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مناسبات تقابلی دو دولت صفوی و عثمانی
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بتول ساریحان  ،زهرا روحالهی اميری

چکیده
در طول بیش از دو سده سلطنت صفویان بر ایران ،ميان دو دولت ایران و عثمانی،
روابط بسيار پرفرازونشيبی برقرار بود .وقوع جنگهای متعدد و انعقاد معاهدههای
صلح مختلف از نمودهای بارز دورههای جنگ و صلح پیاپی ميان دو دولت است.
پرداخت به موضوع مناسبات ميان دو حکومت میتواند زوایای پنهان تاریخ را روشن
کند و در تحليل بهتر روابط این دو حکومت مفيد واقع شود .در نتيجه پژوهش حاضر
در نظر دارد با روش توصيفی-تحليلی به این پرسش پاسخ گوید که مناسبات تقابلی
دو دولت اسالمی عثمانی و صفویه چگونه بوده است .نتایج حاصل از پژوهش حاضر
حاکی از آن است که مناسبات این دو حاکميت که بیشتر سمتوسوی تقابلی
داشته است باعث نبردهای متعدد ميان دو حکومت در طول تاریخ شده است.
واژگان کلیدی :دولت صفوی ،دولت عثمانی ،ارتباط دوليت صفوی و عثمانی

.1مقدمه
جنگهای دو دولت صفوی و عثمانی در عهد شاه اسماعيل و سلطان سليم اول با شکست ایران در
چالدران خاتمه یافت و جنگهای دوران شاه طهماسب و سلطان سليم با انعقاد قرارنامه آماسيه در
رجب  962پایان پذیرفت .از زمان انعقاد قرارنامه مزبور تا سال  986که دولت عثمانی در عهد سلطنت
مراد سوم ( )982 – 003 1اقدام به لشکرکشی به قلمرو ایران کرد ،یک دوره بیستوچهار ساله صلح ميان
دو دولت برقرار بود .از مرگ شاه طهماسب تا سقوط صفویان ،نوع روابط ميان دو دولت بیش از آنکه

 .1دانشپژوه کارشناسی تاریخ اسالم ،مجتمع آموزش عالی بنتالهدی ،جامعهالمصطفی؟ص؟ العالميه ،ترکيه.
 .2مدیر گروه علمی – تربیتی تاریخ اسالم ،مجتمع آموزش عالی بنتالهدی ،جامعهالمصطفی؟ص؟ العالميه ،ایران.
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تابع تحوالت داخلی عثمانی باشد بیشتر تابع حوادث و تحوالت داخلی ایران بود .چنان که هرگاه دولت
صفوی روبه ضعف و سستی می گذاشت ،دولتمردان عثمانی به بهانههای مختلف آتش جنگ را
روشن می کردند و به قلمرو صفویان یورش میبردند .باوجود دشواریهایی که ایرانيان با عثمانيان از
نظر مرزی و مذهبی داشتند و برخی از سالطين این دولت تحمل وجود دولتی مستقل و مسلمان را
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درکنار خود نداشتند ،دولت عثمانی طی قرن هفدهم تا نوزدهم ،سدی استوار دربرابر تجاوز اروپاییها
به شرق و از جمله ایران بوده است .عمده دشواری ایران با این دولت بهدليل توسعهطلبی بیهوده این
دولت برای تسلط بر یک دولت مسلمان شرق خود بود و بهطور معمول ،این حرکت یعنی ،بهانه مبارزه
با مذهب تشيع را به اصطالح خودشان رفض توجيه می کرده است .نباید پنهان کرد که باوجود
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جنگهای ایران و عثمانی در برخی از مقاطع تاریخی در دوره صفوی ،دورههای صلح طوالنی ميان
این دو دولت نشان گر آن است که همواره در دو طرف ،افراد عاقلی بودند که میتوانستند اهميت وجود
این صلح را برای هر دو طرف دریابند.
 .2تأسیس دولت عثمانی
ترکهای عثمانی در سه دهه نخست قرن سيزدهم مانند بسياری از قبایل ترک از مناطق استپی آسيا
بهسمت غرب و آناتولی آمده و وارد آسيای صغير شدند .براساس نقل منابع عثمانی ،عثمانیها منتسب
به قبيلهای از قبایل غز ترکی بهنام قبيله قاپی هستند .این قبيله از ميانه آسيا تحت رهبری ارطغرل
بهسمت غرب حرکت کرد و بعدها جانبدار سلطان عالءالدین اول ،سلطان دولت سلجوقی روم شده به
سپاه او پیوست .عالءالدین در جنگ سال  1232/630پیروز شد و به عنوان پاداش حمایت این گروه
آنان را در شمال غرب آناتولی در منطقه ای بهنام سکود در مرزهای دولت بیزانس با دولت سلجوقی
اسکان داد( .احمدیاقی اسماعيل ،1388 ،ص )15ارطغرل به حفاظت از مرزهای پیشين بسنده نکرد و
بهنام سلطان به سرزمينهای بیزانس حمله برد و مناطقی را به محدوده نفوذ خود افزود .اززمانی که
ارطغرل در سال  687درگذشت و فرزندش عثمان یعنی ،کسی که بعدها دولت عثمانی بهنام وی
ناميده شد برجای پدر نشست این اميرنشين بهسرعت ترقی کرده و بهمرور به امپراطوری بزرگی تبدیل

