
 

 صفویان رویارویی سیاسی ـ مذهبی دولت عثمانی با
 )م١٥٩٤ـ١٥٠١/ق. ه١٠٠٣ـ٩٠٧(

 
 ٢ حسن حضرتی١محمدحسین صادقی،

 )٢٤/١٠/٩٦:  نهایی پذیرش ـ٢٨/٠٨/٩٦:  مقاله دریافت(
 

 چکیده 
شانزدهم معادالت سیاسی / دهمۀمذهب صفوی در آغاز سدتشکیل دولت شیعی پس از

ی دولت تفاوت مذهبی میان صفویان و عثمانیان، نارضای. در غرب آسیا برهم خورد
عثمانی از تشکیل دولتی نیرومند در شرق قلمرو خویش، تبلیغات مذهبی صفویان در 
قلمرو عثمانی، ادعای عثمانیان مبنی بر سروری جهان اسالم و اختالفات سیاسی میان 

 های  سالۀدر فاصل. ناپذیر کرده بوددو دولت، رویارویی عثمانیان و صفویان را اجتناب
م سیاست دولت عثمانی در برابر صفویان، حمایت از ١٥٩٤ـ١٥٠١ /ق. ه١٠٠٣ـ٩٠٧

.  همسو با عثمانیان و رویارویی مستقیم نظامی با صفویان بودۀهای صوفیانطریقت
دولت عثمانی در زمان سلطان بایزید دوم، جهت مقابله با صفویان، به درخواست توقف 

سماعیل و حمایت از نگاری با شاه اتبلیغات مذهبی در قلمرو عثمانی از طریق نامه
در زمان سلطان سلیم اول در کنار .  همسو با خود، بسنده کردۀهای صوفیانطریقت

گیری از فتواهای علمای  همسو با عثمانیان و با بهرهۀهای صوفیانحمایت از طریقت
عثمانی، رویارویی مستقیم نظامی با صفویان نیز در دستور کار قرار گرفت؛ سلطان 

کرد از میان  توانست بحرانی که موجودیت سلطنتش را تهدید میسلیم بدین طریق
 .سیاست سلطان سلیم در برابر صفویان در دوره جانشینان وی نیز ادامه یافت. بردارد
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 مقدمه
نمایی دولتی نیرومند  سو عثمانیان از حضور و قدرت  یکلت صفوی، ازپس از تشکیل دو

آمیز دیگر صفویان با اقدامات تحریک در مرزهای شرقی خویش ناراضی بودند و از سوی
با رسمیت یافتن . زدندخویش به اختالفات سیاسی و مذهبی میان دو دولت دامن می

ن در قلمرو عثمانی همراه بود، ساختار مذهب شیعه در ایران که با اقدامات تبلیغی صفویا
تهدید مواجه شد و علمای اهل عقیدتی دولت عثمانی که مبتنی بر تسنن حنفی بود، با 

عالوه سالطین عثمانی ـ که  به. و بالتبع سالطین عثمانی را به واکنش واداشتسنت 
ز، داعیه رهبری جهان اسالم را داشتند ـ تسلط صفویان بر نواحی مهمی چون قفقا

 .  در پی الحاق این مناطق به قلمرو عثمانی برآمدندعرب را برنتابیدند ودیاربکر و عراق 
های میان دو دولت، حکام و علمای مذهبی هر دو دولت نقش در جریان رویارویی

 ١٠٠٣ـ ٩٠٧ ۀهای ضد صفوی عثمانیان را در فاصلاین پژوهش، سیاست. توجهی داشتند قابل
ی کرد و در پی پاسخ به این پرسش است که سیاست دولت عثمانی م بررس١٥٩٤ـ١٥٠١ /ق. ه

در برابر دولت صفوی در این برهه زمانی چگونه بود؟ به بیان دیگر سالطین و علمای عثمانی 
رویارویی با صفویان را چگونه سازماندهی کردند؟ سالطین عثمانی در جهت رویارویی با 

 ا از کدام دستاویزهای شرعی بهره بردند؟ صفویان از کدام ابزارهای دیپلماتیک و علم
 

 پیشینه پژوهش 
های دولت عثمانی و صفویان پژوهشهایی صورت گرفته است؛ لکن با  رویاروییۀدربار

ها تنها به وجهی توجه به گستردگی و چندجانبه بودن موضوع، هریک از این پژوهش
اقدامات دولت عثمانی «قاله داغ در میوسف کوچوک. اند ها پرداختهخاص از این رویارویی

 صرفا به بررسی اقدامات دولت ١» شاه اسماعیل جهت ترویج تشیع در آناتولیعلیه تالش
ـ ١٥٠١ /ق.  ه٩٣٠ـ٩٠٧ :ـ حک( عثمانی در برابر صفویان، در زمان شاه اسماعیل اول

در این ) م١٥٢٠ـ١٥١٢ /ق.  ه٩٢٦ـ٩١٨ :ـ حک( و نقش سلطان سلیم اول) م١٥٢٣
. پرداخته و رویارویی میان دو دولت در ادوار بعدی را موردتوجه قرار نداده استرویارویی 
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  ٥٩   )م١٥٩٤ـ١٥٠١ /ق. ه١٠٠٣ـ٩٠٧( مذهبی دولت عثمانی با صفویان ـرویارویی سیاسی 

دولت عثمانی با صفویان را تنها در دوره سلطان سلیم اول بررسی نموده و دوران پیش و 
بحران مشروعیت سلیم «مهدی عبادی در مقاله . اده استپس از آن را مورد توجه قرار ند

 سعی کرده است تا رابطه میان مشروعیت ١»اول و ارتباط آن با وقوع جنگ چالدران
یاد کرده است ـ با جنگ » بحران مشروعیت«سلطان سلیم اول را ـ که از آن تحت عنوان 

ها بر دوره سلطان سلیم اول  پیشین، تنۀاین مقاله نیز همانند مقال. چالدران تبیین نماید
مواضع مدرسیان «عبادی همچنین در مقاله دیگری تحت عنوان . تمرکز کرده است

 کوشیده است تا ٢»عثمانی در قبال مساله تشیع در آناتولی و یورش یاووز سلیم به ایران
صفویان و طرفداران ( های مدرسیان عثمانی در برابر شیعیانگیریبا تبیین موضع

این . قش ایشان را در جریان رویارویی دولت عثمانی با صفویان مشخص کندن) ایشان
مقاله نیز تنها بر دوره سلطان سلیم اول متمرکز بوده و نقش علمای عثمانی را در جریان 

 . رویارویی میان ایران و عثمانی روشن نکرده است
 

 تشکیل دولت شیعی صفوی در همسایگی قلمرو عثمانی 
عنوان  پذیرش تشیع به. م موفق به تشکیل دولت شدند١٥٠١/ ق.  ه٩٠٧صفویان در 

. های پیشین و نیز همسایگانشان شدمذهب رسمی، موجب تمایز ایشان با حکومت
های تبلیغی و نظامی خویش را در فعالیت» جهاد«صفویان با تکیه بر تشیع و به نام 
اکنش جدی دولت عثمانی ـ ها با واین فعالیت. بردندآذربایجان و شرق آناتولی پیش می

ترین رقیب سیاسی صفویان ـ مواجه شد و چندین مرحله رویارویی میان به عنوان جدی
های صفوی و  عثمانی را در واقع، آنچه بیش از هر چیز دولت. دو دولت را موجب گردید

