان، آسـیاي صـغیر و شـمال سـوریه      در آذربای اکثـراً صفویان  ترکمانان طرفدار

اسماعیل به  اعیل فعالیت چندانی نداشتند. انتسابتا زمان ظهور اسم آنهاپراکنده بودند. 

آرمانی با انتظاراتی که شـاید   یباًتقراش به شکلی شیوخ اردبیل، جاذبه او و ایمان مذهبی

پروراندند، مطابقت داشـت. نفـوذ   در تخیالت و امیدهاي دینی خود میمردم رنج کشیده 

نیایش جنید در امر تبلیغ و  هویژهایی که پدرش حیدر و به زیاد طریقت اردبیل و تالش

پرباري به دسـت  ده بودند، در زمان اسماعیل نتیجه به لحاظ نظامی در بین ترکمانان کر

در  ق. 907داد. ترکمانان سهم بسزایی در قدرت گیري اسماعیل داشـتند. اسـماعیل در   

از آنجا که تبریز به مرزهاي شـرقی امپراتـوري عثمـانی نزدیـک      تبریز به تخت نشست و

. نمـود  یمـ بود، برخورد شاه اسماعیل صفوي با سلطان بایزید دوم عثمانی اجتناب ناپذیر 

راه مسالمت آمیـز را در پـیش گرفـت و    اعیل به دلیل مشکالت داخلی ابتدا اما شاه اسم

 آناتولی بـراي اسـماعیل ارزش فراوانـی    حوزه اي ایجاد کرد. از طرف دیگرروابط دوستانه

  در مورد این منطقه تصمیم بگیرد. ناسب در زمانی مبایدداشت و 

سلطان عثمانی همزمـان  ، یازده سال نخست حکومت شاه اسماعیل با بایزید دوم 

به دراویش و صوفیان داشـت، او بـه فلسـفه و     ايویژهتوجه شده بود. سلطان بایزید دوم 
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 .انـد دادهلقـب  » صـوفی «و به همین جهت مورخان عثمانی او را  نیز عالقمند بودن عرفا

)291: 1380/ رویمر،  84: 1316(الموش، 

این امر نقش بسزایی در روابط دوستانه بین طرفین داشت. اما شیفتگی ترکمانان 

مذهبی وي  و جذبه ییماجراجوهاي نظامی اسماعیل، آناتولی به شاه اسماعیل و موفقیت

ن تعـدادي از  یـن میـا  کشـانید. در ا ین ارتباط دوستانه را به سـردي مـی  عواملی بود که ا

آسـیاي   وستند. هر چند بحران اقتصـادي در ولی به اردوي صفویان پیقبایل ترکمان  آنات

عوامل دیگر ایـن   صغیر که به دنبال بالیاي طبیعی، طاعون و قحطی چهره نموده بود، از

 . به دنبال ایـن امـر  بدان بی توجه بماند توانست ینمتوانست باشد، اما عثمانی حرکت می

هاي گرایش را به دیدهو تشویش با آن روبه رو شدند و آن ول با نوعی سوء ظندر استانب

یافت. حتـی سـلطان درویـش    در آناتولی صورت وقوع می نگریستند کهجدایی طلبی می

باشد. سلطان عثمانی به منظـور   ءبدان بی اعتنا توانست ینمدوستی چون بایزید دوم هم 

توانمند و خاتمـه دادن بـه تقویـت تـوان نظـامی       اي اتباعجلوگیري از این مهاجرت توده

نخستین دستور تعقیب قزلباش را در آناتولی صـادر   .م 1502ق. /907سال در دشمن، 

و  نهادنـد  یمداغ  اش چهرههواداران صفوي است بر  شد جزو. هر کسی که معلوم میکرد

 .ندشـد  یمـ به مودونی و کـورونی در جنـوب یونـان تبعیـد      معموالًبخش غربی، ساکنان 

در آناتولی همچنین به امرا دستور دادند که از آمد و شد قزلباشان  )291: 1380(رویمر، 

 یريتـأث ترین کم توانست ینماین اقدامات در اوضاع آن زمان  امادر مرز جلوگیري کنند. 

در مورد جمعیت نیمه چادر نشین که عالئق و وفـاداري مـذهبی و   یژهبه وداشته باشد، 

 نیـز غیر قابل کنترل بود. اخبار آشفته، قزلباشان ناراضی کـه تحـت تعقیـب    شان یاسیس

حضـور در ایـران را نداشـتند، امـا      اگر چه در ابتدا شورشیان اجـازه  بودند را برانگیخت .

ارتباط بین شورشگران و صفویان برقرار شد. مجاورت مرزهاي صفوي با ایالت روم،  بعدها

. داد یمـ هـاي تـازه بـراي اجـرا     ویان و طرح نقشهبه شورشگران فرصت فرار به خاك صف

قزلباشان شورشگر حتی از اعضاي خاندان سلطنتی هم حمایت دیدند. شاهزاده شهنشاه، 

از  پـیش  ، اگرچـه درصدد پیمـان بـا آنهـا برآمـد      از فرزندان بایزید و حاکم قرامانیکی 

  )294: 1380(رویمر،  .درگذشترسیدن به توافق به ناگاه 
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  ذوالقدر در آناتولی لهعالءالدو

913تر شد که شاه اسماعیل صفوي در سال ابط عثمانی با صفویان زمانی تیرهرو

شرقی آناتولی و  . بر ناحیهم 1339ق. /740به امارت نشین ذوالقدر که از م.  1507ق. /

هــاي مــرعش، البســتان و خرپــوت فرمــانروایی بخــش علیــاي رود فــرات شــامل والیــت

جایی که در قلمرو نفوذ عثمـانی   ؛لشکر کشی کرد )28: 1371ق سومر، (فارو ،کردند یم

 قلمـرو  هاي عثمانی و مصـر در بخـش غـرب   قرار داشت. عالء الدوله که همزمان با دولت

د، از ضعف قـدرت در  شده بومواجه خود و تحرکات آق قویونلو و صفویان در بخش شرق 

کـه عالءالدولـه    رسـد  یمـ به نظر  طور یناو بر دیاربکر دست انداخت.  منطقه سود جست

بیشتر نفوذ خود را به شرق متوجه کرد. زیرا بـین آق قویونلـو و صـفویان جـدال وجـود      

داشت. عالءالدوله همچنین از مرادبیگ آق قویونلو حمایت کرد و این امر شـاه اسـماعیل   

لدوله صفوي را بیشتر به او بدبین کرد. شاه اسماعیل صفوي براي اینکه به تحرکات عالءا

به سوي البستان حرکت کرد. او براي آنکـه   .م 1507ق. /913پایان بخشد، در تابستان 

عالءالدوله را غافلگیر کند، از ورود مستقیم به قلمرو او خودداري نمود و از طریـق خـاك   

گشـاي خاقـان (تـاریخ شـاه     جهان/93-1357:178(روملـو،  عثمانی متوجه دیاربکر شد.

/ خوانـد میـر،   89: 1383،/ قاضی شرف الدین الحسینی قمـی 249: ق1406، اسماعیل)

توانست موجب برخورد اوز آشکار به خاك عثمانی بود، میاین اقدام که تج) 487: 1362

خصمانه بین دو کشور گردد. شاه اسماعیل که در آن زمان به دنبال برخورد بـا عثمـانی   

و سـپاهیانش را از هرگونـه   نبود، از هر حرکتی که تحریک آمیز باشـد خـودداري نمـود    

حتی شاه اسـماعیل طـی نامـه اي محبـت آمیـز       )93: 1357(روملو،  تجاوزي منع کرد.

هدف خود را نه تجاوز به عثمانی بلکه سرکوبی مخالفان خود ذکر کرد. سلطان بایزید نیز 

شـاه   )347ق: 1274(فریـدون بیـگ،    اي داد.موضع خاصـی نگرفـت و پاسـخ دوسـتانه    

ذوالقدر خارج نمـود و خـان محمـد اسـتاجلو را حـاکم       کر را از زیر سلطهاسماعیل دیارب

خاندان ذوالقدر به حاشیه کشیده شدند و فعالیـت خاصـی در   ، دیاربکر کرد. پس از این 

اي بـه  ویـژه از آنجا کـه شـاه اسـماعیل توجـه      رسد یممنطقه نداشتند. این طور به نظر 

باشـد.   ءاعتنـا یاربکر توسط عالءالدوله بیتصرف دبه توانست ینمآناطولی داشت،  منطقه

مخالفـان آنهـا را پنـاه    چه بسا خاندان ذوالقدر نه تنها با صفویان سازشی نداشتند، بلکـه  

ن صـفوي  ولی بـراي هواخواهـان و طرفـدارا   و اینک در صورت احاطه بـر آنـات   داده بودند

بود که با ورود بـه  آوردند. شاید شاه اسماعیل به دنبال آن مشکل و ممانعت به وجود می
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) آن خاك عثمانی و عبور از بخشی از آن، قدرت خود را به علویـان (هواخواهـان صـفوي   

بودند، نشان دهد و آنان را براي آمـدن بـه ایـران ترغیـب      ناحیه که مرید خاندان صفوي

  )245: 1370(اوزون چارشلی، کند.

  

  قلی باباشورش شاه

نوب غربـی آسـیاي صـغیر در کنـار دریـاي      قلی بابا در تکه یا تکه ایلی در جشاه

: 1380(رویمـر،   روشن نیسـت،  یقاًدقوي  ءداشت. هرچند اصل و منشا ونتمدیترانه سک

شیخ حیـدر   به حلقه ،گزارش منابع او به دلیل گرایش به طریقت صفوي اما طبق )292

فـه  به زادگاه خود بازگشت و به عنـوان خلی  هاي الزمپیوست و پس از فرا گرفتن آموزش

اوزون چارشلی، / 85ق: 1406جهانگشاي خاقان،/128: 1357، (روملو به تبلیغ پرداخت.

بابـا نیـز نامیـده     یقل شاهبا روي کار آمدن شاه اسماعیل، قرابیق اوغلی که  )246: 1370

و بـراي شـاه اسـماعیل تبلیـغ      دنـد نمو و فرزندانش خود را هوادار صفویه قلمـداد  -شد

شورشیان از ه عثمانیان شورش نمود. ه اسماعیل اطالع دهد، علیآنکه به شا بدون -کردند

در صورت مرگ، بهشت  و دادند ینماهالی بی زمین روستاها بودند که هیچ چیز از دست 

. اگرچه بایزید دوم خود درگیر شورش پسرانش بود، اما با دانستند یمرا براي خود مسلم 

بـه  بابا را سرکوب کنـد و   یقل شاهوانست ارسال سپاهیانی به فرماندهی خادم علی پاشا، ت

) 247: 1370/ اوزون چارشـلی،  117: 1383/ قمـی،  126: 1357(روملـو،   .قتل برسـاند 

بابا به سوي ایران تاختند و به قتل و غارت پرداختند، امـا بـه    یقل شاههرچند بازماندگان 

اصـفهانی،   (والـه و سرکوب شدند.  گردیدندسرعت با واکنش شدید شاه اسماعیل مواجه 

 ،در ابتدا پیرو صفویان بود، اما در مراحـل بعـدي قیـامش    یقل شاهاگرچه «) 207: 1372

و بـدین نحـو از پیـروي     دانست یمبر و مهدي سزاوار ستایش خود را به منزله خدا، پیام

رود که قیامش به تحریک یا د و به همین دلیل کمتر احتمال میشاه اسماعیل امتناع کر

راجع به دخالت صـفویه   افزون بر آن، در منابع نیز صورت گرفته باشد.همکاري صفویان 

  )293: 1380(رویمر،  »مطلبی ذکر نشده است.
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  جدال جانشینی در عثمانی

مشکالت داخلی که  ها واز شورش يجدا ،شرایط دیگري داشتاوضاع در عثمانی 

هم به آن افزوده شـده   یوري عثمانی با آن مواجه شده بود، نزاع جانشینبه تازگی امپراط

بر سـر جانشـینی بـه     اما فرزندان وي ،اگر چه هنوز سلطان بایزید دوم حضور داشت بود.

