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   ايران تحمیل کردند؟ھـ را به  ٩٩٧عثمانیان چگونه قرارداد صلح 

  فیروز منصوري

  :منبع

http://iichs.org  

ھجري، ده سال از تھاجم عثمانیان به اران و آذربايجان گذشته و خیلي از شھرھا به تصرف آنان درآمده  ٩٩۶در سال 

ھمدان و نھاوند نیز حمله برده شھرھا را غارت عثمانیان در عرض اين ده سال، عالوه بر آذربايجان و قفقاز، به . بود

ھاي استمالت و تھديد، حکام محلّي را تابع خود از طرف ديگر سعي داشتند که با وعده و وعید و ارسال نامه. کردند مي

بیک حاکم لرستان داشتند، اسکندرخان افشار حاکم دورق نیز ھمین رفتار را با محمدي. شدنمايند، ولي میسر نمي

ھا را اي از ترک پاشابیگلربیگي بغداد نامه تھديدآمیز نوشت و نفراتش عدهسیدسجاد به علي. لف عثمانیان بودمخا

رمضان، واقع در کنار دجله، با ھـ قواي عثماني در نزديکي مقبره شاه ابوالقاسم بن  ٩٩١شوال  ٢١در . غارت کردند

بعد از اين . ، سجاد و پسرش فالح مشعشع به دزفول پناه بردنددر اثر شکست ايرانیان. ايرانیان خوزستان پیکار کردند

کمال. پاشا شوشتر و اطراف آن را غارت کرده و ويران ساختند و به جانب حويزه مرکز سجاد شتافتندپیکار، قواي علي

جنگ در اين. ھـ ٩٩١ذيقعده  ١۴. آباد ضبط شد و قلعه شوش و قصبه مشگوک به دست عثمانیان با خاک يکسان شد

  کردندھا امیرجھانگیر حاکم بختیاري، با قواي دزفول و شوشتر، به سید سجاد کمک مي

  :نويسدبکیرکوتوک اوغلو مي

در زمان جنگ ايرانیان با عثمانیان، بعضي از امراي سني مذھب و رؤساي عشاير ايران ظاھرآ به دولت               

عثماني ابراز تابعیت کردند، ولي به غیر از بیگلربیگي پلنگان، ساير امراي سرحد بین بغداد و شھر زور مانند حاکم 

يک از آنان به تابعیت خود عمل نکردند و انقیاد آنان بالضروره و موقتي بوده و براي لرستان محمدي میرزا و غیره، ھیچ

بیک، اينھا ز اين قبیل بوده سجادبن بدران مشعشع و حاکم بانه سلیمانا. باب عالي نفعي نداشته و تظاھر بوده است

درباره سجاد و حاکم . خواستند رياست و حاکمیت عشیره و محل و موقع خود را با اوالدشان ھمیشه حفظ نمايندمي

وجه ايران دھند با مختصر نمايش قزلباش، آنھا متلرستان اسناد زيادي در دفاتر مھمه در دست ھست که نشان مي

گونه تشبثات سیاسي و سعي در جذب و نوازش رؤساي عشاير، و تحصیل اين. شده و از عثمانیان روي گرداندند

کرد، الاقل اين حسن تابعیت امراي سرحدي غرب ايران، اگرچه براي دولت عثماني نفعي نداشته و تابعیت ايجاد نمي

ھاي موقتي باعث شد که ھمین اغواھاي سیاسي و نوازش: کهکرده را داشته و نظرھاي دولت عثماني را تأمین مي

در جبھه جنوب غربي ايران صفويان را مشغول نگه دارند و به آنھا مھلت ندھند که به آذربايجان و شیروان نیرو بفرستند 

   ١.و کمک نظامي نمايند

   

ديناور را ويران کرد و با تعمیر قلعه پیلهھـ، سنان پاشا از بغداد به سوي ھمدان تاخته قلعه ٩٩۵در بیستم محرم سال 

شاه عباس اکراد شھر زور به ويژه اردالن را به سوي خود جلب کرده مانع بزرگي . ور، قواي نظامي در آنجا گماشت
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ھاي اطراف ھمدان را قواي سنان پاشا به واسطه ضیق مالي، نگھداري قلعه. براي پیشرفت عثمانیان فراھم آورد