چرا که شاه اسماعیل اول . داد، تفاوت مذهبی میان دو حکومت بوددر برابر هم قرار می
عنوان مذهب رسمی  م و در مسجد جامع تبریز، مذهب شیعه را به١٥٠١/ ق.  ه٩٠٧ر د

پس از آن، شعائر شیعی به خطبه، اذان و ). ١/٢٨اسکندربیگ، ( ایران اعالم کرده بود
؛ همانجا( های صفویان افزوده و رسم تولّی و تبرّی نیز در مملکت ایشان برقرار شدسکه
 نکه به نام دوازده امام شیعیان خطبه خوانده شد؛ چنا)٦٥ـ٦٤ آرای صفوی،عالم

شاه ). همانجا( نقش بست» علی ولی هللا«ها عبارت و بر روی سکه) اسکندربیگ، همانجا(
 به نوشته خورشاه. دادمنظور رسمیت یافتن تشیع، مردم را تحت فشار قرار  اسماعیل به

                                                                                                                                            
 .١٥٨ـ١٤١، صص ١٩، ش ١٣٩٣، بهار و تابستان  و تمدن اسالمی تاریخ.١
 .٢٧ـ٥٢، صص ٩٦، ش ١٣٩٥، بهار و تابستان تاریخ و فرهنگ. ٢
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باطل سنّیان در نقصان و مذهب شیعیان در تزاید و ترقّى و طریق  روز به روز«) ١١(
 و یارا نبود که اظهار تسنّن نماید یا ذکر  تنزّل بود تا آنکه در بالد عجم کس را زهره

  ١. نیز کندیسنّ
منظور نفوذ بیشتر در آناتولی و حمایت از صوفیان خانقاه شیخ صفی  شاه اسماعیل به

 در آناتولی و آذربایجان داری راکه مایل به مهاجرت به آذربایجان بودند، تبلیغات دامنه
این تبلیغات موجب بروز اختالف میان ایران و عثمانی و مهاجرت اتباع عثمانی . آغاز کرد

همچنین موجب محروم . به قلمرو صفوی شد و نیروی نظامی صفویان را تقویت کرد
از . شدن دولت عثمانی از مالیات ایشان و در نتیجه ضرر اقتصادی دولت عثمانی گردید

 که نظام عثمانی با اقتصاد ایلی و قوانین رایج میان ایالت سازگار نبود؛ ایالت آنجا
پیوستند که معقتد به اسالمی های صوفیانه میترکمن، با شور و حرارت زیاد به طریقت

 سنن ایلی و باورهای شمنی عمیقاً تغییر یافته بود؛ در حالی که نظام ۀ وسیلبودند که به
هتی بود و ایالت ترکمن، احساسات اجتماعی و سیاسی ضد عثمانی حامی تسنن فقا

عثمانی خود را در ردای معتقدات مسلک قزلباشی پوشاندند، هزاران نفر از اتباع عثمانی، 
). ٧٥اینالجیق، (مرید شاه اسماعیل شدند و او رهبر مذهبی و سیاسی همه ترکمانان شد 

 نهانی از دولت تازه تأسیس صفویه بسیاری از ترکمانان جنوب و شرق آناتولی آشکارا یا
 ).Ekinci, 831(کردندها کمک مالی میطرفداری و تحت عنوان نذر، به آن

، یابی صفویان در شرق قلمرو عثمانی م و همزمان با قدرت١٦/ق. ه١٠ ۀدر اوایل سد
از طرفی دیگر شاه اسماعیل . گری در قالب سیاست حکومتی قدرت گرفتتمایالت سنی

شیع را رسمیت بخشید و طرفداران زیادی از میان ایالت ترکمن، که وضع در ایران ت
ها نیز ناراضی بودند، گرد خود جمع کرد اقتصادی خوبی نداشتند و از حاکمیت عثمانی

توانست نقش نمایندگی در آن زمان و در قلمرو عثمانی، تشیع می). ٧٢خویی،  امامی(
  اسالم سنی بود را ایفا کندۀمت که نمایندمخالفان نظم موجود، یعنی قدرت مطلقه حکو

جنبش قزلباشان نیز به همان اندازه که مذهبی بود، رنگ اجتماعی و ). ٣٢٠اینالجیق، (
م به محملی برای اعالن مخالفت جدی ترکمانان ١٥/ ق.  ه٩ ۀسیاسی نیز داشت و از سد

ن و عثمانیان در  اختالفات میان صفویا).٣٢٦همان، ( با دستگاه اداری عثمانی بدل شد
پایبندی پادشاهان صفوی به تشیع و . دوره جانشینان شاه اسماعیل نیز ادامه یافت

                                                                                                                                            
  عـالم  و   ٣٥؛ خورشـاه،    ٨٦گیرانه شاه اسماعیل بنگرید به روملو،       جهت آگاهی بیشتر از اقدامات سخت     . ١

  .٣٤٧ـ٣٤٥، ٦٥ـ٦٤، آرای صفوی



  ٦١   )م١٥٩٤ـ١٥٠١ /ق. ه١٠٠٣ـ٩٠٧( مذهبی دولت عثمانی با صفویان ـرویارویی سیاسی 

کوشش سالطین عثمانی برای مقابله با صفویان، موجب تداوم اختالفات میان دو دولت 
 .ووقوع چندین جنگ شد

 
 واکنش سلطان بایزید دوم در برابر صفویان

ها را  تحوالت مذهبی در قلمرو عثمانیرقی عثمانیهای شظهور پادشاهی صفویه در مرز
نفوذ معنوی ). ٣١، ...مواضع مدرسیان عثمانیعبادی، ( نیز به شدت تحت تاثیر قرار داد

صفویان در میان قبایل ترکمن آناتولی و گسترش روزافزون عقاید شیعی در مناطق قابل 
طری جدی برای دولت  ختوجهی از شرق و جنوب این منطقه در این زمان به مثابه

علمای عثمانی، پیروان . عثمانی و برای مدرسیان به عنوان نمایندگان اصلی تسنن بود
کردند و  اعمالی همچون ترجیح دادن زیارت اردبیل گری میصفویان را متهم به رافضی

و شاه اسماعیل به زیارت مکه و پیامبر اسالم در مدینه و نماز نخواندن، روزه نگرفتن و بر 
دادند و ایشان را رافضیانی  زبان راندن کلمات کفرگونه را بدین گروه نسبت می

 ).٢٦٨پاشازاده، عاشق( کننددانستند که رفض خود را آشکار می می
شدت نگران بودند، با صدور فتوا علیه  مدرسیان که از تحوالت مذهبی آناتولی به

ن اعالم موضع کردند و خواستار طرفداران شاه اسماعیل، در برابر تبلیغات مذهبی صفویا
). ٣٢عبادی، همان، ( ها شدنداتخاذ سیاست قهرآمیز از سوی دولت عثمانی در قبال آن

 پس از آن که علمای عثمانی حکم به کفر پیروان صفویان دادند، سلطان بایزید دوم
در سیاست خویش نسبت به صفویان تغییر ) م١٥١٢ـ١٤٧٠/ق.  ه٩١٨ـ٨٧٥: ـ حک(

ای که به شاه اسماعیل نوشت، درخواست وی در نامه). ٢٦٤پاشازاده، عاشق( ایجاد کرد
 و ترغیب اتباع این دولت به مهاجرت به ایران را توقف تبلیغات مذهبی در قلمرو عثمانی