  . نزاع برخاستند

بایزید دوم هشت پسر داشت. از میان آنها به جز احمد، قورقود و سلیم، سـایرین  

و سلیم والی  1پدر از دنیا رفتند. قورقود والی صاروخان، احمد والی آماسیا حیاتدر زمان 

رزنـدان  ، فرزنـدان آنهـا و نیـز برخـی از ف    ایـن سـه شـاهزاده   در کنـار بودنـد.   2طرابوزان

به حکومـت اشـتغال داشـتند.     3سنجیق بیگی يها سمتدر  شاهزادگان از دنیا رفته هم

مـورد حمایـت پـدر و در میـان کـارگزاران حکومـت و مـردم نیـز          تـر  بزرگاحمد برادر 

یم امپراطوري حمایت پدرش در برقراري صلح و تحک هاي استیسمحبوبیت داشت. او از 

کرد. قورقود برادر میانی از تحصیالت خوبی برخوردار بود و در علوم اسـالمی، شـعر و   می

موسیقی داراي معلوماتی بود. وي نیز مانند پدرش داراي تمایالت صلح طلبانه بود. سلیم 

او ه طلبی بود و نیروهاي ینی چري ازجنگجویی و مبارز ، داراي روحیهترین برادرکوچک

رحـم داشـت، بـا مخالفـت پـدر و      آنجا که سرشتی خشن و بـی اما از  کردند.حمایت می

 ،بـا آشـفتگی اوضـاع   )287: 1370(اوزون چارشلی، به رو شد. بسیاري از افراد کشور رو

 رجـال دولتـی جانشـینی احمـد را بـه      و بایزید تصمیم به کناره گیري از سلطنت گرفت

مصلحت دانستند. از این رو بنا به درخواست بزرگان و نیز خود بایزید، از احمد بـراي بـه   

بـا  این وقایع آگـاهی یافـت و   همهدست گرفتن فرمانروایی دعوت به عمل آمد. سلیم از 

در جنگی که میان طرفین رخ داد،  .م 1511ق. /917نیرویی به جنگ پدر آمد. در سال 

بـراي کسـب    دان به در رفت. شاهزاده احمد نیز بـه سـرعت  سلیم شکست خورد و از می

و با  شورش کردندها اما پیش از توفیق در این امر، ینی چري قدرت راهی استانبول شد؛

مخالفـان سـلیم ایـن    . دند و در نتیجه وي به آناتولی بازگشتنموسلطنت احمد مخالفت 

                                                            
1Amasiye آماسیه. استانی در شمال ترکیه .  
2 .Terabuzan .استانی در شمال غربی ترکیه که شهري بندري بر دریاي سیاه است .  
ی بود که به وي سنجاق بیگ می گفتند. او به عنوان نماد اقتدار . سانجاق واحد اداري تحت حکومت یک حاکم نظام3

 :وري عثمانی، ترجمهخلیل اینالجق، امپراطکرد. اق یعنی لواء از سلطان دریافت میخود و فرمانرواي امارت، یک سنج

.179ص  1388کیومرث قرقلو، تهران: انتشارات بصیرت 
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ها ضمن حفـظ  اما ینی چري .دبار از شاهزاده قورقود دعوت کردند و او وارد استانبول ش

شناسـند. در  شخص دیگري را به فرمانروایی نمی اعالم کردند که غیر از سلیم، حرمت او

را از دست داده بود، فرزندش سـلیم را   ث بایزید که دیگر نفوذ و قدرت خودپی این حواد

/ 59: 1332حمـد فریـد بیـگ،    (مبه استانبول دعوت کرد و سلطنت را به او واگذار نمود 

A.W. Hidden, 1912: 117 (دیمـه  «زنـدگی راهـی    ندن بـاقی مانـده  و خود براي گذرا

بیمـاري ناشـی از   بر اثـر شد. اما در میانه راه درگذشت. برخی منابع فوت وي را » طوفه

بر اثر از میان برداشتن رقباي سـلطنت   که مرگ او اند گفتهبرخی دیگر  و اند نوشتهپیري 

 -اسـکندر بیـک   با این حـال، )407: 1346/ بروکلمان،289: 1370(اوزون چارشلی، بود.

در گزارش خود سـلیم را مـتهم بـه کشـتن پـدر کـرده اسـت؛         مورخان صفوي از منشی

 سلطان سلیم پدر را خفه کرد و آواز داد که تریاك خورده است و خـود را کشـته اسـت.   

ودند، این طور بـه  صفویان از آنجا که با سلیم مخالف ب )457: 1350(عالم آراي صفوي، 

به تـاج و تخـت دسـت     ین خبر به دنبال آن بودند که اوکه با شایع کردن ا رسد یمنظر 

  پیدا نکند.

نخست با برادرانش  ، در مرحلهسلطان سلیم پس از تحکیم و تثبیت سلطنت خود

ونیـه را  از در آشتی در آمد و به قورقود اجازه داد که باز گـردد و بـه احمـد حکمرانـی ق    

در مقابـل  . نشد و خـود را سـلطان آنـاتولی خوانـد     آنراضی به هاد نمود. اما احمد پیشن

غیر از سلیمان ولیعهـد   1وري عثمانیقانون وراثت امپراطسلیم تصمیم گرفت که بر طبق 

، کسی از برادران، برادرزادگان و حتی پسران خـود را زنـده نگـذارد. نخسـت     اش یدهبرگز

کرد. سپس نوبت قورقـود بـرادرش    را خفهشاه و محمود فرزندان برادرانش شهنشاه، عالم

  ) 290: 1370(اوزون چارشلی،  رسید. سلیم با فریب توانست او را از میان بردارد.

  

  

  

                                                            
ف است. ابتدا به صورت یک سنت توسط بایزید اول انجام شد. این هم معرو »برادرکشی«. این قانون که به قانون1

رسم براساس این استدالل پایه گرفت که قتل بر فتنه انگیزي که غالبا توسط برادران سلطان برپا می شد، رجحان 

 درآمد که پیشاپیش برادر» قانون«داشت. این سنت به وسیله فرمانی از سوي محمد دوم ملقب به فاتح به صورت 

کردند. در واقع سالطین عثمانی از همین راه به بقاي سلسله خود در طول قرون نوزاد خود را در حمامش خفه می

.60ص  ،1373پروانه ستاري، تهران: انتشارات کهکشان  لرد کین راس، قرون عثمانی، ترجمه:کمک می کردند. 
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  شاهزاده احمد

شاهزاده احمد که در زمان پدر موفق به کسب تاج و تخت نشده بود، با روي کـار  

امـه داد. شـاهزاده احمـد بـه     آمدن سلطان سلیم به مخالفت خـود بـا سـلطنت بـرادر اد    

برقـرار   نزدیک ایران رفت تا بتواند در صورت نیاز با شاه اسماعیل صفوي ارتباط 1مالطیه

گاه مثبتی به صوفیان داشت. در همین زمان بـود کـه والـی    کند. او نیز مانند پدرش دید

داشـت،   ی در دربار عثمانیفراواناعظم که نفوذ اي به مصطفی پاشا وزیرمالطیه طی نامه

 )292مـان:  (ه. شاهزاده احمـد و شـاه اسـماعیل مطلـع سـاخت      او را از تماس و ارتباط

سـلطان سـلیم را از اتحـاد آن دو و     ،شـاهزاده احمـد   همراهی و یاري شاه اسـماعیل بـا  

شـاه اسـماعیل کـه حـوادث      )60: 1332(محمد فرید بیگ،  نگران ساخت. آمدهایشپی

اوضاع آنـاتولی   از اشت، به دنبال آن بود که به نحويداخلی عثمانی را به دقت زیر نظر د

توانست در صورت به تاج و تخت رسیدن، دست شـاه  شاهزاده احمد می.کسب خبر کند

موافـق شـاه اسـماعیل پـیش     اسماعیل را در آناتولی باز بگذارد. اما سیر حوادث عثمانی 

بـه   ، اگـر چـه  راشـته بـود  شاهزاده احمد با فرزندانش در آناتولی علم استقالل برافنرفت. 

. ق 918و به فرمـان سـلیم خفـه شـد. (     گشت اسیر زودي فریب خورد و در صحنه نبرد

) شاه اسماعیل که از قتل سلطان احمد اطالع پیدا کرد، بسیار انـدوهناك شـد.  م.1514/

  )73: 1379محمد عارف اسپناقچی پاشازاده، (

  

  شاهزاده مراد عثمانی  

به محض اینکه خبر کشته شدن پـدرش   ثمانی بود ومراد فرزند احمد شاهزاده ع

را شنید، خطر را احساس کرد. چرا که سلطان سلیم حتی بـر فرزنـدان خـود نیـز رحـم      

نکرده بود. مراد در ابتداي کار که در آماسیه بود، مخالفت خود را با عمویش سـلیم ابـراز   

) 461: 1350ي صفوي، (عالم آرا کرد و دستور داد به نامش سکه بزنند و خطبه بخوانند.

بـا ایـن کـار واکـنش شـدید سـلیم را برمـی انگیـزد.          دانست یمشاهزاده مراد به خوبی 

، حضـور صـفویان بـود. از آنجـا کـه      کـرد  یمترین چیزي که شاهزاده مراد را دلگرم مهم

ارتبـاط بـا    از طریـق توانست با شاه اسماعیل داشت، او نیز می پدرش احمد روابط خوبی

عایش براي رسیدن به تاج و تخت عثمـانی پافشـاري کنـد. شـاهزاده مـراد      صفویان بر اد

                                                            
1 .Malatiyaاستانی در غرب ترکیه آسیایی .  
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طلـب   اواي به شاه اسماعیل صفوي، وي را شـهریار خطـاب کـرد و از    بالفاصله طی نامه

را برادروار به وي تقدیم کند. شـاهزاده   1کمک نمود و در مقابل عهد بست که تمام الکاء

شیخ صفی گفته بود و خـودش را   2رش به اوجاقمراد در پایان نامه از عالقه و اشتیاق پد

شـاه اسـماعیل کـه نامـه را      (همـان)  هم از دوستان و هواداران آن اوجاق ذکر کرده بود.

دریافت کرد، خوشحال شد و او را ستود و آمادگی خودش را بـراي کمـک بـه شـاهزاده     

دهـد،  مراد اعالم نمود. شاه اسماعیل همچنین براي اینکـه حسـن نیـت خـود را نشـان      

/ عـالم آراي  478: ق1406(جهانگشاي خاقـان، خلیفه روملو را به آماسیه فرستادنورعلی 

که هم کمکی براي شاهزاده مراد باشـد  ) 175: 1357/ حسن روملو،465: 1350صفوي، 

و هم بتواند از آشفتگی اوضاع عثمانی سود ببرد. نورعلی خلیفه به عثمانی حملـه کـرد و   

ي داد، حـاکم ملطیـه فـایق بیـگ را شکسـت داد و از میـان       رو 3در جنگی که در توقات

(جهانگشاي خاقـان،   برداشت. نورعلی خلیفه در توقات خطبه به نام شاه اسماعیل خواند.

و بدین ترتیب اقتدار خود را به رخ عثمانیان  )134: 1357/ حسن روملو، 475ق:  1406

بود که شاهزاده  زچایريکشید. نورعلی سپس به سوي ارزنجان حرکت کرد و در محل قا

سپاهی به وي ملحق شد. نورعلی از او به گرمی استقبال کرد  10000با  مراد پسر احمد

قلعـه را   امـا نـورعلی   .و با او به توقات بازگشت. این بار مردم شهر، درهاي قلعه را بستند

/ 479(جهانگشاي خاقان، همان:  اي مبدل ساخت.و به ویرانه گشود و شهر را غارت کرد

در توقات بود که شاهزاده مراد از نـورعلی خلیفـه جـدا    ) 468: 1350عالم آراي صفوي، 

عـالم  / 72: 1379(محمد عارف اسـپناقچی پاشـازاده،    شد و به سمت ایران حرکت کرد.

  لی خلیفه نیز به ارزنجان بازگشت.نورع )469آراي صفوي، همان: 

  

  شاهزاده مراد در ایران

هسپار ایران شد، شاه اسماعیل صفوي در ییالق به صید زمانی که شاهزاده مراد ر

فراري عثمانی مطلـع گشـت، دیـو     د. شاه صفوي که از حضور شاهزادهو شکار مشغول بو

بـه  بـراي اسـتقبال   هیئتـی سلطان روملو یکی از صاحب منصبان حکومتی را به همراه 

عثمانی را پـذیرفت و  ان طی استقبالی شاهانه، شاهزادهروانه کرد. دیو سلطحوالی تبریز 

                                                            
  قسمتی از کشور و ایالت است. در اینجا منظور،مرزوبوم ،زمین ،الکه: ملک،اولکه ،اولکا. 1
  است.اینجا منظور حلقه و دودمان  : دودمان و خاندان، خانواده مشهور و بنام، صاحب کرامات و کشف. دراجاق. 2
3 .Towqatشهري در شمال مرکزي ترکیه و در نزدیکی شمال غربی سیواس .  
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به اتفاق یکدیگر به حضور شاه اسماعیل رفتند. شاه اسماعیل نیز تدارك بسیار دیده بـود  

هماندار وي نمـود. سـپس بـه رسـم     و شاهزاده مراد را ستود و دورمیش خان شاملو را می

. چنـد روز شـاه و   اودادکش خیمه، خرگاه، اسـباب، اقمشـه و مایحتـاج بسـیار بـه      پیش

(جهانگشـاي   ه شکار و تفرج پرداختند و ساعات خوبی را با یکدیگر گذراندنـد. شاهزاده ب

شاهزاده مراد که در ایران به گرمی پذیرفته شده بود، به دنبـال آن   )1364:476خاقان،

بود که با جلب توجه شاه اسماعیل، قزلباشان آنـاتولی را بـه خـود جـذب کنـد و بتوانـد       

وري عثمـانی کـه حـق او و    راه انـدازد و امپراطـ   لطان سلیم بـه جنبشی گسترده علیه س

از کمک قزلباشان آنـاتولی، چشـم    يپدرش بود را به دست آورد. البته شاهزاده مراد جدا

دانسـت کـه شـاه اسـماعیل بـا      او خوب مـی شاه اسماعیل نیز دوخته بود.  يها کمکبه 

ایـران را  جلوس سلیم موافق نیست و اکنون بهترین فرصت است که هم رضایت پادشـاه  

برخـوردار شـود و هـم بـه قـدرت      هاي او در جهت اهـداف خـود   جلب کند، هم از کمک

  در ازاي آن تعهداتی به شاه ایران بدهد. بایدوري عثمانی دست یابد. هرچند امپراط

شاه اسماعیل که به تازگی پایه هاي حکومت خود را استوار کرده بـود،   ،در مقابل

.از آشفتگی داخلی حکومت عثمانی سود جست و به دنبال کسب قدرت در منطقـه بـود  

ولی حفـظ کنـد،   نست منافع شـاه اسـماعیل را در آنـات   تواشاید روي کار آمدن احمد می

شـاه   او پرخاشـگرانه روحیـه  امـا سـلطان سـلیم و   جایی که هواخواهان بسیاري داشـت.  

