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چکیده
در تاریخ ایران پس از اسلام ظهور سلسله صفویه نقطه عطفی استت مهت پ پتس از ترنهتا فرمتانروایی
بیگانه ،ایران دوباره به کشوری درتنمد و مستقل در شتر استلامی بتدی متیشتود ،بته ر تابتی نزدیت بتا
امپراطوری عثمانی برمیخیزد ،و داعیه سروری و خلافت عثمانیان را بر ممالت استلامی رد میکنتد .استتقرار
حاکمیت صفوی در سای  107مری ،ر ابت شدید ا تصادی بین ایران و عثمانی ایجاد کترد .در ستده دهت و
یازده مری ،حاکمان دو کشور به طور پیوسته و گسترده از مسائل ا تصادی به عنوان اهرم فشار بر یكدیگر
استفاده میکردند که این خود پیامد ناگواری را برای ساکنان دوکشور به ه راه داشت .آنچه از روابط ایران و
عثمانی در نگاه نخست برداشت میشود ،شرح جنگهای خونین دو همسایهی پرتوان است که هر کی ستیی
میکردند با توسل به ایدئولوژی خاص خود طرف مقابل را به زانو درآورند .مؤسس سلستله صتفوی در متدت
کوتاهی ،تمام ر با را از میان برداشت و حكومت مرکزی درتمندی تشكیل داد که ایتن رویتداد بترای دولتت
عثمانی بسیارگران آمد ،به ویژه که هواخواهان صفوی ،به صورت گروهی و مداوم ازآسیایی صتيیر بته ایتران
مهاجرت کردند و مایه نگرانی عثمانی گردیدند .مقاله پیشرو به تحلیل ،تسلط بر راههای تجاری ،مراکتز مهت
ا تصادی ،غنای جنگی و برخی مسائل مرتبط با ا تصاد مطرح میشود که زمینته ستاز تتنش بتین صتفویه و
عثمانی گردید .چارچوب و ساختار روابط ایران و عثمانی از دو مقوله همگرایتی و واگرایتی بررستی و تحلیتل
میشود.
کلیدواژهها :صفویه ،عثمانی ،ا تصاد ،همگرایی ،واگرایی.
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مقدمه
با توجه به مو ییت برّی این دولتها ،توسیۀ سرزمینی از سیاستهای محوری وهمیشتگی آنتان
بوده که روابط ایران و عثمانی را دائماً دستخوش تیارض و نوسان میکردهاست .عملكترد دولتهتای
ایران و عثمانی را در عرصۀ سیاستخارجی بر حسب حفظ ،افزایش یا نمایش درت بود .روابط ایتران
و عثمانی با توجه به تداوم و تصلب سنتهای دیرپتای خاورمیانته و آمیتزهای از استتبداد پدرشتاهی،
سنتهای کشورداری و دیوانسالاری شر ی ،ساختار ایلی عشیرتی درت سیاسی و آموزههای فقهتی
کلامی حكومت اسلامی بودهاست .دولتهای ایران و عثمانی با توجه به مقتضیات منطقهای و جهتانی
به تناوب خواهان حفظوضعموجود ،توسیهطلبی و کسب اعتبار بودند .روابط ایران و عثمتانی خصتلتی
مستقل ،مستمر و همهجانبه (سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و ا تصادی) داشتهاستپ ضمن اینكه مطتامع
و مداخله درتهای بزرگ اروپایی مهمترین عامل تأثیرگذار خارجی در سمتوسو دادن به این روابط
بودهاست.
عثمانیها همواره مخالف ایجاد دولتی وی در شر کشور خود بودند و بههمان جهت بایزیتداوی
با تیمورلنگ درگیر شد ،اوزونحسن را شكست داد .سلطان سلی اوی و سلیمان در جنگهای طولانی
با صفویه درگیری داشتند زیرا علاوه بر جنبه سیاسی از نظر فلسفی و مذهبی ه تهدیتدی محستوب
میشدند .صفویه ه جنگجو بودند و ه مذهب شییه را بینوان سلاحی بته کتار متیبردنتد .تبلیيتات
وسییی که از ایران در میان ایلات و عشایر و کشاورزان آناتولی شر ی جاری بتود لطمته شتدیدی بته
درت و نفوذ عثمانیها در بین عوامل ناراضتی متیزد .ایتن تبلیيتات بوستیله متأمورین شتاه ضتمن
جمعآوری خیز و مبرات برای تقویت مذهب شییه انجام میشد .از مشخصات اسلام این استت کته در
جامیه اسلامی امور ا تصادی – اجتماعی و مسائل سیاسی همه بینوان مسائل متذهبی پتیش کشتیده
میشود و با بكار بردن مذهب درباره آنها ا دام و چارهجویی میشود .بدینجهت اختلاف بین عثمانی و
صفویه ی دشمنی سازش ناپذیری بود (ایسكویتس.)101 :1377 ،
با تأسیس دولتصفوی دوران جدید تاریخی ایران آغاز شتد ،زیترا اولتاً صتفویه نخستتین دولتت
متمرکز و درتمندی بود که پس از اسلام در ایران تأسیس شدپ دولتتی کته بته هویتت ایرانتی جتان
تازهای بخشید و بدینترتیب برای اولینبار ،پدیده مرز در مناسبات خارجی ایران شتكل گرفتت .ثانیتاً
پس از استلام نخستتین نظتام سیاستی بتا ترکیتب دیتن و دولتت ایجتاد شتد و شتاهان صتفوی بتا
رسمیتبخشیدن به مذهب شییه بهعنوان آیین دولتی ،از آن برای تحكی مبانی درت استفاده کردند،
بهطوریکه در طی حیات سیاسی این سلسله درت سیاست بر دیانت مسلط بتود .ثالثتاً در ایتن دوره
ایران بهعنوان ی بازیگر عمده سیاست منطقهای ظاهر شد و اروپاییان ایران را بهعنوان یت واحتد
سیاسی مستقل شناختند که البته در این خصوص وجود امپراتتوری عثمتانی متؤثر بتود ،زیترا هر تدر
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عثمانی دنیای مسیحیت را تحت فشار و تهدید رار میداد ،از ی سو اروپتا بته یتاد ایتران میافتتاد،
بهطوریکه برای اروپا نام عثمانی ،ایران را تداعی میکرد و ازسویدیگر ایران عصر صتفوی درهتای
محبت خود را به سوی مسیحیان میگشود (رئیسنیا .)788 :1371 ،در آن زمان به دلیل غلبه دیانتت
بر علقه ملیت ،تأمین وحدت و استقلای سیاسی ایران جز از طریق ایجاد متذهبی مستتقل امكانپتذیر