 م١٥٠٢/ق.  ه٩٠٨در  بایزید دوم سلطان). ٥٣ـ٥١اسپناقچی پاشازاده، ( مطرح نمود
 از یتوجه قابل تعداد در آناتولی را زیر نظر گرفت، باشانقزل یهاتیفعالعالوه بر آنکه 

در ایاالت تکه و حمید را به مناطق تازه فتح شده مُدُن و  انیصفو هواخواه یهاترکمن
وی مرز میان ). ٣١٧زاده، ؛ صوالق٢/١٢٧خواجه سعدالدین افندی، ( کُرُن تبعید کرد

بایزید دوم در فرمانی که در . دآمد را ممنوع کروقلمرو خویش با ایران را مسدود و رفت
صوفیان اردبیل که «: م به سنجاق بیگ سیواس نوشت تصریح کرد که١٥٠١/ ق.  ه٩٠٦

 به اسارت ]منظور شاه اسماعیل اول/ پسر اردبیل[در راه رفتن به نزد اردبیل اوغلو
ش اند، مردمانی فریبکارند؛ زیرا وقتی که وارد آذربایجان شوند بدکرداری در پیدرآمده
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. » عبور از مرز داد شود و الزم است که کشته شوندۀها اجاز گیرند، لذا نباید به آنمی
ها خواست تا شمار صوفیان های مرزی از آنبیگبایزید دوم در فرمان خود به سنجاق
 این موارد باید در دفترهای ۀهم. ها را ثبت کننددستگیر شده و نام کشته شدگان آن

سبب  به). Küçükdağ, 6( شدمعینی برای سلطان فرستاده میرسمی ثبت و در فواصل 
این که وابستگی ترکمانان آناتولی به شاه صفوی، فراتر از یک باور مذهبی، نوعی ماهیت 

شد آنان به عنوان سرباز در اردوی او وارد شوند یا به مادی داشت که موجب می
 ). Karaca,769( ناپذیر بودابجاسوسی بپردازند، این واکنش از سوی سلطان بایزید اجتن

) Shaw,1/78( »ای اساسی با عقاید رسمی عثمانی بوداعالم مبارزه«تبلیغات صفویان 
ها را نیز به خطر اندازد، بااین حال سلطان بایزید توانست موجودیت عثمانیو حتی می

ایزید سیاست غیرفعال ب. های ایشان واکنش چندان جدی نشان نداددوم در برابر فعالیت
 فرستادن با دیکوشیم لیاسماع شاه ای که گونه پروایی صفویان شد، بهدوم موجب بی

 یدهایتهد به صفویان. درآورد خود نفوذ ریز را منطقه آن ،یآناتول شرق به یعیش مبلغان
 یدتیعق ی ـفقه ساختار که را یحنف مذهب بلکه کردند،ینم اکتفا یاسیسی ـ نظام
 شاه مقابل در دوم دیزیبا. ساختندیم مواجه خطر با داد، یم لیتشک را یعثمان دولت
 بیتخر و ایشان قتل درصدد و کرد یم یریگهجبه سنی، مسلمانان برابر در که لیاسماع
 وی در برابر .)٢٠٧دورسون،  (گرفت شیپ در زیآم مسالمت یاستیس بود، ینید یبناها

رد شدن به جنگ با ایشان ای به واکرد و عالقهصفویان موضع صریحی اتخاذ نمی
نداشت؛ شاو دلیل این امر را یا تمایل وی به پیام عرفانی مبلغان صفوی یا بیم از اغوا 

 ).Shaw, 1/78(  تبلیغات صفویان دانسته استۀشدن لشکریانش به وسیل
پیش گرفت، همانا برابر اقدامات تبلیغی صفویان درحلی که سلطان بایزیددوم  درراه

سلطان بایزید دوم به درستی به منبع .  طریقت صفویه بودۀی در حد و اندازتراشیدن رقیب
اصلی قدرت صفویان که همانا نیروی معنوی برخاسته از تعالیم طریقت صفوی بود پی برد 

ای همچون بکتاشیه، مولویه، خلوتیه و های صوفیانهو کوشید با به میدان کشاندن طریقت
. نوان رقیبی نیرومند، در برابر طریقت صفویه مطرح کندها را به عنقشبندیه، این طریقت

، زینی، بابائی، بیرامی، اشرسی و بکری از جمله )خلوتیه(  خلوتیۀهای صوفیانسلسله
 ها ایجاد شدند حکومت عثمانیۀای بودند که در دومین سدهای صوفیانهطریقت

 های ت مقابله با فعالیتها جههای مورد نظر عثمانیاز جمله طریقت). ١/٧٨٢پورگشتال، (
شانزدهم میالدی دولت /  دهم هجریۀدر اوایل سد. تبلیغی صفویان، طریقت خلوتیه بود
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های آناتولی تصمیم گرفت محبت های صفویان در میان ترکمانعثمانی برای مقابله با فعالیت
. ویج نمایدتوانست مکمل ایدئولوژی عثمانی باشد، اشاعه و ترالسالم را که می اهل بیت علیه

های مورد نظر بود و از آذربایجان نشأت بر این اساس طریقت خلوتیه که دارای ویژگی
 سیاست ۀهای خلوتیه با حمایت دولت عثمانی، اشاعشیخ. گرفت، مورد توجه قرار گرفت می

  ).Küçükdağ,12-13( دولت مبنی بر سنی کردن مردم را شروع کردند
ای لت عثمانی در برابر صفویان از جایگاه ویژهطریقت بکتاشیه نیز در سیاست دو

در همین دوره که دولت صفوی با استفاده از نیروی مذهبی قزلباشان و . برخوردار بود
ها نیز انتساب آنان به خانقاه اردبیل و الهام از تعالیم درویشان صفوی روی کار آمد، عثمانی

ها با حمایت از طریقت بکتاشیه که آن. های بکتاشی را برپا ساختنددر قلمرو خویش تکیه
داری را آغاز و  چریان هم بدان طریقت و خانقاه سرسپرده و منتسب بودند، تبلیغات دامنهینی

 قزلباشان پرداختند تا از نفوذ درویشان ۀآوری مریدان و رواج طریقت بکتاشیه به مقابلبا جمع
حمایت سلطان بایزید دوم از با ). ١٩ـ١٨منصوری، ( صفویه در آناتولی جلوگیری نمایند

ولی،  و قرار دادن وی در رأس خانقاه حاجی بکتاش) م١٥١٦/ق.  ه٩٢٢:د( سلطان بالیم
حمایت دولت عثمانی . بکتاشیه رسماً به صورت طریقت مورد حمایت دولت عثمانی درآمد

پسند هایی شوند که مورد  ها بتوانند مانع ورود افراد به گرایششد که عثمانیموجب آن می
). Ocak, “Bektaşılik”, 378( ها را تحت کنترل درآورندکم آن ایشان نبود یا دست

طریقت بکتاشیه، بالیم سلطان در دوران سلطان بایزید دوم به درگاه بکتاشیه » پیرثانی«
راه یافت و جهت پیشگیری از نفوذ شیعیان ایران و قزلباشانی که در آناتولی نفوذ 