اسماعیل را در رسیدن به اهدافش نگران کرده بود. در این شرایط، پـذیرفتن پناهنـدگی   

او را در  توانسـت  یمـ ، آمـد  یان تاج و تخت عثمانی به شمار مـی کسی که از معدود مدع

نسـبت بـه   کمک کند، چه اینکه شاهزاده مـراد و پـدرش احمـد    اش یريقدرت گمسیر 

حسـاب شـده و در یـک     اي برنامـه  شاه اسماعیل طبق. ندنظر مساعدي داشت قزلباشان

اي از شاهزاده مراد به جاي آورد و نه تنها قول کمک نمایش دیپلماتیک، استقبال شاهانه

هـم اقتـدار خـود را بـه رخ     پرداخـت؛ کـه    اد، بلکه با او به شکار و تفرج نیزو مساعدت د

سبات سیاسی خود را در آینده در صورت استقرار فراري عثمانی بکشد و هم منا شاهزاده

مراد در عثمانی بیشتر کند. شاه اسماعیل همچنین با زیرکی تمام، شـاهزاده مـراد را در   

ن سـلیم، بتوانـد از   اي از طرف سلطاگرفت که در صورت هر اقدام غیر منتظرهخوداختیار

  ه کند. فراري عثمانی به مانند یک گروگان سیاسی استفاد حضور شاهزاده

شاه اسماعیل پس از مراسم استقبال و اکرام از شاهزاده مـراد، بخشـی از والیـت    

فارس را به وي بخشید و دستور داد که در مسیر رفتن شـاهزاده مـراد بـه آنجـا در هـر      



49    پناهندگی سیاسی در دوره صفویه

کنند. شاهزاده مراد  ینتأمگذاشته و آنچه وي نیاز دارد را منزل و ایستگاهی او را احترام 

. با این حال توقف نکـرد و رهسـپار اصـفهان    به بیماري دچار شد چون به کاشان رسید،

شدت یافت و در آنجا ماندگار شد. طبیبان معـالج   اش یماريب. در اصفهان بود که گردید

فـراري عثمـانی را   ه و مـرگ، جـان شـاهزاد    جایی نبـرد  به درمان او پرداختند، اما راه به

فراري بیش از همـه   هانی شاهزادهناگ درگذشت )478: 1364(جهانگشاي خاقان، گرفت.

رخ منابع در اینکه این مرگ به صورت طبیعی  همهیباًتقربه نفع سلطان سلیم تمام شد. 

  1اتفاق نظر دارند. ،استداده 

خبر درگذشت شاهزاده مراد براي طرفداران او به حدي تکان دهنده و دشوار بود 

 ي آنان چنان قوت گرفته بود که نام اواین تصور از سوآن را باور کنند.  توانستند ینمکه 

توانست، انگیزه ادامه مخالفت با عثمانی باشد. حتی فردي با ادعاي اینکه شاهزاده نیز می

ــراد اســت، در ســال  ــاتو .ق 923م ــرد.  در آن ــت شــورش ک ــه حکوم ــر علی لی شــرقی ب

پناهندگی شاهزاده مـراد هـر چنـد خیلـی زود بـا مـرگ       ) 931: 1367امرپورگشتال،(ه

خود را در وقایع بعـدي بـه جـا گذاشـت،      یراتتأثاو به پایان رسید، اما نتایج و بهنگام نا

صفویه و عثمانی با آن مواجه شـدند؛ نبـرد چالـدران     يها حکومتاي که ترین واقعهمهم

  بود.

  

  سلطان سلیم و سرکوبی قزلباشان آناتولی

تفـاوت  سلطان سلیم به لحاظ روحی و شخصیتی بـا دیگـر شـاهزادگان عثمـانی    

 و سرشتی خشن و بی رحم داشت. بود جنگجویی و مبارزه طلبیه داشت. او داراي روحی

این بدان معناست که وي سر سازگاري با هـیچ کسـی را    )287: 1370(اوزون چارشلی، 

نسبت جنون بـه وي هاي فردي او تا آنجاست که حتی مورخین عثمانی نداشت. شاخصه

نسبت  پدر و برادرش شاهزاده احمداو برخالف  )833: 1367پور گشتال،  امر(ه.اند داده

شدت بدبین بود. سلطان سلیم همچنین زمانی کـه بـه   ه به قزلباشان و شیعیان آناتولی ب

جوانی را در همسایگی خود به هیچ وجه تحمل  طنت عثمانی دست یافت، صوفی زادهسل

                                                            
: 1362حبیب السیر،  /471: 1350/ عالم آراي صفوي، 486: 1364جهانگشاي خاقان،   . به:یدبنگردر این باره .  1

: 1372/  محمد یوسف واله اصفهانی، 41: 1370/ اسکندر بیگ ترکمان ،178: 1357/  حسن بیگ روملو، 523

: 1371شاملو، / ولی قلی بن داوود124: 1383/  قاضی احمد قمی، 65: 1379/ خور شاه بن قباد الحسینی، 223

  38: 1372/ راجر سیوري، 287: 1382/  اوزون چارشلی، 54: 1380/ راجرسیوري،44
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عثمـانی را داشـت و بـه     وريتسلط بر بخشی از امپراط یهداع؛ چه بسا اینکه ويکرد ینم

با او مشکل داشت. حمایت شاه اسماعیل از شاهزادگان مخالف سـلیم  نیز لحاظ اعتقادي 

تخـت نشسـتن سـلطان سـلیم      . شاه اسماعیل حتی براي برزد یمنیز به اختالفات دامن 

 )295: 1382/ اوزون چارشـلی،  93: 1381بدالحسین نوایی (ع.ارسال نکردپیام تبریک 

در زمان پدرش والی طرابوزان بود و در آنجا خطر نفوذ تشیع را در منطقـه  سلطان سلیم 

تالشش به وادار به مقابله با آن کند،  را کرده بود و هرچه تالش کرد که پدرخوداحساس 

  )52: 1382(اسماعیل احمد یاقی،  جایی نرسید.

که در صورت حضـور سـلطان سـلیم در عثمـانی،      دانست یمشاه اسماعیل خوب 

یط موافق او نخواهد بود. سلطان سلیم سنی متعصـبی بـود و بـا حضـور او شـیعیان      شرا

آناتولی در فشار و مخاطره قرار خواهند گرفـت. از طـرف دیگـر شـاه اسـماعیل بـا       ه حوز

 حمایت از شاهزادگان مخالف عثمانی، مخالفت خود را با سلطان سـلیم نشـان داده بـود.   

ه شد، شرایط را سنجید. او خـوب  در ایران آگا فراري سلطان سلیم که از حضور شاهزاده

دانست اگر شاهزاده مراد با شاه اسماعیل و از طرف دیگر مخالفان داخلی با قزلباشان می

و او را  بینند یماي گسترده تدارك و صوفی مسلکان آناتولی همراه شوند، به زودي حمله

امـر بـه محـض اینکـه بـر      . سلطان سلیم به دنبـال ایـن   با مشکالتی مواجه خواهند کرد

قزلباشان آناتولی را صادر کرد. هرکس که  رحمانه یببرادرانش غلبه کرد، دستور سرکوبی 

گرفت. بدین ترتیب اخذه قرار میجنبش است یا مظنون بود، مورد مؤ عضو شد یممعلوم 

آنهـا را از دم تیـغ گذرانـد و    گروهـی از   اسامی همه قزلباشان مظنون ثبت و تهیه شـد؛ 

) S. Creasy Edward, 1961: 131/295: 1380(رویمر،  اي دیگر را به زندان افکند.پاره

پس از آنکه در داخل عثمانی  و اقدام به کشتن شیعیان منطقه آناتولی کرد لطان سلیمس

سرهاي روافض دست بسته را به ضرب شمشیر از تن جدا کرد، زمان آن رسیده بود کـه  

کند. چرا که شاه اسماعیل با اطالع از کشتار معطوف نی خارج از عثما به توجه خودش را

راري بـه  شیعیان آناتولی جهت انتقام خون هم مذهبان خود و حمایت شـاهزاده مـراد فـ   

  )1033: 1367(هامرپورگشتال،  رفت.طرف مملکت عثمانی پیش می

 زیر تیغ برده است، حدود چهل هزار نفربه مورخان تعداد افرادي که سلیم آنها را 

ـ / سلیم نامه61: 1332/ محمد فرید بیگ،  1367ل،(هامرپورگشتا .اند کردهذکر  -رگ، ب

)/ محمد عارف اسپناقچی پاشازاده، 1374:93(به نقل از غالم سرور،  b68و b70يها

در برداشت خود از ایـن   ترك اسماعیل حقی از محققان )94: 1381/ نوایی  75: 1379
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رفته و آن را توجیهی براي ابراز عالئق خود قرار داده اسـت.  را نادیده نگ شواقعه، تعصبات

، اي بدون بررسی و تحقیق تنها با استناد بـه اسـناد و وقـایع تـاریخی     عده:نویسد یماو 

شاهزادگان، اعـدام و یـا    حل مسألهاقدام سلطان سلیم را پس از رسیدن به فرمانروایی و 

از جنـگ بـا    پـیش اي موجود در آنـاتولی هزندانی کردن حدود چهل هزار نفر از قزلباش

 که اگـر ، در حالیاند دادهبیجا و بیهوده دانسته و او را مورد سرزنش قرار  شاه اسماعیل را

گـردد کـه سـلطان    نظر گرفته شود به خوبی معلوم مـی  وقایعی که روي داده بود در این

ا شاه اسماعیل او هنگام عزیمت براي جنگ ب ه است ،زدجایی ه بسلیم دست به چه کار 

  )293: 1371،(اوزون چارشلی .دفع کرد خطري را که پشت سرش قرار داشت،

که در صـورت حضـور شـاه اسـماعیل در آنـاتولی       دانست یمسلطان سلیم خوب 

عثمانی به  آشفته. اوضاع پیوندند یممریدان و دلباختگان طریقت صفوي به سرعت به او 

هـاي  اخبار پیروزي گسترده شده بود.هاباشمملکت رخنه کرده بود و جنبش قزل سراسر

اسماعیل و تبدیل شدن او به یک شخصیت مورد پرستش در ذهن هواداران صـفوي روز  

پناهندگی شاهزاده مراد و احتمـال حضـور مجـدد او در     .کرد یمبه روز عثمانی را تهدید 

ه بـود.  ولی را در دلهـره و تشـویش گذاشـت   یروز و شکست ناپـذیر اسـماعیل، آنـات   سپاه پ

باشـد بایـد هـر چـه      وري عثمانی را در دست داشتهامپراطخواست سلطان سلیم اگر می

هـاي  حتی اگر نپذیریم که سلطان سلیم چهل هـزار نفـر از قزلبـاش    کرد.زودتر اقدام می

 فضـاي  هـا  قزلبـاش اما با اقدام بـه کشـتن و یـا شناسـایی      عثمانی را از دم تیغ گذرانید،

سـلیم نشـان داده بـود کـه     .ایجاد کـرده بـود  ام حاکمیت خودرابراي استحکوحشتناکی 

رسیدن به اهداف خود حاضر به انجام هر کاري است، حال از میان برداشتن پدر باشد، در

. چـه  انـد  بسـته و یا قتل عام کسانی که دل به مخالفـان او   ها زادهکشتن برادران و برادر 

  و عقیده پنهان کردند.   خزیدندانی که با شنیدن کشتار سلیم به الك خود بسیار کس

  

  سلطان سلیم در تقابل با شاه اسماعیل

موفق شده بود قزلباشان آناتولی را آرام کند، اینک سلطان سلیم که در اولین گام 

وري عثمانی جلـب کنـد؛   جه خود را به خارج از مرزهاي امپراطزمان آن رسیده بود تا تو

غوش گرفته بود و احتمال آن را در آ اش یضناراکه شاه اسماعیل صفوي برادرزاده جایی

سلیم رابطـه  انجام گیرد. هرچند سلطان  اي علیه او اقدام دو جانبه رفت که به زوديمی

تـالش   بایداو  عمل کند. زمان آن نبود که احساساتی اما اینک خوبی با صفویان نداشت،
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شاه اسماعیل از او در  کهدانست یمري عثمانی را بازگرداند ، زیراتا شاهزاده فرامی کرد 

  جهت اهدافش سود خواهد جست.