نبود .چهبسا اگر ایرانیان به ادامه مذهب غالب میپرداختند ،کشورشتان در زمتره متصترفات عثمتانی
درمیآمد (ریاحی.)2 :1338 ،
برای عثمانیها لشكرکشی به ایران حتی با بهانه مذهبی مشكل بود سفر از استتانبوی بته ایتران
ماهها طوی میکشیدپ راهها پرخطر بود و بسیاری در راه میمردند ،فاصله ،وضع هوا احتیاجات نظامی
و سرمای زمستان تبریز کا را برای عثمانیها مشتكل متیکترد .بیلتاوه شتهرها و روستتاهایی را کته
عثمانیها تصرف میکردند ،به محض عقب نشینی دوباره به صفویه بر میگشتند .شاه استماعیل دوم
با کم ترکمنها در سای  1573بتخت سلطنت نشست ،و دو سای سلطنت پرآشوب داشت .سیاستت
مذهبی او در شیروان که مردمان آن سنی مذهب بودند یامی بر علیه حتاک شتییه ایجتاد کترد و از
استانبوی کم گرفت (ایسكویتس.)101 :1377 ،
همگرایی ،واگرایی
در مورد تیریف همگرایی و ویژگیهای آن اجماع نظر چندانی وجود ندارد .با این حای ،مه تترین
تیریفی که مورد اجماع بیشتر پژوهشگران رار گرفته ،مربوط به ارنستهاس استت .بته اعتقتاد وی،
همگرایی فرایندی است که در آن بازیگران سیاسی در چندین فضای ملی مجزا متقاعد میشتوند تتا
وفاداریها ،انتظارها و فیالیتهای سیاسی خود را به سمت مرکز جدید و بزرگتری منتقل کننتد کته
نهادهتای آن بتر دولتهتایملی صتلاحیت ضتائی دارنتد ( .)Haas, 1961: 366-367بیشتتر
نظریههای همگرایی ،همگرایی منطقهای را مورد توجه رار دادهاند .در وا ع ،بحث همگرایی در روابط
بینالملل تا حد زیادی مترادف با همگرایی منطقهای دانسته میشودپ زیترا نظریتۀ همگرایتی بیشتتر
براساس همگرایی منطقهای و در درازمتدت ،ایجتاد دولتت جهتانی واحتد پایته گتذاری شتده استت
(.)Brown and Ainley, 2005: 122
باید تأکید کرد که مطالیۀ همگرایی منطقهای منحصر به فرد و مجزا از همۀ مطالیتات نظاممنتد
پیشین وحدت سیاسی استپ زیرا همگرایی منطقتهای ختود را بته تلاشهتای غیراجبتارآمیز منحصتر
کردهاست .هدف اصلی از مطالیۀ همگرایی منطقهای هنجاری استپ زیرا واحدها و فیالیتهای متورد
مطالیه ،آزمایشگاه زندهای را فراه میکنند که براساس آن میتوان روند ایجتاد صتلآ آمیتز اشتكای
جدید جوامع انسانی در سطآ بسیار بالای سازمانی و فرایندهایی که ممكن است بته چنتین شترایطی
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منجر شود را مشاهده کرد (.)Haas, 1970: 608
به شكلکلی ،بیشتر نظریتههتای همگرایتی براستاس تجربتۀ اروپتایی همگرایتی و در راستتای
شكلگیری نهادهای منطقهای اروپایینگاشته شدهاند که این موضوع ،نتیجۀ رویدادهای بینالمللتی و
پیشرفتهای علمی در دورة پتس از جنتگ جهتانی دوم بودهاستتCantori and Spiegel, ( .
)1973: 465
صفت همگرایی متنزی به دورانی میطوف است که ایران و عثمانی پتس از یت رشتته جنتگ
طولانی سرانجام با تصدیق ساختارهای سیاسی ت مذهبی موجود وارد مرحله همگرایتی شتدند مفهتوم
همگرایی بیش از هر چیز ناظر به تأیید موجودیت ساختارهای سیاسی هر دوکشتور استت .همگرایتی
مذکور بیش از آنكه در مقولۀ ساختارها به ویژه ساختارسیاسی ت دینی باشد بیشتر ناشی از عامل توازن
وا و مقتضیات جدید بینالمللی است.
واگرایی :عوامل و انگیزههای گوناگونی سبب توسیۀ همكاری و بر راری اتحتاد میتان واحتدهای
سیاسی متفاوت میشوند ،عوامل مختلفی نیز در واگرایی و ایجاد تیارضات میان دولتها مؤثر میافتد
که طی آن به جای ترغیب واحدهای سیاسی بته همكتاری و اشتتراک مستاعی در عرصتۀ سیاستت
بینالملل ،آنها را از یكدیگر دور ساخته ،زمینههای بحران و جنگ را فراه میکند .از لحتا ستطآ
تحلیل تیارض ،میتوان متيییرهای گوناگونی را در نظر گرفت .این متيیرها عبارتند از :عوامل انسانی
و روانی ،اجتماعی ،واحدهایسیاسی ،نظامبینالمللی و متيیرهای اجتماعی بتین المللتی ( توام:1312 ،
.)255-251
اصطلاح واگرایی ساختاری میطوف به ساخت و نقش درت در روابط ایران و عثمانی به مثابۀ دو
واحد سیاسی مجزا است .این دو واحد سیاسی نه تنهتا ستاختارهای سیاستی یكتدیگر ،بلكته کیتان و
موجودیت ایدئولوژی همدیگر را به رسمیت نمیشناختند و در سطآ نظتری و عملتی بته نفتی ایتن
ساختارها سیی میکردند .چنین فرایندی مجموعهای از عناصر واگرا در روابط دو دولتت شتكل داد و
مدت سه رن آنها را به رویارویی کشاند .این دوران از نظر سلسلههای تاریخ ایران ،صتفویه ،افشارتت
زند و اوایل اجاریه را در برمیگیرد ،ی دورة بلند مدت  330ستاله کته بتا استتقرار صتفویان شتییه
مذهب ،هویت ایرانی و استقلای ملی در پرتو نهضت شییی صفویان و در تقابل با جهان تستنن احیتا
شد (دهقان.)81 :1388 ،
تشکیل حکومت صفوی
موسسان نخستین دولت صفوی از عقاید شییی و علا ه مردم ایران به خاندان پیامبر و اهل بیتت
او زیرکانه استفاده کردند و دروا ع میتوان گفت برای حفظ ایران از خطر استیلای ترکتان عثمتانی و
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برانداختن حكومتهای ملوکالطوایفی دین را به خدمت گرفتند و حتتی شتیخجنید و شتیخحیدر کته
بیشتر در پی کسب درت بودند ،از مذهب تسنن که مذهب اجدادی آنان بود ،دست برداشتند و شییه
شدند و این امر بهزع آن بود که نخستین حامی آنان «آ ویونلوهتا» اهتل تستنن بودنتد (فلستفی،
