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  چکیده

تاریخی نابع  سیاری از م ستناد ب شمکش ،بھ ا ظامی ھای ک سی و ن  سیا
صفوی صر  مانی در ع یران و عث تأثیر  ا حت  یدئولوژیک و  ھای نگرشت ا

و  ھا لشکرکشیویژه ھنگام بیان ھ مذھبی بود. در البالی متون تاریخی ب
تین، ھای جنگ یان دول صبانھ م یات متع یدئولوژی  ادب بر ا نی  بھ مبت

شم  بھ چ ضوح  نده . خورد میو منعکس کن تا حدودی  نابع  گاه این م جای
مناســبات سیاســی دولتــین و گســترش  شــکل دادن بــھایــدئولوژی در 

یر عامل فوق در مناسبات قرون تأث .ھاست آنھای نظامی میان  رقابت
ایران و عثمانی بھ تدریج کاھش یافت و تا اندازه زیادی میان بعد 

گرشجای خود را بھ  ھای تسامح محور و احترام متقابل در چارچوب  ن
ایران و عثمانی بر سر  ھای ھمکاریمناسبات دیپلماتیک داد. تعامل و 
نوزدھم قرن  عراق در  شیع  سائل ت نھ م شن  نمو کرد رو یر روی ین تغی ا

می سوب  ضای شود. مح کھ ف ست  نابعی ا لھ م شا از جم مان پا تاریخ عث
قرن شانزدھم ایدئولوژیک موجود در بخشی از تاریخ ایران و عثمانی 

عثمان پاشا بنا بر نظر بسیاری از نمایانده است.  را در خود باز
نظامی عالی  ـیکی از تأثیرگذارترین رجال سیاسی  عصر خود مورخان ھم

و ســھم او را در  شــود میعصر کالسیک امپراطوری عثمانی قلمداد    رتبھ
و شــمال شــرق مرزھــای    پیشــبرد فتوحــات نظــامی عثمــانی در شــرق

تاریخ عثمان پاشا حاوی سھ گزارش . نادیده گرفت توان نمیامپراطوری 
حــاکم بــر   روح. عثمان پاشا در ایران و قفقاز اســت ھای جنگاز شرح 

مدیحھ سرایانھ و مزین بھ الفاظ دینی است  ھا متعصبانھ، این گزارش
ھا و  ھای مزبور عالوه بر شرح جنگ گزارش شود میھا باعث  و ھمین ویژگی
از این رو بھ نظر . جھادنامھ نیز بھ خود بگیرد رنگ تاریخ نظامی

مطالعھ و بررسی تاریخ عثمان پاشا بھترین نمونھ برای فھم  رسد می
عثمانی  ـ نظامی صفوی و ات سیاسیفضای ایدئولوژیک حاکم بر مناسب
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  مقدمه

  وارد  م. دولـت صـفوي  1576مـی   14 ق./984صفر 15با وفات شاه طهماسب اول در 

هاي جانشینی و رقابت امـرا شـد کـه نتیجـه       هاي داخلی ناشی از کشمکش یک سلسله بحران

آن تضعیف قدرت مرکزي و هرج و مرج سیاسی بـود. طـی دوره کوتـاه مـدت سـلطنت       نهایی

 )67- 69: 1380 (سـیوري،  .1همچنان ادامه یافت ها بحراناسماعیل دوم و محمد خدابنده این 

ند، حوادث ایران را بـه دقـت   شتعثمانیان که در این برهه شرایط سیاسی ـ نظامی مساعدي دا 

  شـاه   کـه مصـادف بـا سـلطنت    عثمانی در دورة سـلطنت مـراد سـوم     ند. دولتگرفتزیر نظر 

چنـد    رفت. همچنان قدرت برتر جبهۀ غرب به شمار می ،بودـ محمد خدابنده   ـ  اسماعیل دوم

ضمیمۀ قلمرو دولت  .م 1574م. و تونس در  1571قبرس در  .م1569در یمن  قبل از آنسال 

.)، لهسـتان نیـز بـه    م 1575در ( ،هاي آغازین سلطنت مـراد سـوم   عثمانی شده بودند. در سال

ها  پرتغالی شکست  هاي دریاي بالتیک رسید. با  دولت به کرانهاین آمد و نفوذ تبعیت عثمانی در

ترتیب پـس    بدین  خاك عثمانی ملحق شد. به نیز، فاس .م1578در » وادي السیل« جنگ در

از فتح مصر، حبشه، لیبی، تونس، جزایر فاس و جنوب سودان، تقریباً تمـام شـمال آفریقـا بـه     

صـلح    ها که با عقد قـرارداد  عثمانی (Kirizoĝlu, 1993: 267-80) 2.حاکمیت عثمانی تن داد

تا حدي از جبهه غرب آسـوده خـاطر شـده بودنـد، بـا       .م1577در سال امپراتوري اتریش با 

اوضاع آشفتۀ ایران تصمیم به توسعه مرزهاي شرقی امپراطوري گرفتند. بیگلربیگـی   ةمشاهد

هجري طی گزارشی که به استانبول ارسال نمود اوضـاع وخـیم ایـران را     985وان در شوال 

                                                            
ها را دشمنی سنتی و عمیق عثمانی ـ صفویه، تحریکات شاه اسماعیل در  منابع عثمانی از جمله علل شروع این جنگ .1

اي رهانیدن آنها از دست صفویان، استمداد اهالی سنی شیروان از دولت عثمانی برداخل امپراطوري و مناطق سرحدي، 

ها را نیز تصرف برخی نقاط استراتژیک، غارت و تخریب   هاي داخلی ایران، از سوي دیگر، اهداف این لشکرکشی حرانب

اند. ر.ك: ردهنواحی داخل قلمرو ایران و در نتیجه وادار ساختن ایران به انعقاد صلحی اجباري ذکر ک

Bekir kütükoğlu, Osmanlı- Iran siyāsi Münāsebetleri (1578-1590), Istanbul Edebiyat 
fakultasi Matbaasi, Istanbul 1962, ss.7-29
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 1.ا بـه دولـت خـود خـاطر نشـان سـاخت      گوشزد کرده، ضرورت لشکرکشی فوري به ایران ر

(Peçevi, 1982, C.II:39)      سلطان عثمانی با توجه به این اوضـاع، فرمـان حرکـت اولـین

آینـده   هـاي  سـال صادر کـرد. طـی   را م. 1576/ ق. 985ه جانب ایران در اواخر سال لشکر ب

  هاي متعددي به مناطق مختلف تحت حاکمیت ایران صورت گرفت.  لشکرکشی

. اگر چـه  اند ها را شرح داده هاي خود به تفصیل وقایع این جنگ در تاریخمنابع عثمانی 

حوادث   باره هاي فراوانی در غالباً جانبدارانه و یکطرفه است، با این همه آگاهی ،نگاه این منابع

دهند. در این میان تاریخ  دست میه اجتماعی زمانه خود بـ ها و اوضاع سیاسی   مرتبط با جنگ

هاي عثمان پاشا اوزدمیر اوغلی، یکی  این کتاب که شرح جنگ د؛اي دار عثمان پاشا جایگاه ویژه

بـه چنـد    ،هاي عثمانی به ایران در عهد شاه محمد خدابنده اسـت  از سرداران اصلی لشکرکشی

هـاي ایـن دوره اسـت، ثانیـاً      اساسـاً جنـگ   کتاب مـذکور اوالً اینکه موضوع  :دلیل اهمیت دارد

هـا حضـور داشـته و     شود که خود در ایـن لشکرکشـی   هاي کتاب از زبان کسی نقل می گزارش

هاي ایران و عثمانی در عصـر   حوادث را به چشم دیده است. اثر مزبور براي مطالعه تاریخ جنگ

هـاي   در بـاب سیاسـت  را رود. در این کتاب اطالعات فراوانـی   صفویه منبعی مفید به شمار می

هـاي   ها به همـراه ویژگـی   و نحوه لشکرکشی ها آنها، نتایج  ی،کیفیت جنگجنگی دولت عثمان

توان بدست آورد. اجتماعی شهرها و نواحی مورد بحث میـ جغرافیایی مناطق و اوضاع سیاسی 

  

  لف و تاریخ عثمان پاشاؤم

هاي عثمـانی بـه    لشکرکشی در ها ترین شخصیت عثمان پاشا اوزدمیر اوغلی یکی از مهم

ایران در عهد محمد خدابنده/ سلطان مراد سوم  است. او که فرزنـد اوزدمیـر پاشـا داغسـتانی،     