تجدید « احمد یاشار اوجاق ۀنوشت به). ١٩منصوری، ( ، کوشیدای یافته بودندگسترده
طریقت بکتاشیه با هدف خنثی کردن تأثیر نفوذ صفویه در قلمرو عثمانی صورت گرفت 

های مشابه صفویه در بکتاشیه، از گرایش پیروان تا به دلیل وجود عقاید و اندیشه
 ).Ocak, “Balım Sultan”, 18(»های عامیانه در آناتولی به صفویان ممانعت شودطریقت

ها برای جلب قشرهای عامی و همزمان با تکوین و تعلیم طریقت بکتاشیه، عثمانی
 بسط تعالیم بکتاشی قرار دادند و در رواج آن ۀروستانشینان، زبان ترکی را وسیل

های متعدد بکتاشیان به وجود آمد که ها و منظومهبر این اساس مجموعه. کوشیدند
ها  عاشیقۀها را در قصبات و روستاها به وسیلها و تکایا، این سرودهانقاهعالوه بر خ

توان به دیوان خطائی که به برای نمونه می. کردندتفهیم و تبیلغ می) نوازندگان محلی(
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 به موازات آغاز رواج زبان ترکی و انشاء ١.شاه اسماعیل صفوی منسوب است اشاره کرد
منصوری، ( گرفتبلیغاتی هم علیه زبان فارسی صورت میهای مذهبی و غنائی، تمنظومه

زبان فارسی زبان رسمی صفویان بود و از آنجا که در قلمرو عثمانی نفوذ ). ٢١ـ٢٠
توانست نقش چشمگیری داشت، در جریان رویارویی دو حکومت عثمانی و صفوی می

ه از رونق انداختن ها خود را ملزم بعالوه بر این، دستگاه فکری عثمانی. مهمی ایفا کند
. شد دانست چرا که زبان فارسی، به عنوان زبان شیعیان، محسوب میزبان فارسی می

نگاری به زبان فارسی در دولت توان از رونق افتادن تاریخشاهد چنین مدعایی را می
 .  م دانست١٦/ق. ه١٠ ۀعثمانی پس از سر

و جریان صوفیانه برقرار بود و ای میان علما در دوران سلطان بایزید دوم روابط حسنه
های منسوب به این جریان موجب تعدیل نفوذ در بسیاری از موارد فعالیت طریقت

ها  این طریقتاز جمله). ١٩٢، ...نقش مدارس درعبادی، ( شدهای عامیانه میطریقت
طریقت نقشبندیه نیز توانست نقش خویش را در . توان به نقشبندیه اشاره کردمی

 سیاست مذهبی سلطان بایزید دوم و کاستن از نفوذ صفویان به خوبی ایفا خدمت به
مهمترین نقش این طریقت در این دوره، نقش «) ١٩٣همان، ( عبادی ۀنوشت نماید؛ به
ای که در دوره. انکار آن در خنثی کردن تبلیغات صفویه در آناتولی بودغیرقابل
قرار گرفته بود، شیوخ نقشبندی به دلیل های زیادی از آناتولی تحت تاثیر صفویه  قسمت

ی سنی آن و نزدیکی روابط نزدیکشان با سالطین عثمانی و هیئت حاکمه و البته وجهه
عقیدتی آن به جریان اسالم مدرسی، از قدرت تبلیغی و نفوذ خود به نفع دولت عثمانی 

فویه در و مذهب تسنن استفاده کرد و موجب شد تا از میزان نفوذ معنوی و مذهبی ص
 .»قلمرو عثمانی کاسته شود

    
 واکنش سلطان سلیم اول در برابر صفویان

رویکردی که سلطان سلیم اول در برابر صفویان در پیش گرفت تفاوت اساسی با پدرش 
، به رویارویی مستقیم نظامی های صوفیانهداشت؛ چراکه وی عالوه بر حمایت از طریقت

لوس، در حضور بزرگان دولت عثمانی از تصمیم وی در آغاز ج. با صفویان پرداخت
های ضد  البته در سیاست). Tansel, 31( خویش برای مقابله با صفویان سخن گفت

                                                                                                                                            
نـصوری، رازهـایی   فیـروز م : نکـ  انتساب آن به شاه اسماعیل  نادرستیبرای آگاهی درباره این دیوان و       . ١

 .  تا نا، بی بی: جا ، بی)شاه اسماعیل شاعر نبوده و دیوان شعری هم نداشته( در دل تاریخ
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برای مثال اعضای . ای داشتهای صوفیانه نیز جایگاه ویژهصفوی وی، حمایت از طریقت
به او طریقت خلوتیه با حمایت از سیاست ضدصفوی، جانب سلطان سلیم را گرفتند و 

برای رسیدن به سلطنت کمک کردند؛ سلطان سلیم نیز سیاستی در پیش گرفت که 
طریقت خلوتیه ). Küçükdağ,13-14( طریقت خلوتیه در قلمرو عثمانی گسترش یابد

شانزدهم م که اقتدار دولت عثمانی رو به کاهش / ق.  دهم هۀدر اواسط سدتوانست 
ن فعالیت قزلباشان، کاستن از میزان اقبال توجهی در خنثی کردگذاشته بود، نقش قابل

اگر چه . مردم به طریقت صفوی و جلب وفاداری رعایای عثمانی به حکومت ایفا نماید
کن شدن تشیع نشد، دولت عثمانی با گسترش تشکیالت طریقت خلوتیه موجب ریشه

ا برای های وابسته به اهل سنت، این اطمینان رلکن تقویت طریقت خلوتیه و دیگر طریقت
دولت عثمانی به وجود آورد که در قلمرو عثمانی، جامعه و فرهنگ مبتنی بر مدرسه دیگر 

 همچنین ).ibid,15-16( های شیعی صفویان قرار نخواهند گرفتتحت نفوذ سیاست
ها طریقت مذکور  این حمایتۀدر سای. طریقت مولویه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت

ها جایگاه مناسبی یافت، به تدریج در چرین نظامیان عثمانی و ینیکه در میا عالوه بر این
 ).٢٣٠، ...نقش مدارس درعبادی، ( ها نیز نفوذ کردمراکز غیرشهری و قصبه

سلطان سلیم . های دینی سلیم اول، بسیار پررنگ است نقش علمای عثمانی در سیاست
یان رنگ دینی ببخشد و از این اش با صفوهای نظامی توانست به رویاروییبا حمایت علما

سلطان سلیم کوشید با . طریق، برای جنگیدن با دولتی مسلمان، مشروعیت کسب نماید
نزدیک شدن به علما از تأثیر معنوی فتاوای ایشان در جهت اهداف سیاسی خویش استفاده 

د، های شیعی به داخل قلمرو عثمانی را بگیروی تصمیم داشت که جلوی ورود اندیشه. کند
گری را در آناتولی برطرف و آرامش را در قلمرو عثمانی برقرار کند و صفویان را، که قزلباشی

 ).Sarıkaya, 412(  شیعی در آناتولی بودند، از میان برداردمروج اندیشه
 

 )   طرفداران صفویان(فتوای قتل شیعیان 
، نیاز به سلطان سلیم جهت مشروع جلوه دادن عملیات نظامی خویش علیه صفویان

رو در ادرنه شورایی تشکیل داد تا دستاویزی مذهبی جهت  دستاویزی مذهبی داشت؛ از این
علمای عثمانی، با زندیق خواندن صفویان و صدور حکم قتل . نبرد با صفویان به دست آورد