.)1313
درت پادشاهان صفوی بر سه پایه مشخص استوار بودپ اوی نظریه حق الهی پادشاهان ایرانی ،و
این حق بر این اساس مبتنی بود که این پادشاهان از «فرایتزدی» برخوردارنتد .دوم ،ادعتای شتاهان
صفوی مبتنی بر اینكه آنان نماینده مهدی (ع) بر روی زمین هستند کته دوازدهمتین و آخترین امتام
شیییان اثنیعشری است که غایب شد و بازگشت وی پیامآور روز داوری است .سوم ،مقام پادشتاهان
صفوی به عنوان مرشد کامل پیروان طریقت صوفیه که به عنوان صفویه شتناخته شتدهاند (ستیوری،
.)2 :1381
شاهاسماعیل در ایران با اهل سنت رفتار خوشتایندی نداشتت .ستلطان عثمتانی ،بایزیتد دوم ،بته
منظور کاهش خصومت میان دو دولت ،در سای  ، .110سفیری به نام محمد چاوش را برای عترض
تبری پیروزیهای شاهاسماعیل و استقرار دولت صفوی به تبریز فرستاد .سفیر از شاه خواست از ظلت
و ست به اهل سنت بپرهیزد .شاه ظاهراً تقاضای محمد چاوش را پذیرفت .ولی به سیاست آزار سنیان
ادامه داد .سلطان عثمانی نیز متقابلاً از سفر زائران ایرانی به عترا جلتوگیری کترد .شاهاستماعیل بتا
فرستادن سفرایی به استانبوی( ) .112اجازه سفر مجتدد زائتران را اختذ کترد .امتا زمتانیکته شتاه،
شیب خان ازب را کشت ،بایزید به علت اشتراک مذهب و روابط دوستانهای که با او داشت ،از ایتن
عمل رنجیدهخاطر شد .درهمینحای ،شاهاسماعیل صوفیان و مریدان خود را به تل ستنیان لمتروی
عثمانی تحری کرد (رحی زادهصفوی ،بیتتا .)302 ،پتس از مترگ شتاه تهماستب ،در دوران کوتتاه
سلطنت شاه اسماعیل دوم و سلطان محمد خدابنده ،بار دیگر حكومت صفوی دچار بی ثباتی سیاستی
و اجتماعی شد .از این رو ،هنگامی که نوجوان دیگری از خاندان صفوی به نام عباس اوی به سلطنت
رسید ،اوضاع داخلی و خارجی ایران پریشان بود.
تشکیل امپراتوری عثمانی
دولت عثمانی به عنوان بزرگترین و پهناورترین دولت اسلامی پس از فروپاشی خلافت عباستیان
شناخته میشود .این دولت در سدههای هفت و هشتت هجتری (ستیزده و چهتارده میلتادی) در
سرزمین آناتولی ظهور کرد .از سده چهارده  ،به رهبری بایزید اوی (ایلدرم بایزید) ،لمرو آن در تاره
اروپا گسترش چشمگیر یافت و در اوائل نیمه دوم سده پانزده با فتآ سطنطنیه ،به رهبری ستلطان
محمد دوم (فاتآ) ،در مقام تنها وارث امپراتوری امپراتوری روم شر ی (بیزانس) جتای گرفتت .بتدین
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سان ،در پایان سده پانزده دولت عثمانی به اوج ا تدار و شكوه خود دست یافتتپ ا تتدار و شتكوهی
که بیش از ی سده دوام آورد.
سلطانمحمد در سای  .833موفق شتد دولتت مستیحی «طرابتوزان» را برانتدازد .پتس از آن
توانست تراس ،مقدونیه ،بوسنی ،آلبانی و ...را تصرف کند (مهدوی .)1 :1331،سلطانمحمد با پیروزی
بر اوزونحسن آ ویونلو و تسخیر دیار بكر ،توانست بر سراسر آسیای صيیر و آناطولی شر ی مستلط
شود .این امر از گسترش دولت عثمانی به سوی شر و ایران خبتر متیداد .ظتاهراً متانیی مینتوی و
سیاسی برای این گسترش دیده نمیشد و حتی ترکان عثمانی ،سراسر ایتران را بتهعنوان ارث خلیفته
بيداد مطالبه میکردند .ایرانیان نیز که اکثراً سنی بودند ،مانیی در راه اطاعت از ی مرکز سیاسی که
خود را پرچمدار اسلام و حامی حرمین شریفین میخواند ،نمیدیدند و حكومت وی ی دولت بتزرگ
اسلامی را بهتر از حكام بیلهای میدانستند که اهدافشان از حد جمع مای و غصب اموای مردم تجاوز
نمیکرد .اما ظهور دولت صفوی این وضییت را ناگهان تيییر داد و دولتی با آرمانها و عقاید شییی بتر
سر کار آمد (هینس.)7 :1331 ،
روابط عثمانی و صفویه
تاریخ روابط ایران و عثمانی پیشینهای طولانی دارد و آغاز آن به اوایل سده نهت هجتری ،یینتی
ی سده بل از تأسیس سلسله صفویه ،بازمیگردد .سلطانمحمد فاتآ ،امپراتور عثمانی ،ستطنطنیه
را فتآ کرد و به حیتات هزارستاله امپراتتوری روم شتر ی (بیتزانس) خاتمته داده و وارث امپراتتوری
نیرومندی شد که داعیه کشورگشایی داشت .نی ترن پتس از انقتراض امپراتتوری بیتزانس بهدستت
عثمانیها ،صفویان در تبریز بر تخت پادشاهی جلوس نمودند .بدون تردید تأسیس حكومت صفویه با
تمس به مذهب تشیع ،نمیتوانست برای امپراتوری عثمانی که خود را تنهتا نماینتده جهتان استلام
میدانست ،امری عادی تلقی گردد .بنابراین صفویان برای بقتا و تثبیتت حكومتت از همتان ابتتدا و
عثمانی ،برای اینكه بتواند به سیادت و رهبری خود در مناطق اسلامی استمرار بخشتد ،عوامتل و توع
تنش و اختلاف بین دو کشور را فراه ساختند .عامل اساستی اختلتاف بتین ایتران و عثمتانی همانتا
طبییت روابط دو درت همجوار ،ادعاهای ارضی هر دو کشور و عمتدتاً گستترشجویی دو دولتت بته
وسیله تجهیز نیروهایشان به ایدئولوژی بود .روابط امروزه ایران و ترکیه تا حدی میراث روابط ایتران
و امپراتوری عثمانی میباشد .این نكته در خصوص مشكلات میان دو کشور صاد است زیترا رابطته
طولانی و کشمكش آمیز میان ایران و امپراتوری عثمانی از رن شانزده میلادی به بید آثتار ختود را
بر دولت بر جای گذاشته و روابط دو کشور را طی سایهای گذشتته بتا فتراز و نشتیبهای بستیاری
همراه نموده است.