منصـب   ،عـازم ایـران شـود    که به عنـوان یکـی از سـرداران لشـکر    قبل از این ،فاتح صنعا است

                                                            
زاده مورخ عصر سلطان مراد سوم در تاریخ خود نویسندة این عریضه را خسروپاشا بیگلربیگی ارزروم  احمد حسن بیگ .1

کند. ر.ك:  عنوان می

Ahmed paşa Hasan Beyzāde, Hasan Beyzāde Tarihi, Hazırlayan: şevki Nezihi Aykut, 
Türk Tarih kurumu, Ankara, 2004, C.II, ss.261-262.
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,kütükoğlu).بکر را بر عهده داشت بیگی دیاربیگلر ی کـه بـه   در اولین لشکرکش (1962:38

عثمـان پاشـا بـه     ،منظور فتح گرجستان و شیروان به فرماندهی مصطفی پاشا صـورت گرفـت  

فرمانده در فتح تفلیس و ارس حضور داشت. مدتی بعد، پس از اینکه مصـطفی پاشـا بـا     عنوان

نیمه تمام گذاشتن کار فتح تصمیم به بازگشت گرفت، عثمان پاشا با مرتبۀ وزارت به محافظت 

عثمـان پاشـا مـدتی را در شـماخی      و ادامۀ فتوحات در قفقاز گماشته شد. شده تحمناطق فاز 

 992تـا   986آنگاه پایگاه خود را به دربند انتقال داد. او طی مأموریت خود که از سال  ،ندارگذ

خان کریمه و نیز سپاهیان ارسالی از استانبول توانست  ،طول کشید به کمک لشکریان تاتار ق.

 ,Peçevi) .1ضمیمه کنـد قلمرو عثمانی  بههاي وسیعی از والیت شیروان و داغستان را  بخش

1982, C.II:43-77)      مـورد  ق 923اوزدمیر اوغلی پس از بازگشـت بـه اسـتانبول در رجـب .

با اعطاي خلع و هدایاي فراوان از او تقدیر کرده،  سلطان والتفات سلطان مراد سوم قرار گرفت 

   2بر کشید. اعظمی وزیرچند ماه بعد او را به مقام 

. بـراي بـار دوم و   ق 993هاي عثمان پاشا در سفر قفقاز سبب شد تا در سـال   موفقیت

 ق./993شـعبان  15 این بار با عنوان فرمانده لشکر عازم فتح آذربایجان شود. سپاه عثمـانی در 

در اواخر رمضان همین سـال   و از استانبول به مقصد تبریز حرکت کرده. م 1585 آگوست 12

یک بیماري ناگهـانی   دنبال بهفاتحانه وارد تبریز شد. عثمان پاشا پس چند ماه توقف در تبریز 

طبـق   ،سـال داشـت   95درگذشت. او که هنگام مـرگ   ق. 993العقده  ذي 6و کوتاه مدت در 

   )Selāniki, 1999 C.I:164( .ر به خاك سپرده شدوصیتش در دیاربک

                                                            
سـازد کـه    ها خاطر نشـان مـی   در شرح این سلسله از لشکرکشی ،منشی, مؤلف تاریخ عالم آراي عباسیاسکندر بیگ . 4

ر.ك: » عثمان پاشا تمام والیت شـیروان و شـکی را ضـبط نمـوده، بـه معتمـدان خـود سـپرد و روانـۀ اسـتنبول شـد           «

.474، ص 1377، دنیاي کتاب: اسکندربیگ، تاریخ عالم آراي عباسی، تصحیح محمد اسماعیل رضوانی، جلد اول، تهران
اند. به  منابع عثمانی به قدردانی سلطان مراد سوم از عثمان پاشا اشاره کرده و سخنان سلطان را در حق او نقل کرده 2

از » در دو دنیا رویت سفید باد ،آوردي عثمان، آفرین عثمان، برخوردار باش  صفا«سلطان با گفتن  ،تاریخ پچوي  گفتۀ

رد. رك: عثمان تمجید ک

Peçevi, C.II, s.85; Müstafa Efendi Selāniki, Tarih-ı Selāniki, Hazırlayan:Mehmet İpşirli, 
Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1999, C.I, s.149.
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مورخان بزرگ عثمانی از عثمان پاشا به دلیل نقشی که در فتوحات عثمـانی بـر عهـده    

سـالنیکی در   ،اند. به عنوان نمونه او را مورد مدح و ستایش قرار داده و داشت به نیکی یاد کرده

عثمـان پاشـا، فرزنـد     ،بیلگربیگی دیـاربکر «ستاید:  تاریخ خود عثمان پاشا را با این جمالت می

اسـفندیار   سام و نریمان و رستم و آزماییاوزدمیراوغلی پاشا که در شجاعت و شهامت و جنگ 

 هـا، تـاریخ پچـوي بـه نفـرت      در کنار ایـن سـتایش   )Selāniki, 1999, C. I: 118( 1»بود...

شـود کـه    و متذکر مـی  کردهنقش او در قتل عام تبریز اشاره  ایرانیان از عثمان پاشا به خاطر

ایرانیان [اهـالی تبریـز] چـون از    «داده بودند: » بدنام«یعنی » یامان آدي«ایرانیان به او لقب 

بـا گفـتن جملـۀ سـردار      ها را مورد خطاب قرار داده]، مرگ عثمان پاشا آگاه شدند [عثمانی

 )Peçevi, C.II :85( پرداختند. بدنامتان مرد و ... به سرور و شادي می

تاریخ عثمان پاشا که بر محور شخصیت عثمان پاشا استوار شده و در حقیقـت شـرح   

گـزارش اول در   شود؛ ل بر سه گزارش میشام او در جبهه قفقاز و آذربایجان است هاي جنگ

دو سال از شش سال  که ق.، 988تا  986هاي  است و حوادث سال قفقاز هاي جنگموضوع 

بـر  ) Tarih-I Osman Paşa, 2001:75( 2گیرد. حضور عثمان پاشا در شیروان را در بر می

. همراه لشکر بوده و با جـدا  ق 988که نویسنده گزارش تا  رسد میچنین به نظر  این اساس

اسارتش به دست قزلباش اتفـاق افتـاده، شـرح    واسطۀ ه شدن از لشکر، که به گفتۀ خود او ب

ـ ت الکتاب بعـون اهللا الم تم«حوادث را با ذکر عبارت  ـ ل پایـان داده اسـت.  » اب ـ تـم  ک الوه 

)Tarih-I Osman Paşa, 2001:69 (  صـورت مکتـوب ارسـالی    «در گزارش دوم با عنـوان

عثمان پاشا از دمورقاپی [دربند] به عاز حـوادث شـیروان از   اي  خالصه فشرده» ض افنديیو

ض افندي شـرح داده شـده اسـت. ایـن     یوعبه نام زبان عثمان پاشا براي یک مقام حکومتی 

و مـزین بـه الفـاظ دینـی      یاي که مملو از عبارات مصنوع، مدیحه سـرای  گزارش چند صفحه

                                                            
عثمان پاشا علیرغم تواضع و فروتنی که داشت در « نویسد:  تاریخ پچوي در خصوص صفات اخالقی عثمان پاشا می .1

Peçevi,C.II,s.85میان خلق به شرابخواري معروف بود و پادشاه نیز از این موضوع آگاه بود. رك: 
سال گذشته, صفویه را در والیت  شود که طی شش ارسالی خود به عیوض افندي متذکر می  عثمان پاشا در نامۀ. 2

.شیروان قلع و قمع کرده است
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. نگاشته شـده  ق 993یا اوایل  992یعنی اواخر  ،است، در پایان حضور عثمان پاشا در دربند

ست. گزارش سوم شرح فتح تبریز است و وقایع مربوط به این لشکرکشی را از زمان حرکت ا

ذي القعـده  6 م. تـا مـرگ عثمـان پاشـا در     1585آگوسـت   12 ق./993شعبان 15 سپاه در

دهد. شرح می م. 1585نوامبر  25 ق./993

هـا اطـالع چنـدانی در دسـت      از نام و مشخصات نویسنده یا نویسندگان این گزارش

آن هم در پایان گزارش فتح تبریز است که نـام مؤلـف بـه میـان آمـده       بار یکنیست. تنها 