شد که سرزمينهای متعلق به آن در آسيا ،اروپا و آفریقا قرار داشت و از بزرگترین دولتهای اسالمی
شد که تاریخ شاهد آن بوده است (احمدیاقی اسماعيل ،1388 ،ص.)17
با حمله مغول در سال  1300ميالدی به آسيای صغير ،دولت ترکهای سلجوقی از ميان رفت .پس
از آن بود که امير عثمان چون سایر امرا ،بر ویرانههای دولت سالجقه روم اعالم استقالل کرد و از آن پس،
سلطان ناميده شد .عثمانیها ابتدا با حمله به مناطق اروپایی ،دایره سرزمين خود را گسترش دادند و
در مرحله بعد متوجه مرزهای شرقی خود شدند و فتوحات خود را در منطقه شرقی ادامه دادند که
شامل ایران نيز میشد .درنهایت عثمانيان فتوحات را هم در اروپا و هم آسيا و آفریقا گسترش دادند و
به این ترتيب ،امپراطوری عثمانی در وسعتی بسيار گسترده بهوجود آمد( .احمدیاقی اسماعيل،
 ،1388ص  )17سرانجام خالفت عثمانی با تالشهای نيروهای ملی ترکيه به رهبری مصطفی کمال
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پاشا ملغی شد و سلطان عبدالمجيد عزل شد (احمدیاقی اسماعيل ،1388 ،ص.)194
 .3تأسیس دولت صفوی
اولين فرد خاندان صفوی که از او مالحظات تاریخی در دست است ،شخصی است بهنام فيروزشاه
زرین کاله که در قرن یازدهم میزیست و زميندار ثروتمندی در ناحيه اردبیل در شرق آذربایجان و
شمال غربی ایران بود .منشأ خاندان صفویه هنوز هم در پردهای از ابهام است .برخی نژاد آنان را به یمن
میرسانند و آنان را عرب میدانند و برخی دیگر ایشان را ترک معرفی می کنند .کسروی بعد از بررسی
دقيق شواهد به این نتيجه رسيده است که صفویه سا کنين بومی ایران و از تبار خالص آریایی بودهاند،
اما به آذری که نوعی از ترکی و زبان بومی آذربایجان است ،تکلم می کردهاند( .سيوری ،1383 ،ص )2از
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مهمترین شخصيتهای صفویه میتوان به شيخ صفیالدین اردبیلی ( )650 – 735اشاره کرد که نام
این سلسله از او گرفته شده است .شيخ صفی که ریاست طریقه زاهدیه را بعد از استادش شيخ زاهد
بهدست آورده بود ،مسئوليت هدایت معنوی مریدان را بهعهده گرفت و این ،دوران جدیدی از ترویج
و پیشبرد فعاالنه این طریقت جدید است که طریقتی صوفيانه و مهم محلی بود ،ولی به نهضتی
مذهبی تبدیل شد و در ایران ،سوریه و آسيای صغير ،گسترش یافت (سيوری ،1383 ،ص.)7
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با رسيدن جنيد در سال  851به رهبری طریقت صفویه ،نهضت صفویه وارد مرحله مهمی از دو قرن
تدارک صبورانه برای تأسيس سلسله صفویه شد .جنيد از هنگام تصدی رهبری ،عالئم آشکاری از
تمایل به قدرت دنيوی و پادشاهی نشان داد .او اولين رهبر صفویه است که لقب سلطان گرفت .او با
تحریک مریدانش به جهاد عليه کفار ،روحيه جنگجویی را در طریقت وارد کرد .این فعاليتها باعث
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سوءظن حکمران غرب ایران ،جهانشاه قرهقویونلو شد که سلطهاش از آذربایجان و مرزهای
گرجستان تا خليج فارس برقرار بود( .سيوری ،1383 ،ص )15جهانشاه به جنيد دستور متفرق کردن
نيروها و خروجش از اردبیل را داد و بدین ترتيب ،جنيد به همراه عدهای از صفویان طریقت صفویه
چندسالی را در آسيای صغير و سوریه گذراند تا اینکه اوزونحسن ،رهبر آققویونلوها و دشمن
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جهانشاه به او پناه داد و با ازدواج خواهر اوزونحسن و شيخ جنيد ،اتحاد سياسی ميان آنان برقرار شد
(سيوری ،1383 ،ص .)16پس از جنيد ،پسرش حيدر به ریاست رسيد ،اما با مرگ اوزونحسن و
جانشينی پسرش یعقوب ،روابط آنان تيره شد؛ زیرا یعقوب بهنحو فزایندهای ،حضور یک نيروی مجهز
و تربیتشده را در حوزه سلطنتش ،خطری بالقوه برای مقام خود میدید (سيوری ،1383 ،ص.)18
پسران حيدر (علی ،ابراهيم و اسماعيل) که پس از کشتهشدنش در جنگ با یعقوب بهدست او اسير
بودند ،پس از چهارسالونيم اسارت ،آزاد شدند و درپی انتقام پدر برآمدند .ابراهيم به آققویونلوها
پناهنده شد و علی در جنگ کشته شد( .سيوری ،1383 ،ص )20کشمکشهای ميان شاهزادگان
رقيب آققویونلوها برای دستيابی به حکومت این فرصت را به اسماعيل ،برادر کوچکتر داد تا بتواند
تجدید قوا کند .او در سال  907درحالی که بیش از  14سال نداشت به کمک یارانش( ،قزلباشها ،در
تبریز تاج گذاری کرد .هنگام تاج گذاری او فقط بر ناحيه آذربایجان مسلط بود و ده سال طول کشيد تا
بقيه ایران را فتح کند( .سيوری ،1383 ،ص )21سرانجام دولت صفوی بهدست نادرشاه افشار منقرض
شد.

 .4دالیل و نتایج جنگ بين دو دولت ایران و عثمانی
 .1-4سلطان سلیم ( – )926 – 918شاه اسماعیل اول ()929 – 907