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روابط بین امپراطوری عثمانی و دولت صفویه در رنهای شانزده و هفده میلادی در منازعتات
دامنهداری سپری شد .ر ابت سیاسی میان دو درت مذکور ،همچنان که در تتاریخ سیاستی استلام از
دورههای مه جریان انتقای ر ابت شییه  -سنی از فاز مذهبی به فاز سیاسی محسوب متیشتود ،بته
همان میزان بخش مهمی از تاریخ امپراطوری عثمانی را نیز شكل میدهد .به طور کلی و بتر استاس
اخبار منابع دست اوی و در چارچوب بر راربودن مناسبات خصومتآمیز یا مسالمتآمیز ،مناسبات میان
دو دولت به هشت دورة مجزا تقسی میشود (ارواجی.)15 :1313 ،
دورة نخست روابط سیاسی و نظامی میان عثمانی و صفویه ،از نخستین یورشهای شاه اسماعیل
اوی صفوی (105هجری) تا نبرد چالدران (1320هجری) طوی کشید .در طتوی ایتن دوره ،تهاجمتات
دولت صفویه به آناطولی رو به افزایش بود.
دورة دوم ،دورة فیایشدن سیاست شر ی عثمانی محسوب میشود که از جنگ چالدران آغاز شتد
و تا عقد صلآ نامۀ آماسیه ( 151هجری) طوی کشید.
دورة سوم ،صلآ که از انیقاد صلآ آماسیه به مدت بیست سای ادامه یافت.
در دورة چهارم از تاریخ روابط عثمانی  -صفویه ،سلطان مراد سوم با اعزام نیروهای عثمتانی بته
تصرف گرجستان ،آذربایجان و شروان ،آتش جنگ میان دو دولت را دوباره مشتیل کرد .این دوره نیز
با عقد تفاهمنامۀ استانبوی  12مارس  1510میلادی بید از دوازده سای خاتمه یافت.
دورة پنج  ،دورهای توأم با صلآ و آرامش بود و تا سای  1303میلتادی دوام آورد .در دورة ششت
دوباره جنگ و کشمكش بر روابط میان دو دولت مورد بحث سایه انداخت .ایتن دوره نیتز بیتد از نته
سای در  1312میلادی به سر رسید .در طوی این دوره شاه عباس اوی صفوی با استفاده از فرصت بته
دستآمده از تيییر سلطنت در دربتار عثمتانی ،ضتمن انجتام عملیتات نظتامی ستریع ،بته کتارگیری
تاکتی های جاسوسی و ایجاد پیوند با دولتهای اروپایی علیه عثمانی ،موفق شتد تتا دوبتاره تبریتز،
نهاوند و چند شهر مرزی دیگر را به لمرو صفویه اضافه کند.
دورة شش  ،که باز ه دورة جنتگ و جتدای محستوب استت تتا  1331میلتادی ،یینتی امضتای
صلحنامۀ صر شیرین ادامه یافت .در این دوره عثمانیها به ویژه در نتیجۀ اهتمتام شخصتی ستلطان
مراد چهارم تهاجمات گستردهی را در حوزة عرا ترتیب دادند.
آخرین مرحله از مراحل مختلف تاریخ روابط عثمانی  -صفویه ،دورة آرامتش بتود کته از امضتای
رارداد صلآ آماسیه آغاز شد و تا  1722میلادی ادامه یافت (ارواجی.)13 :1313 ،
دو دولت صفوی و عثمانی براساس مذهب تأسیس و تشكیل شده بودند ،هرکدام بر حقانیت خود
تاکید داشتند و از همان ابتدا خش  ،نفرت و دشمنی بر روابط آنان حاک بود .شاهاسماعیل دولت ختود
را به کم بایل زلباش تشكیل داد .دولت عثمانی که متیصبانه از مذهب حنفی حمایت میکرد ،بتا
علویان آسیای صيیر رفتاری ستمگرانه داشت و گروهی از آنان را مجبور کرد به ایران مهاجرت کنند.
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البته عدهای از علویان در آسیای صيیر با ی ماندند و رابطه خود را با دولت صفوی حفظ کردند .بترای
رهبری آنان در هر ناحیه ،افرادی از ایتران فرستتاده متیشتدند کته «خلیفته» نتام داشتتند (ریتاحی،
.)1338:2
عوامل بیشمار دور و نزدی  ،داخلی و خارجی ،در روابتط و مناستبات طولتانیمتدت صتفویه بتا
امپراتوری عثمانی ،مؤثر بوده استپ از جمله عوامل سیاسی ،نظامی ،ا تصادی و مذهبی ،که ه باعث
همگرایی بین دولتین و ه واگرایی صورت گرفته استت .کته در زیتر علتل و عوامتل آن را بررستی
میکنی .