معرفی کرده اسـت,  » رحیمی زاده چاووش درگاه عالی«است. نویسنده در این رساله خود را 

رسالۀ دیگر نیز اثر همین نویسنده است یا نه. با توجه بـه   درستی معلوم نیست که دوه اما ب

هـاي اول و دوم نیـز بـه قلـم      ها بعیـد نیسـت گـزارش    ش سیاق یکسان و اسلوب مشابه گزار

کـه گـزارش فـتح     شزاده بوده باشد و بدین ترتیب او نام خود را در بخش آخر کتـاب  رحیمی

,Tarih-i Osman Paşa)1ذکر کرده است. تبریز بود، 2001:11)   

بیـان احـوال لشکرکشـی    «نویسنده در گزارش فتح شیروان هدف از نگارش رساله را 

 Tarih-i) کنـد.  عنـوان مـی  » عثمان پاشا در شیروان و دربند به اختصـار  هاي جنگشرق و 

Osman Paşa, آید کـه همـراه اردو در تمـام     از محتواي قلم او چنین برمی (2001:14-15

کند کـه   سفر حضور داشته، حوادث را به چشم دیده است و حتی در جایی از رساله ادعا می

ها به اسارت صفویان درآمـده و مـدتی را در ایـران بـه حـبس       در اثناي همین جنگ بار یک

,Tarih-i Osman Paşa) گذرانده است. 2001:65)   

ایـن گـزارش کـه بـه       زاده چاووش همراه سفر بـوده و همـه   رحیمی ،ر رساله فتح تبریزد

نکته مهـم در شـرح حـوادث تصـرف      روایت شده است. مؤلفترتیب تاریخی تنظیم شده از زبان 

 ؛مـردم شـهر اسـت   سپاه عثمـانی بـا   آمیز  خشونتتبریز اشاره مفصل و دقیق راوي به نحوه رفتار 

فرمانـدهی    شود. سپاه بـه  رسیدن لشکر روم به ارزروم شروع می شرح حوادث لشکرکشی تبریز با

                                                            
هاي عثمانی به شرق همراه لشکر بوده  زاده در دورة سلطان مراد سوم در لشکرکشی ابراهیم حریمی چاووش رحیمی .1

دارد. » غ مرادغنچه با«عنوان  اي با و نیز منظومه» ظفرنامه سلطان مرادخان، گنجینۀ فتح گنجه«است. او کتابی با عنوان 
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م. بـه دشـت ارزروم    1585آگوسـت   12/ق  993شـعبان   15   در ،عثمان پاشا اوزدمیـر اوغلـی  

ـارك   «. به ق 993رمضان  12در  و رسید و بعد از مدتی توقف به سوي تبریز روانه شده منـزل مب

,Tarih-i Osman Paşa)چالدران رسید.صحراي  لشـکر عثمـانی پـس از عبـور از       (2001:77

حاکم این شهر، پیاده اوغلـو   ،بنابر تاریخ عثمان پاشا 1. وارد مرند شد.ق 993رمضان  18خوي در 

بـه همـراه سـپاه و رعایـاي خـود       و ابراهیم خان، قبل از آمدن لشکر عثمانی شهر را ویران کـرده 

شهر را چنان ویران کرده بودند که گویی صد سال ویرانه بوده و بـه  «گفتۀ مؤلف:  گریخته بود. به

,Tarih-i Osman Paşa)»النـۀ شـوم بـوم بـدل شـده بـود...        هـاي  جنـگ در   (2001:79

اي که در حوالی صوفیان بین سپاه قزلباش و سپاه عثمانی روي داد، تعدادي از امـرا   پراکنده

که حـاکم قرابـاغ نیـز     ،شاهزاده حمزه میرزا ،و سرداران دو طرف کشته شدند و دیوان بیگی

م. شـهر   1585اکتبـر    23/ق. 993رمضان  29. در ددست سپاهیان عثمانی اسیر شه بود ب

رعایا و برایاي تبریز « ،پاشا شد. به استناد تاریخ مزبور زلباشان تسلیم عثمانتبریز در غیاب ق

 حـال  ایـن از سوي خود معتمدانی را با مصحف شریف نزد سردار فرستاده، امان خواستند. با 

لشکریان پس از ورود به شهر از قتل و غارت دریغ نکرده، تبریز را چنان غـارتی کردنـد کـه    

تـاریخ عثمـان پاشـا مـدعی اسـت کـه       » س بدست تیمور بدتر بود.صد مرتبه از غارت سیوا

لشکریان دستوري از سردار خود مبنی بر غارت شهر نداشتند و عثمان پاشا تمام تالش خود 

ــت    ــار بس ــه ک ــاختن آن ب ــف س ــراي متوق ــازات  و را ب ــارتگران را مج ــدادي از غ ــی تع حت

,Tarih-i Osman Paşa)2.کرد اما تنها چند ماه بعد غـارت و قتـل عـام       (2001:80-81

اتفاق افتاد. غالب مورخان ایرانی و عثمانی که بـه شـرح    ،این بار با وسعت و شدتی بیشتر ،دیگري

اند. حادثۀ مزبـور کـه پـس از     اند به این قتل عام هولناك اشاره کرده ها پرداخته حوادث این جنگ

                                                            
دین معلون، شاه محمد خدابنده  کند و مرادش از بی یاد می» دین ملعون هاي بی یکی از خرابه«مؤلف از مرند با عنوان  .1

  Tarih-i Osman Paşa, s.78: رك صفوي است.
نگرفته بودند و نویسد که مردم تبریز امان دادن عثمان پاشا را در آغاز ورود به شهر جدید  منشی می اسکندر بیگ .2

رك: اسکندر بیگ، ج ». آمیزند... رومیه کینۀ اهل تبریز دارند و به جهت مغایرت مذهب با ایشان نمی«دانستند که  می

.478، ص 1
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ـان و    . رخ داد، تعداد بـی ق 993شوال  19حملۀ سنگین و پرتلفات سپاه صفوي در  شـماري از زن

,Tarih-i Osman Paşa)مردان تبریزي را عرضه تیغ کرد. مؤلف تـاریخ عثمـان     (2001:88

و  انداختمسئولیت این قتل عام را به گردن سپاهیان  این بار نیز سردار را تبرئه کرده وپاشا 

خ داد در نتیجۀ الم و اضـطراب  حتی بیماري و مرگ سردار را  که اندکی بعد از این حادثه ر

  1.. برخی منابع در این مورد نظرات متفاوتی دارندکردناشی از قتل عام عنوان 

  

  روایت و ایدئولوژي

عثمان پاشا به عیوض افنـدي کـه نثـري ادیبانـه       تاریخ عثمان پاشا به استثناي نامه

هـا و   دارد، ساده و روان و عامه فهم است. نویسنده با آوردن تـاریخ در جـاي جـاي گـزارش    

رعایت ترتیب تاریخی وقایع بر عینیت اثر خود افزوده و با توصـیف زنـده و جانـدار حـوادث     

چنانچـه متـذکر شـدیم    نیز در مشاهدات خود شریک سازد. امـا   کند خواننده را کوشش می

. گـرایش ضـد   هاسـت  آننکته مهم در خصوص این چند گزارش، ادبیات و بینش حـاکم بـر   

خورد سبب شده  صفحات کتاب به چشم می  صفوي نویسنده که تقریباً در همهضد شیعی و 

این امر واقف بوده و از اثر خود  این اثر رنگ و بوي جهادنامه به خود بگیرد. نویسنده خود به

   (Tarih-i Osman Paşa, 2001:15)کند. یاد می» غزوات نامه«با عنوان 

رویکرد مذهبی و نگرش خصمانه و ضد صفوي نویسنده در همان مقدمه کتاب بـه  

. او در مقدمه هنگامی که قصد دارد از موضـوع کتـاب سـخن    کند میخوبی خود را آشکار 

بـه   هـا  قزلبـاش آمیز بـه   اي توهین که اشاره» سرخ سر روسیاه«با عنوان بگوید از صفویان 

                                                            
نویسد این قتل عام به انتقام کشته شدن چند تن از سپاهیان عثمانی بدست مردم تبریز و به دسـتور   تاریخ پچوي می .1

هـم  دسـتور امـان داد. عـالم آراي عباسـی      و ت، اما سردار مدتی بعد از کردة خود پشیمان شدهعثمان پاشا صورت گرف

بنابر عالم آرا، حکم قتل عام تبریز از سوي عثمان پاشا صـادر شـد و دلیـل آن غـارت      ؛نظري تقریباً مشابه با پچوي دارد