تأسيس دولتی با ایدئولوژی رزمنده شيعی در جوار مرزهای شرقی امپراطوری عثمانی ،تهدیدی جدی
برای امپراطوری بود بهویژه دليل حضور تعداد زیادی ترکمن در داخل مرزهای امپراطوری عثمانی که
نسبت به ادعاهای شاه اسماعيل مبنی بر اینکه وجودی نيمه خداست ،همدلی داشتند و از تالش وی
برای برقراری دولتی شيعی در ایران حمایت می کردند .آنها نيرویی را تشکيل میدادند که امروزه از آن
به عنوان ستون پنجم یاد میشود .از آنجا که عثمانيان در ابتدا کمابیش ازسوی همان تصوف
نامتعارفی که اساس قدرت صفویه بود ،حمایت شده بودند ،خطر اغوای ترکمنها بهواسطه تبليغات
صفویه بیشتر میشد .ا گرچه طی قرن چهاردهم سالطين عثمانی رفتهرفته به زندگی متمدن در قصرها
روی آوردند و بیش از پیش تحت تأثير عرف قرار گرفتند ،رعایای آنها در نواحی دوردست کوهستانی در
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آناتولی شرقی در مجاورت مرزهای ایران همچنان به گونههای مختلفی از فرق شيعی تعلق داشتند که
بعدها برای گریختن از آزار حکومت عثمانی به جرم رافضیبودن ،حق پناه گرفتن در زیر چتر فرا گير و
خطاپوش تشکيالت بکتاشی را بهدست آوردند .افراد قبایل ترکمنی که به این گروههای ترکمنی تعلق
داشتند زمينههای مناسبی برای تبليغات صفویه بهوجود آورده بودند .آنان به اسماعيل حرمت
مینهادند و هزارهزار زیر علم او جمع میشدند .اسماعيل در طی پنج سالی که در الهيجان در خفا بهسر
میبرد ( )900 – 905از طریق شبکه وسيعی از مأموران بهنامهای خليفه ،دده ،لهو پیر با این مریدان در
آناتولی تماس دائم داشت( .سيوری ،1383 ،ص)37
گرایش بسياری از اتباع عثمانی در آناتولی به صفویان بهواسطه قدرت تبليغات سياسی -مذهبی
آنان دليل عمده بروز جنگ بین دو دولت بود .ا گر عثمانيان بهسرعت و بهطورقطع به این جریان پایان
نبخشيده بودند سلطه آنان بر نواحی وسيعی از بخشهای شرق قلمروشان درمعرض خطر قرار گرفته
بود و مکتب تشيع یکی از کاملترین موفقيتهایش را بهدست میآورد .بایزید دوم که با احتمال
ازدسترفتن وفاداری آناتولی شرقی نسبت به دولت عثمانی روبهرو شده بود در  907-8دستور تبعيد
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بسياری از شيعيان را از آناتولی به موریا ( MOREAنام قدیمی شبهجزیره پلوپونز) داد .در 916 – 917
شورش گسترده شيعيان در تکه در ساحل مدیترانهای آسيای صغير نشان داد که خطر هنوز هم وجود
دارد و در همان سال شمار بسياری از افراد قبيله تکهلو برای تقویت سپاه اسماعيل به ایران رسيدند.
این دو واقعه نشاندهنده سلطه ایدئولوژی صفویه نهتنها در آناتولی شرقی بلکه در آناتولی مرکزی هم
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هست .سليم پس از آنکه توانست پدرش بایزید دوم را مجبور به کناررفتن از سلطنت کند ،بر تخت تکيه
زد .وی از همان آغاز نشان داد که تمایل به خونریزی دارد؛ زیرا کارش را با کشتن شمار زیادی از برادرانش
آغاز کرد .چندی نگذشت که گروه دیگری از مردم و یاران خود را نيز کشت و عالقه خود را برای واردشدن
در ميدانهای نبرد نشان داد .سليم توجه اصلی خود را معطوف به مرزهای شرقی عثمانی کرد که
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دولت صفوی بهتازگی در آن بهقدرت رسيده بود و بیم روبهروشدن با آن دولت وجود داشت .سليم
نخستين حا کم عثمانی بود که بهطور عميق با مسائل مرزهای شرقی دولت عثمانی آشنا بود.
(احمدیاقی ،1388 ،ص)51
بهواسطه فضای باز و آرام سياسی در زمان بایزید دوم در شرق و توجه او به جهاد در اروپا ،تشيع در
ميان قبایل ترکمان شرق آناتولی موجب بسط قدرت دولت صفوی در آن نواحی شده بود .بهطوری که
سبب افروختهشدن خشم سالطين عثمانی برضد صفویان شد و آنان را متوجه خطری کرد که دولت
صفوی میتوانست برضد عثمانی داشته باشد .در اوایل سلطنت سلطان سليم مناسبات صفویان با
عثمانیها به مرحله بدی رسيده بود .زمانی که سليم ،حا کم طرابوزان بود و هنوز به تخت سلطنت
دست نيافته بود اهميت نفوذ تشيع را در منطقه دریافته و برآن بود تا پدرش را وادار به مقابله با آن کند،
اما تالشش به جایی نرسيد .وقتی به سلطنت رسيد ،شاه اسماعيل برای وی تبریکی نفرستاد.
درمقابل ،سليم خواست تا خطر نفوذ تشيع را از ميان ببرد .به همين دليل فتوایی از شيخاالسالم در
ضرورت جنگ با شيعيان گرفت و به استناد همين فتوا ،شمار زیادی از شيعيان آناتولی را بهقتل رساند.
اسماعيل نيز در مقابل ،در ایران دست به کشتار سنيان زد .در ميان سليم و شاه اسماعيل ،نامههای
تندی ردوبدل شد و پس از آن ،سليم اعالن جهاد دینی برضد صفویان کرد و برای جنگ بهسوی ایران
تاخت( .احمدیاقی ،1388 ،ص)52

نخستين جنگ ميان عثمانیهاو صفویها در دشت چالدران در نزدیکی تبریز و در  920ه.ق ميان
ارتش سراسر مسلح به توپ و تفنگ عثمانی با نيروهای صفوی صورت گرفت و بهطور طبيعی با پیروزی
عثمانی خاتمه یافت .راجر سيوری در کتاب ایران عصر صفوی دالیل جنگ ميان ایران و عثمانی را دو
مورد ذکر می کند :اول اقدامات نورعلی خليفه در آناتولی شرقی در  917-918/1512که با سپاهی از
صفویه مرکب از صوفيان طریقت صفوی همان منطقه انجام می گرفت و دوم حمایت شاه اسماعيل از
رقبای سليم پس از مرگ سلطان بایزید در همان سال .اسماعيل در ابتدا از احمد که جانشين بالفصل
سلطنت بود و پس از قتل او به فرمان سليم از پسرش مراد حمایت می کرد .اسماعيل درنظر داشت از
مراد برای بسيج مخالفين سليم استفاده کند ،اما هنگامی که حمایت مورد انتظار از مراد صورت نگرفت
از این نقشه چشم پوشيد .مراد در ایران پناه داده شد و بعدها در کاشان درگذشت( .سيوری،1383 ،
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سلطان سليم پس از تحکيم پایههای سلطنتش به تهيه مقدمات تهاجم به ایران با سپاهی مشتمل
بر  200000جنگجو دستزد که در جنگهای آندوره خاورميانه ،تعداد قابل مالحظهای بهشمار میآید.
برای اطمينان از امنيت پشت سر ،او قبل از حرکت ،تشيع را تکفير و آن را در قلمرو خود منع کرد و به
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ص)39

قتلعام همه شيعيان پرداخت .گفته شده است که تعداد شيعيان مقتول  40000تن بوده است ،اما
این ،رقمی قراردادی است که نشاندهنده شمار زیاد مقتولين است .کسانی که بهقتل نرسيدند،
داغزده شدند و به سرزمينهای عثمانی در اروپا فرستاده شدند .سلطان سليم در جمادیاالول 920
به سيواس رسيد .در آنجا سپاهيانش را بازدید کرد و بعضی واحدهای ضعيفتر را منحل کرد ،سپس
بهآرامی به پیشروی در مسير شاهراهی پرداخت که به ارزنجان ختم میشد و از ميان ناحيهای 15
می گذشت که بهطور منظم توسط محمدخان استاجلو والی دیاربکر ویران شده بود .در اول رجب 920