میـز، خواهـان بازگردانـدن    اي محبـت آ اول طـی نامـه   سلطان سلیم در مرحلـه  

، نامه و هدایاي سـلطان  فراري عثمانی شد. سفراي سلطان سلیم به ایران آمدند شاهزاده

طان بایزیـد خبـر   الرسم از جلوس او و فوت سـل را به شاه اسماعیل تقدیم نمودند و علی 

لتماس کردند. شاه اسماعیل ا سلطان احمد را نیز هو در این ضمن استرداد شاهزاد دادند

نگذاشته بـود، ایـن نامـه را بـا اینکـه بـا        وقعی به سفراي عثمانی در هیچ جاي ایران که

هـاي او سـفراي   وکراشاره بـه سـلطان مـراد کـرد کـه ن      خواند و حرمت نوشته شده بود،

 ياجـزا همـه ند. به دنبال این دستور به جز یک نفر میرزا که با آنها بـود،  سلطان را بکش

  ) 74: 1379. (محمد عارف اسپناقچی، هاي سلطان مراد به قتل رسانیدندسفارت را آدم

معلـوم   "به شاه اسماعیل فرسـتاد:  اي شدیدالحننامه ،در پاسخ نیز سلطان سلیم

مـا کـه جـوهري     يشـده براي پدر پیر خرفت  شاه اسماعیل بود. باشد که چند مرتبه از

شـاهی   ي یـده برو گـاهی سـر    ترساندي یمو هر مرتبه او را  دادي یمنداشت، او را فریب 

خـان و   یرابـوالخ و وقتی پرچم علم چنگیز خان و زمانی جغـدي   فرستادي یمبیگ خان 

او را  آن پیر بی تدبیر را از خود واهمه ناك ساخته بودي بـه جهـت همـین از پادشـاهی    

کـه   خواستم یمگذشته را از تو بخواهم و  يها انتقامخلع نمودم و خود عازم آن شدم که 

ترا منهدم سـازم، قضـا ایـن قسـم قضـیه      ف پارسال به جانب دیار بکر بیایم تا الف و گزا

از پیش شکوه ما فرار نموده نزد تـو   ام زادهبرانگیخت چون از کار برادرم پرداختم و برادر 

او را دست بسته و پا لهنگ در گـردن کـرده بـه خـدمت      باید یمبه هر حال  آمده است،

بفرستی و خود نیز دست از دیار بکر کوتاه ساخته، گماشتگان خود را از آن بـالد و دیـار   

بدر کنی تا در میان ما و تو جنگ و پر خاش بر طرف شده به دوستی و آشـنایی مبـدل   

  ) 472: 1350(عالم آراي صفوي،  ."گ باشجن يآمادهگردد و اگر غیر این کنی، پس 

 شده بـود  اش برادرزادهاسترداد  سلطان سلیم با لحنی تند و جنگ طلبانه خواهان

کرد. سـلطان سـلیم در پایـان    نظر می از منطقه دیاربکر صرفباید و اینکه شاه اسماعیل 

ن سـلطا  شاه صفوي را به نبرد فرا خوانده بود. شاه اسماعیل پس از شنیدن سخنان تنـد 

حال شما را که باد نخـوت در دمـاغ راه یافتـه اسـت     "سلیم، پاسخی در خور به او داد:

منین (ع) ؤاهللا تعالی سر نامبارك شما را به زور بازوي خیبر گشاي حضـرت امیرالمـ  انشاء

برداشته به جهت پادشاه پرتکال فرنگ خواهم فرستاد و فرموده بودند که والیت دیـاربکر  
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ت، به تصرف مالزمان شما نمایم. والیت دیار بکر به تصرف و مالزمـان  ملک موروثی ماس

ي ذوالقـدر از اوالد  شما نبوده که نواب همایون ماگرفته باشـند، دیـار بکـر را عالءالدولـه    

ـ   حسین پادشاه گرفته بود و نواب همایون ما به ضرب شمشیر عـالم سـوز از عالءالدولـه   

رسـد کـه دعـوي    ام و شـما را نمـی  گرفتهد ان دادهمیکه جد و آباد شما به او باج و خراج 

والیت حسن پادشاه نواب همایون ما بکنید؛ و در باب فرستادن سلطان مراد نوشته بودند 

که همیشه پادشاهان عالم به این درگاه ملتجی شده و  اند آوردهایشان استجابه در گاهی 

خـود بیـرون    يخانهان را از مهم کس یچهو  اند شدهو مهمان نواب همایون ما  شوند یم

"نکرده است. چون شما نیز به این صوب اراده دارید شاید مالقـات واقـع شـود. والسـالم    

  ) 473مان: (ه

حرکت به سوي ایران  ه اسماعیل را دریافت کرد، آمادهسلطان سلیم که پاسخ شا

مشـابه   ییها نامهشد. در حین حرکت براي اینکه شاه اسماعیل را متوجه مشکالتی کند، 

به عبیداهللا خان ازبک و محمد بیگ از آخرین بازمانـدگان آق قویونلـو فرسـتاد و آنهـا را     

سـلطان سـلیم    )381-382ق: 1274(فریـدون بیـک،    علیه شاه اسماعیل تحریک کـرد. 

 وياي کسب نکرد، اما حرکت خود را ادامه داد و منصرف نشـد.  هرچند از این امر نتیجه

بـا  ذوالقدر را براي جنـگ   ارد شد. او کوشید تا عالءالدولهاتولی وآن از استانبول به منطقه

اما عالءالدوله از هر گونه همکاري با سـلطان عثمـانی    شاه اسماعیل با خود متحد سازد،

 اي دیگر از شاه صـفوي خواهـان  سلیم وارد ارزنجان شد و در نامه خودداري کرد. سلطان

تـا بـین   رد دست از خاك عثمانی بـردا که  درخواست نموداش گشت و رادرزادهب استرداد

را بـه او   جنگ در تبریـز  باشد. در غیر این صورت وعده حکم فرمادو صلح و دوستی آن

  .   داد

جنـگ تـو    يارادهما سه مرتبه کس فرستادیم و شما را خبر دار کردیم کـه مـا   "

ه شـما را  کـ ودیم که محمد چاوش را فرسـتادیم  مده بآ ودداریم و الحال در ارز نجان فر

خبر دار سازد که اگر فکري داشته باشی بکنی و اگر چنانچه کـه میـل فراغـت و عـیش     

خدمت ما نماید و اگـر   يروانهمرا دلداري داده او را  يزادهپس سلطان مراد برادر  ،داري

آورده بفرسـتی و  رگرفته در بند و زنجیـر و اغـالل د   چنانچه به خوشی راضی نشود او را

ما و شما همان دوستی قـدیم بـر    ي یانهمموروث ما برداري تا در از الکاءخود نیز دست 

هر کدام قسم کـه راضـی و   به  ت.جنگ ما و شما در تبریز اس يوعدهجا بوده باشد و اال 
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 ."ممحمد چاوش را جواب داده او را زود روانه گردان که ما در انتظار جـوابی ،قایل هستی

  )475(عالم آراي صفوي، همان: 

است که شاهزاده مراد بـه جانـب اصـفهان حرکـت      رویدادیا همزمان با همین گو

که و همین اسماعیل از این امر اندوهگین شد . شاهرودمیاما در میانه راه از دنیا  کند،می

بـه   پاسـخ سلطان سلیم را به او دادنـد. شـاه اسـماعیل در     خواست به اصفهان برود نامه

یم را در این حادثه و همچنین سلطان سل د را خبر دادشاهزاده مرامرگ  سلطان عثمانی،

دیگر خود انجام داده است. شاه صفوي بار  این اقدام را که توسط جاسوسانش متهم کرد

  که در ارزروم به رویارویی او خواهد شتافت.  را براي نبرد آماده کرد و وعده داد

عـالی گهـر    ياهزادهشـ برو و دعاي ما به قیصر برسان و بگو که روزگار امان آن "

این است که شـما جاسـوس فرسـتاده باشـید و او بـه       رسد یمنداد و آنچه به خاطر من 

صورت دوستی آمده است و مالزم او شده و دست با مالزمـان نمـک بـه حـرام او یکـی      

 بایسـت  یمـ نموده سم به خورد او داده است. فرداي قیامت قاتل پدرش بودي بس نبـود  

اي اي و شـفقت نمـوده  یز با تو باشد! به هر حال بسیار خوب کردهکه حساب برادر زاده ن

باز گوینـد و   ها داستانشاءاهللا تعالی کاري بر سرت بیاورم که بعد از این در اي. انکه آمده

ي ذوالقدر به ، از عالءالدولهام نگرفتهمن از پدرت  خواهی یماگر چنانچه الکاء دیار بکر را 

از اوالد حسن پادشاه ترکمان گرفته بود، چون به خاطر شـما  و او  ام گرفتهضرب شمشیر 

ما  يوعدهرسیده است که دعواي امالك و الکاء حسن پادشاه را تو بکنی !؟ به همه حال 

و تو در ارزروم است، اگر چنانچه که بگذارم که تو پیش آیی پس مرد نبوده باشم و دیگر 

راحت و استراحت شما شد، برو که تـو  آنکه بسیار خوب کردي که ما را خبردار کردي و 

و از آن جانـب چـاوش رفـت بـه      یـم ا آمـده هنوز به خدمت قیصر نرسیده اي که ما نیـز  

  )476(همان: "راستقبال قیص

کنـد  نبرد با سلطان سلیم را آماده می اینجاست که شاه اسماعیل صفوي مقدمات

هـاي شـکل گیـري نبـرد     مـراد را از زمینـه   توان پناهنـدگی شـاهزاده  و از این جهت می

مـا  ا تغییـر داد، آورد. گرچه مرگ او اوضـاع را بـه نفـع سـلطان سـلیم       شمارچالدران به 

کـه   کـرد  ینمجنگ آغاز کرده بود و برایش فرقی  سلطان عثمانی حرکت خود را به قصد

  شاهزاده مراد در سپاه صفوي باشد یا نباشد.

مون جنـگ چالـدران بـه    یراپ از کتاب خود محمد یوسف واله اصفهانی در بخشی

باعث دیگر بر اظهار مخافت قیصر ": نویسد یمو  است و عوامل جنگ پرداخته ذکر دالیل
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آوردن سلطان مراد برادر زاده وي به درگاه پادشاه بحر و بر و ملتجی شـدن وي بـه    هپنا

  )233: 1372واله اصفهانی،  . ("آستان خاقان فریدون فر بود

  

  گیري نتیجه

که پناهنـدگی شـاهزاده مـراد بـه بـار       آمدهاییپیترین ی از مهمبدین ترتیب یک

آماده شده بود، اما این امر  پیشو مقدمات آن از  ها یشهرگرچه اآورد، نبرد چالدران بود. 

بـه ویـژه   آنـاتولی و   مسـأله که به یکدیگر نزدیک شوند. اي شد حکومت بهانهبراي هردو 

باالیی برخوردار بود. حضور هواداران صـفوي   دیاربکر براي هر دو طرف از اهمیت منطقه

براي عثمانیان تهدیدآمیز و براي صفویان فرصت ساز بود. تصـرف دیـاربکر توسـط شـاه     

اسماعیل در آغاز سلطنت سلیم، زنگ خطري براي عثمانی بود. از طـرف دیگـر حمایـت    

ــه شــاه اســماعیل   ادشــاه صــفوي از شــاهز ــت، ســلطان ســلیم را علی ــالف دول گان مخ

 مسـأله انگیخت. آنچه پس از ایـن در مناسـبات سیاسـی دو دولـت نقـش داشـت،       میبر

پناهندگی نافرجام شاهزاده  ،دیاربکر و پناهندگی سیاسی شاهزاده مراد بود. بر این اساس

مراد به ایران، بیش از همه به نفع سلطان سلیم تمام شد. او که موفق شده بـود شـورش   

ي فـراري را  اهادشـاهز  کـه هر راهـی اسـتفاده کـرد     قزلباشان آناتولی را سرکوب کند، از

در ایران خیال سلطان از جانب  بگیرد تا اینکه با شنیدن خبر مرگ شاهزاده مرادتحویل 

رفـت؛ نـه   اطري آسوده بـه نبـرد بـا صـفویان مـی     او راحت شد. سلطان سلیم اینک با خ

شـد در  میبور فراري وجود داشت و نه مج داخلی به حمایت از شاهزاده ورشاحتمال ش

  هاي شاه صفوي سر تسلیم فرود آورد. برابر خواسته

ی مـرگ شـاهزاده   دشواري قرار گرفته بود. از سویشاه اسماعیل در شرایط بسیار 

بحـث انتقـام را مطـرح     توانست ینمبود و به تبع آن،  رخ دادهمراد در داخل خاك ایران 

زمـانی بسـیار    مقطـع گر مـرگ در  دی سوياز  طرفدارانی از عثمانی را جذب کند. کند تا

و دست شاه اسماعیل را در گرفتن امتیاز از سلطان سلیم بست. شاه  انجام شد نامناسبی

کسـی   ی سلطان عثمانی بـرود ؛ ینداشت جز اینکه به رویارو اياسماعیل صفوي نیز چاره

رد شاه اسماعیل همه چیز را فراموش کـ  تا مرزهاي او نزدیک شده بود. براین اساس ، که

نها شکست را به شاه اسماعیل صفوي تحمیل و تصمیم به نبرد گرفت. نبرد چالدران نه ت

  .کرددیاربکر را براي همیشه از ایران جدا  کرد، بلکه منطقه
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پناهندگی سیاسی در دوره صفویه (مطالعه موردی: شاهزاده مراد عثمانی)


                                   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                محمدحسن بهنامفر


چکیده


شکلگیری صفویان و مجاورت با امپراطوری عثمانی، مناسبات  میان این دو دولت مقتدر را در آغاز قرن دهم اجتناب ناپذیر میکرد. اختلافات مذهبی باعث ایجاد تنشهایی بین آنها و طرفدران شان به ویژه در مناطق مرزی میگشت. با این وجود، حضور دولتی قدرتمند برای امپراطوری عثمانی، آن را از قدرت بی منازع منطقه خارج ساخته بود. یکی از مسائل مهم میان این دو دولت ، پناهندگان سیاسی آنهاست. پناهندگان سیاسی آن دسته از افرادی را شامل میشدند که به دلایل سیاسی تحت پیگرد و تعقیب حکومت خود قرار گرفته بودند. درروزگاران پیشین ، پناهندهها بیشتر به افرادی اطلاق میشدند که به سطوح بالای حکومتی یا نظامی دریک کشور تعلق داشتند و گاهي مورد سوءظن حکمرانان قرار می گرفتند که ممکن بود زندگی آنها رادچار مخاطره كند. در این صورت آنها چارهای جز آن نداشتند که به دولتهای دیگر پناهنده شوند. همجواری قدرتها در کنار یکدیگر این فرصت را به مدعیان و مخالفان سیاسی میداد که با بهره گیری از فضا و شرایط مساعد و در صورت امکان کمک و مساعدت حکومت دیگر، بتوانند ادعای تاج و تخت کرده و یا خود را از مرگ نجات دهند. همزمان با روی کار آمدن شاه اسماعیل صفوی و تثبیت پایههای قدرت وی، در عثمانی نیز اختلافات جانشینی بین پسران شاه بالاگرفت و یکی از برادران پس از اینکه در داخل کشور راه به جایی نبرد ، به دربار صفویان روی آورد. مسائل مربوط به پناهندگی شاهزاده مراد عثمانی و توجه به ایران و پیآمدهای آن از جمله مباحث قابل طرح در این تحقیق است؛ موضوعی که موجب گشودن فصلی نو در مناسبات سیاسی و روابط دیپلماتیک دو دولت گردید. 