اینکـه جمعـی از مـردم    «بـود. تـا   » اجـامره و اوبـاش تبریـز   «اموال سپاهیان عثمانی و کشتن چند تن از آنهـا بدسـت   

ـ  بـراي  ». ن امـر شـنیع بازداشـتند   خیراندیش خدا آگاه آن طایفه که نزد عثمان پاشا راه سخن داشتند ... او را از اقدام ای

  ؛480، ص 1، ج  اسکندر بیگ  مطالب باال نگاه کنید به:

Peçevi,C.II, s.91; B. kütükoğlu, s.156.
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 کنـد.  یـاد مـی   ،و تـداوم بخـش حاکمیـت صـفویان اسـت      مؤسسنیروي  ترین مهمعنوان 

(Tarih-i Osman Paşa, بیـان شـرح    هدف از نگارش رساله را نیز نه صـرفاً  (2001:16

 دانـد.  مـی » غـزوات نامـه  «بلکه کسب ثواب و دعاي خیـر خواننـدگان ایـن     ،ها لشکرکشی

(Tarih-i Osman Paşa, انجـام   حـال  دربه تعبیر دیگر، او در وهله نخست  (2001:16

نگاري. مطالعه محتواي رساله صحت این ادعاي  دینی است تا ثبت وقایع و تاریخ یک وظیفه

تحقیرآمیز . او در البالي مطالب با به کار بردن عبارات و اصطالحات کند مینویسنده را اثبات 

  آمیـز نسـبت بـه صـفویان احسـاس  تنفـر و دشـمنی خـود را کـه ریشـه در باورهـاي            و توهین

مـوالي ملـوك عـرب و     ،غـازي  با صفاتی چـون پادشاه عثمانی از . دهد مینشان  ،دارد اش مذهبی

سلطان محمد خدابنده و صاحب منصـبان صـفویان   مقابل، یاد کرده و در عبارات  گونه اینعجم و 

فراوانی الفـاظ و ترکیبـات عربـی،     خواند. میبدکار، کفار، ملحد و ملعون ی چون با عناوین مکرراًرا 

ـارت   سؤالزیر  براياستفاده از آیات قرآنی  بردن اعتقادات صفویان، از یک طرف بیانگر تبحر و مه

از سـوي دیگـر  نشـان از ایـن      بـوده و او در تسلط بر زبان و ادبیات عربی در کنار فارسی و ترکی 

  .دارد که وي فردي مذهبی و معتقد به باورهاي اسالم حنفی است

فویه و قزلباشـان  عقیـدتی بـه صـ    ـ  ها و اتهامات دینی تاریخ عثمان پاشا پر از دشنام

بـا عنـوان    سـلطان عثمـانی   و »عسکر اسالم«ها، لشکر عثمانی با عنوان  است. در این رساله

طوایـف مـردود   «، »لشـکر مالحـده  «و در مقابل لشـکر صـفویه بـا عنـاوین     » پادشاه غازي«

و لقب » شاه گمراه«، همچنین سلطان محمد خدابنده با عنوان »گروه شیاطین«، »المذاهب

اي  عثمان پاشا در نامه 1اند. معرفی شده» اسماعیل بد آیین«و شاه اسماعیل با لقب » بدکار«

که به عرئـیس  «ي او  ض افندي نوشت در شرح جنگ خود با امام قلی خان که بـه گفتـه  یو

سوره فرقـان را شـاهد مثـال     34یید کفر صفویه آیه أبود، در ت» ایمان ملحدان و زندیقان بی

رایـج  کار بردن چنین ادبیاتی در منابع تاریخی عثمانی و ایرانی این دوره ه اگرچه ب 2آورد. می

                                                            
,15شود. براي نمونه نگاه کنید به صفحات:   هاي نظیر این موارد در غالب صفحات تکرار می  القاب و دشنام. 1 18, 21,

29, 37, 41, 54, 65, 70, 80
»الذین یحشرون علی وجوههم الی جهنم اولئک شرمکاناً و أضل سبیال« . آیۀ مزبور به قرار زیر است: 2
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رسد،  عقیدتی حاکم بر دو جامعه تا حدي طبیعی به نظر میـ و با توجه به فضاي دینی   بوده

اما تاریخ عثمان پاشا در این مورد از حد معمول فراتر رفته است. نویسـنده بـا انتخـاب ایـن     

هـاي عثمـانی رنـگ تقـدس بخشـیده و از ایـن طریـق         جنـگ  سبک در پی آن بوده که بـه 

  لشکرکشی عثمانی به ایران را جهاد علیه کفار و مشروع جلوه دهد.

منابع هم دوره آن فرامـوش  نیز سایر اي که نباید در تحلیل تاریخ عثمان پاشا و  نکته

ن بـدین  فضاي عقیدتی و ایدئولوژیک حاکم بر مناسبات ایران و عثمانی است. این سخ ،کرد

هـاي   تنهـا بـه ویژگـی    صفوي در منابع را نبایـد ـ هاي خصمانه عثمانی   معناست که گرایش

یک حاکم بر ژفضاي سیاسی ایدئولوضرورت دارد که بلکه  ،شخصیتی مورخان مربوط دانست

ت دوره صـفوي از شـدت و حـد    اواخر کما اینکه درگرفته شود روابط دولتین را هم در نظر 

شود. دوره نگارش تاریخ عثمان پاشا و منابع هم  متون تاریخی کاسته می ادبیات ایدئولوژیک

اوج  طـور  همینهاي شیعی و ضد عثمانی و سنی در ایران و  دوره آن مصادف با اوج گرایش

 ق. 907-930 تیرگی در مناسبات سیاسی میان دولتین است. دوره شـاه اسـماعیل صـفوي   

-984 ،شـاه طهماسـب   ،ن و دوره فرزند اوعصر تأسیس دولت و مذهب رسمی تشیع در ایرا

. گسـترش  رود مـی زمان تثبیت و استقرار دولت و هویت شیعی در ایران بـه شـمار    ق. 931

هـاي   سـرزمین ها در آناتولی و توسعه روبه رشد قلمرو صفوي در عمـق   نفوذ تبلیغات قزلباش

فضـاي کینـه و    اینمنجر شد و  ق. 920امپراطوري عثمانی در نهایت به جنگ چالدران در 

رسد منابعی نظیـر   یافت. بنابراین طبیعی به نظر می بعد همچنان ادامه هاي سالتا  خصومت

ثیر چنـین فضـاي   أتحـت تـ   اسـت،  شـده هـا نگـارش    این سـال  حدودتاریخ عثمان پاشا که 

  ولوژیک قرار گیرند.ئاید

 کنـد  مـی نویسنده تاریخ عثمان پاشـا در شـرح گـزارش فـتح تبریـز اگرچـه تـالش        

عثمـانی   مردان دولترحمانه اهالی بی دفاع شهر را از عهده سرداران و  لیت قتل عام بیئومس

امـا در بیـان حـوادث     ،بر گردن سربازان غارتگر و نافرمان سپاه عثمانی بیاندازد ،خارج کرده

در روز پـس از  «کند:  پنهان نمیتسلط عثمانی بر آذربایجان از روزهاي بعدي شادي خود را 



1391 و زمستان ، پاییز53و  52، ش 14و  13، س تاریخ روابط خارجی فصلنامۀ            74

بـه امـرا و    هـا  خلعـت بود  فطر عید. که مصادف با ق 993تصرف شهر، یعنی پنجشنبه اول شوال 

خـاك پـاك   «در » خطبۀ جلیل خاقـانی «روز  این درسرداران پوشاننده شده، نماز عید اقامه شد. 