سپاه عثمانی به دشت چالدران در شمال غربی خوی در آذربایجان رسيد و روز بعد ارتش صفویه حمله
را آغاز کرد.
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در مورد نفرات در لشکر متخاصم در جنگ حساس چالدران ارقام متفاوتی هم ازسوی منابع ایرانی
و هم ازسوی منابع ترک ارائه شده است چنانکه حکيمالدین بدليسی مورخ عثمانی آورده است« :سپاه
عثمانی  100000نفر و سپاه صفویه  40000نفر بودهاند» .شاه اسماعيل دو فرمانده داشت :محمدخان
استاجلو و نورعلی خليفه که تجربه دستاولی از جنگهای عثمانيان داشتند .نظر آنها این بود که باید
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پیش از آنکه عثمانيان فرصت تکميلی مواضع دفاعی خود را پیدا کنند ،حمله کرد .همچنين بهعلت
قدرت توپخانه عثمانی نباید از جلو حمله می کردند .این نظرات از جانب اسماعيل رد شد .به این
ترتيب عثمانيان توانستند با فراغبال ،مواضع یا عرابههایشان را سازمان دهند (سيوری ،1383 ،ص
 .)39دوازدههزار ینیچری مسلح به شمخال (سالح آتشين سرپر) پشت مانعی از ارابههای توپ که با
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زنجير به هم بسته شده بودند ،موضع گرفتند .این مانع بهصورت سدی تسخيرناپذیر دربرابر سپاهيان
صفویه درآمد که بهطور کامل از سواره نظام تشکيل شده بود .در این زمان قدرت آتش عثمانی با اثر
ویران کنندهاش متشکل از  200توپ و  100خمپارهانداز به نمایش درآمد .اسماعيل حمالت دليرانه ،اما
بیحاصلی به مواضع عثمانيان کرد؛ زیرا سالح مشابهی برای مقابله با آنان نداشتند .بنابراین ،ناچار به
پایاندادن درگيری شدند .ارقام تلفاتی که منابع میدهند غيرقابل اعتماد است ،اما وسعت فاجعه را بر
صفویان میتوان حدس زد ،اما تلفات عثمانی هم کم نبود بهطوری که سليم عالوهبر ازدستدادن افراد
پیادهاش ،قسمت اعظم نيروهای اصلی خودش را نيز از دست داد .هنگامی که شاه اسماعيل ميدان
جنگ را ترک کرد سلطان سليم به تصور اینکه حيلهای در کار است به تعقيب او نپرداخت (سيوری،
 ،1383ص.)40
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پس از شکست اسماعيل ،سليم وارد تبریز شد و به تبریز که پایتخت صفویان بود ،مسلط شد و بر
داراییهای شاه اسماعيل غلبه یافت و بسياری از هنرمندان را به استامبول کوچ داد( .احمدیاقی،
 ،1388ص )53سليم ،اسرا را قتلعام کرد و هزاران نفر از صنعتگرانی را که تبریز بهخاطر آنان شهرت
داشت روانه استامبول کرد که در آنجا به ترویج حرفه خود و غنیسازی معماری عثمانی بپردازند .در
لشکرکشیهای متعاقب آن شهرهای مختلف و مناطق دیگری را اشغال کرد و سرانجام فالت مرتفع

آناتولی شرقی را به قلمرو خویش منضم کرد که موجب تأمين استحکامات طبيعی استراتژیکی برای
امپراطوری عثمانی عليه هر نوع تهاجمی از شرق شد و بدین ترتيب بهطور عمده ،تعادل قدرت را در
آسيا دگرگون کرد .او به عنوان حربه اقتصادی عليه ایران ،تجارت ابریشم را که منبع اصلی صادرات این
کشور به غرب و تأمين کننده درآمدهای طال و نقره آن بود ،ممنوع کرد و تجار ابریشم ایرانی بورسه را
بالکان تبعيد کرد (لردکين راس ،1373 ،ص .)178بهدنبال نبرد چالدران ،عثمانیها کردستان ،دیاربکر
و مرعش را ازدست رهبران ترکمن درآوردند ،سپس به موصل وارد شدند .با این حال ،بغداد و بصره
همچنان زیر سلطه صفویان باقی ماند .پیوستن آناتولی شرقی بهطور نهایی بهدست عثمانی ،نتایج
مهم استراتژیک و اقتصادی دربرداشت .سا کنان زیادی از این بخش و نيز بخش ميانی آسيای صغير به
نيروهای عثمانی پیوستند .چنان که عثمانیها جاده ابریشم ایرانی را که ميان تبریز-حلب و تبریز و
قزلباش معروف بودند قطعشده بود و برای تجدید سپاه خود و اداره آن چارهای بیاندیشد (احمدیاقی،
 ،1388ص .)53در جنگ چالدران ا گرچه شاه اسماعيل شکست خورد ،اما سليم هم مجبور به
عقبنشينی از تبریز شد؛ زیرا عالوهبر سرمای زمستانی و نبود خواربار ،ناخرسندی و نافرمانی سربازان
ینیچری که تمایل به علویها داشتند مانع پیشروی او بود .بعد از جنگ چالدران پیمان صلحی ميان
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بورسا بود در اختيار گرفتند .الزم بود دولت صفوی که ارتباطش با طوایف ترکمان آن نواحی که به

دو دولت امضا نشده بود (ریاحی ،1368 ،ص.)26
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بعضی از مطلعين پیروزی عثمانيان در چالدران را در درجه نخست به دالیل لجستيکی میدانند ،ولی
عامل قطعی در پیروزی عثمانیها قدرت آتش آنها بود که گزارشی در آن زمان توسط کاترینوزنو سفيد
سابق و نيز در دربار اوزونحسن تنظيم شده و این مسئله را تأیید می کند« :سلطان (سليم) با دیدن 17

کشتار شروع به عقبنشينی و بازگشت کرد و در شرف فرار بود که سنانپاشا بهموقع رسيد ،دستور داد
توپخانه را به خط مقدم بیاورند و هم بر روی ینیچری و هم بر روی ایرانيان آتش گشود .اسبهای
ایرانيان با شنيدن غرش آن ماشين جهنمی در دشت پرا کنده شدند و بهدليل وحشتی که داشتند
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دیگر در اختيار سواران خود نبودند .با اطمينان گفته شده که درصورت فقدان توپخانه که باعث
وحشت اسبهای ایرانيان شد که تا کنون چنين صدایی را نشنيده بودند ،همه نيروهای سلطان
تارومار شده و از دم شمشير می گذشتند» (سيوری ،1383 ،ص .)41برخالف عثمانيان که اولين دولت
مسلمانی بودند که سالح آتشين را به کار گرفتند و از آن به مقياس وسيع در جنگها استفاده می کردند،
18