مولفههای همگرایی دولت صفوی و عثمانی
 -1مؤلفۀ سیاسی
همگرایی هرچند مُتَنزی ایران و عثمانی در این دوره میطوف به عصری است که استیمار اروپایی
سراسر جهان را عرصۀ تكاپوهای استیماری خویش رار داده بود و ایران و عثمانی به عنوان دو دولت
بزرگ جهان اسلام براثر ر ابت و سلطۀ درتهای اروپایی در نهایت ضیف و سستی به سر میبرنتد و
درگیر مسائل و مشكلات پیچیده و بيرنجی بودند و بقای آنها در هالهای از ابهام رار داشت .در چنین
اوضاعی که ایران و عثمانی گرفتار درد مشترکی بودنتد ،مداخلتۀ دولتهتای روستیه و انگلستتان در
ساختار رسمی روابط ایران و عثمانی رسمیت یافتت و دستتگاه دیپلماستی ایتران و عثمتانی تتابیی از
خواست و ارادة درتهای بزرگ شد و دولتهای ایران و عثمتانی کته زمتانی نته چنتدان دور جتزو
دولتهای بزرگ و درتمند کانون شر ی محسوب میشدند ،اکنون در برابر توستیه طلبتی بتورژوازی
غرب زمینگیر شده بودند (دهقان.)11 :1388 ،
ایران و عثمانی در این مقطع همیشه با یكدیگر روابط سیاستی داشتتهاند و در همتۀ میاهتدات و
مكاتبات بر حفظ «صلآ و دوستی و ملاحظۀ جهت اسلامیت طرفین» تأکید شدهاستت (حبتل المتتین،
س  ،13ش  18 ،32صفر  .)1321:3هر دو دولت در پایتختهای یكدیگر ستفیر مقتی داشتتند و بته
فاصلۀ اندکی سفارتخانههای خود را به درجۀ سفارت کبری ارتقا دادند و در میان سفرای دوی بیگانه
تنها سفیر ایران بود که سمت مَقدم السفرا داشت و پیشاپیش دیگران به خدمت سلطان بار مییافتت.
سفیر عثمانی در ایران نیز چنین مرتبهای داشت.
 -2مؤلفۀ اصلاحات
عصر اصلاحات در عثمانی و ایران را باید میلوی ظهور پدیدة استیماردانست ،زمامدار این دولتهتا
تازیانۀ استیمار را برپشت خود احساس کردند و متوجه این حقیقتت تلتخ شتدند کته جوامتع ستنتی و
فرسودهشان و همچنین نظام حكومتی و ارتشهایشان به هیچ روی پاسخگوی نیازها و وضییت نوین
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زمانی و مكانی نیست و از این روی ضرورت چارهجویی و مسلآ شتدن بته ستلاحهای درختور زمانته
برایشان مطرح شد و در راه اصلاحات و اخذ مدنیّت اروپایی دم گذاشتند .پدیدة اصلاحات هستۀ اصلی
گفتمان مشترکی بود که نه تنها ایران و عثمانی بلكه تمامی ممال شتر ی را در ترن  11و  20بته
خود مشيوی کرد .در این میان دولت عثمانی به سبب نزدیكی بتا اروپتا و مو ییتت استتراتژی آن و
حضور پرشمار اروپاییان در لمروش ،زودتر از ایران ودیگر ممالت شتر ی بته اختذ متدنیّت اروپتایی
مبادرت ورزید و خود نیز واسطۀ انتقای این دستاوردها به ایران و آستیای غربتی شتد (دهقتان:1388،
.)103
مولفههای واگرایی دولت صفوی و عثمانی
 -1مؤلفه سیاسی
مؤلفۀ واگرایی در روابط ایران و عثمانی را باید در شرایط سیاسی ت اجتماعی حتاک در آن زمتان
بررسی کرد .از نظر عثمانیها بخش غربی ایران ،آنتاتولی جنتوبی و ستوریۀ شتمالی در مو ییتهتای
بحرانی و حساسی رار داشتند ،جمییت این مناطق را یكسره طوایف ترکمن تشكیل میدادند کته در
طوی نیمۀ اوی رن پانزده توان زیادی کسب کرده بودند .درتمندی این طوایف به دنبای شكستت
سیاسی تمرکزدهی عثمانیها پس از مبارزات تیمور بر ضد ایران ،سوریه و آناتولی حاصتل شتده بتود.
ترکمنها در حقیقت پشتیبانهای صفویان بودند و با علایق مینوی شدیدی که میراث تبلیغ صتفویان
پیشین در آن مناطق بود ،به آنان پیوند خوردهبودند (تاریخ ایران دوره صفویان.)11-10 :1380 ،
به رغ حملات سهمگینانهشان نتوانستتند ایتران را بهتصترف ختود درآورنتد و مرزهتای شتر ی
امپراتوریشان را تا افيانستان و هندوستان بگسترانندپ ولی در مقیاسی کوچ تر بخشهایی از اراضی
ایران را در فقاز و بین النهرین به طور طع ضمیمۀ خاک خود کردنتد و مرزهتای ایتران و عثمتانی
حدوداً در چهارچوب پیمان صلآ زهاب ( 1331/ 1011م) تثبیت شد (دهقان.)11 :1388 ،
 -2مولفهی مذهبی
عثمانیان که خود را میراث دار سنت جهاد و غزا در سترزمینهای امپراتتوری بیتزانس و اروپتای
شر ی میدانستند .بنا به دلایل عملی مایل بودند مسلمانان شییی مذهب ایران را به چشت کتافران و
وابسته به دارالحرب بدانند تا بتوانند فتواهای متیدد مبنی بر وجوب جهاد با آنان بگیرند تا بتا تمست
به آنان ،نیروهای خود را به ستوی مرزهتای ایتران گستیل کننتد (.)Ramazani, 1966: 310
عثمانیها از میان چهار مذهب اسلام سنی ،مذهب حنفی را برگزیدند ،شاید به ایندلیل که با انتختاب
مذهب حنفی امكان برخورداری هرچه بیشتر از آزادی ممكن در ا تدار سیاسی و اجرایی داشته باشتند
(هولت ،ام ،پی و لمبتون ،آن .ک.س .)302-303 :1377 ،عثمانیهتا ختط مشتی ختود را مبتنتی بتر
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نظامی رار دادند که در آن دین و دولت به گونهای با ه پیوند خورده بود که هیچ تضادی بین آنهتا
وجود نداشت .در این ساختار نقش و اثرگذاری دین انیطتاف پتذیرتر و عملگراتتر بتود ،بتدین ترتیتب
عثمانیها توانستند رأی عرف را در برابر شرییت ترجیآ دهند.