مؤلـف بـا توصـیف برگـزاري بـا       »داخل شد.» ممالک محروسۀ خاقانی«ادا شد و تبریز به » تبریز

جمعه که با حضور همۀ لشکریان در مسجد جـامع اوزون حسـن اقامـه شـد، تعلـق و      شکوه نماز 

فتح تبریـز را از منظـر تجدیـد حاکمیـت اسـالم سـنی در ایـن         و تعصب دینی خود را بروز داده

شد که در مسجد جامع اوزون حسن حمـد خـدا    صد سال می«دهد:  سرزمین مورد توجه قرار می

خطبـۀ   ،شد ود. حاشا! در محلی که به اصحاب گزین اهانت میالسالم نشده ب و نعت مصطفی علیه

خاقانی خوانـده شـد. رعایـا و برایـا خصوصـاً عسـکر موحـدین بـا هـزار زار اداي صـالت جمعـه            

,Tarih-i Osman Paşa)»نمودنـد...  همـین راسـتا و در جهـت تحکـیم و      در  (2001:82-83

قاضـی عسـکر     ،اشاعه باورهاي مذهبی فاتحان، مدرسه جهان شاه تبریز به درخواست تذکره چی

ی یبازگشـا  ،اي دینی منطبق با معیارهاي مـذهب سـنت بـود    که خواستار تشکیل مدرسه ،آناتولی

نام او تغییر نـام داده  شد و سردار عثمانی محل مخارج و مصارف مدرسۀ مزبور را که هم اینک به 

,Tarih-i Osman Paşa)د.کراز منابع مختلف تعیین  ،بود 2001:84)   

  

  



75             عثمانیـ صفوي هاي کشمکشروایتی ایدئولوژیک از : عثمان پاشا هاي گزارش                              

منابع و مآخذ

Hasan Beyzāde, Ahmed paşa; (2004) Hasan Beyzāde, hazırlayan: Aykut, Türk 
Tarih kurumu, C.III, Ankara.

Kirizoğlu, M.Fahrettin; Osmanlılar’ın Kafkas-Elleri’ni fethi (1451-1590), 
Türk tarih kurumu, Ankara 1993.

K Şevki Nezihi 

-ütükoğlu, Bekir (1962), Osmanlı-iran siyāsi Münāsebetleri (1578-1590), 
İstanbul Edebiyat Fakültasi Matbaasi, İstanbul.

Peçevi, İbrahim Efendi (1982), Peçevi Tarihi, hazırlayan: Bekir Sitki Baykal, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, C.II, Ankara.

Selāniki, Müstafa Efendi (1999), Tarih-i-selāniki, hazırlayan: Mehmet İpşirli, 
Türk Tarih Kurumu, C.II, Ankara.

Tarih-i Osman paşa (2001), hazırlayan: Yunus Zeyrek, T.C.Kültür Bakanlığı 
Yayınları, Ankara.

جلـد،   3محمـد اسـماعیل رضـوانی،     :تصحیحبه  ،تاریخ عالم آراي عباسی) 1377(اسکندر بیگ؛ 

  : دنیاي کتاب.تهران

  : نشر مرکز.تهران ،چاپ نهم ،کامبیز عزیزي ه:ترجم ،ایران عصر صفوي) 1380(سیوري، راجر؛ 

  

  

  

  





74            فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی، س 13 و 14، ش 52 و 53، پاییز و زمستان 1391



                              گزارشهای عثمان پاشا: روایتی ایدئولوژیک از کشمکشهای صفوی ـ عثمانی              75



فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی 

سال سيزدهم و چهاردهم، شماره 52 و 53 ـ پاییز و زمستان 1391، صص 74- 63



گزارشهای عثمان پاشا: 
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چکیده

به استناد بسیاری از منابع تاریخی، کشمکشهای سیاسی و نظامی ایران و عثمانی در عصر صفوی تحت تأثیر نگرشهای ایدئولوژیک و مذهبی بود. در لابلای متون تاریخی به ویژه هنگام بیان لشکرکشیها و جنگهای میان دولتین، ادبیات متعصبانه مبتنی بر ایدئولوژی به وضوح به چشم میخورد. این منابع تا حدودی منعکس کننده جایگاه ایدئولوژی در شکل دادن به مناسبات سیاسی دولتین و گسترش رقابتهای نظامی میان آنهاست. تأثیر عامل فوق در مناسبات قرون بعد میان ایران و عثمانی به تدریج کاهش یافت و تا اندازه زیادی جای خود را به نگرشهای تسامح محور و احترام متقابل در چارچوب مناسبات دیپلماتیک داد. تعامل و همکاریهای ایران و عثمانی بر سر مسائل تشیع عراق در قرن نوزدهم نمونه روشن این تغییر رویکرد محسوب میشود.تاریخ عثمان پاشا از جمله منابعی است که فضای ایدئولوژیک موجود در بخشی از تاریخ ایران و عثمانی قرن شانزدهم را در خود باز نمایانده است. عثمان پاشا بنا بر نظر بسیاری از مورخان همعصر خود یکی از تأثیرگذارترین رجال سیاسی ـ نظامی عالی رتبه  عصر کلاسیک امپراطوری عثمانی قلمداد میشود و سهم او را در پیشبرد فتوحات نظامی عثمانی در شرق  و شمال شرق مرزهای امپراطوری نمیتوان نادیده گرفت. تاریخ عثمان پاشا حاوی سه گزارش از شرح جنگهای عثمان پاشا در ایران و قفقاز است. روح حاکم بر این گزارشها متعصبانه، مدیحه سرایانه و مزین به الفاظ دینی است و همین ویژگیها باعث میشود گزارشهای مزبور علاوه بر شرح جنگها و تاریخ نظامی رنگ جهادنامه نیز به خود بگیرد. از این رو به نظر میرسد مطالعه و بررسی تاریخ عثمان پاشا بهترین نمونه برای فهم فضای ایدئولوژیک حاکم بر مناسبات سیاسی و نظامی صفوی ـ عثمانی در میانه قرن دهم هجری/ شانزدهم میلادی باشد.



واژگان کلیدی:

عثمان پاشا، صفوی، عثمانی، ایدئولوژی، تاریخنگاری


مقدمه

با وفات شاه طهماسب اول در 15 صفر984ق./ 14 مي 1576م. دولت صفوي  وارد  يك سلسله بحرانهاي داخلي ناشي از كشمكشهاي جانشيني و رقابت امرا شد كه نتيجه  نهایی آن تضعيف قدرت مركزي و هرج و مرج سياسي بود. طي دوره كوتاه مدت سلطنت اسماعيل دوم و محمد خدابنده اين بحرانها همچنان ادامه يافت[footnoteRef:2]. (سیوری، 1380: 69-67) عثمانيان كه در اين برهه شرايط سياسي ـ نظامي مساعدي داشتند، حوادث ايران را به دقت زير نظر گرفتند. دولت عثماني در دورة سلطنت مراد سوم كه مصادف با سلطنت  شاه  اسماعيل دوم ـ محمد خدابنده ـ بود، همچنان قدرت برتر جبهة غرب به شمار ميرفت.  چند سال قبل از آن يمن در 1569م. قبرس در 1571 م. و تونس در 1574 م. ضميمة قلمرو دولت عثماني شده بودند. در سالهاي آغازين سلطنت مراد سوم، (در 1575 م.)، لهستان نيز به تبعيت عثماني درآمد و نفوذ این دولت به كرانههاي درياي بالتيك رسيد. با  شكست  پرتغاليها در جنگ «وادي السيل» در 1578م.، فاس نیز به خاك عثماني ملحق شد.  بدين ترتيب پس از فتح مصر، حبشه، ليبي، تونس، جزاير فاس و جنوب سودان، تقريباً تمام شمال آفريقا به حاكميت عثماني تن داد.[footnoteRef:3] (Kirizoĝlu, 1993: 267-80) عثمانيها كه با عقد قرارداد  صلح با امپراتوري اتريش در سال 1577م. تا حدي از جبهه غرب آسوده خاطر شده بودند، با مشاهدۀ اوضاع آشفتة ايران تصميم به توسعه مرزهاي شرقي امپراطوري گرفتند. بيگلربيگي وان در شوال 985 هجري طي گزارشي كه به استانبول ارسال نمود اوضاع وخيم ايران را گوشزد كرده، ضرورت لشكركشي فوري به ايران را به دولت خود خاطر نشان ساخت.[footnoteRef:4] (Peçevi, 1982, C.II:39) سلطان عثماني با توجه به اين اوضاع، فرمان حركت اولين لشكر به جانب ايران در اواخر سال 985 ق. /1576م. را صادر كرد. طي سالهای آينده لشكركشيهاي متعددي به مناطق مختلف تحت حاكميت ايران صورت گرفت.  [2: . منابع عثماني از جمله علل شروع اين جنگها را دشمني سنتي و عميق عثماني ـ صفويه، تحريكات شاه اسماعيل در داخل امپراطوري و مناطق سرحدي، استمداد اهالي سنی شيروان از دولت عثماني براي رهانيدن آنها از دست صفويان، بحرانهاي داخلي ايران، از سوي ديگر، اهداف اين لشكركشيها را نيز تصرف برخي نقاط استراتژيك، غارت و تخريب  نواحي داخل قلمرو ايران و در نتيجه وادار ساختن ايران به انعقاد صلحي اجباري ذكر كردهاند. ر.ك:
Bekir kütükoğlu, Osmanlı- Iran siyāsi Münāsebetleri (1578-1590), Istanbul Edebiyat fakultasi Matbaasi, Istanbul 1962, ss.7-29]  [3: ]  [4: . احمد حسن بيگزاده مورخ عصر سلطان مراد سوم در تاريخ خود نويسندة اين عريضه را خسروپاشا بيگلربيگي ارزروم عنوان ميكند. ر.ك: 
Ahmed paşa Hasan Beyzāde, Hasan Beyzāde Tarihi, Hazırlayan: şevki Nezihi Aykut, Türk Tarih kurumu, Ankara, 2004, C.II, ss.261-262.] 