صفویان در دوره اسماعيل اول استفاده از آن را ناجوانمردی و بزدلی میدانستند .مملوکهای مصر و
سوریه نيز به همين نحو به سوارهنظام خود پایبند ماندند و چند سال پس از چالدران به شيوه مشابهی
از عثمانيان شکست خوردند .نکات قابل توجه در ارتباط با استفاده از توپ توسط ایرانيان این است
که اوال در استفاده از آن مردد بودند و ثانيا بر خالف عثمانيان هرگز از توپ بهطور مؤثر در ميدان نبرد
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استفاده نکردند و تمایل به تحدید و کاربرد آن در محاصرهها داشتند .بنابراین ،صفویان بهدليل
عقيدهشان در مورد سالحهای آتشين دچار شکست سنگينی از عثمانيان شدند .اینکه شکست آنان
به اشغال بخش عمده یا تمام امپراطوری صفویه نيانجاميد تاحدی مولود موفقيت سياست امحای
منابع (نابودی کليه منابع و مواد قابل استفاده در مسير دشمن) آنان در مسير پیشروی عثمانيان بود.
صفویان بهدليل شکست در چالدران در نبرد طوالنی خود با عثمانيان به موضع دفاعی رانده شدند و
برای سه ربع قرن تا هنگام سلطنت شاه عباس کبير ،ابتکار عمل را بهدست نياوردند (سيوری،1383 ،
ص.)43
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ارتش و سپاه عثمانی موقعيت بسيار باال و مهمی در تاریخ دولت عثمانی داشت و ابزاری برای حکومت
و جنگ بود؛ زیرا حکومت عثمانی پیش از هر چيز ،سپاهی بود و بزرگترین کارمندان دولت ،همزمان،
فرماندهان سپاه نيز بودند .ازاینرو ،این سخن شهرت یافته است که حکومت عثمانی و سپاه عثمانی
دو روی یک سکهاند .پایه سپاه عثمانی ،سوارکاران بودند که قدیمیترین نوع سپاهی در این دولت
بودند .آنها در اخل سنجق یا رأیت خاص ،وظيفه حفاظت از آن را عهدهدار بودند یعنی ،جایی که
زمينهای اقطاعی آنان قرار داشت .در واقع سوارکاران موجود در یک سنجق از نوعی تشکل نظامی به
عنوان سواره نظام عثمانی برخوردار بودند که با آغاز جنگ بهصورت گروهان یا گردان متحد تحت

فرماندهی سنجقبیک – که متولی اقطاعات آن ناحيه بود به امور سوارکاران رسيدگی می کرد – به
ميدان جنگ میرفتند( .احمدیاقی ،1388 ،ص )79بهمرور که سوارکاران بیش از توجه به ميدان
جنگ به زمينهایشان مشغول شدند و بهجای خدمت نظامی حاضر به پرداخت پول شدند توجه
دولت بهسمت ینیچریان منعطف شد.
اینها نيروی پیادهنظام از پیشروان بودند که امتيازات خاصی داشتند و در اواخر قرن چهاردهم
تشکيل شدند .افراد مسيحی اسرا نيز در ميان صفوف همين سپاه جای داده شدند و بهخوبی آموزش
دیدند تا در شمار سپاه مسلمانان درآیند و با تعصب و حميت به سلطان خدمت کنند .رهبری این گروه
را آغاانکشاریه در استامبول عهدهدار بود که در هر ایالت یک آغا ،حاميه انکشاریه تعيین می کرد.
(احمدیاقی ،1388 ،ص )80در کنار نيروهای سوارکار و ینیچری ،نيروهای ویژه یا حقوقبگير قرار
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داشتند که حا کمان والیات بهطور خاص ،آنان را استخدام کرده بودند و حقوقشان را از درآمد والیت
میپرداختند .زمانی که بحران در دولت عثمانی باال گرفت و نيروهای سواره و ینیچریان نظامشان را
ازدستدادند بهویژه در قرن هجدهم ،اعتماد واليان بر نيروهای ویژه افزوده شد .ینیچریان در جنگ،
در خط مقدم بودند ،پس از آنان ،آغاوات سپس قاضی عسکرها و حسابرسان و درنهایت ،موکب سلطان
که محافظان خود را داشت ،همراه با حاجب با پرچم امپراطوری و آن گاه پرچمهای شش گانه که
هریک متعلق به سپاهيان مختلف بود بهعالوه نيروهای برجسته سواره حقوق بگير حرکت می کردند.
صدراعظم و وزرا در قلب ،پشت سر او پاشای روم ایلی ،پاشای آناتولی و شمار زیادی از سواران اقطاعی
قرار داشتند .جناح چپ در موقعيت باالتری قرار داشت .هر کدام از جناح چپ و راست با توپخانه و
دستهای از پیشتازان سوار حمایت میشدند .عثمانیها از همان آغاز به توپخانه توجه ویژهای داشتند
و گروهی خاص را به عنوان توپچی انتخاب کردند که شمار آنان در روزگار بایزید ( )886-918به هزار نفر
میرسيد .در دوره سليمان قانونی ( )926-974گروه دیگری برای توپخانه سنگين شکل گرفت.
همچنان که عثمانیها پس از توسعه دولت خود به ایجاد ناوگانهای دریایی دست زدند .شمار
کشتیهای عثمانی در دوره سليمان قانونی به سيصد عدد میرسيد.
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 .2 -4جنگهای سلطان سلیمان ( )974 – 926و شاه طهماسب ()984 – 929

سليمان پس از عملياتهایی در اروپا در سه لشکرکشی طوالنی عليه ایران جنگيد ،ولی از هنگام پیروزی
چالدران بهدست سلطان سليم ،پدر سليمان ،عليه شاه اسماعيل روابط بین دو کشور بدون تالطم
بود .با اینکه هيچ گونه پیمان صلحی بین آنان امضا نشده بود و سلطان به رفتار تهدیدآميز خود ادامه
میداد( .لردکين راس ،1373 ،ص )237هنگامی که شاه اسماعيل درگذشت پسرش طهماسب هم به
20

همين نحو با خطر حمله تهدید میشد ،ولی  10سال بعد از آن تهدید به مرحله عمل درآمد .در این
ميان ،طهماسب با بهرهبرداری از غيبت ترکها ،حا کم بتيليس در منطقه مرزی عثمانی را به خدمت
خود درآورد .درحالی که حا کم بغداد که به سليمان وفادار باقی مانده بود به قتل رسيد و یکی از هواداران
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شاه جانشين او شد .در پیش درآمد عمليات تالفیجویانه ،سليمان فرمان اعدام تعداد اسرای ایرانی را
که هنوز در گاليپولی بودند ،صادر کرد (لردکين راس ،1373 ،ص .)237شاه طهماسب که در سال 930
حکومت را بهدست گرفت ،حاضر به پذیرش سلطان عثمانی به عنوان خليفه مسلمانان نشد .به
همين دليل درگيری ميان دولت عثمانی و صفوی آغاز شد .دولت صفوی می کوشيد تا با تبليغات خود
در بخش ميانی و جنوبی آناتولی برضد عثمانی دشواری ایجاد کند .این کار با نشر مذهب تشيع و
سخت گيری بر سنيان دنبال میشد .سلطان سليمان به مقابله با اقدامات طهماسب پرداخت و در
سال  940بر منطقه ارض روم و بحيره تسلط یافت درحالی که هدف اصلیاش تسلط بر آذربایجان بود
(احمدیاقی ،1388 ،ص.)59
سپاه عثمانی در تابستان  941وارد تبریز شد و شاه طهماسب بهجای دفاع از شهر از آن عقبنشينی
کرد .نيروهای عثمانی در شرایط سخت زمستان در سرزمينهای کوهستانی با دشواری زیاد بهسوی
بغداد در جنوب حرکت کردند( .لردکين راس ،1373 ،ص )237در سال 941بغداد و سایر نواحی عراق
بدون مقاومتی سقوط کرد رهبران دینی سنی مذهب عراق برضد سپاه ایران و رهبران شيعه که بر آنان
سخت گيری می کردند ،شوریدند (احمدیاقی ،1388 ،ص .)59بدین ترتيب ،سليمان سرزمينهایی را
که پیش از آن در محدوده خالفت قدیم بود در اختيار گرفت .این اقدام سبب رهایی مذهب سنی شد
و رهبری دولت عثمانی را به عنوان جانبدار مرام تسنن تثبيت کرد .باوجود استيالی سليمان بر