سلاطین عثمانی سیاست مذهبی ایران را پیوسته بانظر بد گمانی ودشمنی مینگریستند ولی چون
صلاح خود را در مداخله مستقی نمیدیدند امیران آ ویونلو را که دشمنان سیاسی ومتذهبی خانتدان
صفویه بودند در برانداختن دولت آن خاندان تحری میکردند .تا بل از روی کار آمدن دولتت شتییه
در ایران به علت وحدت مذهب دوکشور ایران وعثمانی در حای صلآ ودوستی به سر میبردند وکمتتر
اختلافی میان آنها رخ دادهبود ولی از این به بید دودولت از لحا مذهبی دشمن یكتدیگر محستوب
میشدند در دوران پادشاهان بل از شاه عباس جنگ بین ایران وعثمتانی آغتاز وادامته داشتت :شتاه
اسماعیل اوی با جنگ چالدران که در این جنگ شكست سختی خورد .شاه تهماسب وجنگ باعثمانی
وصلآ آماسیه (بیانی.)181:1353،
در طی فرمانروایی صفویان ،تیرضات و تجاوزهایی که عثمانی علیه ایران مرتكب میشد ،دلایتل
مذهبی داشت .در عصر صفویه ایران در کانون مثلث تحری و تهدید رار داشت .مثلثی از تدرتهای
مذهبی متفاوت از مذهب صفویان که عبارت بودند از عثمانیان ،ازبكان و ميولان هنتد .ایتن وضتییت
ه برای اعمای درت صفویان سخت بود و ه هزینه سنگینی را بر این حكومت تحمیتل متیکترد
(ریاحی)1338 ،
 -3مولفهی ا تصادی
در رن ده هجری ،دولت عثمانی در زمینه تجارت ،کشتیرانی و حمل و نقل زمینتی مو ییتت
خوبی به دست آورده بود و بر راههای تجاری شر به غرب تسلط یافت .کشف راههای جدید نیتز از
مو ییت جاده ابریش و تجارت ابریش از مسیر آن نمیکاست .تا اینكه شاه عباس در صتدد بتر آمتد
راههای جدیدی را (غیر از راه عرا و حلب) برای صدور ابریش به اروپا پیدا کند تتا بته ایتن وستیله
عثمانیها را از فروش ابریش محروم سازد .شاه عباس انحصار تجارت ابریشت را شخصتاً بته عهتده
گرفت و مسیر تجارت آن را به خلیج فارس تيییر داد .آنچه برای دولت عثمانی اهمیت داشت تجتارت
ابریشمی بود که در نواحی شمالی ایران ،گرجستن و ارمنستان به عمل میآمد .تيییتر مستیر تجتارت
ابریش از شر به غرب به سوی جنوب و رواج راههای دریایی جنوب ایران به سوی اروپا باعث شتد
که عثمانی همیشه متوجه مناطق با اهمیت تولید ابریش یینی گرجستان و ارمنستان باشد (شهریاری،
.)125 :1383
سلطان محمد فاتآ با فتآ استانبوی ،ارتباط تجاری شر و غرب را بهدست گرفت .غرب از زمتان
ایجاد امپراتوری وسیع و یكپارچۀ ميولان با اعزام هیئتهای مختلف سیاستی و متذهبی بتا امكانتات
شر آشنایی یافته بود .بسته شدن این شبكۀ ارتباطی بهوسیلۀ عثمانیها برای اروپا تحملپذیر نبتودپ
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لذا دولتهای غربی با آغاز اکتشافات در اواخر ترن پتانزده میلتادی درصتدد یتافتن راهتی غیتر از
عثمانی برآمدند (امیراردوش .)11-10 :1381 ،در پتی موفقیتت در ایتن راه ،شتكوفایی اروپتا از ترن
شانزده آغتاز و راه برتتری غترب بته شتر همتوار گشتت ،از ایتن پتس اروپتا مستیر تحولتات و
دگرگونیهای بزرگی رار گرفت و شر به تدریج درت هماهنگ شدن با دنیتای غترب را از دستت
داد .دولت عثمانی به دلیل مو ییت جيرافیایی ،ارتبتاط و آشتنایی نزدیت بتا جهتان غترب ،بازتتاب
دگرگونیهای غرب در این کانون زودتر از دیگر کانونهای جهان اسلام آغاز گردیتدپ چنانكته از ایتن
پس غرب گفتمان مشترک مشر زمین و کانون اسلامی ایران ت عثمانی گردید (دهقان.)12 :1388 ،
امپراتوری عثمانی که در این زمان مقتدرترین دولت مسلمان به حساب میآمد با تسلط بر مناطق
ساحلی دریای مدیترانه آن را به دریایی داخلی مبدی ساخته بودند و انحصار تجارت شر به غترب را
به دست گرفته بود .همچنین عثمانی مترصد بود که نواحی « فقاز و کرانۀ دریای خزر را بته تصترف
خود درآورد و از این طریق بر راه بازرگانی ولگا ت خزر تسلط یابد» (مهمیتد .)38 :1331،ایتن مستئله
اروپاییان را به وحشت انداخت و در صدد بر راری ارتباط نزدی تر با ایران برآمدند و کوشیدند جبهتۀ
واحدی در برابر عثمانیان تشكیل دهند .بر این اساس به تحری و تطمیتع ایتران بترای برافتروختن
آتش جنگ با عثمانی پرداختند تا با مشيوی شدن عثمانی در جبهۀ شر از فشار آن در جبهتۀ غترب
بكاهندپ البته موفقیت نسبی اروپاییان در این امر بیشتر مرهون دیپلماسی وی دولتت صتفوی در آن
مقطع تاریخیپ یینی زمان شاه عباس اوی بود (دهقان.)13 ،1388 ،
دولتهای ایران و عثمانی در عرصۀ ا تصاد جهانی آن میزان توانایی و ا تدار داشتتند کته هستتۀ
مرکزی ا تصاد جهانی نتواند مستیمرهشان سازد ،با این حای ضییفتر از آن بودند که در حاشتیههای
جدید در آسیا ،آسیای جنوب خاوری و آفریقای جنوبی به ر ابت با اروپا برخیزند (فتوران.)113 :1380،
امپراتوری عثمانی با اینكه در سه اره متصرفات وسییی داشتپ حفظ و گسترش این متصرفات بدون
صرف هزینۀ زیاد و استفاده از نیروی انسانی وسیع امكانپذیر نبود و عثمانیها برخلاف اسپانیولیها و
هلندیها ،از جهانگشاییهای خود منافع ا تصادی مهمی به چنگ نیاوردند (کندی )33 :1370،و این
یكی دیگر از عوامل ضیف بنیۀ ا تصادی و سستی امپراتوری عثمانی بود.