منابع عثماني در تاریخهای خود به تفصیل وقایع این جنگها را شرح دادهاند. اگر چه نگاه اين منابع، غالباً جانبدارانه و يكطرفه است، با اين همه آگاهيهاي فراواني در باره  حوادث مرتبط با جنگها و اوضاع سياسي ـ اجتماعي زمانه خود به دست ميدهند. در اين ميان تاريخ عثمان پاشا جايگاه ويژهاي دارد؛ اين كتاب كه شرح جنگهاي عثمان پاشا اوزدمير اوغلي، يكي از سرداران اصلي لشكركشيهاي عثماني به ايران در عهد شاه محمد خدابنده است، به چند دليل اهميت دارد: اولاً اينكه موضوع کتاب مذکور اساساً جنگهاي اين دوره است، ثانياً گزارشهاي كتاب از زبان كسي نقل ميشود كه خود در اين لشکرکشیها حضور داشته و حوادث را به چشم ديده است. اثر مزبور براي مطالعه تاريخ جنگهاي ايران و عثماني در عصر صفويه منبعي مفيد به شمار ميرود. در اين كتاب اطلاعات فراواني را در باب سياستهاي جنگي دولت عثماني،كيفيت جنگها، نتايج آنها و نحوه لشكركشيها به همراه ويژگيهاي جغرافيايي مناطق و اوضاع سياسي ـ اجتماعي شهرها و نواحي مورد بحث ميتوان بدست آورد.



مؤلف و تاریخ عثمان پاشا

عثمان پاشا اوزدمير اوغلي يكي از مهمترين شخصيتها در لشكركشيهاي عثماني به ايران در عهد محمد خدابنده/ سلطان مراد سوم  است. او كه فرزند اوزدمير پاشا داغستاني، فاتح صنعا است، قبل از اينكه به عنوان يكي از سرداران لشكر عازم ايران شود، منصب بیگلربيگي ديار بكر را بر عهده داشت. (kütükoğlu, 1962:38) در اولين لشكركشي كه به منظور فتح گرجستان و شيروان به فرماندهي مصطفي پاشا صورت گرفت، عثمان پاشا به عنوان فرمانده در فتح تفليس و ارس حضور داشت. مدتي بعد، پس از اينكه مصطفي پاشا با نيمه تمام گذاشتن كار فتح تصميم به بازگشت گرفت، عثمان پاشا با مرتبة وزارت به محافظت از مناطق فتح شده و ادامة فتوحات در قفقاز گماشته شد. عثمان پاشا مدتي را در شماخي گذراند، آنگاه پايگاه خود را به دربند انتقال داد. او طي مأموريت خود كه از سال 986 تا 992 ق. طول كشيد به كمك لشكريان تاتار، خان كريمه و نيز سپاهيان ارسالي از استانبول توانست بخشهاي وسيعي از ولايت شيروان و داغستان را به قلمرو عثماني ضمیمه کند[footnoteRef:5]. (Peçevi, 1982, C.II:43-77) اوزدمير اوغلي پس از بازگشت به استانبول در رجب 923 ق. مورد التفات سلطان مراد سوم قرار گرفت و سلطان با اعطاي خلع و هداياي فراوان از او تقدير كرده، چند ماه بعد او را به مقام وزیر اعظمی بر كشيد.[footnoteRef:6]   [5: 4. اسكندر بيگ منشي, مؤلف تاريخ عالم آراي عباسي، در شرح اين سلسله از لشكركشيها خاطر نشان ميسازد كه «عثمان پاشا تمام ولايت شيروان و شكي را ضبط نموده، به معتمدان خود سپرد و روانة استنبول شد» ر.ك: اسكندربيگ، تاريخ عالم آراي عباسي، تصحيح محمد اسماعيل رضواني، جلد اول، تهران: دنياي كتاب، 1377، ص 474.]  [6:  منابع عثماني به قدرداني سلطان مراد سوم از عثمان پاشا اشاره كرده و سخنان سلطان را در حق او نقل كردهاند. به گفتة تاريخ پچوي، سلطان با گفتن «صفا آوردي عثمان، آفرين عثمان، برخوردار باش، در دو دنيا رويت سفيد باد» از عثمان تمجيد كرد. رك: 
Peçevi, C.II, s.85; Müstafa Efendi Selāniki, Tarih-ı Selāniki, Hazırlayan:Mehmet İpşirli, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1999, C.I, s.149.] 


موفقيتهاي عثمان پاشا در سفر قفقاز سبب شد تا در سال 993 ق. براي بار دوم و اين بار با عنوان فرمانده لشكر عازم فتح آذربايجان شود. سپاه عثماني در 15شعبان 993ق./ 12 آگوست 1585 م. از استانبول به مقصد تبريز حركت كرده و در اواخر رمضان همين سال فاتحانه وارد تبريز شد. عثمان پاشا پس چند ماه توقف در تبريز به دنبال يك بيماري ناگهاني و كوتاه مدت در 6 ذيالعقده 993 ق. درگذشت. او كه هنگام مرگ 95 سال داشت، طبق وصيتش در دياربكر به خاك سپرده شد. (Selāniki, 1999 C.I:164) 

مورخان بزرگ عثماني از عثمان پاشا به دليل نقشي كه در فتوحات عثماني بر عهده داشت به نيكي ياد كرده و او را مورد مدح و ستايش قرار دادهاند. به عنوان نمونه، سلانيكي در تاريخ خود عثمان پاشا را با اين جملات ميستايد: «بيلگربيگي دياربكر، عثمان پاشا، فرزند اوزدميراوغلي پاشا كه در شجاعت و شهامت و جنگ آزمایی سام و نريمان و رستم و اسفنديار بود...»[footnoteRef:7] (Selāniki, 1999, C. I: 118) در كنار اين ستايشها، تاريخ پچوي به نفرت ايرانيان از عثمان پاشا به خاطر نقش او در قتل عام تبريز اشاره کرده و متذكر ميشود كه ايرانيان به او لقب «آدييامان» يعني «بدنام» داده بودند: «ايرانيان [اهالي تبريز] چون از مرگ عثمان پاشا آگاه شدند [عثمانيها را مورد خطاب قرار داده]، با گفتن جملة سردار بدنامتان مرد و ... به سرور و شادي ميپرداختند. (Peçevi, C.II :85)  [7: . تاريخ پچوي در خصوص صفات اخلاقي عثمان پاشا مينويسد: « عثمان پاشا عليرغم تواضع و فروتني كه داشت در ميان خلق به شرابخواري معروف بود و پادشاه نيز از اين موضوع آگاه بود. رك: Peçevi,C.II,s.85] 


تاريخ عثمان پاشا كه بر محور شخصيت عثمان پاشا استوار شده و در حقيقت شرح جنگهای او در جبهه قفقاز و آذربايجان است شامل بر سه گزارش ميشود؛ گزارش اول در موضوع جنگهای قفقاز است و حوادث سالهاي 986 تا 988 ق.، که دو سال از شش سال حضور عثمان پاشا در شيروان را در بر ميگيرد.[footnoteRef:8] (Tarih-I Osman Paşa, 2001:75) بر اين اساس چنين به نظر میرسد كه نويسنده گزارش تا 988 ق. همراه لشكر بوده و با جدا شدن از لشكر، كه به گفتة خود او به واسطة اسارتش به دست قزلباش اتفاق افتاده، شرح حوادث را با ذكر عبارت «تمّت الكتاب بعون الله المَلِك الوهّاب ـ تم» پايان داده است. (Tarih-I Osman Paşa, 2001:69) در گزارش دوم با عنوان «صورت مكتوب ارسالي عثمان پاشا از دمورقاپي [دربند] به عِيوَض افندي» خلاصه فشردهاي از حوادث شيروان از زبان عثمان پاشا براي يك مقام حكومتي به نام عِيوَض افندي شرح داده شده است. اين گزارش چند صفحهاي كه مملو از عبارات مصنوع، مديحه سرايی و مزين به الفاظ ديني است، در پايان حضور عثمان پاشا در دربند، يعني اواخر 992 يا اوايل 993 ق. نگاشته شده است. گزارش سوم شرح فتح تبريز است و وقايع مربوط به اين لشكركشي را از زمان حركت سپاه در 15شعبان 993ق./ 12 آگوست 1585 م. تا مرگ عثمان پاشا در 6ذی القعده 993ق./ 25 نوامبر 1585 م. شرح ميدهد. [8: . عثمان پاشا در نامة ارسالي خود به عيوض افندي متذكر ميشود كه طي شش سال گذشته, صفويه را در ولايت شيروان قلع و قمع كرده است.] 