کردستان و بیشتر عراق ،صفویان که در آذربایجان و برخی نواحی شرقی عراق و جنوب قفقاز بودند
شکستی را متحمل نشدند (احمدیاقی ،1388 ،ص ،)60در بهار  942سليمان بغداد را به قصد تبریز ترک
کرد و چندین ماه در آنجا ماند و قدرت و وجهه عثمانی را تثبيت کرد ،ولی پیش از ترکش آن را غارت کرد؛
زیرا میدانست در چنان فاصله دوری از پایتختش نمیتواند به تسلط بر آن اميدوار باشد .درواقع در
سفر طوالنیاش به وطن ،عقب سپاه او بهطور دائم و فعاالنه توسط نيروهای ایرانی مورد حمله قرار
می گرفت (لردکين راس ،1373 ،ص.)237
بیش از یک دهه دیگر گذشت تا سلطان سليمان برای بار دوم توانست دست به حمله دیگری
عليه ایران بزند( .لردکين راس ،1373 ،ص )240سليمان با استفاده از برادر شورشی طهماسب
القاصميرزا در سال  954بار دیگر کوشيد تا بر آذربایجان و قفقاز تسلط یابد ،اما با بازگشت سليمان از
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آذربایجان بار دیگر طهماسب در تبریز بر تخت سلطنت نشست (احمدیاقی ،1388 ،ص .)60درواقع
این لشکرکشی بینتيجه بود به استثنای تسخير شهر وان که در دست ترکها باقی ماند (لردکين راس،
 ،1373ص .)242سليمان در سال  961دست به سومين و آخرین لشکرکشیاش عليه ایران زد .شاه
طهماسب با استفاده از مشغوليت سليمان با مجارستان ابتکار عمل را عليه ترکها بهدست گرفته بود،
سپس در مقام فرماندهی کل نيروهای ایران ،ارضروم را تسخير کرد (لردکين راس ،1373 ،ص.)243
اینک سليمان آماده بود که تالفی کند .سليمان و ارتشش پس از گذراندن زمستان در حلب در بهار
پیشروی کردند .ارض روم را بار دیگر به تسخير درآورند (لردکين راس ،1373 ،ص .)244درگيریها
گاهی به نفع ایران و گاه به نفع ترکها تمام میشد .برتری ارتش سلطان بدین ترتيب به ثبوت رسيد
که ایرانیها در ميدان جنگ توانستند با او روبهر شوند و نه اینکه سرزمينهایی را که فتح کرده بودند،
بازستانند .ازسوی دیگر ،ترکها هم نمیتوانسند این فتوحات دورافتاده را برای مدت نامحدود دربرابر
دشمنی حفظ کنند که نه میتوانستند او را نادیده بگيرند نه اینکه از عهدهاش برآیند .نتيجه حالت نه
جنگ نه صلح بود که به نفع هيچیک از طرفين نبود .سرانجام با ورود یک فرستاده ایرانی به ارض روم
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در پاییز  962موافقتنامه متارکه جنگ امضا شد که در سال بعد با یک پیمان صلح دنبال شد (لردکين
راس ،1373 ،ص.)244
 .3 -4جنگهای سلطان مراد سوم ( )982 – 1003با صفویه ،اسماعیل دوم ( )984 – 985و شاه محمد
خدابنده ()985 – 996
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پس از فوت شاه طهماسب در زمان شاه اسماعيل دوم که جانشينش شد ،دولت عثمانی دست به
حمله عليه ایران با کمک قوای تاتار زد .دولت عثمانی با استفاده از موقعيت ضعف داخلی در ایران
دست به این اقدام زد که منجر به شکست پیدرپی دو ارتش ایران و فتح بخش عمده گرجستان شد.
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(لردکين راس ،1373 ،ص  )285آنان به داخل داغستان و بدین ترتيب به سواحل دریای خزر رخنه
کردند ،ولی ایرانیها دست به مقاومت زدند و جنگ دوازده سال دیگر به درازا کشيد (لردکين راس،
 ،1373ص  .)285در این سالها ( )986 – 998بخشهای وسيعی از غرب و شمال غرب ایران از قفقاز
تا آذربایجان در معرض تهاجمات مکرر قوای عثمانی قرار گرفت و به تصرف آن دولت درآمد .قوای
عثمانی در بیشتر حمالت خود به شهرها و روستاهای ایران با نهایت قصاوت و بیرحمی به کشتار و
قتلعام مردم ایران پرداختند .اوج قتلعامهای آنان در زمان تصرف تبریز صورت گرفت (ابن عبدالل،
 ،1387ص .)19با تمام این وجود ،حفظ مناطق اشغالشده ،دشوار بود .بیشتر سکنه شيعهمذهب
بودند .بنابراین ،به حکومت ایران وفادار ماندند .حکومت عثمانی با نظام مالياتی و اجاره زمين خاص
خود ،اسباب رنجيدگی را فراهم کرد و ایلمردان چادرنشين حکومت ،غيرمستقيم شاه صفوی را بر
حکومت مرکزیتیافته مستقيم سلطان ترجيح میدادند (لردکين راس ،1373 ،ص.)285
 .1 -3 -4دالیل جنگ در زمان سلطان مراد سوم

حمله عثمانيان عليه صفویان از دو انگيزه نشأت می گرفت :یکی توسعهطلبی ارضی و تأمين منافع
سياسی و اقتصادی دولت عثمانی .در این زمينه دو منطقه مهم قفقاز و آذربایجان از جمله مناطق مورد
طمع عثمانيان بود که برای تسلط بر آن مناطق ،بارها دست به کشکرکشی عليه صفویان زدند و
دیگری ،انگيزه مذهبی .بهموجب فتوای شيخاالسالمهای عثمانی که مجوز شرعی حمله قوای