کوشیدند به نبرد دولت عثمانی علیه صفویان، رنگ و بوی دینی و ) Tansel,33-34( ایشان
سلطان سلیم، پیش از آنکه به رویارویی مستقیم با ). خویی، همانجاامامی( بخشندقانونی ب
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صفویان بپردازد، متوجه شیعیان و طرفداران صفویان در قلمرو عثمانی شد و پیش از هر 
وی با هدف رودررو ). Müneccimbaşı, 2/456 (اقدامی فتوای وجوب قتل ایشان را گرفت

ها و صدور به علما و مفتیان عثمانی دستور نگارش رسالهکردن افکار عمومی با صفویان، 
 تمایالت ۀسلیم اول بر آن بود که باسرچشم. فتواهایی مبنی بر رد تشیع صادر کرد

 مقابله کند) زعم او دولت صوفی به(گری در قلمرو عثمانی یا همان دولت صفویشیعی
)Kılıç, 71 .( 

 هزار ٤٠عام ویارویی با صفویان، قتلاز جمله مهمترین اقدامات سلطان سلیم برای ر
به دستور سلطان سلیم، در . تن از رعایای خود در آناتولی بود که طرفدار صفویان بودند

). ١٠٠بدلیسی، ( رسیدقلمرو عثمانی هر آن کس که طرفدار صفویان بود، باید به قتل می
فتاد ساله ثبت اسامی هفت تا ه«به ماجرای ) ٢٤٦ـ٢/٢٤٥(خواجه سعدالدین افندی 

النفوس بر اساس امر اشقیای گروه مکروه و مقتول گشتن چهل هزار نفر از رؤس خبیث
عالوه بر ادریس بدلیسی و خواجه . اشاره کرده است» ]سلطان سلیم[ جهانمطاع

 نگاران رسمی دولت عثمانی ـ به این قضیهباشی ـ از تاریخسعدالدین افندی، اشاره منجم
)Müneccimbaşı,2/457 (کشی باقی گونه تردیدی در وقوع این نسلجای هیچ

لی و تکینداغ نیز این خبر را تایید از میان مورخان ترکیه، اوزون چارشی. گذارد نمی
برخی از پژوهشگران ترک، سعی ؛ اگرچه )Tekindağ,56 و ٢٧٧/ ٢لی، چارشی( اندکرده

 اندفسانه دانستهآمیز و ا  و آن را مبالغهکشی بزرگ داشتهدر انکار این نسل
)Gündüz,120-121, Sümer, 36, Kılıç, 68.(  حضور جمعیت کثیری از طرفداران

آمد و وی صفویان در قلمرو عثمانی تهدیدی بالقوه برای سلطان سلیم به حساب می
در این مورد . برای رهایی از احتمال شورش این گروه، دستور قتل ایشان را صادر کرد

بر این باور است که سلطان سلیم با این کار، خطری را ) ٢٧٩، ٢/٢٧٧(لی  اوزون چارشی
توانست از پشت سر، وی و سپاهیانش را تهدید کند، که در هنگام حمله به صفویان می

 .از میان برداشت
توان به کسانی از جمله علمای تأثیرگذار بر رویارویی سلطان سلیم با صفویان، می

 ، عالءالدین علی جمالی افندی)م١٥٢٢/ق.  ه٩٢٨ :د( گزر نورالدین افندیچون صاری
) م١٥٣٤/ق.  ه٩٤٠:د( کمالو ابن) م١٥٣١/ق. ه٩٣٨: د( ، مالعرب)م١٥٢٦/ق. ه٩٣٢:د(

زمانی که ) م١٥٦٧/ق.  ه٩٧٥: د( زاده مصطفی چلبیبر گزارش جاللبنا. اشاره کرد
چنین مطرح » ارباب صواب«سلطان سلیم، از لزوم جنگ با صفویان سخن گفت، بعضی از 
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الزم است در این مورد از اعلم علما سؤال و از مفتی دین مبین درخواست «کردند که 
استفتاء ) علی جمالی(در نتیجه از عالمی که در آن زمان مفتی مسلمانان بود » فتوا شود

 بر ١).Celal-zade,129(کردند و مفتی مذکور نیز جنگ با صفویان را مشروع دانست 
» الحاد و فساد«نیز علمای عثمانی به جهت مقابله با ) ٨٧( بدلیسی اساس روایت ادریس

اقدم و «علمای عثمانی نبرد با صفویان را . صفویان جهت دفع ایشان فتوی صادر کردند
نیز به ). ٩٤همان، ( عنوان کرده بودند» اهم از محاربه کفار و غزا و جهاد فرنگ و تاتار

لواء «و برافراختن » م مباحات مخصوصتحلیل محرمات منصوص و تحری«جهت آنچه 
 دانستند توسط ایشان عنوان کردند، ایشان را مستوجب قتل می» غدر و ظلم و فجور

ها به مال عرب نیز از جمله علمایی بود که آشکارا با صوفیه و عقاید آن). ٩٦همان، (
عت را بیان ها با شریمخالفت پرداخت و در قالب امر به معروف و نهی از منکر مغایرت آن

. ورزیدوی با تشیع و صفویه به شدت دشمنی می). ٢٤٨زاده، طاشکپری( اعالم کرد
که سلطان سلیم اول نسبت به جنگ چالدران اقدام نماید، او در منابر شهر  پیش از این

او به هنگام حضور فرستادگان شاه اسماعیل نزد . کردحلب، علیه صفویان تبلیغ می
و شیعیان دت به شاه اسماعیل ش سلطان مملوک، در شهر حلب، در مواعظ خود به

ار عثمانی شد و به تحریض وی سپس راهی دی). ٢٣٤ـ٢/٢٣٣الحنبلی، ابن. (تاخت
ای به نام  به شاه صفوی و قزلباشان پرداخت و حتی رسالهسلطان سلیم اول برای حمله

در فضیلت جنگ با شاه اسماعیل برای سلطان سلیم » الجهادسداد فی فضل«
وی تنها به صدور فتوا علیه صفویان اکتفا نکرد بلکه برای ). زاده، همانجاطاشکپری(نوشت

 هدف مذهبی خود، همراه با سپاه عثمانی راهی ایران شد و در طول مسیر حصول به
پیوسته سپاهیان را به جنگ تحریض کرد و برایشان از صواب جهاد به ویژه با قزلباشان 

  ٢).٢٤٩ـ٢٤٨همان، ( سخن گفت
گزر فتوایی مبنی بر لزوم جهاد علیه نیز همانند صاری) کمال پاشازاده(ابن کمال 
فتاوای کمال «وی در رساله موسوم به . ر کرد و قتل ایشان را واجب دانستصفویان صاد

مسلمانان، در ممالک مومنین چنین شایع «: چنین گفته بود» پاشازاده در حق قزلباش

                                                                                                                                            
، ...نقـش مـدارس در    ،  عبـادی  : نکـ  . پیش از این عبادی در پژوهش خویش بدین نکته اشاره کرده بود           . ١

 .٢٢٨ـ٢٢٧
مواضـع مدرسـیان    « عبـادی،  : نکــ   . دپیش از این عبادی در پژوهش خویش بدین نکته اشاره کرده بو           . ٢