واژگان کلیدی: صفویان، عثمانیان، شاه اسماعيل ، شاهزاده مراد، پناهندگی سیاسی.

مقدمه

در میانه سالهای 1500 تا 1700 میلادی، جهان اسلام تحولات تازهای را از سرگذراند و دو دولت بزرگ را در مقابل هم قرار داد؛ عثمانیان که با روند قدرتیابی خود در بیشتر مناطق جهان اسلام ـ از شرق دریای سیاه تا ساحل شمالی آفریقا و از مجارستان تا حجاز ـ استقرار یافته بودند و صفویان که با اندیشهای نوین و قدرتی باورنکردنی، به زودی حوزه شرق جهان اسلام را تحت سیطره خود درآوردند. روی کار آمدن صفویان و استقرار در ایران به عنوان دولتی ملی و مستقل، برخورد با همسایه غربی یعنی عثمانیان دیرپا را اجتناب ناپذیر میکرد. عثمانیان نیز که به مرزهای شرقی خود کمتر توجه کرده بودند و در مرزهای اروپا متمرکز شده بودند، با روی کار آمدن صفویان، آنها را متعارض با اهداف خود دانسته و با حکومت صفوی در چالش قرار گرفتند. از مهمترین چالشهای موجود، اختلافات سیاسی بین امپراطوریهای صفویه و عثمانی بود که در قالب مسائل مرزی و گاه اعتقادی نمایان میشد.

روابط دولت و ملت ایران و عثمانی، در روزگار پیش از صفویه مبتنی بر احترام متقابل بود و سالیان دراز در مجاورت یکدیگر در آرامش به سر میبردند. بازرگانان هردو کشور بدون ممانعت به سرزمین همسایه رفت و آمد داشتند و برای تجارت با سرزمینهای دور نیز از خاک یکدیگر میگذشتند. از آن گذشته فرهنگ، ادب، شعر و هنر ایران در سرتاسر آناتولی و دیگر متصرفات دولت عثمانی ساری و جاری بود. نامههایی که در این روزگاران نوشته میشد، غالباً به فارسی است. سلاطین عثمانی نیز دانشمندان ایرانی را حرمت مینهادند. این روابط دوستانه در زمان سلطان محمد فاتح (886-855 ق .) و اوزون حسن (882-857 ق.) به خوبی قابل مشاهده است. یعقوب پسر اوزون حسن و دیگر آق قویونلوها با سلاطین عثمانی از جمله بایزید دوم مکاتبات و مراودات فراوان داشتند. 

مسأله پناهندگی از جمله مفاهیمی است که به دنبال شکل گیری سازمانها و نهادهای بینالمللی در قرون اخیر مورد توجه قرار گرفته است. مفهوم پناهندگی سیاسی در گذشته به مانند امروز عمومیت نداشت. همچنین به دلیل فقدان سازمان بینالمللی خاص، حکومتها براساس علائق و سلائق خود در قبال آن رفتار میکردند. در روزگاران پیشین، پناهنده ها بیشتر به افرادی اطلاق میشدند که به سطوح بالای حکومتی یا نظامی در یک کشور تعلق داشتند و گاهي مورد سوءظن حکمرانان قرار میگرفتند که ممکن بود زندگی آنها رادچار مخاطره كند. در این صورت آنها چاره ای جز آن نداشتند که به دولتهای دیگر پناهنده شوند. همجواری قدرتها در کنار یکدیگر این فرصت را به مدعیان و مخالفان سیاسی میداد که با بهره گیری از فضا و شرایط مساعد یا در صورت امکان کمک و مساعدت حکومتي دیگر، بتوانند ادعای تاج و تخت کرده و یا خود را از مرگ نجات دهند. پناهندگی سیاسی در دوره مورد بحث و حتی پیش از آن به عنوان یکی از مسائل مهم در روابط بین دولتها وجود داشت و همین امر باعث شد که مسئله اصلی پژوهش حاضر بر این اساس قرار گیرد و سؤالاتی این چنین طرح شود که: چه زمینههایی باعث به وجود آمدن پناهندگی سیاسی در آن دوره شده است؟ و این مسأله چه پیآمدهایی داشته است؟ 


براین اساس میتوان چنین فرض کرد که همجواری دولتهای قدرتمند صفوی و عثمانی و همچنین چالشهای موجود بین آنها مسأله پناهندگی سیاسی را در روابط خارجی این دوكشور به امری مهم تبدیل کرد و تحولات خاص خود را نیز باعث گردید. لذا این پژوهش به مسائل مربوط به آنها و به طور موردی پناهندگی شاهزاده مراد عثمانی، زمینه هاي شکل گیری و پیآمدهای آن میپردازد.

آناتولی و اهمیت آن در روابط بین صفویه و عثمانی

طریقت صفوی که مرکز آن در اردبیل از نواحی ساحلی جنوب غربی دریای خزر قرار داشت، در قرن 8 هجری / 14 میلادی شروع به کار کرد. رهبران آن بدون تردید در آغاز سنی بودند، اما به زودی طریقت صفوی را گسترش دادند و در نیمه دوم قرن 9 هجری / 15 میلادی تمایل فراوانی به مسایل سیاسی پیدا کردند. همچنین این امر با گرایش به تشیع طریقت صفوی مقارن شد. اردبیل مرکزیت سیاسی این جنبش را بر عهده گرفته بود و مریدان و هواداران بسیاری را به خود جذب میکرد. کسانی که از حوزه آناتولی و شمال سوریه بودند، نقش تأثیر گذاری در بسط این جنبش داشتند. هواداران ترکمان
 طریقت صفوی که بیشتر از آناتولی بودند، سهم فراوانی در شکل گیری حکومت صفوی داشتند. بنابراین بیدلیل نبود که اسلاف و پادشاهان صفوی به این مناطق نظر ویژهای دوخته بودند؛ تا آنجا که سه تن از رهبران طریقت صفوی در این منطقه جان باختند.

نفوذ و گسترش مذهب عامه در قرون 9-8 هـجری/ 15-14 میلادی، اعتقادات مذهبی به دور از دانش فقهی همراه با گسترش شدید تدین عامه، عقیده به معجزات و به وجود آمدن نهادهای طریقتی به طور آشکار در منطقه آناتولی بسط یافت. این امر پیوند نزدیکی با مذهب ترکمانان داشت و آنها گرایش فراواني به صوفیان و مشایخ پیدا کردند. رواج و محبوبیت مجامع طریقتی اسلامی در خلال قرنهای 9-8 هجری/ 15-14 میلادی میتواند یک توضیح منطقی و قابل پذیرش برای نقش ترکمانان در حکومت صفوی باشد. (رویمر، 1380: 274) صفویان علاوه بر هسته اصلی طریقت خود که در اردبیل شکل گرفته بود، طرفداران پراکنده ای در نقاط دیگر داشتند که از طریق نمایندگان و فرستادگان (خلیفه- خلفا) با مرکز طریقت ارتباط مییافتند. عده بسیاری از افراد قبایل ترکمان جزو مریدان این طریقت بودند و آنها میتوانستند نقش نمایندگان را در حوزه آناتولی بر عهده بگیرند؛ جایی که بستر مناسبی برای بسط و گسترش طریقت صفوی بود. 

ترکمانان طرفدار صفویان اکثراً در آذربایجان، آسیای صغیر و شمال سوریه پراکنده بودند. آنها تا زمان ظهور اسماعیل فعالیت چندانی نداشتند. انتساب اسماعیل به شیوخ اردبیل، جاذبه او و ایمان مذهبیاش به شکلی تقریباً آرمانی با انتظاراتی که شاید مردم رنج کشیده در تخیلات و امیدهای دینی خود میپروراندند، مطابقت داشت. نفوذ زیاد طریقت اردبیل و تلاشهایی که پدرش حیدر و به ویژه نیایش جنید در امر تبلیغ و به لحاظ نظامی در بین ترکمانان کرده بودند، در زمان اسماعیل نتیجه پرباری به دست داد. ترکمانان سهم بسزایی در قدرت گیری اسماعیل داشتند. اسماعیل در 907 ق. در تبریز به تخت نشست و از آنجا که تبریز به مرزهای شرقی امپراتوری عثمانی نزدیک بود، برخورد شاه اسماعیل صفوی با سلطان بایزید دوم عثمانی اجتناب ناپذیر مینمود. اما شاه اسماعیل به دلیل مشکلات داخلی ابتدا راه مسالمت آمیز را در پیش گرفت و روابط دوستانهای ایجاد کرد. از طرف دیگر حوزه آناتولی برای اسماعیل ارزش فراواني داشت و باید در زمانی مناسب در مورد این منطقه تصمیم بگیرد. 

یازده سال نخست حکومت شاه اسماعیل با بایزید دوم ، سلطان عثمانی همزمان شده بود. سلطان بایزید دوم توجه ویژهای به دراویش و صوفیان داشت، او به فلسفه و عرفان نیز علاقمند بود و به همین جهت مورخان عثمانی او را «صوفی» لقب دادهاند. (لاموش، 1316: 84 / رویمر، 1380: 291)

این امر نقش بسزایی در روابط دوستانه بین طرفین داشت. اما شیفتگی ترکمانان آناتولی به شاه اسماعیل و موفقیتهای نظامی اسماعیل، ماجراجویی و جذبه مذهبی وی عواملی بود که این ارتباط دوستانه را به سردی میکشانید. در این میان تعدادی از قبایل ترکمان  آناتولی به اردوی صفویان پیوستند. هر چند بحران اقتصادی در آسیای صغیر که به دنبال بلایای طبیعی، طاعون و قحطی چهره نموده بود، از عوامل دیگر این حرکت میتوانست باشد، اما عثمانی نمیتوانست بدان بی توجه بماند. به دنبال این امر در استانبول با نوعی سوء ظن و تشویش با آن روبه رو شدند و آنرا به دیده گرایشهای جدایی طلبی مینگریستند که در آناتولی صورت وقوع مییافت. حتی سلطان درویش دوستی چون بایزید دوم هم نمیتوانست بدان بی اعتناء باشد. سلطان عثمانی به منظور جلوگیری از این مهاجرت تودهای اتباع توانمند و خاتمه دادن به تقویت توان نظامی دشمن، در سال 907 ق. /1502 م. نخستین دستور تعقیب قزلباش را در آناتولی صادر کرد. هر کسی که معلوم میشد جزو هواداران صفوی است بر چهرهاش داغ مینهادند و ساکنان بخش غربی، معمولاً به مودونی و کورونی در جنوب یونان تبعید میشدند. (رویمر، 1380: 291) در آناتولی همچنین به امرا دستور دادند که از آمد و شد قزلباشان در مرز جلوگیری کنند. اما این اقدامات در اوضاع آن زمان نمیتوانست کمترین تأثیری داشته باشد، به ویژه در مورد جمعیت نیمه چادر نشین که علائق و وفاداری مذهبی و سیاسیشان غیر قابل کنترل بود. اخبار آشفته، قزلباشان ناراضی که تحت تعقیب نیز بودند را برانگیخت . اگر چه در ابتدا شورشیان اجازه حضور در ایران را نداشتند، اما بعدها ارتباط بین شورشگران و صفویان برقرار شد. مجاورت مرزهای صفوی با ایالت روم، به شورشگران فرصت فرار به خاک صفویان و طرح نقشههای تازه برای اجرا میداد. قزلباشان شورشگر حتی از اعضای خاندان سلطنتی هم حمایت دیدند. شاهزاده شهنشاه، یکی از فرزندان بایزید و حاکم قرامان درصدد پیمان با آنها برآمد ، اگرچه پیش از رسیدن به توافق به ناگاه درگذشت. (رویمر، 1380: 294)