در دورههایی که مناسبات ایران ت عثمانی صلآ آمیز میشد تجارت ایران با اروپا و بنادر مدیترانته
از طریق راههای خشكی عثمانی رونق داشت ،هرچند راههای تجتارت ادویتۀ آستیا در ستدة هفتده
( 1572/ 171م تا  1331/ 1071م) از راه دریا و از طریق دورزدن آفریقا به اروپا میرسید ،تجارت
ابریش ایران از مسیر خشكی ادامه پیدا کرد .تراز بازرگانی مزبور عمیقاً به سود ایران بود و موجب شد
گردش پوی در ایران افزایش یابدپ اما در عین حای تورم عثمانی را به داخل ایران تسری داد (فتوران،
 .)110 :1380ا دامات محدودکنندة عثمانی برا تصتاد ایتران از طریتق انستداد شتاهراههای تجتاری
صورت میگرفت و سبب شد صفویان مجبور شوند تا به منظور کسب مجوز ستفر دریتایی از طریتق
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آبراههای باری خلیج فارس و دریای عمان که تحت سیطرة اروپاییان بود ،امتیازهایی به آنان واگذار
کنند یا از عثمانیها درخواست کنند که برای حمل کالتا بته بازارهتای اروپتا راهتی پتیش روی آنتان
بازگذارند .برخوردها و واگرایی ایران ت عثمانی برخی پیامدهای بینالمللی نیز داشت ،اروپاییتان کته از
پیشروی عثمانی به لب اروپا آسیب دیده بودند از درگیری عثمانیها بتا همستایگان مستلمان بهتره
جستند و به پیشرفتهای فنی مهمی دست یافتند که به سه خود سبب شدپ اولاً درت سیاسی اسلام
به طور چشمگیری فروکش کند و آرزوی عثمانیها برای تفو بر اروپا نقش برآب شود .ثانیتاً تهدیتد
حضور اروپاییان را در دریای مدیترانه و ا یانوس هند افزایش دهد که با رشد و تكوین استیمار اروپایی
در اواخر رن هیجده انحطاط کانون درت شر ی (هند ،ایران ،عثمتانی) را در پتیداشتت (دهقتان،
.)11 ،1388
 -3-1تسلط بر راههای تجاری و مراکز ا تصادی
سلطان سلی بید از پیروزی در چالدران ،دیاربكر و شهرهای با ی مانده در آناتولی وی آ نگاه بته
مرزهای مملوکان شر ی را به تصرف درآورد ( .) 123-121وی آنگاه به مرزهای مملوکتان تجتاوز
کرد .دو سپاه در مرج دابق با ه مصاف دادند و سپاه مملوکان در ایتن جنتگ کاملتاً نتابود شتد وی
سپس راهی فلسطین شد تا نوار غزه را به اشيای خود درآورد و سرانجام در  21ذ یحجه  123متری،
مصر را تسخیر کرد .عثمانیها از راه همین فتوحات ،به جادههای ابریش  ،تبریز حلب و تبریتز بورستا
دست یافتند  .در شوای سای  185مری عثمانیها برخط ارتباط تجارتی جهان که جنوب آستیا را بته
سواحل دریای مدیترانه پیوند میداد ،تسلط یافتنتد و از بنتادر آبتادی چتون ستیراف ،هرمتز ،جترون،
بندرعباس ،بصره بر سواحل خلیج فارس و بنادر انطاکیه ،طرابلس ،صتیدا ،صتور ،عستقلان و غتزه در
ساحل شر ی مدیترانه که در روزگاری دراز ،از آبادترین نقطههای ارتباطی جهان بود  ،سود سرشتاری
را نصیب خود کردند .بنابراین ،آ نها در صدد حفظ این نقاط بودند.
راههای تجاری و سیاسی دوره صفویه به تفكی مو ییت جيرافیایی به شرح زیر بودنتد :راههتای
شر و شمای شر ایران برای تجارت با آسیای میانه و پیوند این تجتارت بتا راه ابریشت از اهمیتت
بالایی برخوردار بود .این سمت از کشور به لمرو ازبكان راه داشت و زمانی به دلیل وجود راه تجاری
عظی ابریش از اهمیت فو الیادهای برخوردار بود .اما در دوره صتفوی ابتتدا بتر اثتر حملتات متداوم
ازبكان ویران گردیده بود تا اینكه بالاخره در ربع آخر رن یتازده متری بتا فیتای گردیتدن مجتدد
شاخهای فرعی از راه ابریش راههای این سمت برای باری دیگر مطرح شتد (آشتتیانی.)531 :1311،
راه ابریش به عنوان اصلیترین و تدیمیتترین راه تجتاری در منطقته میتروف بتود .راه ابریشت از
سرزمین شر ی چین به ترکستان شر ی و از آنجا به شهرهای «سمر ند و بخارا و مرو» و از «مرو در
ایران به شهرهای ری و زوین و زنجان و تبریز و ایروان» میرسید و از ایروان ه به بندر طرابوزان
در ساحل دریای سیاه یا به یكی از بنادر شام میرسید و چون ابریش چین و ایتران را از ایتن راه بته
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اروپا میبردند به راه ابریش میروف بود .تجار اروپایی و آسیایی کالاهای مورد نیاز بازارهای اروپتا را از
چین و آسیای مرکزی تهیه میکردند و از طریق دریای سیاه ،خلیجفارس و دجلته و فترات و ستوریه
دریای احمر اسكندریه به بازارهای مورد نظرشان میرستاندند (نصترآبادی ،کجبتاف ،نتورائی:1315 ،
.)278
در کنار ایجاد این سلسله از راههای داخلی نیاز به وجود مسیرهای تزانزیت نیز ضروری مینمتود.
زیرا که علیرغ انتقای مسیرهای تجاری عمده سنتی یینی راه ابریش و عثمانی به راههای جدیتدی
چون راههای شمالی و شاهراه عظی خلیجفتارس ایتران نقتش ترانزیتتی ختود را از دستت نتدادهبود
وکاروانیان مشر ی و ميربی همچون بل برای رسیدن به یكدیگر از سرزمین ایران میگذشتند .ایتن
مساله به تجارت خارجی ایران کم زیادی میکرد .از این رو ایجاد مسیرهای ترانزیت نیز در دستور
کار شاه عباس رار گرفت (نصرآبادی ،کجباف ،نورائی.)271 :1315 ،
راه غربی ایران ،در دورههای صفویه ،افشاریه ،زندیه و اجاریه به خصوص در موا ع صتلآ میتان
ایران و عثمانی ،از اهمیت بالایی برخوردار میشد .کالاهای ایرانی اگر رار بود از مسیر عثمانی حمتل
شوند ،از شهرها و راههای فرعی متیدد عبور میکردند تا به خود عثمانی یا کشورهای اروپائی برستد.