 .٣٨، ...عثمانی
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های اهل سنت رواج پیدا کرده و در آنجا گشت که یکی از طوایف شیعه در سرزمین
 و حضرت عثمان را به ناسزا مذهب باطل خویش را گسترش داده است؛ حضرت عمر

گرفته، خالفت و امامت خلفای راشدین را انکار کرده، شرعیات را تحقیر کرده، چهار بانی 
فرق اهل سنت را متهم به کفر نموده، هرآنچه رئیسشان شاه اسماعیل حالل نماید حالل 

نان و اوالد مملکت ایشان دارالحرب و اموال، ز... دانندو هر آنچه حرام نماید را حرام می
رساله «وی در دیگر فتوای خویش در ) Kılıç, 72(»...ایشان برای مسلمانان حالل است

شیعیان را به دلیل سب سه خلیفه اول و انکار خالفت ایشان جزو »فی تکفیر الروافض
). ١٩٦ـ١٩٥کمال، ابن(مذاهب باطل به شمار آورد و حکم به کفر و ارتداد ایشان داد 

چندین بار شیعیان »  الفرق و المذاهبخمس رسائل فی«یش به نام همچنین در اثر خو
 ). ١٨٢، ١٧٣، ١٠١ـ٩٤، ٨٦، ٨٢همان، (را جزو اهل بدعت و روافض معرفی کرد 

گزر نیز در فتوایش، صفویان را به استخفاف سنت پیامبر اسالم، حالل شمردن صاری
 قتل ایشان، ویران نمودن حرام خدا، تحقیر و سوزاندن قرآن، اهانت به علما و صلحا و

مساجد، معبود شمردن شاه اسماعیل و سجده کردن به او، سبّ ابوبکر و عمر و انکار 
خالفت ایشان، افترا به عایشه و تالش جهت از میان برداشتن شرع و دین اسالم متهم 

عبادی، مواضع مدرسیان (وی شیعیان را کافر و ملحد و قتلشان را واجب دانست . کرد
ها را  وی، قتل مردان قزلباش و تقسیم اموال، زنان و کودکان آن). ٥١، ٣٧، ٣٦، ...عثمانی

ها عالوه بر عثمانی). Allouche,123( ایشان را مردود شمرد ۀجایز دانست و حتی توب
رساله . کردندهای ضد صفوی نیز حمایت میحمایت از فتاوای ضد صفوی از رساله

 ١. حسین بن عبدهللا شروانی از این جمله استۀ نوشت»الدینیه فی تکفیر قزلباشاحکام«
 

 ها و پیامدها   نبرد چالدران، زمینه
م، سلطان سلیم توانست بر شاه ١٥١٤ سپتامبر ٢/ ق.  ه٩٢٠ رجب ٢در نبرد چالدران در 

. اسماعیل پیروز شد و تهدید شاه اسماعیل علیه حکومت را برای همیشه از بین ببرد
وجود دولت شیعی صفوی در . مذهبی و سیاسی مختلفی داشتنبرد چالدران دالیل 

دار ایشان که اساس تسنن حنفی همسایگی قلمرو عثمانی و تبلیغات روزافزون و دامنه
کرد موجب شد تا سلطان سلیم، برای از میان بردن تأثیر تبلیغات ها را تهدید میعثمانی

نفوذ معنوی .  نداشته باشدای جز رویارویی مستقیم نظامی با ایشانصفویان، چاره

                                                                                                                                            
  .١٠٨ـ٨٧/ ١جعفریان، : برای آگاهی از رساله مذکور نکـ . ١
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همچنین گسترش . صفویان به صورت تهدیدی جدی برای عثمانی درآمده بود
عبادی، ( های شیعی در قلمرو عثمانی، نارضایی علما و مدرسیان را در پی داشت گرایش

سلطان سلیم اول برای حفظ سلطنت ). ١٥٠ ، ...بحران مشروعیت سلطان سلیم اول
اش که از پایگاه مذهبی بسیار محکمی همترین رقیب سیاسیخویش و از میان بردن م

در این میان، وی . نیز برخوردار بود، در صدد رویارویی نظامی با شاه اسماعیل اول برآمد
گیری از مذهب، اعتقادات و احساسات مذهبی توانست به عملیات نظامی خویش با بهره

ربکر در اختیار شاه اسماعیل قرار که دیا سلطان سلیم از اینعالوه  به. مشروعیت بخشد
ای که به وی نوشت درخواست کرد که صفویان دیاربکر را داشت ناخشنود بود و در نامه

؛ البته شاه اسماعیل هم در جواب سلطان سلیم )٤٧٢، جهانگشای خاقان( ترک کنند
 دان مدعی شد که مردم آن منطقه از دیرباز از مریدان اجداد وی و خاندان صفوی بوده

برخی از مورخان اختالفات مرزی میان دو دولت و تصرف ). ٩٩ـ٩٨اسپناقچی پاشازاده، (
برخی مناطقی را، که در گذشته به عثمانیان تعلق داشت و توسط قزلباشان تصرف شده 

 همچنین). ٨/٥٥٢٧تتوی و قزوینی، ( اندبود، عامل مهمی در وقوع نبرد چالدران دانسته
 و توسعه قلمرو خود را در گرو مرو خویش تمایل داشتند به گسترش قلهر دو دولت

اقدامات ). ٣٩٦پارسادوست، ( دانستندناتوانی و جدا شدن بخشی از خاک دیگری می
نیز سهم بسزایی در ) شاهقلی و نورعلی خلیفه( وابستگان صفویان در قلمرو عثمانی

دلیل   خاقانجهانگشایای که نویسنده گمنام  گونه برافروختن آتش جنگ داشت به
 اصلی حمله سلطان سلیم به ایران را اقدامات نورعلی خلیفه در آناتولی دانسته است

» بحران موجودیت سلطنت«توان از در کنار این عوامل، می). ٤٨٩، جهانگشای خاقان(
در این دوره هوادران صفویان روز به روز در حال . برای سلطان سلیم اول یاد کرد

 این هواداران با تبلیغات مذهبی و اقدامات نظامی وابستگان به گسترش بودند؛ همراهی
دولت صفوی که در جریان زدوخوردهای پیش آمده، چندین بار نیروهای عثمانی را نیز 

از این رو، . رفتشکست داده بودند، تهدیدی برای سلطنت سلطان سلیم به شمار می
چنانچه مرحوم «زاده مصطفی ل جالۀنوشت به. سلطان سلیم درصدد رفع این تهدید برآمد

 ).Celal-zade,157( »رفتسلطان سلیم خان پادشاه نبود، ملک روم از دست می
یابی بیشتر صفویان  ترین نتیجه جنگ چالدران را جلوگیری از قدرتشاید بتوان مهم

قدرت شاه اسماعیل از بدو تأسیس دولت صفوی تا پیش از نبرد چالدران . قلمداد کرد
اما پس از جنگ چالدران و شکست سهمگینی که نصیب . ه رشدی داشتروند رو ب
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پس از . طلبانه شاه اسماعیل دچار وقفه و سستی شدهای توسعهصفویان شد، سیاست
جنگ چالدران راه نفوذ روزافزون تشیع در آناتولی سد شد و دیاربکر و آناتولی شرقی 

تا پیش از نبرد چالدران آناتولی برای همیشه از قلمرو صفویان خارج شدند؛ صفویان که 
پنداشتند پس از آن دیگر ادعایی مبنی شرقی را میراث اوزون حسن و متعلق به خود می