  .مسکوت گذاردند

   

او از اطراف تبريز . قلي سلطان ذوالقدر را حاکم نخجوان تعیین کردعباس بیات اوغلو شاهھـ شاه٩٩۵در زمستان سال 

به نخجوان حمله برده پس از کشتن بیگلربیگي عثمانیان، حکومت را در دست گرفت و مدت ده ماه فرمانروايي کرد، تا 

  ٢. شھر بیرون راند اينکه بیگلربیگي ايروان لشکر کشید و او را از

   

ھـ شاه عباس نیروھاي صفوي را تجھیز نموده براي حمله به آذربايجان و شیروان به امراي استانھا و ٩٩۵در اواخر سال 

الروم، دياربکر، عثمانیان نیز براي مقابله، نیروھاي آناطولي مرعش، کارامان، ارزن. ھا صادر کردرؤساي عشاير فرمان

در آن تاريخ شھر گنجه در دست صفويان بوده و زياد اوغلو . وانده و با تجھیزات کامل آماده شدندحلب و باطوم را فراخ

  .کردمحمدخان قاجارلو در شھر حکومت مي

   

ھاي آينده الروم گرد آمدند و آماده مقابله با حملهدرست در ھمان موقعي که نیروھاي عثماني از اياالت مختلف در ارزن

را تکرار کرد و با ارسال اسلحه و تجھیزات . ھـ٩٩١و  ٩٩٠جان شدند، دولت عثماني برنامه سالھاي شاه عباس به آذرباي

  .ھا را تحريک و ترغیب کرد تا به شھرھاي ھرات و مشھد حمله نمايندبه ماوراءالنھر، ازبک

   

  :نويسدزکي ولیدي طوغان محقق نامي معاصر مي

   

ھا را آلت مقاصد خود ساخته و با تحريک و اغوا، کرد ازبکشان ايجاب ميسیاست عثمانیان ھر موقع منافع و              

تا زماني که بدانھا . کردندانداختند و در جنوب با صفويان شیعه مذھب درگیر ميھا مياز شمال به جانب و جان روس

شد و منافع و مقاصدشان برآورده مي آنگاه که. شناختندھا را نوازش کرده و ميگرفتند، ازبک احتیاج داشتند و بھره مي

دولت عثماني از طريق آزاق و استرخان به عبدهللا خان اوزبک قواي . کردندافتاد، آنھا را فراموش ميھا از آسیاب ميآب

ايشان بر علیه صفويه از آن قوا استفاده کرده چندين بار شھرھاي خراسان را . ھاي جنگي فرستادچري و توپيني

اندازان عثماني و استادان رومي تکنیک جنگي آن عصر را در ھا توپچیان و تفنگدر اين جنگ. ت کردندتصرف و غار

  ٣. آوردندماوراءالنھر به اجرا در مي

   

ھا به خراسان با استفاده از مھمات جنگي عثمانیان، شھر ھرات در ربیعبا گشايش جبھه شمال شرقي و حمله ازبک

. در اين موقع شاه عباس در قزوين بود. خان افتاد و شھر مشھد و پیرامونش نیز غارت شدھـ به دست عبدهللا٩٩۶االَخر 
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ھـ به ٩٩۶الثاني جمادي ٢۵پس از دريافت اين خبر، از برنامه حمله و تصرف شھرھاي آذربايجان منصرف شد و روز 

ثمانیان اين بار نیز از استراتژي درگیر کردن نیروھاي صفويه در جبھهع ۴. ھرات رفت و در ماه شعبان آنجا را محاصره کرد

  .ھاي شمال شرقي استفاده کرده با خالي ديدن آذربايجان از نیروھاي ايراني، به تھاجم و تعرض پرداختند

   

ھاي گسه روز جن. الروم را به گرجستان سوق داده، شھر گنجه را محاصره کردندنخست نیروھاي گردآمده در ارزن

در صورتي که ھمه . گنجه به دست عثمانیان افتاد. ھـ٩٩۶خونین در اطراف آن شھر ادامه يافت تا اينکه روز نھم شوال 

  ۵. مردم با اغنام و احشام به جانب ارس فرار کرده و ذيروحي در شھر باقي نمانده بود

   

