
 

 

 

 

 

 

 شاه ایران و شاه عثمانی

 جنگ های ایران و عثمانی در زمان شاه طهماسب

در قرن دهم هجری، نخستین حمله عثمانیان به آذربایجان، جنگ معروف چالدران بوده است بعد از پیكار و پیروزی، 

ی از یسلطان سلیم به تبریز آمد و با توقف كوتاه، به تحقیق و تحبیب هنرمندان پرداخت و با انتخاب مشاورانش، عده

را همراه خود به استانبول برد. ایلغار او حاصل و عایدی  نقاشان و خطاطان و صنعتگران و سایر هنرمندان تبریز

های سلطان را به نظم فرهنگی داشت. در این سفر، شاعری به نام درونی ازنیقی همراه سلیم بود و لشكركشی

 .آوردمی

دومین حمله عثمانیان به آذربایجان، زمانی صورت گرفت كه شاه طماسب در خراسان مشغول دفع عبید خان از 

ترجمه و نقل ” تاریخ پچوی“رهای هرات و مشهد بود. چگونگی این لشكركشی و نتایج حاصله از آن را، از تاریخ شه

[ در دست صفویه بود. در این سال 1033تا  1057خ/  411تا  788ق ].ه 434تا  419شهر بغداد از سال “نماید: می

سال كلید شهر به استانبول، از سلطان سلیمان درخواست ذوالفقار خان حاكم بغداد از صفویه روگردان شد و با ار

م[، ابراهیم پاشا سرعسكر حلب، با سه هزار  1033سپتامبر  91خ/  419مهر  4ق ] 495الثانی یاری كرد. در دوم ربیع

، دینی چری و سایر قوای عثمانی، به قصد امداد به ذوالفقارخان، عازم بغداد شد ولی قبل از رسیدن ایشان به مقص

قزلباشان به محاصره بغداد و ذوالفقارخان پرداختند و در حین محاصره شهر، چند نفر از همراهان حاكم روگردان، وی 

را كشتند. بغداد دوباره به دست قوای صفویه افتاد و ابراهیم پاشا بدون اخذ نتیجه، به حلب برگشت و زمستان را در 

 .آنجا گذرانید

ها از هرات و مشهد، [، شاه طهماسب برای بیرون راندن ازبك1039خ/ آوریل  413دین هجری ]فرور 495در اوایل بهار 

به خراسان رفته بود. این خبر چون مسموع ابراهیم پاشا شد، تصمیم گرفت كه از طریق حلب ـ دیار بكر ـ موصل، به 

ترجیح داده و توصیه  خدای عسكر و دفتردار انتصابی سلطان سلیمانبغداد لشكركشی كند ولی اسكندر چلبی كت

كرد كه قوای عثمانی به تبریز حمله نمایند. رای ایشان پذیرفته شد و ابراهیم پاشا رو به شرق نهاد و قلعه های 

خرداد  19] ه 495قعده ذی 11جواز، ارجیش، اخالط، وان را كه در آن زمان جزو سرزمین قزلباش بود، تصرف كرد. عادل

 1م[. 1039م  90خ/  413

های مذكور، از خانه سور )منطقه حكاری ـ غرب سلماس( وارد شمار عثمانی، بعد از تصرف قلعهیان بیلشكر

 ،”پچوی“رسید. آذربایجان شدند و تا تبریز تاختند ولی در این موقع در بین سربازان مهاجم زمزمه هایی به گوش می

 :تگونه رقم زده اسمساله و مطلب را با گفت و شنود سربازان، این

نام عزم سفر نمایند ولی در این عساكر اسالم ]سربازان عثمانی[ عادت داشتند كه هر زمان در ركاب پادشاه نیك“

رو آنان خالی از تشویق و نگرانی نبودند. لشكركشی، به فرماندهی سر عسكر ابراهیم پاشا اكتفا شده بود. از این

معروض داشته و حركت سلطان هم مقرر شده بود. اما این  ی همایونیگرچه وزیر جلیل این احوال را به آستانه

كردند كه: برای مقابله با شاه، مطلب معلوم نظامیان نبوده و در حین ورود به خاك دشمن، چنین شایع و نجوا می

باید كه سلطان به وقت ضرورت پناه و پیشوای ما باشد. اگر شاه ایران اقدام به حمله نماید، حال ما چسان می

 .هد شد. بدین لحاظ خوف وحشت در جانشان طاری شده بودخوا



كه از ضمن اینالسیر، تفیر و قطمیر احوال و اوضاع را به باب عالی نوشت. های سریعابراهیم پاشا بالدرنگ با پیك