پس از شکست چالدران، جاذبه ). Nesibli, 1576( بر مالکین این ناحیه نکردند
الهی شخصیتی شاه اسماعیل فرو ریخت و وی دیگر در چشم قزلباشان، آن پادشاه نیمه

آمد و هاله تقدسی که وی را فرا گرفته بود کمرنگ شد؛ در ناپذیر به نظر نمیتشکس
 نتیجه روابط میان ترکمانان قزلباش آناتولی با وی رو به ضعف و سستی گذاشت

)Küçükdağ,10 .(های گیریشاه اسماعیل پس از شکست در چالدران از میزان سخت
س از این نبرد، صفویان دریافتند که پ ).١٦٢اسپناقچی پاشازاده، ( مذهبی نیز کاست

 جنگی خود را با عثمانیان تغییر دهند؛ از آن پس هرگز میدان جنگ رسمی ۀباید شیو
ها نیاراستند و شیوه دفاعی و سوزاندن  جنگ چالدران در برابر نیروی عثمانیۀبه شیو

د تا با تر یافتنهای غافلگیرانه و فرسایشی را مناسبزمین و امحای منابع با حمله
های دور از سرزمین خود، ایشان را با زمستان سخت مواجه و با کشاندن دشمن به فاصله

 ).٢٣٣ لو،رحیم( تحمل تلفات به بازگشت ناگزیر کنند
 

 ) م١٥٩٤ـ١٥٢٠/ ق.  ه١٠٠٣ـ٩٢٦( واکنش دولت عثمانی در برابر صفویان
، )م١٥٦٦ـ١٥٢٠/ق.  ه٩٧٤-٩٢٦: ـ حک( در دوران سلطنت سلطان سلیمان قانونی

 :ـ حک( و سلطان مراد سوم) م١٥٧٤ـ١٥٦٦/ق. ه٩٨٢ـ٩٧٤:ـ حک( سلطان سلیم دوم
، تغییری در سیاست مذهبی دولت عثمانی به چشم )م١٥٩٤ـ١٥٧٤ /ق. ه١٠٠٣ـ٩٨٢
خورد و سیاستی که سلطان سلیم پایه گذار آن بود از سوی دیگر سالطین عثمانی نمی

خواستند دوباره اوضاع مانند زمان بایزید ها که نمیعثمانی. نیز کم و بیش پی گرفته شد
دوم شود، سیاست موفق سلطان سلیم مبنی بر رویارویی مستقیم نظامی با صفویان و 

 . همراه با دولت عثمانی را ادامه دادندۀهای صوفیانحمایت از طریقت
 را  کارۀسلطان سلیمان قانونی نیز همچون پدرش جهت مقابله با تهدید صفویان چار

وی در صدد بود تا از این طریق بتواند تشیع را در . دیددر رویارویی مستقیم نظامی می
ای کن کند و در ایران تسنن را جانی دوباره ببخشد و با وارد نمودن ضربهآناتولی ریشه

 سهمگین به دولت شیعی صفوی، حاکمیت دینی و سیاسی خویش را استحکام بخشد
)Kılıç, 258 .(م و ١٥٤٨/ق.  ه٩٥٥م، ١٥٣٤/ق.  ه٩٤١م، ١٥٣٣/ق.  ه٩٤٠ دررو از همین



  ٧١   )م١٥٩٤ـ١٥٠١ /ق. ه١٠٠٣ـ٩٠٧( مذهبی دولت عثمانی با صفویان ـرویارویی سیاسی 

م و در چهار مرحله،به ایران لشکرکشی کرد؛ لکن وی نیز همچون ١٥٥٢/ ق.  ه٩٦٠
سلطان سلیم نتوانست به تمامی اهداف خویش برسد و به عمر پادشاهی صفویان خاتمه 

 سیاسی نیرومندِ دچار در این دوره نیز تلقی عثمانیان از صفویان به عنوان رقبای. دهد
طایفه « فتح عراقین، صفویان را ۀسلطان سلیمان در فتحنام. کفر و ارتداد ادامه داشت
نامید که مراسم دین محمدی را تغییر داده و به ظلم و فساد » اوباش قزلباش کفرفاش

اسب او شاه تهم). ٢/٢بیگ، فریدون( انداشتغال ورزیده و در راه الحاد و عناد قدم برداشته
شد که با فتح  نامید و متذکر  » مقتدای زمره ارباب فساد و پیشوای گروه الحاد و عناد«را 

). ٢/٣همان، (هایی از قلمرو ایران راه و رسم رفض و الحاد را برانداخته است بخش
 ژوئن ٨/ ق.  ه٩٦٢ رجب ٨( های سلطان سلیمان در نهایت با عهدنامه آماسیهلشکرکشی

رفت که به موجب آن عراق عرب از قلمرو ایران جدا شد و در عوض پایان پذی) م١٥٥٥
در این دوره . ها نیز حاکمیت ایران بر آذربایجان را به رسمیت شناختندعثمانی
کمال پاشا و ابوالسعود افندی صفویان را به طور مطلق هایی همچون ابناالسالم شیخ

 دلیل عملیات نظامی دولت عثمانی ایشان. دانستنددارای عقاید مشرکانه و مرتدگونه می
اند را مؤمن نبودن صفویان و ادعای ایشان علیه صفویان که از آن با عنوان جهاد یاد کرده

در مرجعیت کامل در امر شریعت به معنای مباح پنداشتن هرآنچه شاه مباح پنداشته و 
 ١).١٠انصاری قمی، ( اندحرام دانستن هر چه را حرام دانسته، مطرح کرده

در این مورد . در دوره سلطان سلیمان قانونی ابعاد اقدامات ضد صفوی گسترش یافت
سیاست اصلی دولت عبارت «: داغ بر اساس دفاتر مهمه عثمانی مدعی است کهکوچوک

آن دسته از مردمانی که اهل سنت نبودند، به عنوان . بود از مخالفت با جنبش قزلباشان
دولت عثمانی برای . شدند شدند و لذا مجازات میرافضی، زندیق و ملحد شناخته می

، تدابیر امنیتی مرزها را به شدت )صفویان(طلبی ایران جلوگیری از سیاست توسعه
از جمله برای جلوگیری از نفوذ عناصر ایرانی به درون مرزهای عثمانی، . کرداعمال می

طرفی حکامی که به از . مذهب در طول مرزها کرداقدام به اسکان عشایر و قبایل سنی
مسئولیت اداره . ها متهم بودند به مناطق دوردست فرستاده شدندارتباط با قزلباش

ای با های ایران نیز به افرادی سپرده شد که هیچ رابطههای نزدیک مرزسنجاق
                                                                                                                                            

  :هایی از فتاوای ضدصفوی علمای عثمانی نکـ برای آگاهی از نمونه. ١
Kemalpaşazade, Fetavay-ı Kemalpaşazade, v. 45 b,46 a,48 a; İbn Kemal (Kemalpaşazade), 

Risale fi Tekfir-ş Revafiz, Süleymaniye Ktp., Pertevpaşa bl., No: 621, v.31 b,32 ab  ve 
M.Ertuğrul Duzdağ,  Şeyhülislam Ebussud Efendi Fetvaları, Kanuni Devrinde Osmanlı 
Hayatı, Kapı Yayınları - Araştırma-İnceleme Dizisi, 2012, ss.479-489. 
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شدند، در ها شناخته میاگر افرادی از طبقه نظامی وابسته به قزلباش. ها نداشتند قزلباش
به افراد دارای ارتباط با اشخاص ایرانی هیچ . افتادنداطق مرزی به زندان میشهرهای من