از نام و مشخصات نويسنده يا نويسندگان اين گزارشها اطلاع چنداني در دست نيست. تنها یک بار آن هم در پايان گزارش فتح تبريز است كه نام مؤلف به ميان آمده است. نويسنده در اين رساله خود را «رحيمي زاده چاووش درگاه عالي» معرفي كرده است, اما به درستي معلوم نيست كه دو رسالة ديگر نيز اثر همين نويسنده است يا نه. با توجه به سياق يكسان و اسلوب مشابه گزارشها بعيد نيست گزارشهاي اول و دوم نيز به قلم رحيميزاده بوده باشد و بدين ترتيب او نام خود را در بخش آخر كتابش كه گزارش فتح تبريز بود، ذكر كرده است.[footnoteRef:9](Tarih-i Osman Paşa, 2001:11)    [9: . ابراهيم حريمي چاووش رحيميزاده در دورة سلطان مراد سوم در لشكركشيهاي عثماني به شرق همراه لشكر بوده است. او كتابي با عنوان «ظفرنامه سلطان مرادخان، گنجينة فتح گنجه» و نيز منظومهاي با عنوان «غنچه باغ مراد» دارد. ] 


نويسنده در گزارش فتح شيروان هدف از نگارش رساله را «بيان احوال لشكركشي شرق و جنگهای عثمان پاشا در شيروان و دربند به اختصار» عنوان ميكند. (Tarih-i Osman Paşa, 2001:14-15) از محتواي قلم او چنين برميآيد كه همراه اردو در تمام سفر حضور داشته، حوادث را به چشم ديده است و حتي در جايي از رساله ادعا ميكند كه یک بار در اثناي همين جنگها به اسارت صفويان درآمده و مدتي را در ايران به حبس گذرانده است. (Tarih-i Osman Paşa, 2001:65)   

در رساله فتح تبريز، رحيميزاده چاووش همراه سفر بوده و همه اين گزارش كه به ترتيب تاريخی تنظيم شده از زبان مؤلف روايت شده است. نکته مهم در شرح حوادث تصرف تبریز اشاره مفصل و دقیق راوی به نحوه رفتار خشونتآمیز سپاه عثمانی با مردم شهر است؛ شرح حوادث لشكركشي تبريز با رسيدن لشكر روم به ارزروم شروع ميشود. سپاه به  فرماندهي عثمان پاشا اوزدمير اوغلي، در   15 شعبان 993 ق /12 آگوست 1585 م. به دشت ارزروم رسيد و بعد از مدتی توقف به سوي تبريز روانه شده و در 12 رمضان 993 ق. به «منزل مبارك صحراي چالدران رسيد.(Tarih-i Osman Paşa, 2001:77)  لشكر عثماني پس از عبور از خوي در 18 رمضان 993 ق. وارد مرند شد.[footnoteRef:10] بنابر تاريخ عثمان پاشا، حاكم اين شهر، پياده اوغلو ابراهيم خان، قبل از آمدن لشكر عثمانی شهر را ويران كرده و به همراه سپاه و رعاياي خود گريخته بود. به گفتة مؤلف: «شهر را چنان ويران كرده بودند كه گويي صد سال ويرانه بوده و به لانة شوم بوم بدل شده بود...»(Tarih-i Osman Paşa, 2001:79)  در جنگهای پراكندهاي كه در حوالي صوفيان بين سپاه قزلباش و سپاه عثماني روي داد، تعدادي از امرا و سرداران دو طرف كشته شدند و ديوان بيگي، شاهزاده حمزه ميرزا، كه حاكم قراباغ نيز بود به دست سپاهيان عثماني اسير شد. در 29 رمضان 993 ق./23  اكتبر 1585 م. شهر تبريز در غياب قزلباشان تسليم عثمانپاشا شد. به استناد تاريخ مزبور، «رعايا و براياي تبريز از سوي خود معتمداني را با مصحف شريف نزد سردار فرستاده، امان خواستند. با این حال لشكريان پس از ورود به شهر از قتل و غارت دريغ نكرده، تبريز را چنان غارتي كردند كه صد مرتبه از غارت سيواس بدست تيمور بدتر بود.» تاريخ عثمان پاشا مدعي است که لشكريان دستوري از سردار خود مبني بر غارت شهر نداشتند و عثمان پاشا تمام تلاش خود را برای متوقف ساختن آن به كار بست و حتي تعدادي از غارتگران را مجازات کرد.[footnoteRef:11](Tarih-i Osman Paşa, 2001:80-81)   اما تنها چند ماه بعد غارت و قتل عام ديگري، اين بار با وسعت و شدتي بيشتر، اتفاق افتاد. غالب مورخان ايراني و عثماني كه به شرح حوادث اين جنگها پرداختهاند به اين قتل عام هولناك اشاره كردهاند. حادثة مزبور كه پس از حملة سنگين و پرتلفات سپاه صفوي در 19 شوال 993 ق. رخ داد، تعداد بيشماري از زنان و مردان تبريزي را عرضه تيغ كرد.(Tarih-i Osman Paşa, 2001:88)  مؤلف تاريخ عثمان پاشا اين بار نيز سردار را تبرئه كرده و مسئوليت اين قتل عام را به گردن سپاهيان انداخت و حتي بيماري و مرگ سردار را  كه اندكي بعد از اين حادثه رخ داد در نتيجة الم و اضطراب ناشي از قتل عام عنوان کرد. برخي منابع در اين مورد نظرات متفاوتي دارند.[footnoteRef:12] [10: . مؤلف از مرند با عنوان «يكي از خرابههاي بيدين ملعون» ياد ميكند و مرادش از بيدين معلون، شاه محمد خدابنده صفوي است. رك:  Tarih-i Osman Paşa, s.78]  [11: . اسكندر بيگمنشي مينويسد كه مردم تبريز امان دادن عثمان پاشا را در آغاز ورود به شهر جديد نگرفته بودند و ميدانستند كه «روميه كينة اهل تبريز دارند و به جهت مغايرت مذهب با ايشان نميآميزند...». رك: اسكندر بيگ، ج 1، ص 478.]  [12: . تاريخ پچوي مينويسد اين قتل عام به انتقام كشته شدن چند تن از سپاهيان عثماني بدست مردم تبريز و به دستور عثمان پاشا صورت گرفت، اما سردار مدتي بعد از كردة خود پشيمان شده و دستور امان داد. عالم آراي عباسي هم نظري تقريباً مشابه با پچوي دارد؛ بنابر عالم آرا، حكم قتل عام تبريز از سوي عثمان پاشا صادر شد و دليل آن غارت اموال سپاهيان عثماني و كشتن چند تن از آنها بدست «اجامره و اوباش تبريز» بود. تا «اينكه جمعي از مردم خيرانديش خدا آگاه آن طايفه كه نزد عثمان پاشا راه سخن داشتند ... او را از اقدام اين امر شنيع بازداشتند». براي مطالب بالا نگاه كنيد به: اسكندر بيگ، ج 1، ص 480؛
Peçevi,C.II, s.91; B. kütükoğlu, s.156.] 