عثمانی به ایران بود ،ایرانيان در حکم رافضيانی بودند که ریختن خون و غارت اموالشان حالل بود.
(ابن عبدالل ،1387 ،ص )7بکيرکوتوکاوغلو محقق ترک در کتابی درباره روابط سياسی ایران و عثمانی
از اواخر دوره شاه طهماسب تا اوایل عصر شاه عباس اول علت حمله مراد سوم را این گونه بیان کرده
است« :رافضی گری و قزلباشی در کشور عثمانی یک الابالی گری به ایمان و اعتقاد بود که رخنه در
آسایش و امنيت امپراطوری انداخته بود .طعن و تعریض به عبادت و برهمزدن آرامش تودههای سنی
و راهزنیها و آدم کشیها جلوههایی از آن بود .مأمورانی که بهطور مستقيم از ایران فرستاده میشدند
از ميان قزلباشهای محلی انتخاب و مأمور میشدند و خليفه ناميده میشدند ،تودههای مردم را
تحریک می کردند که گروه گروه به ایران کوچ کنند .همچنين پولهایی را به عنوان نذور و صدقه جمع
می کردند و بهوسيله یک سازمان منظم مخفی به ایران فرستاده میشد».
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فعاليتهای این مأموران که بهاصطالح امروز ستون پنجم روزگار در آن زمان بودند و کار آنها خيانت
به وطن بود به پایتخت عثمانی گزارش داده میشد .انبوهی این گزارشها و دستورهایی که برای
تعقيب و مجازات این مأموران صادرشده است ،نشان میدهد که عامل مهم دشمنی ميان دو دولت
عثمانی و صفوی که قرنها ادامه یافت همين تحریکات بود( .ریاحی ،1368 ،ص )32محقق دیگر ترک
مینویسد« :پس از فوت شاه طهماسب در زمان شاه اسماعيل دوم که جانشينش شد ،دولت عثمانی
دست به مقابله با ایرانيان که صلح را در مرز بههمزده بودند ،زد و بدین ترتيب جنگ ایران و عثمانی
آغاز شد .علت اصلی جنگ عالوهبر اقدامات غارتگرانه بهویژه گسترش قزلباشگری در ميان مردم شرق
که توسط ایرانيان صورت می گرفت ،تمایل دو دولت ایران و عثمانی برای نفوذ در گرجستان و
آذربایجان بود» (گوگچه ،1373 ،ص .)30در نقد سخنان گوگچه میتوان گفت« :ایران بعد از طهماسب
آنچنان دچار بحران و اغتشاش بود که حتی توان سروساماندادن به امور داخلی خود را نيز نداشت
چه رسد به برهمزدن صلح بین دو کشور ایران و عثمانی و دیگر اینکه قفقاز و آذربایجان جزء قلمروی
صفویان بود و این دولت عثمانی بود که از بروز بحران در ایران سوء استفاده کرده و با آغاز جنگ درصدد
بسط نفوذ و تسلط خود در این مناطق برآمده بود» (ابن عبدالل ،1387 ،ص.)6
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همچنين یونس زیرک ،محقق ترک که تاریخ عثمانپاشا به اهتمام اوست در مقدمه کتاب خود در
برشمردن اهداف عثمانی در حمله به قلمروی صفویان به توجيه تجاوزگری دولت عثمانی پرداخته و
مینویسد« :مسئله اختالفبرانگيز سنی – شيعه وجود داشت ،اما این تنها دالیل الزم برای اقدام به
جنگ عليه صفویان نبود بلکه دالیل دیگری نيز وجود داشت از جمله حمایت از مردم سنی مذهب
24

شروان و داغستان که بهجهت سنیبودنشان مجبور به پرداختن ماليات به دولت صفویان بودند،
اجابت تقاضای کمک حکام گرجستان که از دوران سلطان سليمان قانونی بدینسو خواهان مقابله
با دولت صفویان بودند و در آخر اینکه با دراختيارگرفتن سواحل دریای خزر با گشودن مسير تجاری و
زیارتی ،راه دسترسی به ترکستان نيز هموار شود» .او در ادامه ،صفویان را متهم به انجام اقداماتی می کند
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که درنهایت موجب نقض پیمان صلح از جانب آنان و آغاز حمله و هجوم ازسوی عثمانی شد .اتهاماتی
که یونس زیرک برمیشمارد از این قرار است:
 تعرض و دستبرد به یک کاروان تجاری عثمانی و قتل تجار کاروان؛ دستگير و زندانی کردن مأموران رسمی دولت عثمانی که برای پیگيری واقعه مزبور فرستاده شدهبودند؛
 دخالت در امور داخلی عثمانی با تحریک ایاالت و عشایر مرزنشين؛ دامنزدن به فعاليتهای تبليغی در قلمرو عثمانی از طریق ایجاد روابط ميان علویان آناتولی وخانگاه اردبیل؛
 ایجاد روابط نزدیک و دوستانه با دولتهای مختلف اروپایی و وعده وا گذاری مناطق سنینشينقفقاز به روسيه( .ابن عبدالل ،1387 ،ص)33
در منابع آمده است که سلطان مراد عالوهبر انگيزه کشورگشایی ،هدف سياسی داخلی مهم دیگری
را نيز دنبال می کرد و آن تضعيف موقعيت صدراعظم قدرتمند خود ،صوقلی محمدپاشا و حذف او از
سياست عثمانی بود .کاری که درنهایت با قتل این صدراعظم که از زمان سلطان سليم و سلطان
سليمان سکان اداره امپراطوری عثمانی را برعهده داشت ،عملی شد( .ابن عبدالل ،1387 ،ص)16
صوقلیمحمدپاشا که از مخالفان جنگ با ایران بود با عنوان کردن اینکه دولت عثمانی مرز طبيعی خود

را با ایران بهدست آورده و صالح نيست خود را بیهوده با ماجراجویی تازه درگير کند و ا گر چنانکه در این
جنگ موقعيتهایی نيز بهدست آورد ،موقتی وا گذار خواهد بود درصدد جلوگيری از بروز این فاجعه
برآمد ،ولی بهسبب ازدستدادن نفوذ و قدرت پیشين موفق نشد( .اوزون چارشلی)61/3 ،1369 ،
 .4-4شاه عباس اول ( – )996– 1038سلطان محمد سوم ( )1003– 1012و سلطان احمد اول ()1012– 1027

با به قدرت رسيدن شاه عباس اول در غرب و شمال غربی همه والیاتی که در طول مرز امپراطوری
عثمانی قرار داشت به اشغال عثمانيان درآمده بود( .سيوری ،1383 ،ص )74عباس برای آنکه در
پرداختن به اوضاع داخلی دستش باز باشد در  988به اقدام دردنا ک ،اما قاطعانه امضای پیمان صلح
با عثمانيان دست زد که برخی از غنیترین والیات ایران را به دشمن وا گذار می کرد؛ یعنی آذربایجان،
قراباغ ،گنجه ،قراجهداغ و بخشهایی از گرجستان و کردستان (سيوری ،1383 ،ص  .)74با تثبيت مرز
آذربایجان و شيروان شد .هر زمان که او امکان بازپس گيری اراضی ازدسترفته را با مشاورانش در ميان
مینهاد آنان قدرت سالطين عثمانی و برتری شمار سپاهيان آنان را به وی خاطرنشان می کردند .اولين
اقدام عباس ویران کردن قلعهای در نهاوند بود که عثمانيان به عنوان قرارگاه مقدم باقی گذاشته بودند.
در  17ربیع االخر  1012شاه به بهانه رفتن به مازندران ،اصفهان را بهسمت شمال در جهت کاشان ترک
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شرقی و برقراری امنيت داخلی ،نظر شاه متوجه بازپس گيری دو والیت تحت اشغال عثمانيان یعنی،