علاءالدوله ذوالقدر در آناتولی

روابط عثمانی با صفویان زمانی تیرهتر شد که شاه اسماعیل صفوی در سال 913  ق. /1507 م. به امارت نشین ذوالقدر که از 740 ق. /1339 م. بر ناحیه شرقی آناتولی و بخش علیای رود فرات شامل ولایتهای مرعش، البستان و خرپوت فرمانروایی میکردند، (فاروق سومر، 1371: 28) لشکر کشی کرد؛ جایی که در قلمرو نفوذ عثمانی قرار داشت. علاء الدوله که همزمان با دولتهای عثمانی و مصر در بخش غرب قلمرو خود و تحرکات آق قویونلو و صفویان در بخش شرق مواجه شده بود، از ضعف قدرت در منطقه سود جست و بر دیاربکر دست انداخت. اینطور به نظر میرسد که علاءالدوله بیشتر نفوذ خود را به شرق متوجه کرد. زیرا بین آق قویونلو و صفویان جدال وجود داشت. علاءالدوله همچنین از مرادبیگ آق قویونلو حمایت کرد و این امر شاه اسماعیل صفوی را بیشتر به او بدبین کرد. شاه اسماعیل صفوی برای اینکه به تحرکات علاءالدوله پایان بخشد، در تابستان 913 ق. /1507 م. به سوی البستان حرکت کرد. او برای آنکه علاءالدوله را غافلگیر کند، از ورود مستقیم به قلمرو او خودداری نمود و از طریق خاک عثمانی متوجه دیاربکر شد. (روملو، 1357: 178-93/ جهانگشای خاقان (تاریخ شاه اسماعیل)، 1406ق : 249/ قاضی شرف الدین الحسینی قمی،1383: 89/ خواند میر، 1362: 487) این اقدام که تجاوز آشکار به خاک عثمانی بود، میتوانست موجب برخورد خصمانه بین دو کشور گردد. شاه اسماعیل که در آن زمان به دنبال برخورد با عثمانی نبود، از هر حرکتی که تحریک آمیز باشد خودداری نمود و سپاهیانش را از هرگونه تجاوزی منع کرد. (روملو، 1357: 93) حتی شاه اسماعیل طی نامه ای محبت آمیز هدف خود را نه تجاوز به عثمانی بلکه سرکوبی مخالفان خود ذکر کرد. سلطان بایزید نیز موضع خاصی نگرفت و پاسخ دوستانهای داد. (فریدون بیگ، 1274ق: 347) شاه اسماعیل دیاربکر را از زیر سلطه ذوالقدر خارج نمود و خان محمد استاجلو را حاکم دیاربکر کرد. پس از این ، خاندان ذوالقدر به حاشیه کشیده شدند و فعالیت خاصی در منطقه نداشتند. این طور به نظر میرسد از آنجا که شاه اسماعیل توجه ویژهای به منطقه آناطولی داشت، نمیتوانست به تصرف دیاربکر توسط علاءالدوله بیاعتناء باشد. چه بسا خاندان ذوالقدر نه تنها با صفویان سازشی نداشتند، بلکه مخالفان آنها را پناه داده بودند و اینک در صورت احاطه بر آناتولی برای هواخواهان و طرفداران صفوی مشکل و ممانعت به وجود میآوردند. شاید شاه اسماعیل به دنبال آن بود که با ورود به خاک عثمانی و عبور از بخشی از آن، قدرت خود را به علویان (هواخواهان صفوی) آن ناحیه که مرید خاندان صفوی بودند، نشان دهد و آنان را برای آمدن به ایران ترغیب کند. (اوزون چارشلی، 1370: 245)

شورش شاهقلی بابا

شاهقلی بابا در تکه یا تکه ایلی در جنوب غربی آسیای صغیر در کنار دریای مدیترانه سکونت داشت. هرچند اصل و منشاء وی دقیقاً روشن نیست، (رویمر، 1380: 292) اما طبق گزارش منابع او به دلیل گرایش به طریقت صفوی، به حلقه شیخ حیدر پیوست و پس از فرا گرفتن آموزشهای لازم به زادگاه خود بازگشت و به عنوان خلیفه به تبلیغ پرداخت. (روملو، 1357: 128/ جهانگشای خاقان،1406ق: 85/ اوزون چارشلی، 1370: 246) با روی کار آمدن شاه اسماعیل، قرابیق اوغلی که شاهقلی بابا نیز نامیده شد - و فرزندانش خود را هوادار صفویه قلمداد نمودند و برای شاه اسماعیل تبلیغ کردند- بدون آنکه به شاه اسماعیل اطلاع دهد، علیه عثمانیان شورش نمود. شورشیان از اهالی بی زمین روستاها بودند که هیچ چیز از دست نمیدادند و در صورت مرگ، بهشت را برای خود مسلم میدانستند. اگرچه بایزید دوم خود درگیر شورش پسرانش بود، اما با ارسال سپاهیانی به فرماندهی خادم علی پاشا، توانست شاهقلی بابا را سرکوب کند و به قتل برساند. (روملو، 1357: 126/ قمی، 1383: 117/ اوزون چارشلی، 1370: 247) هرچند بازماندگان شاهقلی بابا به سوی ایران تاختند و به قتل و غارت پرداختند، اما به سرعت با واکنش شدید شاه اسماعیل مواجه گردیدند و سرکوب شدند. (واله اصفهانی، 1372: 207) «اگرچه شاهقلی در ابتدا پیرو صفویان بود، اما در مراحل بعدی قیامش، خود را به منزله خدا، پیامبر و مهدی سزاوار ستایش میدانست و بدین نحو از پیروی شاه اسماعیل امتناع کرد و به همین دلیل کمتر احتمال میرود که قیامش به تحریک یا همکاری صفویان صورت گرفته باشد. افزون بر آن، در منابع نیز راجع به دخالت صفویه مطلبی ذکر نشده است.» (رویمر، 1380: 293)

جدال جانشینی در عثمانی

اوضاع در عثمانی شرایط دیگری داشت، جدای از شورشها و مشکلات داخلی که به تازگی امپراطوری عثمانی با آن مواجه شده بود، نزاع جانشینی هم به آن افزوده شده بود. اگر چه هنوز سلطان بایزید دوم حضور داشت، اما فرزندان وی بر سر جانشینی به نزاع برخاستند. 

بایزید دوم هشت پسر داشت. از میان آنها به جز احمد، قورقود و سلیم، سایرین در زمان حیات پدر از دنیا رفتند. قورقود والی صاروخان، احمد والی آماسیا
 و سلیم والی طرابوزان
 بودند. در کنار این سه شاهزاده، فرزندان آنها و نیز برخی از فرزندان شاهزادگان از دنیا رفته هم در سمتهای سنجیق بیگی
 به حکومت اشتغال داشتند. احمد برادر بزرگتر مورد حمایت پدر و در میان کارگزاران حکومت و مردم نیز محبوبیت داشت. او از سیاستهای پدرش در برقراری صلح و تحکیم امپراطوری حمایت میکرد. قورقود برادر میانی از تحصیلات خوبی برخوردار بود و در علوم اسلامی، شعر و موسیقی دارای معلوماتی بود. وی نیز مانند پدرش دارای تمایلات صلح طلبانه بود. سلیم کوچکترین برادر، دارای روحیه جنگجویی و مبارزه طلبی بود و نیروهای ینی چری از او حمایت میکردند. اما از آنجا که سرشتی خشن و بیرحم داشت، با مخالفت پدر و بسیاری از افراد کشور رو به رو شد. (اوزون چارشلی، 1370: 287) با آشفتگی اوضاع، بایزید تصمیم به کناره گیری از سلطنت گرفت و رجال دولتی جانشینی احمد را به مصلحت دانستند. از این رو بنا به درخواست بزرگان و نیز خود بایزید، از احمد برای به دست گرفتن فرمانروایی دعوت به عمل آمد. سلیم از همه این وقایع آگاهی یافت و با نیرویی به جنگ پدر آمد. در سال 917 ق. /1511 م. در جنگی که میان طرفین رخ داد، سلیم شکست خورد و از میدان به در رفت. شاهزاده احمد نیز به سرعت برای کسب قدرت راهی استانبول شد؛ اما پیش از توفیق در این امر، ینی چریها شورش کردند و با سلطنت احمد مخالفت نمودند و در نتیجه وی به آناتولی بازگشت. مخالفان سلیم این بار از شاهزاده قورقود دعوت کردند و او وارد استانبول شد. اما ینی چریها ضمن حفظ حرمت او اعلام کردند که غیر از سلیم، شخص دیگری را به فرمانروایی نمیشناسند. در پی این حوادث بایزید که دیگر نفوذ و قدرت خود را از دست داده بود، فرزندش سلیم را به استانبول دعوت کرد و سلطنت را به او واگذار نمود (محمد فرید بیگ، 1332: 59/ A.W. Hidden, 1912: 117 ) و خود برای گذراندن باقی مانده زندگی راهی «دیمه طوفه» شد. اما در میانه راه درگذشت. برخی منابع فوت وی را بر اثر بیماری ناشی از پیری نوشتهاند و برخی دیگر گفتهاند که مرگ او بر اثر از میان برداشتن رقبای سلطنت بود. (اوزون چارشلی،1370: 289/ بروکلمان،1346: 407) با این حال، اسكندر بيك- منشي از مورخان صفوی در گزارش خود سلیم را متهم به کشتن پدر کرده است؛ سلطان سلیم پدر را خفه کرد و آواز داد که تریاک خورده است و خود را کشته است. (عالم آرای صفوی، 1350: 457) صفویان از آنجا که با سلیم مخالف بودند، این طور به نظر میرسد که با شایع کردن این خبر به دنبال آن بودند که او به تاج و تخت دست پیدا نکند.

سلطان سلیم پس از تحکیم و تثبیت سلطنت خود، در مرحله نخست با برادرانش از در آشتی در آمد و به قورقود اجازه داد که باز گردد و به احمد حکمرانی قونیه را پیشنهاد نمود. اما احمد راضی به آن نشد و خود را سلطان آناتولی خواند. در مقابل سلیم تصمیم گرفت که بر طبق قانون وراثت امپراطوری عثمانی
 غیر از سلیمان ولیعهد برگزیدهاش، کسی از برادران، برادرزادگان و حتی پسران خود را زنده نگذارد. نخست فرزندان برادرانش شهنشاه، عالمشاه و محمود را خفه کرد. سپس نوبت قورقود برادرش رسید. سلیم با فریب توانست او را از میان بردارد. (اوزون چارشلی، 1370: 290) 

شاهزاده احمد

شاهزاده احمد که در زمان پدر موفق به کسب تاج و تخت نشده بود، با روی کار آمدن سلطان سلیم به مخالفت خود با سلطنت برادر ادامه داد. شاهزاده احمد به ملاطیه
 نزدیک ایران رفت تا بتواند در صورت نیاز با شاه اسماعیل صفوی ارتباط برقرار کند. او نیز مانند پدرش دیدگاه مثبتی به صوفیان داشت. در همین زمان بود که والی ملاطیه طی نامهای به مصطفی پاشا وزیر اعظم که نفوذ فراوانی در دربار عثمانی داشت، او را از تماس و ارتباط شاهزاده احمد و شاه اسماعیل مطلع ساخت. (همان: 292) همراهی و یاری شاه اسماعیل با شاهزاده احمد، سلطان سلیم را از اتحاد آن دو و پیآمدهایش نگران ساخت. (محمد فرید بیگ، 1332: 60) شاه اسماعیل که حوادث داخلی عثمانی را به دقت زیر نظر داشت، به دنبال آن بود که به نحوی از اوضاع آناتولی کسب خبر کند. شاهزاده احمد میتوانست در صورت به تاج و تخت رسیدن، دست شاه اسماعیل را در آناتولی باز بگذارد. اما سیر حوادث عثمانی موافق شاه اسماعیل پیش نرفت. شاهزاده احمد با فرزندانش در آناتولی علم استقلال برافراشته بود، اگر چه به زودی فریب خورد و در صحنه نبرد اسیر گشت و به فرمان سلیم خفه شد. (918 ق. /1514م.) شاه اسماعیل که از قتل سلطان احمد اطلاع پیدا کرد، بسیار اندوهناک شد. (محمد عارف اسپناقچی پاشازاده، 1379: 73)

شاهزاده مراد عثمانی 

مراد فرزند احمد شاهزاده عثمانی بود و به محض اینکه خبر کشته شدن پدرش را شنید، خطر را احساس کرد. چرا که سلطان سلیم حتی بر فرزندان خود نیز رحم نکرده بود. مراد در ابتدای کار که در آماسیه بود، مخالفت خود را با عمویش سلیم ابراز کرد و دستور داد به نامش سکه بزنند و خطبه بخوانند. (عالم آرای صفوی، 1350: 461) شاهزاده مراد به خوبی میدانست با این کار واکنش شدید سلیم را برمی انگیزد. مهمترین چیزی که شاهزاده مراد را دلگرم میکرد، حضور صفویان بود. از آنجا که پدرش احمد روابط خوبی با شاه اسماعیل داشت، او نیز میتوانست از طریق ارتباط با صفویان بر ادعایش برای رسیدن به تاج و تخت عثمانی پافشاری کند. شاهزاده مراد بلافاصله طی نامهای به شاه اسماعیل صفوی، وی را شهریار خطاب کرد و از او طلب کمک نمود و در مقابل عهد بست که تمام الکاء
 را برادروار به وی تقدیم کند. شاهزاده مراد در پایان نامه از علاقه و اشتیاق پدرش به اوجاق
 شیخ صفی گفته بود و خودش را هم از دوستان و هواداران آن اوجاق ذکر کرده بود. (همان) شاه اسماعیل که نامه را دریافت کرد، خوشحال شد و او را ستود و آمادگی خودش را برای کمک به شاهزاده مراد اعلام نمود. شاه اسماعیل همچنین برای اینکه حسن نیت خود را نشان دهد، نورعلی خلیفه روملو را به آماسیه فرستاد (جهانگشای خاقان،1406ق: 478/ عالم آرای صفوی، 1350: 465/ حسن روملو،1357: 175) که هم کمکی برای شاهزاده مراد باشد و هم بتواند از آشفتگی اوضاع عثمانی سود ببرد. نورعلی خلیفه به عثمانی حمله کرد و در جنگی که در توقات
 روی داد، حاکم ملطیه فایق بیگ را شکست داد و از میان برداشت. نورعلی خلیفه در توقات خطبه به نام شاه اسماعیل خواند. (جهانگشای خاقان، 1406 ق: 475/ حسن روملو، 1357: 134) و بدین ترتیب اقتدار خود را به رخ عثمانیان کشید. نورعلی سپس به سوی ارزنجان حرکت کرد و در محل قازچایری بود که شاهزاده مراد پسر احمد با 10000 سپاهی به وی ملحق شد. نورعلی از او به گرمی استقبال کرد و با او به توقات بازگشت. این بار مردم شهر، درهای قلعه را بستند. اما نورعلی قلعه را گشود و شهر را غارت کرد و به ویرانهای مبدل ساخت. (جهانگشای خاقان، همان: 479/ عالم آرای صفوی، 1350: 468) در توقات بود که شاهزاده مراد از نورعلی خلیفه جدا شد و به سمت ایران حرکت کرد. (محمد عارف اسپناقچی پاشازاده، 1379: 72/ عالم آرای صفوی، همان: 469) نورعلی خلیفه نیز به ارزنجان بازگشت.