روایت و ایدئولوژی

تاريخ عثمان پاشا به استثناي نامه عثمان پاشا به عيوض افندي كه نثري اديبانه دارد، ساده و روان و عامه فهم است. نويسنده با آوردن تاريخ در جاي جاي گزارشها و رعايت ترتيب تاريخي وقايع بر عينيت اثر خود افزوده و با توصيف زنده و جاندار حوادث كوشش ميكند خواننده را نيز در مشاهدات خود شريك سازد. اما چنانچه متذکر شدیم نكته مهم در خصوص اين چند گزارش، ادبيات و بينش حاكم بر آنهاست. گرايش ضد شيعي و ضد صفوي نويسنده كه تقريباً در همه صفحات كتاب به چشم ميخورد سبب شده اين اثر رنگ و بوي جهادنامه به خود بگيرد. نويسنده خود به اين امر واقف بوده و از اثر خود با عنوان «غزوات نامه» ياد ميكند.(Tarih-i Osman Paşa, 2001:15)   

رویکرد مذهبی و نگرش خصمانه و ضد صفوی نویسنده در همان مقدمه کتاب به خوبی خود را آشکار میکند. او در مقدمه هنگامی که قصد دارد از موضوع کتاب سخن بگوید از صفویان با عنوان «سرخ سر روسیاه» که اشارهای توهینآمیز به قزلباشها به عنوان مهمترین نیروی مؤسس و تداوم بخش حاکمیت صفویان است، یاد میکند. (Tarih-i Osman Paşa, 2001:16) هدف از نگارش رساله را نیز نه صرفاً بیان شرح لشکرکشیها، بلکه کسب ثواب و دعای خیر خوانندگان این «غزوات نامه» میداند. (Tarih-i Osman Paşa, 2001:16) به تعبیر دیگر، او در وهله نخست در حال انجام یک وظیفه دینی است تا ثبت وقایع و تاریخنگاری. مطالعه محتوای رساله صحت این ادعای نویسنده را اثبات میکند. او در لابلای مطالب با به کار بردن عبارات و اصطلاحات تحقیرآمیز و توهینآمیز نسبت به صفویان احساس  تنفر و دشمنی خود را که ریشه در باورهای  مذهبیاش دارد، نشان میدهد. از پادشاه عثمانی با صفاتی چون غازی، مولای ملوک عرب و عجم و اینگونه عبارات یاد کرده و در مقابل، سلطان محمد خدابنده و صاحب منصبان صفویان را مکرراً با عناوینی چون بدکار، کفار، ملحد و ملعون میخواند. فراوانی الفاظ و ترکیبات عربی، استفاده از آیات قرآنی برای زیر سؤال بردن اعتقادات صفویان، از یک طرف بیانگر تبحر و مهارت او در تسلط بر زبان و ادبیات عربی در کنار فارسی و ترکی بوده و از سوی دیگر  نشان از این دارد که وی فردی مذهبی و معتقد به باورهای اسلام حنفی است.

تاريخ عثمان پاشا پر از دشنامها و اتهامات ديني ـ عقيدتي به صفويه و قزلباشان است. در اين رسالهها، لشكر عثماني با عنوان «عسكر اسلام» و سلطان عثماني با عنوان «پادشاه غازي» و در مقابل لشكر صفويه با عناوين «لشكر ملاحده»، «طوايف مردود المذاهب»، «گروه شياطين»، همچنين سلطان محمد خدابنده با عنوان «شاه گمراه» و لقب «بدكار» و شاه اسماعيل با لقب «اسماعيل بد آيين» معرفي شدهاند.[footnoteRef:13] عثمان پاشا در نامهاي كه به عِيوَض افندي نوشت در شرح جنگ خود با امام قلي خان كه به گفتهي او «رئيس ملحدان و زنديقان بيايمان» بود، در تأييد كفر صفويه آيه 34 سوره فرقان را شاهد مثال ميآورد.[footnoteRef:14] اگرچه به كار بردن چنين ادبياتي در منابع تاريخي عثماني و ايراني اين دوره رایج بوده و با توجه به فضاي ديني ـ عقيدتي حاكم بر دو جامعه تا حدي طبيعي به نظر ميرسد، اما تاريخ عثمان پاشا در اين مورد از حد معمول فراتر رفته است. نويسنده با انتخاب اين سبك در پي آن بوده که به جنگهاي عثماني رنگ تقدس بخشيده و از اين طريق لشكركشي عثماني به ايران را جهاد عليه كفار و مشروع جلوه دهد. [13: . القاب و دشنامهاي نظير اين موارد در غالب صفحات تكرار ميشود. براي نمونه نگاه كنيد به صفحات: 15, 18, 21, 29, 37, 41, 54, 65, 70, 80]  [14: . آية مزبور به قرار زير است: « الذين يحشرون علي وجوههم الي جهنم اولئك شرمكاناً و أضل سبيلا»] 


نکتهای که نباید در تحلیل تاریخ عثمان پاشا و نیز سایر منابع هم دوره آن فراموش کرد، فضای عقیدتی و ایدئولوژیک حاکم بر مناسبات ایران و عثمانی است. این سخن بدین معناست که گرایشهای خصمانه عثمانی ـ صفوی در منابع را نباید تنها به ویژگیهای شخصیتی مورخان مربوط دانست، بلکه ضرورت دارد که فضای سیاسی ایدئولوژیک حاکم بر روابط دولتین را هم در نظر گرفته شود کما اینکه در اواخر دوره صفوی از شدت و حدّت ادبیات ایدئولوژیک متون تاریخی کاسته میشود. دوره نگارش تاریخ عثمان پاشا و منابع هم دوره آن مصادف با اوج گرایشهای شیعی و ضد عثمانی و سنی در ایران و همین طور اوج تیرگی در مناسبات سیاسی میان دولتین است. دوره شاه اسماعیل صفوی 930-907 ق. عصر تأسیس دولت و مذهب رسمی تشیع در ایران و دوره فرزند او، شاه طهماسب، 984-931 ق. زمان تثبیت و استقرار دولت و هویت شیعی در ایران به شمار میرود. گسترش نفوذ تبلیغات قزلباشها در آناتولی و توسعه روبه رشد قلمرو صفوی در عمق سرزمینهای امپراطوری عثمانی در نهایت به جنگ چالدران در 920 ق. منجر شد و این فضای کینه و خصومت تا سالهای بعد همچنان ادامه یافت. بنابراین طبیعی به نظر میرسد منابعی نظیر تاریخ عثمان پاشا که حدود این سالها نگارش شده است، تحت تأثیر چنین فضای ایدئولوژیک قرار گیرند.

نویسنده تاریخ عثمان پاشا در شرح گزارش فتح تبریز اگرچه تلاش میکند مسئولیت قتل عام بیرحمانه اهالی بی دفاع شهر را از عهده سرداران و دولتمردان عثمانی خارج کرده، بر گردن سربازان غارتگر و نافرمان سپاه عثمانی بیاندازد، اما در بیان حوادث روزهای بعدی شادی خود را از تسلط عثمانی بر آذربایجان پنهان نمیکند: «در روز پس از تصرف شهر، يعني پنجشنبه اول شوال 993 ق. كه مصادف با عید فطر بود خلعتها به امرا و سرداران پوشاننده شده، نماز عيد اقامه شد. در این روز «خطبة جليل خاقاني» در «خاك پاك تبريز» ادا شد و تبريز به «ممالك محروسة خاقاني» داخل شد.» مؤلف با توصيف برگزاري با شكوه نماز جمعه كه با حضور همة لشكريان در مسجد جامع اوزون حسن اقامه شد، تعلق و تعصب ديني خود را بروز داده و فتح تبريز را از منظر تجديد حاكميت اسلام سني در اين سرزمين مورد توجه قرار ميدهد: «صد سال ميشد كه در مسجد جامع اوزون حسن حمد خدا و نعت مصطفي عليهالسلام نشده بود. حاشا! در محلي كه به اصحاب گزين اهانت ميشد، خطبة خاقاني خوانده شد. رعايا و برايا خصوصاً عسكر موحدين با هزار زار اداي صلات جمعه نمودند...»(Tarih-i Osman Paşa, 2001:82-83)  در همين راستا و در جهت تحكيم و اشاعه باورهاي مذهبي فاتحان، مدرسه جهان شاه تبريز به درخواست تذكره چي،  قاضي عسكر آناتولي، كه خواستار تشكيل مدرسهاي ديني منطبق با معيارهاي مذهب سنت بود، بازگشایي شد و سردار عثماني محل مخارج و مصارف مدرسة مزبور را كه هم اينك به نام او تغيير نام داده بود، از منابع مختلف تعيين کرد.(Tarih-i Osman Paşa, 2001:84)   
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