ازبکھا آگاه شد، به باب عالي نامه نوشته و در ھمین اوان، سنان پاشا بیگلربیگي بغداد چون از جنگ شاه عباس با 

ھرگاه خواربار و تجھیزات اردوگاھھاي شام و طرابلس و ذوالقدر را به بغداد ارسال نمايند، احتمال زياد :پیشنھاد کرد که

سنان پاشا پس از وصول تجھیزات موردنظر در اواخر . با اين پیشنھاد موافقت شد. دارد که فتوحات کلي حاصل شود

کلب علیخان حاکم نھاوند مقاومت نیاورده از شھر بیرون آمد، عثمانیان شھر را تصرف . به نھاوند حمله کرد. ھ٩٩۶ سال

االول ربیع١۶. را بنا نھادند" شھرنو"کردند، پس از انتخاب حاکم و تعیین نگھبانان، بین قريه سعد وقاص و بیستون قلعه 

  ۶. ھـ ٩٩٧سال 

   

ھا قبل مقدماتش فراھم شده بود، دنبال نھاوند خبر يافت، مذاکرات صلح را که از مدتشاه عباس چون از سقوط شھر 

حاکم اردالن و . نمود که قلعه نھاوند در حاکمیت و تصرف  صفويه باشددر جريان مذاکرات خیلي تالش و توصیه مي. کرد

  .ھمدان را ھم مأمور اين کارھا کرده بود

   

صفويان . عثمانیان از عماديه و ساير شھرھا قواي امدادي آوردند. ند را محاصره کردندقزلباشان نھاو. ھـ٩٩٧در ماه رجب 

» ھا را کشیدندنخ ازبک«در اين گیرودار عثمانیان باز ھم . در حال پیشرفت بودند و احتمال پیروزي زيادي را داشتند

. را فراگرفتند و به تاخت و تاز پرداختند خان ازبک  شھر مشھد و پیرامونشنیروھاي غارتگر عبدالمؤمن خان پسر عبدهللا

ھا، شاه عباس را مجبور کرد که قواي ايران را از نھاوند بیرون آورده به مشھد خبر محاصره مجدد مشھد وسیله ازبک

  ٧. بعد از عزيمت قزلباشان از حومه نھاوند، نیروھاي عثماني به شھر و حومه تسلط يافتند. بفرستد

   

تاريخ امراي اشترخاني بلخ و بدخشان و بخارا، از زمان  تذکره مقیم خانيواجه بقا، در محمد يوسف منشي بن خ

  .ھجري را نوشته است ١١١۵عبدهللا خان ازبک تا سال 
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ثبت  تذکره مقیم خانياي به سلطان مراد سوم فرستاده است، سواد آن در عبدالمؤمن خان، بعد از فتح مشھد، نامه

ھا، مفید به نظر ميھايي از آن نامه، براي بررسي و برآورد میزان مناسبات عثمانیان و ازبکنقل قسمت. شده است

  :رسد

   

گاھي خلدهللا ملکه به فتح ھرات که پايتخت واليت در رکاب گردون امتثال ابوي قبله... بعد از عناوين و القاب               

عنايت الھي آن قلعه کیوان مثال را به اندک توجھي مع توابع و ملحقات مستخلص گردانیده خراسانست توجه نموده به 

الجمله خبر به مسامع علیه رسید که در آن اثنا في. و رايات نصرت آيات به صوب مشھد و آن نواحي متوجه گرديد

راي . اندت ترکستان شدهبعضي از مخالفان از اھل نفاق از حدود دشت قبچاق دغدغه سرکشي نموده متوجه والي

آراي حضرت صاحبقران به سوي آن فرقه ناصواب برگشته اختر، عنان عزيمت معطوف گردانید تا آنان را تأديب نمايد جھان

جمعي از . ما نیز به سعادت و اقبال عنان ظفر انصار به دارالملک خراسان منعطف گردانیده داخل به مشھد شدم... 