شاهزاده مراد در ایران

زمانی که شاهزاده مراد رهسپار ایران شد، شاه اسماعیل صفوی در ییلاق به صید و شکار مشغول بود. شاه صفوی که از حضور شاهزاده فراری عثمانی مطلع گشت، دیو سلطان روملو یکی از صاحب منصبان حکومتی را به همراه هیئتی برای استقبال  به حوالی تبریز روانه کرد. دیو سلطان طی استقبالی شاهانه، شاهزاده عثمانی را پذیرفت و به اتفاق یکدیگر به حضور شاه اسماعیل رفتند. شاه اسماعیل نیز تدارک بسیار دیده بود و شاهزاده مراد را ستود و دورمیش خان شاملو را میهماندار وی نمود. سپس به رسم پیشکش خیمه، خرگاه، اسباب، اقمشه و مایحتاج بسیار به اوداد. چند روز شاه و شاهزاده به شکار و تفرج پرداختند و ساعات خوبی را با یکدیگر گذراندند. (جهانگشای خاقان، 1364 :476) شاهزاده مراد که در ایران به گرمی پذیرفته شده بود، به دنبال آن بود که با جلب توجه شاه اسماعیل، قزلباشان آناتولی را به خود جذب کند و بتواند جنبشی گسترده علیه سلطان سلیم به راه اندازد و امپراطوری عثمانی که حق او و پدرش بود را به دست آورد. البته شاهزاده مراد جدای از کمک قزلباشان آناتولی، چشم به کمکهای شاه اسماعیل نیز دوخته بود. او خوب میدانست که شاه اسماعیل با جلوس سلیم موافق نیست و اکنون بهترین فرصت است که هم رضایت پادشاه ایران را جلب کند، هم از کمکهای او در جهت اهداف خود برخوردار شود و هم به قدرت امپراطوری عثمانی دست یابد. هرچند باید در ازای آن تعهداتی به شاه ایران بدهد.

در مقابل، شاه اسماعیل که به تازگی پایه های حکومت خود را استوار کرده بود، از آشفتگی داخلی حکومت عثمانی سود جست و به دنبال کسب قدرت در منطقه بود. شاید روی کار آمدن احمد میتوانست منافع شاه اسماعیل را در آناتولی حفظ کند، جایی که هواخواهان بسیاری داشت. اما سلطان سلیم و روحیه پرخاشگرانه او شاه اسماعیل را در رسیدن به اهدافش نگران کرده بود. در این شرایط، پذیرفتن پناهندگی کسی که از معدود مدعیان تاج و تخت عثمانی به شمار میآمد ، میتوانست او را در مسیر قدرت گیریاش کمک کند، چه اینکه شاهزاده مراد و پدرش احمد نسبت به قزلباشان نظر مساعدی داشتند. شاه اسماعیل طبق برنامه اي حساب شده و در یک نمایش دیپلماتیک، استقبال شاهانهای از شاهزاده مراد به جای آورد و نه تنها قول کمک و مساعدت داد، بلکه با او به شکار و تفرج نيز پرداخت؛ که هم اقتدار خود را به رخ شاهزاده فراری عثمانی بکشد و هم مناسبات سیاسی خود را در آینده در صورت استقرار مراد در عثمانی بیشتر کند. شاه اسماعیل همچنین با زیرکی تمام، شاهزاده مراد را در اختیارخودگرفت که در صورت هر اقدام غیر منتظرهای از طرف سلطان سلیم، بتواند از حضور شاهزاده فراری عثمانی به مانند یک گروگان سیاسی استفاده کند. 

شاه اسماعیل پس از مراسم استقبال و اکرام از شاهزاده مراد، بخشی از ولایت فارس را به وی بخشید و دستور داد که در مسیر رفتن شاهزاده مراد به آنجا در هر منزل و ایستگاهی او را احترام گذاشته و آنچه وی نیاز دارد را تأمین کنند. شاهزاده مراد چون به کاشان رسید، به بیماری دچار شد. با اين حال توقف نکرد و رهسپار اصفهان گرديد. در اصفهان بود که بیماریاش شدت یافت و در آنجا ماندگار شد. طبیبان معالج به درمان او پرداختند، اما راه به جایی نبرد و مرگ، جان شاهزاده فراری عثمانی را گرفت. (جهانگشای خاقان،1364: 478) درگذشت ناگهانی شاهزاده فراری بیش از همه به نفع سلطان سلیم تمام شد. تقریباً همه منابع در اینکه این مرگ به صورت طبیعی رخ داده است، اتفاق نظر دارند.
 

خبر درگذشت شاهزاده مراد برای طرفداران او به حدی تکان دهنده و دشوار بود که نمیتوانستند آن را باور کنند. این تصور از سوی آنان چنان قوت گرفته بود که نام او نیز میتوانست، انگیزه ادامه مخالفت با عثمانی باشد. حتی فردی با ادعای اینکه شاهزاده مراد است، در سال 923 ق. در آناتولی شرقی بر علیه حکومت شورش کرد. (هامرپورگشتال، 1367: 931) پناهندگی شاهزاده مراد هر چند خیلی زود با مرگ نابهنگام او به پایان رسید، اما نتایج و تأثیرات خود را در وقایع بعدی به جا گذاشت، مهمترین واقعهای که حکومتهای صفویه و عثمانی با آن مواجه شدند؛ نبرد چالدران بود.

سلطان سلیم و سرکوبی قزلباشان آناتولی

سلطان سلیم به لحاظ روحی و شخصیتی با دیگر شاهزادگان عثمانی تفاوت داشت. او دارای روحیه جنگجویی و مبارزه طلبی بود و سرشتی خشن و بی رحم داشت. (اوزون چارشلی، 1370: 287) این بدان معناست که وی سر سازگاری با هیچ کسی را نداشت. شاخصههای فردی او تا آنجاست که حتی مورخین عثمانی نسبت جنون به وي دادهاند. (هامر پور گشتال، 1367: 833) او برخلاف پدر و برادرش شاهزاده احمد نسبت به قزلباشان و شیعیان آناتولی به شدت بدبین بود. سلطان سلیم همچنین زمانی که به سلطنت عثمانی دست یافت، صوفی زاده جوانی را در همسایگی خود به هیچ وجه تحمل نمیکرد؛ چه بسا اینکه وي داعیه تسلط بر بخشی از امپراطوری عثمانی را داشت و به لحاظ اعتقادی نیز با او مشکل داشت. حمایت شاه اسماعیل از شاهزادگان مخالف سلیم نیز به اختلافات دامن میزد. شاه اسماعیل حتی برای بر تخت نشستن سلطان سلیم پیام تبریک ارسال نکرد. (عبدالحسین نوایی 1381: 93/ اوزون چارشلی، 1382: 295) سلطان سلیم در زمان پدرش والی طرابوزان بود و در آنجا خطر نفوذ تشیع را در منطقه احساس کرده بود و هرچه تلاش کرد که پدرخود را وادار به مقابله با آن کند، تلاشش به جایی نرسید. (اسماعیل احمد یاقی، 1382: 52) 

شاه اسماعیل خوب میدانست که در صورت حضور سلطان سلیم در عثمانی، شرایط موافق او نخواهد بود. سلطان سلیم سنی متعصبی بود و با حضور او شیعیان حوزه آناتولی در فشار و مخاطره قرار خواهند گرفت. از طرف دیگر شاه اسماعیل با حمایت از شاهزادگان مخالف عثمانی، مخالفت خود را با سلطان سلیم نشان داده بود. سلطان سلیم که از حضور شاهزاده فراری در ایران آگاه شد، شرایط را سنجید. او خوب میدانست اگر شاهزاده مراد با شاه اسماعیل و از طرف دیگر مخالفان داخلی با قزلباشان و صوفی مسلکان آناتولی همراه شوند، به زودی حملهای گسترده تدارک میبینند و او را با مشکلاتی مواجه خواهند کرد. سلطان سلیم به دنبال این امر به محض اینکه بر برادرانش غلبه کرد، دستور سرکوبی بیرحمانه قزلباشان آناتولی را صادر کرد. هرکس که معلوم میشد عضو جنبش است یا مظنون بود، مورد مؤاخذه قرار میگرفت. بدین ترتیب اسامی همه قزلباشان مظنون ثبت و تهیه شد؛ گروهی از آنها را از دم تیغ گذراند و پارهای دیگر را به زندان افکند. (رویمر، 1380: 295/ S. Creasy Edward, 1961: 131 ) سلطان سلیم اقدام به کشتن شیعیان منطقه آناتولی کرد و پس از آنکه در داخل عثمانی سرهای روافض دست بسته را به ضرب شمشیر از تن جدا کرد، زمان آن رسیده بود که توجه خودش را به خارج از عثمانی معطوف کند. چرا که شاه اسماعیل با اطلاع از کشتار شیعیان آناتولی جهت انتقام خون هم مذهبان خود و حمایت شاهزاده مراد فراری به طرف مملکت عثمانی پیش میرفت. (هامرپورگشتال، 1367: 1033) 

مورخان تعداد افرادی که سلیم آنها را به زیر تیغ برده است، حدود چهل هزار نفر ذکر کردهاند. (هامرپورگشتال، 1367 / محمد فرید بیگ، 1332: 61/ سلیم نامه، برگهای b 70 و b 68 (به نقل از غلام سرور، 1374: 93)/ محمد عارف اسپناقچی پاشازاده، 1379: 75 / نوایی 1381: 94) اسماعیل حقی از محققان ترک در برداشت خود از این واقعه، تعصباتش را نادیده نگرفته و آن را توجیهی برای ابراز علائق خود قرار داده است. او مینویسد: عدهای بدون بررسی و تحقیق تنها با استناد به اسناد و وقایع تاریخی ، اقدام سلطان سلیم را پس از رسیدن به فرمانروایی و حل مسأله شاهزادگان، اعدام و یا زندانی کردن حدود چهل هزار نفر از قزلباشهای موجود در آناتولی پیش از جنگ با شاه اسماعیل را بیجا و بیهوده دانسته و او را مورد سرزنش قرار دادهاند، در حالیکه اگر این وقایعی که روی داده بود در نظر گرفته شود به خوبی معلوم میگردد که سلطان سلیم دست به چه کار به جایی زده است ، او هنگام عزیمت برای جنگ با شاه اسماعیل خطری را که پشت سرش قرار داشت، دفع کرد. (اوزون چارشلی، 1371: 293)

سلطان سلیم خوب میدانست که در صورت حضور شاه اسماعیل در آناتولی مریدان و دلباختگان طریقت صفوی به سرعت به او میپیوندند. اوضاع آشفته عثمانی به سراسر مملکت رخنه کرده بود و جنبش قزلباشها گسترده شده بود. اخبار پیروزیهای اسماعیل و تبدیل شدن او به یک شخصیت مورد پرستش در ذهن هواداران صفوی روز به روز عثمانی را تهدید میکرد. پناهندگی شاهزاده مراد و احتمال حضور مجدد او در سپاه پیروز و شکست ناپذیر اسماعیل، آناتولی را در دلهره و تشویش گذاشته بود. سلطان سلیم اگر میخواست امپراطوری عثمانی را در دست داشته باشد باید هر چه زودتر اقدام میکرد. حتی اگر نپذیریم که سلطان سلیم چهل هزار نفر از قزلباشهای عثمانی را از دم تیغ گذرانید، اما با اقدام به کشتن و یا شناسایی قزلباشها فضاي وحشتناکی رابراي استحكام حاكميت خودایجاد کرده بود. سلیم نشان داده بود که دررسیدن به اهداف خود حاضر به انجام هر کاری است، حال از میان برداشتن پدر باشد، کشتن برادران و برادر زادهها و یا قتل عام کسانی که دل به مخالفان او بستهاند. چه بسیار کسانی که با شنیدن کشتار سلیم به لاک خود خزیدند و عقیده پنهان کردند. 