تر، حتی یك آمدن خود بدین حوالی پشیمان شده بود، از حضور سلطان سلیمان رجا و التماس كرد كه هرچه سریع

 .وز زودتر، با قدوم سعادت لزوم خود، عساكر اسالم را مشعوف و مشرف فرمایندر

ابراهیم پاشا پس از ورود به تبریز، خبر یافت كه شاه طهماسب از دامغان و سمنان “نویسد: نصوح مطراقی می

كرد. مطراقی  گذشته و عازم قم است. فوراً به سلطان نامه نوشت و حركت خوندگار را به طریق استعجال استدعا

 :الحال از قول ابراهیم پاشا درج كرده استدو بیت زیر را حسب

 دست گیریم دامن لطفند رخانیم بنیــم

 انصاف الیدن، آل گریبانم بنیـمخصم بی

 گر سلیمان ز ماندن جمله همت اولمیــا

 3ابتر اولدی دفتریم داغیلدی دیوانیم بنیم

نگارد: چون وسوسه و اشتباه عساكرعثمانی معلوم همایون پادشاهی شد،به چندین پچوی در ادامه گزارش، می

م[،به جانب لشكریان 1039ژوئن11خ/413خرداد31ق]495ذیقعده  97جهات احتمالی،تاخیر و توقف را جایز ندانسته،روز 

 (184شتافت و بدون برخورد نظامی به تبریز وارد شد.)ص 

بالفاصله بعد از بیان ورود قوای ابراهیم پاشا و سلطان سلیمان به تبریز از مرگ و نابودی ده هزار  خ نامی،پچوی مور

 :كندگونه وصف حال مینفر قشون زبده عثمانی، بدین

در این محل ]تبریز[ اوالمه بك، دفتردار اسكندر چلبی را به حضور پاشا برده، باالتفاق گفتند: محل و مركز اصلی 

ای سرباز بدان مركز كوهستانی یورش انجام گیرد بر باد دادن آن دیار باس ییالق قزلجه داغ است، هرگاه با عدهقزل

امری سهل خواهد بود. روی این القاء و اشارات آن دو، ده هزار نفر قشون برگزیده، به رهبری اوالمه به سوی قزلجه 

جا های آن ییالق برده دستور داد كه اینسته به دامنهداغ اعزام شد. آن مفسد كبیر همین جمع كثیر را چشم ب

 .مملكت معمور و آبادانی است شما به غارت مشغول شوید، من از بیرون نگهبان شما هستم

های تنگ و دربندهای باریك آن منطقه كوهستانی، كه از قعر جهنم نام و نشان بلد، در ردهخبر و بیهمه لشكر بیآن

 .گیاه و علف، هدف تیر اعدا ]ایرانیان[ گشتندشدند و اسب و احشام آنان بی داد، اكثرشان تلفمی

سلیمان قانونی پس از اقامت كوتاه در تبریز، از طریق سلطانیه عازم همدان شد. در موقع عبور از نهر طقوز اولوم در 

شماری از سربازان ده بینزدیكی قصر شیرین، به واسطه طغیان آب، خیلی از دواب قشون با باروبنه غرق شدند و ع

نیز به هالكت رسیدند تا سلطان به بغداد وارد شد. فضولی در این موقع قصیده معروف خود را درباره فتح بغداد سرود 

مقرری برای او اختصاص داده شد. موقعی كه سلطان سلیمان در بغداد بود، شاه ” آقچه“ 4و از آن به بعد روزانه، 

 9ز آمد.اوالمه به وان فراركرد،شاه طهماسب به وان لشكر كشیدو قلعه را گرفت.طهماسب از خراسان به تبری

گشت، قبالً قصد خود را به م[ موقعی كه سلطان از بغداد به استانبول برمی 1039خ/  419ق ] 491در بهار سال 

 .محمد پاشا بیگلربیگی دیار بكر خبر داده بود

طقه را مسلح و مجهز ساخته، به قصد امداد و پیشواز سلطان سلیمان، هزار نفر از اكراد و عشایر من 18بیگلربیگی 

همراه خود از دیار بكر به ارجیش و زاویه مالحسن آورد. قوای مسلح و مهاجم، پس از عبور از سلماس و ارومی، در 

هایشان انهمراغه به قوای سلطان پیوستند. سلطان، به تبریز وارد و شهر را به حال تعطیل دید، عموم مردم در خ

آمدند. پس از سان لشكر در تبریز، خوندگار مدت چهل روز در آن شهر ماند. چون اهالی تبریز را نشسته و بیرون نمی

موافق سلیقه و سیاست خود ندید و آنان را خلق باطل و اصالح ناپذیر تشخیص داد، قصد داشت كه شهر را به آتش 