کرد .از کاشان به قزوین بازگشت و سپس طی شش روز از قزوین به تبریز رفت .هنگامی که سپاهيان شاه
به حدود  20کيلومتری شهر رسيدند ساکنان محل کالههای ویژه صفوی خود را که در دوران اشغال
عثمانيان مخفی کرده بودند بر سر نهادند و به پیشواز آنان رفتند (سيوری ،1383 ،ص .)83
طی بیست سال اشغال عثمانی ،خسارات بسياری به شهر وارد آمده بود .سپاه شاه از تبریز بهسوی
نخجوان رهسپار شد و آنجا را تسخير کرد .این امر سبب شد که قوای عثمانی در جنوب ارس به ایروان 25
عقب بنشينند و در آنجا تجمع کنند .قوای عثمانی در این ناحيه بالغ بر  12000تن میشد و استحکامات
ایروان که شامل سه قلعه مجزا بود همدیگر را تقویت می کردند و هرکدام دارای سپاهيان آماده کافی و
آذوقه و ملزومات فراوان بودند ،مشکل مهمی بهشمار میآمدند؛ زیرا صفویان در جنگهایشان با
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عثمانيان بهندرت موفق به تصرف یک دژ از طریق هجوم به آن شده بودند .محاصره در طول زمستان
 1012ادامه داشت ،اما بهواسطه سرمای سخت ،پیشرفت چندانی نکرد و سرانجام در محرم و صفر 1013
قلعه تسليم شد .قوای صفویه به تهاجمات متعددی در قراباغ دست زدند .یک حمله انحرافی
عثمانيان از بغداد دفع شد و فرمانده آن اسير شد .خبرهایی حا کی از اینکه عثمانيان سرگرم تدارک یک
26

حمله متقابل عمده از استامبول هستند موجب شد که شاه ناحيه قارص و ارضروم در آناتولی شرقی
را ویران کند و دو الی سههزار نفر از خانوارهای ارمنی را که تابستان را در آن ناحيه می گذراندند به عراق
عجم منتقل کند .فرمانده عثمانی ،جغالاغلیپاشا تا رودخانه ارس پیشروی کرد ،اما چون فرصتی
باقی نمانده بود برای زمستان به وان عقب نشست .یک سال به مانورهای متقابل گذشت و عاقبت

تاریخنامه اسالم

شاه ،اللوردیخان را برای نبرد به وان فرستاد که با پیروزیهای فرمانده ایرانی ،فرمانده عثمانی از طریق
دریاچه وان گریخت تا به بسيج نيروهای جدید بپردازد( .سيوری ،1383 ،ص )84
نبرد قطعی در این لشکرکشی در  5رجب 1014در صوفيان در نزدیکی تبریز واقع شد .این نبرد
همهجانبه عاقبت به پیروزی کامل قوای ایران انجاميد .تا سال  1015-16آخرین سرباز عثمانی از
سرزمين ایران که طبق عهدنامه آماسيه در  962مشخص شده بود ،بیرون رانده شد .عثمانيان هنوز
حاضر نبودند براساس آن قرارداد ،مذا کرات جدیدی را آغاز کنند و زدوخوردهای متفرقه بین قوای
عثمانی و صفوی برای چند سالی ادامه داشت .در این بین مذا کرات صلح نيز انجام پذیرفت ،اما
بهواسطه حوادث مرزی که منجر به ازسرگيری خصومت ميان عثمانيان و صفویان شد این مذا کرات
بینتيجه ماند تا اینکه سلطان احمداول به فرمانده عثمانی دستور حمله به ایران با همکاری مجدد
تاتارها را داد .شاه ایران دستور داد کليه مناطق ایروان – وان را که سپاه متهاجم باید از آن می گذشت
را ویران کنند .این عمل ،پیشرفت عثمانيان را به تعویق انداخت و با مرگ سلطان احمد و جانشينی
سلطان مصطفی که کمتر جنگ طلب بود امکان از سرگيری گفتوگوهای صلح پدید آمد .ا گرچه
صلحی قطعی برقرار نشد ،اما تا سال  1032آرامشی در صحنه نبرد ميان طرفين پدید آمد .در آن سال،
عباس از اختالف داخلی در ناحيه بغداد که تحت کنترل عثمانی بود سود جست و شهر بغداد را که در
 1-940توسط سلطان سليمان از شاه طهماسب گرفته شده بود ،تسخير کرد (سيوری ،1383 ،ص.)85

 .5نبردهای عثمانی و صفویه (در فاصله سالهای  1038از صفی میرزا تا  1144و انقراض صفویه)
تصرف بغداد توسط عثمانيان در سال  1049تنها چهارده سال بعد از تسخير آن توسط عباس اول صورت
گرفت( .سيوری ،1383 ،ص  )227این اتفاق در زمان حکومت صفی ميرزا ،نوه شاه عباس اول و از
فرزندش محمدباقر روی داد .در عراق ،جنگ با ایران از نو در سال  1044و در زمان سلطنت مراد چهارم
( )1032 – 1049از سر گرفته شد و سلطان مراد با فرماندهی خود بهسوی بغداد حرکت کرد .شاه صفوی
بر بغداد مستولی شد و والی عثمانی آن را کشت .مراد ،بغداد را محاصره کرد و بخش عمدهای از دیوار
آن را نابود کرد .وی در سال  1049وارد آن شد و بیستهزار نفر از نيروهای ایرانی را کشت .پس از آن مدتی
در آنجا ماند و به بازسازی شهر مشغول شد و سپس با تعيین وزیری برای آنجا به استامبول برگشت
(احمدیاقی ،1388 ،ص .)96در زمان سلطنت محمود اول ( )1143 – 1168دولت عثمانی برای جنگ
مناسبات تقابلی دو دولت صفوی و عثمانی

با دولت صفوی عازم شده بر طهماسب دوم که در سال  1144درخواست صلح کرده بود ،غلبه کرد.
بهدنبال آن ،طهماسب از تبریز ،همدان و لرستان عقب نشست ،اما نادرشاه افشار که در آن زمان در
خراسان بود این معاهده را نپذیرفت و به اصفهان آمد و پس از عزل طهماسب و نصب فرزندش عباس
سوم به جنگ با عثمانی شتافت و بر آنان غلبه کرد .وی بغداد را محاصر کرده درخواست صلح کرد و
قراردادی در سال  1149ه.ق در تفليس امضا کرد .نادرشاه خود را شاه ایران ناميد و قرار برآن شد تا هر
آنچه را عثمانی از سرزمين ایران تصرف کرده ،بازپس دهد (احمدیاقی ،1388 ،ص.)106
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