ی جامعه. شدندمرتبه نیز به کار گرفته نمیشد، حتی در مشاغل پایینشغلی داده نمی
توانست ها بسیار حساس شده بود تا جایی که یک زن میعثمانی نسبت به قزلباش

. ست کند و در دادگاه علیه او شهادت دهدهمسرش را به دلیل قزلباش بودن بازخوا
هایی را که عقاید مخالفی با اعتقادات اهل سنت داشت در دولت عثمانی استفاده از کتاب

در دوره سلطان سلیمان قانونی ). Küçükdağ, 11( »سطح جامعه ممنوع کرده بود
ها ههای صوفیانه نیز ادامه یافت به نحوی که تعداد تکیسیاست حمایت از طریقت

افزایش یافت و طریقت خلوتیه به قدرتمندترین و فراگیرترین طریقت در استانبول 
 ).Küçükdağ,14( .تبدیل شد

در دوره سلطان سلیم دوم، میان صفویان و عثمانیان درگیری نظامی رخ نداد اما 
میان دو دولت ) م١٥٧٦ـ١٥٢٣/ ق.  ه٩٨٤ـ٩٣٠:ـ حک( پس از مرگ شاه تهماسب

ای افزایش نفوذ در آذربایجان و قفقاز چندین سال جنگ برقرار بود سبب رقابت بر به
/ ق.  ه٩٨٦ چهار سال پس از به سلطنت رسیدن سلطان مراد سوم و در ).٣٠گوگچه، (

م دولت عثمانی با توجه به نابسامانی اوضاع داخلی ایران باز هم متوجه قلمرو ١٥٧٧
طلب و دارای  نی که افرادی جاهپاشاها و وزیران عثمادر این دوره . صفویان گردید
در این میان . طلبانه بودند، در وقوع جنگ میان دو دولت تأثیرگذار بودندروحیات جنگ

/ ق. ه١٠٠٥ـ٩٢٧( و سنان پاشا) م١٥٨٠/ ق. ه٩٨٨: د (به ویژه الالمصطفی پاشا
که با یکدیگر دشمنی داشتند هر یک در پی دست یافتن به مقام ) م١٥٩٦ـ١٥٢٠

نگاری رسمی تاریخبا این حال ). ٣/٨٤لی، چارشی(  علیه صفویان بودندسرداری جنگ
ذکر » احیای دین و اجرای شرع مبین«عثمانی در این دوره هدف از این لشکرکشی را 

 سلطان مراد سوم که عثمانیان متوجه ۀدر دور). ١٥١ابوبکربن عبدهللا، ( کرده است
 در ترغیب عثمانیان به تصرف این مذهب قفقازهای سنیقفقاز گشتند؛ وجود جمعیت

پنداشتند، تسلط از آنجا که عثمانیان خود را رهبر جهان تسنن می. مناطق مؤثر بود
خود این اهالی . مذهب قفقاز برایشان قابل تحمل نبودهای سنیصفویان بر جمعیت

شم ها را به چسنی مذهب نیز هنگام ورود لشکریان عثمانی از ایشان استقبال کرده و آن
 ١.اند تا ایشان را از زیر بار حکومت شیعیان رهایی بخشندنگریستند که آمدهمنجیانی می

                                                                                                                                            
 .٩٣بنگرید به ابوبکر بن عبدهللا، . ١



  ٧٣   )م١٥٩٤ـ١٥٠١ /ق. ه١٠٠٣ـ٩٠٧( مذهبی دولت عثمانی با صفویان ـرویارویی سیاسی 

مذهب این منطقه از جهت معنوی و روحانی وابسته به حکومت عثمانی مسلمانان سنی
سالطین عثمانی نیز . دیدندبودند و در هر زمان خود را موظف به کمک به این دولت می

اغستان به واسطۀ مخالفت آنها با مذهب شیعه محافظت نمایند و سعی کردند، از مردم د
). ٣٢ـ٣١گوگچه، (های اصلی عثمانیان از مداخله در قفقاز بود این مهم یکی از هدف

ها موفق شد آذربایجان و قفقاز را از ایران جدا کند و به دولت عثمانی در این لشکرکشی
 اول در شمال غربی ایران، این مناطق مدت دو دهه و تا زمان عملیات نظامی شاه عباس

 . را تحت اختیار داشته باشد
   
 گیری نتیجه

ترین رکن سیاست دولت  م مهم١٥٩٤ـ١٥٠١/ق.  ه١٠٠٣ تا ٩٠٧ های سالۀدر فاصل
های صوفیانه ضد صفوی و رویارویی مستقیم حمایت از طریقت«عثمانی در برابر صفویان 

ترین دالیلی بود که بروز  ی و سیاسی از جمله مهماختالفات مذهب .بود» نظامی با ایشان
صفویان پس از تبلیغ و گسترش . کرد ناپذیر میجنگ میان این دو قدرت را اجتناب

ای که خاص خودشان بود در آناتولی، با مقاومت دولت عثمانی مواجه تشیع صوفیانه
لتشان را شدند و عثمانیان نیز به دلیل اختالفات سیاسی و مذهبی و خطری که دو

سیاست سلطان بایزید . کرد اقدام به مقابله مذهبی و نظامی با صفویان کردندتهدید می
دوم در برابر صفویان مبتنی بر مسالمت و پرهیز از درگیری نظامی بود، وی سعی داشت 

ها، تبلیغات صفویان را خنثی  های صوفیانه همچون بکتاشیبا حمایت از سایر طریقت
ردی که سلطان سلیم در برابر صفویان در پیش گرفت تفاوتی اساسی با اما رویک. نماید

ای همچون های صوفیانهوی کوشید در کنار حمایت از طریقت. سیاست پدرش داشت
خلوتیه، مولویه و نقشبندیه، به رویارویی مستقیم با صفویان بپردازد و با از میان 

دولت . کرد، از میان برداردمیبرداشتن ایشان، خطری را که اساس سلطنتش را تهدید 
داد، حمایت علمای مذهبی را های نظامی که علیه صفویان ترتیب میعثمانی در عملیات

دست آورد و با اخذ فتواهایی که بر کافر بودن صفویان و لزوم جنگ با ایشان تاکید  به
ن در درگیری میان طرفی. بخشیدکردند، به رویارویی میان دو دولت، جنبه مذهبی می

های بعد نیز ادامه داشت؛ سلطان سلیمان قانونی چهار بار به ایران لشکر کشید و دوره
پژوهش حاضر با . سلطان مراد سوم نیز توانست آذربایجان و قفقاز را از ایران جدا کند

تاکید بر اختالفات مذهبی و سیاسی صفویان و عثمانیان و نقش آن در رویارویی سیاسی 
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اثبات کرد که رویارویی عثمانیان و صفویان نه کامالً جنگی مذهبی ـ مذهبی دو دولت 
بود و نه برخاسته از اهداف و اغراض سیاسی؛ بلکه نوعی رویارویی سیاسی ـ مذهبی بود 

با استفاده از مذهب در جهت نیل به اهداف ) بیشتر عثمانیان(که در این بین دو دولت
 .سیاسی خویش اقدام کردند
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