سلطان، این نیت عملی نشد، به ناچار راه دیار بكر را در پیش كشیده و ویران نماید، ولی به شفاعت اصحاب 



د به روم برد كه سحابی ای از شعراو صنعتگران تبریز را باخوگرفت.دراین تاخت وتاز، سلیمان نیز مانند پدرش،عده

اسناد و مدارك تاریخی عثمانی، حاكی از این است كه  وبیداری]شاعر[نیزجزوآنان بودند. همه

 10ادامه درصفحه         لشكركشی

ای نداشته و تهاجم بدون مطالعه م[ به آذربایجان نفع و نتیجه 1039خ/  413هجری ] 495سلطان سلیمان در سال 

 .هزار نفر تلفات غیر جنگی داشته است 15آنان بیش از 

را در روز هشتم مسببین و مشوقین این لشكركشی، اسكندر چلبی دفتردار و ابراهیم پاشا حاكم حلب بودند. اولی 

م[ در بغداد به دار زدند. ابراهیم پاشا را نیز بعد از مراجعت  1303مارس  93خ/  419فروردین  19هجری ] 491رمضان 

 6سلطان به استانبول، به مركز احضار و بعد از محاكمه در حجره حرم پادشاهی، به تیغ جالد گرفتار ساختند.

 اندومین لشکرکشی سلطان سلیمان به آذربایج

م[ به القاء و  1097خ/  498ق ] 400دومین لشکرکشی سلطان سلیمان به آذربایجان و آمدن وی به تبریز در سال 

تالیف لطفی پاشا از منابع مهم و موثق آن دوره بوده ”تواریخ آل عثمان“اغوای القاص میرزا انجام گرفته بود. چون کتاب 

ین رو مختصر اطالعاتی را در این باره از کتاب مزبور استخراج و به و شش سال بعد از حادثه نگارش یافته است، از ا

ق. القاص و همراهان اوباش و بد معاششان، سلطان را تحریک کرده  400دارد: در سال خوانندگان گرامی عرضه می

 اه طهماسبها و سپاهیان عجم، شکه پادشاه روم به سر حد آذربایجان برسد، اکثر بیگلربیگیو گفتند: به محض این

که زمان برای شوند. بدین سبب و وسوسه، سلطان سلیمان با اینرا از سلطنت خلع کرده و منتظر ورود القاص می

ها فرستاد که سفر ها نوشته و پیکو آناطولی فرمان”روم ایلی“مسافرت مساعد نبود، به سپاهیان و بیگلربیگیان 

 .یدفوری و مهم در پیش دارم سریعاً به ما ملحق شو

الروم رسید. در القاص به سوی تبریز حرکت و منزل به منزل به ارزنهنوز بهار نرسیده، سلطان از استانبول با تفاق

الروم و سپاهیانش، فرمانروایان جا توقف نموده منتظر وصول عساکر والیات شد. پس از الحاق بیگلربیگی ارزنآن

آوران، به سلطان کران رزمیاربکر با سپاهیان بیسیواس، قرامان، مرعش، حلب و شام و سپس آناطولی و د

 .پیوستند

های پادشاه روم با خیل عظیم به ارجیش آمد که سرحد والیت روم بود. امید و انتظارشان این بود که از بیگلربیگی

ز ارجیش ایران و سپاهیان آن سامان، نسبت به آنان اظهار اطاعت و انقیاد کند، ولی امید و انتظارشان حاصل نشد. ا

جا از وجود سپاهیان قزلباش در مرند به قصبه خوی وارد و در آن” قره کولق“به بند ماهی کوچ کرده پس از عبور از دره 

آگاهی یافتند. قشون عثمانی در مرند مختصر برخوردی با قزلباشان نموده، سپس به تبریز وارد شدند. در آن زمان 

طان سلیمان، چهار روز در تبریز ماند. به لشکر روم بالی آسمانی نازل شاه طهماسب به قراچه داغ رفته بود. سل

شد. اسبان تلف شدند و کسی را مرکب مناسب و رهوار باقی نماند. بروز قطحی و کمبود خواربار هم مشکل دیگر 

جا به از آن بود. پادشاه به ناچار تبریز را واگذاشت، و از راهی که آمده بود مراجعت نکرد بلکه به مراغه رفته و

های سخت و سلماس برگشتند. در سلماس نزدیک گوگرچین قلعه، لشکریان عثمانی در حین عبور از کوهستان

ها گرفتار شدند که زبان از شرح آنها قاصر است. سرانجام به نحوی از آن ها و دشواریالعبور، به چنان سختیصعب