سلطان سلیم در تقابل با شاه اسماعیل

سلطان سلیم که در اولین گام موفق شده بود قزلباشان آناتولی را آرام کند، اینک زمان آن رسیده بود تا توجه خود را به خارج از مرزهای امپراطوری عثمانی جلب کند؛ جایی که شاه اسماعیل صفوی برادرزاده ناراضیاش را در آغوش گرفته بود و احتمال آن میرفت که به زودی علیه او اقدام دو جانبه اي انجام گیرد. هرچند سلطان سلیم رابطه خوبی با صفویان نداشت، اما اینک زمان آن نبود که احساساتي عمل کند. او باید تلاش مي كرد تا شاهزاده فراری عثمانی را بازگرداند ، زیرا میدانست که شاه اسماعیل از او در جهت اهدافش سود خواهد جست.


 سلطان سلیم در مرحله اول طی نامهای محبت آمیز، خواهان بازگرداندن شاهزاده فراری عثمانی شد. سفرای سلطان سلیم به ایران آمدند، نامه و هدایای سلطان را به شاه اسماعیل تقدیم نمودند و علی الرسم از جلوس او و فوت سلطان بایزید خبر دادند و در این ضمن استرداد شاهزاده سلطان احمد را نيز التماس کردند. شاه اسماعیل که به سفرای عثمانی در هیچ جای ایران وقعي نگذاشته بود، این نامه را با اینکه با حرمت نوشته شده بود، خواند و اشاره به سلطان مراد کرد که نوکرهای او سفرای سلطان را بکشند. به دنبال این دستور به جز یک نفر میرزا که با آنها بود، همه اجزاي سفارت را آدمهای سلطان مراد به قتل رسانیدند . (محمد عارف اسپناقچی، 1379: 74) 

سلطان سلیم نیز در پاسخ، نامهای شدیدالحن به شاه اسماعیل فرستاد:"  معلوم شاه اسماعیل بود. باشد که چند مرتبه از برای پدر پیر خرفت شدهی ما که جوهری نداشت، او را فریب میدادی و هر مرتبه او را میترساندی و گاهی سر بریدهی شاهی بیگ خان میفرستادی و وقتی پرچم علم چنگیز خان و زمانی جغدی ابوالخیر خان و آن پیر بی تدبیر را از خود واهمه ناک ساخته بودی به جهت همین از پادشاهی او را خلع نمودم و خود عازم آن شدم که انتقامهای گذشته را از تو بخواهم و میخواستم که پارسال به جانب دیار بکر بیایم تا لاف و گزاف ترا منهدم سازم، قضا این قسم قضیه برانگیخت چون از کار برادرم پرداختم و برادر زادهام از پیش شکوه ما فرار نموده نزد تو آمده است، به هر حال میباید او را دست بسته و پا لهنگ در گردن کرده به خدمت بفرستی و خود نیز دست از دیار بکر کوتاه ساخته، گماشتگان خود را از آن بلاد و دیار بدر کنی تا در میان ما و تو جنگ و پر خاش بر طرف شده به دوستی و آشنایی مبدل گردد و اگر غیر این کنی، پس آمادهی جنگ باش". (عالم آرای صفوی، 1350: 472) 

سلطان سلیم با لحنی تند و جنگ طلبانه خواهان استرداد برادرزادهاش شده بود و اینکه شاه اسماعیل باید از منطقه دیاربکر صرف نظر میکرد. سلطان سلیم در پایان شاه صفوی را به نبرد فرا خوانده بود. شاه اسماعیل پس از شنیدن سخنان تند سلطان سلیم، پاسخی در خور به او داد: " حال شما را که باد نخوت در دماغ راه یافته است انشاءالله تعالی سر نامبارک شما را به زور بازوی خیبر گشای حضرت امیرالمؤمنین (ع) برداشته به جهت پادشاه پرتکال فرنگ خواهم فرستاد و فرموده بودند که ولایت دیاربکر ملک موروثی ماست، به تصرف ملازمان شما نمایم. ولایت دیار بکر به تصرف و ملازمان شما نبوده که نواب همایون ماگرفته باشند، دیار بکر را علاءالدولهی ذوالقدر از اولاد حسین پادشاه گرفته بود و نواب همایون ما به ضرب شمشیر عالم سوز از علاءالدوله ـ که جد و آباد شما به او باج و خراج میدادهاند گرفتهام و شما را نمیرسد که دعوی ولایت حسن پادشاه نواب همایون ما بکنید؛ و در باب فرستادن سلطان مراد نوشته بودند ایشان استجابه در گاهی آوردهاند که همیشه پادشاهان عالم به این درگاه ملتجی شده و میشوند و مهمان نواب همایون ما شدهاند و هیچ کس مهمان را از خانهی خود بیرون نکرده است. چون شما نیز به این صوب اراده دارید شاید ملاقات واقع شود. والسلام" (همان: 473) 

سلطان سلیم که پاسخ شاه اسماعیل را دریافت کرد، آماده حرکت به سوی ایران شد. در حین حرکت برای اینکه شاه اسماعیل را متوجه مشکلاتی کند، نامههایی مشابه به عبیدالله خان ازبک و محمد بیگ از آخرین بازماندگان آق قویونلو فرستاد و آنها را علیه شاه اسماعیل تحریک کرد. (فریدون بیک، 1274ق: 382-381) سلطان سلیم هرچند از این امر نتیجهای کسب نکرد، اما حرکت خود را ادامه داد و منصرف نشد. وی از استانبول به منطقه آناتولی وارد شد. او کوشید تا علاءالدوله ذوالقدر را برای جنگ با شاه اسماعیل با خود متحد سازد، اما علاءالدوله از هر گونه همکاری با سلطان عثمانی خودداری کرد. سلطان سلیم وارد ارزنجان شد و در نامهای دیگر از شاه صفوی خواهان استرداد برادرزادهاش گشت و درخواست نمود که دست از خاک عثمانی بردارد تا بین آن دو صلح و دوستی حکم فرما باشد. در غیر این صورت وعده جنگ در تبریز را به او داد.   

"ما سه مرتبه کس فرستادیم و شما را خبر دار کردیم که ما ارادهی جنگ تو داریم و الحال در ارز نجان فرود آمده بودیم که محمد چاوش را فرستادیم که شما را خبر دار سازد که اگر فکری داشته باشی بکنی و اگر چنانچه که میل فراغت و عیش داری، پس سلطان مراد برادر زادهی مرا دلداری داده او را روانهی خدمت ما نماید و اگر چنانچه به خوشی راضی نشود او را گرفته در بند و زنجیر و اغلال در آورده بفرستی و خود نیز دست از الکاء موروث ما برداری تا در میانهی ما و شما همان دوستی قدیم بر جا بوده باشد و الا وعدهی جنگ ما و شما در تبریز است. به هر کدام قسم که راضی و قایل هستی، محمد چاوش را جواب داده او را زود روانه گردان که ما در انتظار جوابیم". (عالم آرای صفوی، همان: 475)

گویا همزمان با همین رویداد است که شاهزاده مراد به جانب اصفهان حرکت میکند، اما در میانه راه از دنیا میرود. شاه اسماعیل از این امر اندوهگین شد و همینکه خواست به اصفهان برود نامه سلطان سلیم را به او دادند. شاه اسماعیل در پاسخ به سلطان عثمانی، مرگ شاهزاده مراد را خبر داد و همچنین سلطان سلیم را در این حادثه متهم کرد که توسط جاسوسانش این اقدام را انجام داده است. شاه صفوی بار دیگر خود را برای نبرد آماده کرد و وعده داد که در ارزروم به رویارویی او خواهد شتافت. 

"برو و دعای ما به قیصر برسان و بگو که روزگار امان آن شاهزادهی عالی گهر نداد و آنچه به خاطر من میرسد این است که شما جاسوس فرستاده باشید و او به صورت دوستی آمده است و ملازم او شده و دست با ملازمان نمك به حرام او یکی نموده سم به خورد او داده است. فردای قیامت قاتل پدرش بودی بس نبود میبایست که حساب برادر زاده نیز با تو باشد! به هر حال بسیار خوب کردهای و شفقت نمودهای که آمدهای. انشاءالله تعالی کاری بر سرت بیاورم که بعد از این در داستانها باز گویند و اگر چنانچه الکاء دیار بکر را میخواهی من از پدرت نگرفتهام، از علاءالدولهی ذوالقدر به ضرب شمشیر گرفتهام و او از اولاد حسن پادشاه ترکمان گرفته بود، چون به خاطر شما رسیده است که دعوای املاک و الکاء حسن پادشاه را تو بکنی !؟ به همه حال وعدهی ما و تو در ارزروم است، اگر چنانچه که بگذارم که تو پیش آیی پس مرد نبوده باشم و دیگر آنکه بسیار خوب کردی که ما را خبردار کردی و راحت و استراحت شما شد، برو که تو هنوز به خدمت قیصر نرسیده ای که ما نیز آمدهایم و از آن جانب چاوش رفت به استقبال قیصر" (همان: 476)


اینجاست که شاه اسماعیل صفوی مقدمات نبرد با سلطان سلیم را آماده میکند و از این جهت میتوان پناهندگی شاهزاده مراد را از زمینههای شکل گیری نبرد چالدران به شمار آورد. گرچه مرگ او اوضاع را به نفع سلطان سلیم تغییر داد، اما سلطان عثمانی حرکت خود را به قصد جنگ آغاز کرده بود و برایش فرقی نمیکرد که شاهزاده مراد در سپاه صفوی باشد یا نباشد.


محمد یوسف واله اصفهانی در بخشی از كتاب خود پیرامون جنگ چالدران به ذکر دلایل و عوامل جنگ پرداخته است و مینویسد: "باعث دیگر بر اظهار مخافت قیصر پناه آوردن سلطان مراد برادر زاده وی به درگاه پادشاه بحر و بر و ملتجي شدن وی به آستان خاقان فریدون فر بود" . ( واله اصفهانی، 1372: 233)

نتیجه گيري

بدین ترتیب یکی از مهمترین پیآمدهایی که پناهندگی شاهزاده مراد به بار آورد، نبرد چالدران بود. اگرچه ریشهها و مقدمات آن از پیش آماده شده بود، اما این امر برای هردو حکومت بهانهای شد که به یکدیگر نزدیک شوند. مسأله آناتولی و به ویژه منطقه دیاربکر برای هر دو طرف از اهمیت بالایی برخوردار بود. حضور هواداران صفوی برای عثمانیان تهدیدآمیز و برای صفویان فرصت ساز بود. تصرف دیاربکر توسط شاه اسماعیل در آغاز سلطنت سلیم، زنگ خطری برای عثمانی بود. از طرف دیگر حمایت شاه صفوی از شاهزادگان مخالف دولت، سلطان سلیم را علیه شاه اسماعیل برمیانگیخت. آنچه پس از این در مناسبات سیاسی دو دولت نقش داشت، مسأله دیاربکر و پناهندگی سیاسی شاهزاده مراد بود. بر این اساس، پناهندگی نافرجام شاهزاده مراد به ایران، بیش از همه به نفع سلطان سلیم تمام شد. او که موفق شده بود شورش قزلباشان آناتولی را سرکوب کند، از هر راهی استفاده کرد که شاهزادهای فراری را تحویل بگیرد تا اینکه با شنیدن خبر مرگ شاهزاده مراد در ایران خیال سلطان از جانب او راحت شد. سلطان سلیم اینک با خاطری آسوده به نبرد با صفویان میرفت؛ نه احتمال شورش داخلی به حمایت از شاهزاده فراری وجود داشت و نه مجبور میشد در برابر خواستههای شاه صفوی سر تسلیم فرود آورد. 


شاه اسماعیل در شرایط بسیار دشواری قرار گرفته بود. از سویی مرگ شاهزاده مراد در داخل خاک ایران رخ داده بود و به تبع آن، نمیتوانست بحث انتقام را مطرح کند تا طرفدارانی از عثمانی را جذب کند. از سوی دیگر مرگ در مقطع زمانی بسیار نامناسبي انجام شد و دست شاه اسماعیل را در گرفتن امتیاز از سلطان سلیم بست. شاه اسماعیل صفوی نیز چارهای نداشت جز اینکه به رویارویی سلطان عثمانی برود ؛ کسی که تا مرزهای او نزدیک شده بود. براين اساس ، شاه اسماعیل همه چیز را فراموش کرد و تصمیم به نبرد گرفت. نبرد چالدران نه تنها شکست را به شاه اسماعیل صفوی تحمیل کرد، بلکه منطقه دیاربکر را برای همیشه از ایران جدا کرد.
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� . اولکا، اولکه، الکه: ملک، زمین، مرزوبوم، در اینجا منظور قسمتی از کشور و ایالت است.


� .  اجاق: دودمان و خاندان، خانواده مشهور و بنام، صاحب کرامات و کشف. در اینجا منظور حلقه و دودمان است.


� . Towqat. شهری در شمال مرکزی ترکیه و در نزدیکی شمال غربی سیواس


�.  در این باره بنگرید. به: جهانگشای خاقان،  1364: 486/ عالم آرای صفوی، 1350: 471/ حبیب السیر، 1362: 523/  حسن بیگ روملو، 1357: 178/ اسکندر بیگ ترکمان ،1370: 41/  محمد یوسف واله اصفهانی، 1372: 223/ خور شاه بن قباد الحسینی، 1379: 65/  قاضی احمد قمی، 1383: 124/ ولی قلی بن داوودشاملو، 1371: 44/ راجرسیوری،1380: 54/  اوزون چارشلی، 1382: 287/ راجر سیوری، 1372: 38