وم بدمعاش در فتنه و آشوب گشاده در مقام قتال و جدال درآمدند، از اين جانب نیز غازيان طايفه قزلباش و فرقه مذم

  ....دين، از درون کانون سینه شعله زد کین آن طايفه بي آئین آتشپاکدين و بھادران نصرت

   

عام الم فتح آن، قتلو با اع. راندنامه از محاصره چھارماھه قلعه قزلباشان که محصور به خندق پرآب بوده، سخن مي

  :چنین به قلم آورده است) ع(صغیر و کبیر اھالي مشھد را در صحن مبارک حضرت امام رضا 

   

جمعي از طايفه مضلین را به تیغ ھالک افکندند، و بعضي از دشمنان اصحاب سیدالمرسلین متوسل به ...             

فرقرين به طرف آستانه متبرکه نھضت نموديم و دفتر اغماز با سعادت و نصرت رھین و فتح ظ. آستان حضرت امام شدند

در ھمان چند روز، جمعي ... آن قوم بدکردار را بر باد فنا داديم و صحیفه ايام را از محک کدورت آن فرقه بدنام گردانیديم 

اسفراين و غیره  از غازيان، بھادران به طرف قرشي و محوالت، و تبريز فرستاديم، خود نیز به دولت و اقبال به طرف

و در اين وال سالطین و حکام . الحمد در اندک فرصتي تمامي واليت به تصرف اوالد دولت قاھره درآمد. متوجه شديم

واليت خوارزم قطع مسافت نموده از راه اخالص به لشکر ظفر اثر ملحق گشتند، انشاءهللا اول بھار مع کوچ متوجه 

ّ در رکاب ظفر ارتکاب خاقان اعظم سرورالخواقین الترک والعجم خراسان شده ھرات را پايتخت کرده ب ا لشکر بیرون از حد

اند ھمت در باب قلع و قمع آن فرقه بدنام فرموده» اوفوا بالعھود«اگر آن حضرت نیز بر طبق . متوجه عراق خواھیم شد

عث ازدياد دولت و نیکنامي جانبین عالي نھمت بدان مصروف دارند تا لوث جماعت ناپاک از میان پاک گردد ھر آينه با

   ٨... . باشي معروض خواھد نمودخواھد شد، باقي حاالت را بنده درگاه محمدقلي ايشیک آقاسي

   

  :کوتوک اوغلو در پايان کتابش آورده است
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يران را به ھا از شمال، از دست دادن شھرھاي آذربايجان و قفقاز، دولت احمله عثمانیان از غرب و ازبک             

. ھايي ھم در شھرھاي کرمان و فارس و کھکیلويه بروز کردناآرامي.  ھـ٩٩٧در سال . دادسقوط و اختالل سوق مي

ھا پاک کند، شرايط صلح دولت قوي و قدرتمند عثماني را در  عباس براي اينکه بتواند ھرات و مشھد را از وجود ازبکشاه

  .پذيرفت. ھـ٩٩٧سال 

   

خواست، براي اينکه طوالني دولت عثماني ھم براي صلح راضي بوده و آرزو و آمادگي داشته و از خدا مي              

ھاي تسخیر و تصرف شده، به واسطه فقر و سرزمین. ھا دولت عثماني را گرفتار مضايق مالي کرده بودبودن مدت جنگ

نه . ھاي نظامي و اداري را تأمین نماينداير ھزينهپريشاني مردم، چندان عايدي نداشتند که مخارج سربازان محافظ و س

چريان نیز جري شده گاھي سرکشي و بلکه يني. ھا مشکل شده بودھا و پادگانھاي قلعهتنھا تھیه نیازمندي

اقتصادي، بلکه از لحاظ از اينرو صلح نه تنھا از نظر . کردند، اکثر نگھبانان مرزي متواري شده بودندنافرماني ھم مي

عثمانیان از شنیدن قبول پیشنھادھاي صلح از جانب شاه . سیاسي و نظامي ھم نھايت ضرورت را پیدا کرده بود

ھا، تیرھاي تفنگ و توپ شلیک کردند و مردم در معابد و مساجد شھرھا، به دعا و ھا و پادگانعباس، در مرزھا و قلعه

   ٩.شکرگزاري پرداختند

   

. ھـ٩٩٧حجه شرايط توافق شده، حیدر میرزا گروگان صلح قرار گرفت و براي اعزام به استانبول، در چھارم ذي بر اساس

  .ھجري وارد استانبول شد ٩٩٨االول ربیع ١٢الروم مالقات کرد و در با سردار فرھادپاشا در ارزن

   

___________________________  
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