 8ماسب است.مضایق گذشته به وان رسیدند که سرحد و قلعه شاه طه

پچوی هم جریان لشکرکشی بی حاصل سلیمان قانونی به تبریز را با تحریک القاص میرزا، مفصالً نوشته و افزوده 

 (983های شاهی راغارت کرده وعمارتش را ویران ساختند.)ص است: عثمانیان دربازگشت،کاخ

محاصره کرد و بعد از ده روز جنگ با  ی پچوی، سلطان پشیمان، پس از ورود به حومه وان، شهر رابنا به نوشته

قزلباشان، قلعه را متصرف شد، و چرکس اسکندر پاشا را بیگلربیگی وان تعیین نمود. اسکندر پاشا در اولین فرصت به 

خوی لشکر کشید و پس از جنگ با نیروهای صفوی، اغنام و اموال عشایر دنبلی را غارت کرد. سر حاجی خان دنبلی 

نویسد: گر بریده برای سلطان سلیمان فرستاد که در آن تاریخ در مسافرت حلب بود. پچوی میرا با چند نفر دی

 7و یک قبضه تیغ ذی قیمت احسان و امتیاز فرمودند.” مورث البهجت“پادشاه غضنفر فر به اسکندر پاشا خلعت 



 

 سومین یورش سلطان سلیمان به ایروان و نخجوان

های گرجستان خراج م[ بیک 1009خ/  431ق ].ه 404آورده است: در سال ” عثمانتواریخ آل “لطفی پاشا، در کتاب 

الروم از آوری کرده، با امرای قزلباش در حال حمل و ارسال به شاه طهماسب بودند. چون بیگلربیگی ارزنفراوان جمع

 .گرد آمدن این همه مال و منال آگاه شد، چندین هزار رومی را بر سر راه آنان فرستاد

ایلغارچیان پس از کشتن گرجیان و قزلباشان و اسارت عده دیگر، اموال را ضبط نموده به سلطان سلیم ]دوم[ 

فرستادند. شاه طهماسب چون از حادثه خبر یافت، از تبریز به اخالط و عادلجواز و ارجیش لشکر کشید و پس از 

الروم فرستاد. در این سرکوبی بیگلربیگی ارزن ها، خود مراجعت کرده فرزندش اسماعیل میرزا را برایتصرف قلعه

 4جنگ قزلباشان پیروز شدند.

در زمان این رخدادها سلطان سلیمان که در مانور دریایی شرکت داشت، دستوراتی برای تالفی، به وزیر اعظم 

ق  465ال رستم پاشا صادر کرد، ولی به علت برف و باران شدید آن سال، اردو نتوانست کاری انجام دهد. در س

م[ سلطان به پسرانش سلیم و مصطفی سفارش کرد که مقدمات سفر عجم را فراهم آورند. حادثه  1003خ/  439]

 .و فوت جهانگیر فرزند دیگر سلطان، موانع پیش آورد، مکاتبات تند بین طرفین مبادله شد” مکر رستم“

دیدند. در این و تدارک زیارت قدس شریف می م[، سلیمان قانونی در حلب و شام بودند 1009خ/  433ق ] 461سال 

اثنا از بیگلربیگی وان خبر رسید که: شاه طهماسب یراق کافی فراهم آورده و قصد دارد به کشور روم حمله نماید. 

( بر اساس این خبر، سلطان از حلب به دیار بکر آمد و از مرعش نیز سلیم راه سیواس و ارزنجان در پیش 903)ص 

 .گول همدیگر را مالقات کردندپسر در مینگرفت، پدر و 

در محل اخیر جاسوسان آگهی دادند که: به شاه طهماسب از خیلی جاها نیرو و کمک رسیده و قصد جنگ با رومیان 

جا به ایروان حمله برد، شهر را آتش زد و ویران کرد، دارد. سلطان از شنیدن این خبر، به قارص حرکت کرد و از آن

 .ای را به اسارت گرفت، اما از قزلباش نام و نشان ندیدتل آورد و عدهاهالی را به ق

در ایروان این خبر شایع شد که: طهماسب پرهراس لشکر شیاطین را در نخجوان متمرکز کرده و منتظر خواندگار 

ی زیبا و شاهانه را است. شاه روم همان روز به نخجوان ایلغار برد. آنجا نیز از قزلباش اصالً اثری ندید. عثمانیان سرا

ها را با بیل و کلنگ ویران ساختند و شهر غارت شده را ماوای غراب ها را بریده خانهدر نخجوان آتش زدند، درختان باغ

 15کردند. بعد از این تهاجم، سلطان از ارس عبور کرده به علیشکرد و چویان کوپرو رهسپار گردید.
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