استانبوی که در کنار دریای سیاه وا ع بود اولین ایستگاه تجاری شر با اروپا بود .ایتن راه تجتاری از
تو اط ،ارزروم ،ارص ،ایروان ،نخجوان ،جلفا و تبریز به ستوی مرکتز ایتران امتتداد یافتته از طریتق
اردبیل ،زوین ، ،کاشان ،به اصفهان میرسید .حلب در کنار دریای مدیترانته کته دومتین ایستتگاه
تجاری با اروپا محسوب میشد ،از طریق ایالات مرکزی و غربی ایران با مراکز تجارتی کشور مترتبط
میشد .این شهر از طریق دیاربكر و وان با تبریزپ و از طریق موصل ،بيداد ،بصره ،با جزیره هرمتوزپ و
از طریق دیاربكر ،اورفا ،موصل به سنندج و همدان میرسید و از آنجا به اصفهان میرفت .شتهرهای
وا ع در کنار این راه در شمار مهمترین مراکز تجتاری بودنتد و از نظتر تجتاری از ستابقهای طولتانی
برخوردار بودند .این مسیر تجاری مهمترین راهی بود که از آن در تجارت میتان ایتران و کشتورهای
اروپایی استفاده میشد .اما گاه پیش میآمد که به علت جنتگ و خصتومتهایی کته میتان ایتران و
ازبكان از ی طرف و با عثمانی از جانب دیگر ،در میگرفتپ این راه هابسته میشد ،چون عثمانی در
تلاش بود علیرغ آسیب دیدن ا تصاد خود ،راه تجارت خارجی ایران را سد کند .در این دوره عثمتانی
کنتری د یقی بر روی صادرات ابریش ایران از راه عثمانی اعمای میکترد .آنتان کالاهتای بازرگانتان
ایرانی را مصادره و خود آنان را به استانبوی و روملی منتقل میکردند .از این روی راه دریای مدیترانه
از طریق عثمانی برای بازرگانان ایرانی بسته شد (.)matthee, 1999: 20
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آغاز جنگ با عثمانی
شاه عباس با اطمینان از طرف دربارهای اروپایی وبه اتكا نیرو و درت مادی ومینوی خود جنگ
با امپراتوری عثمانی را آغاز کرد وطی دوران سلطنت خود باسلاطین عثمانی مانند مراد ستوم ومحمتد
سوم واحمد ومراد چهارم وارتش نیرومند آنها دست وپنجه نرم کرد ودر اغلب جنگها فتاتآ وپیتروز
بیرون آمد و زمانی که سربر بستر مرگ گذاشت موفق شد تمام ایالات و ولایات از دستت رفتته را بتاز
پس بگیرد وتا آخر دوران سلطنتش نگذارد وای بیگانه به خاک ایران تجاوز نماید .در خلای این مدت
طولانی علاوه بر جنگ وخونریزی گاهی اتفا میافتاد که طرفین حاضر بته صتلآ صتفا متیشتدند و
دربارهای اصفهان واستانبوی محل رفت وآمد سفرای دو کشور بود بل از جنگ با عثمانی شاه عباس
تصمی گرفت باصلحی ماشین جنگی عثمانی را متو ف کرده وبه شر وهمستایه ازبت آن بپتردازد
(شاردن.)53:1372 ،
محقق ترک مینویسد« :پس از فوت شاه طهماسب ،در زمان شاه اسماعیل دوم کته جانشتیناش
شد ،دولت عثمانی دست به مقابله با ایرانیان که صلآ را در مرز به ه زده بودند ،زد و بتدین ترتیتب
جنگ ایران و عثمانی آغاز گردید .علت اصلی جنگ علاوه بر ا دامات غارتگرانته بته ویتژه گستترش
زلباشگری در میان مردم شر که توسط ایرانیان صورت میگرفت ،تمایل دو دولت ایران و عثمتانی
برای نفوذ در گرجستان و آذربایجان بود» (گوگچه ،جمای ،فقاز و سیاست امپراطوری عثمانی ،بیتتا،
.)30
در زمان سلطانمحمد خدابنده ،بهویژه در روابط خارجی اتفا مهمی رخ نتداد .منتهتا عثمتانی از
آشفتگی اوضاع داخلی ایران که ناشی از بحران جانشینی بود ،استفاده کردپ سلطانمراد در سای .113
تبریز را تصرف کرد و بر شهرهای شیروان ،شماخی ،بادکوبته و دربنتد نیتز مستلط شتد .خدابنتده
سفیری به نزد خلیفه فرستاد تا مفاد پیمان آماسیه را یادآوری کند .ازبكان نیز از درگیتری عثمتانی بتا
ایران استفاده کردند و هرات را اشيای نمودند (تاجبخش .)15 :1310 ،مسئلۀ تییین حدود مرزها بارهتا
ایران و عثمانی را به تقابل با یكدیگر کشاند که سیاست مداخله جویانۀ درتهای استتیماری روس و
انگلیس را درپی داشت که به ا تضای منافع و سیاست خود هر ازگاهی دو دولت مسلمان را به جنتگ
علیه یكدیگر تشویق میکردند و از طرف دیگر به مداخله و میانجیگری برمیخواستند و واسطۀ عقتد
رارداد صلآ میشدند (دهقان)13 :1388 ،
نتیجه گیری
میتوان گفت وجود دولت عثمانی علیرغ مشكلاتی که برای دولت صفوی به وجود آورده بتود،
باعث نزدی تر شدن ایران با دولتهای اروپایی شده بود و شكلگیری چنین رابطهای و استتمرار آن
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میتوانست موجب تبادلات علمی و فرهنگی گستردهتری شود .امتا وجتود مشتكلات متیتددی (ماننتد
مشكلات ارتباطی) که برخی از آنها از توان علمی آن روز جوامع غربی و ایران خارج بتود و برختی از
آنها متوجه دولتهای دو طرف بود ،باعث شد تا دولت صفوی و مردم ایران نتواننتد از ایتن فرصتت
مه استفاده کافی را ببرند.
عوامل مؤثر در جهتگیریهای سیاستخارجی ایران و عثمانی را میتوان درموارد زیر خلاصه کرد:
الف -نارضتایتی ستلاطین عثمتانی از وضتع موجتود و پیتروی آنتان از سیاستتتجدیدنظرطلبانته در
سیاستخارجی (صفوی ،میراحمدی ،بیتا .)171 ،ب -بر راری حالت عتدم تتوازن توا بتین ایتران و
عثمانی که بیش از هر چیز ،از مزیّتسازمان نظامی دولت عثمانی ،دسترسی آنهتا بته ستلاح جدیتد و
عقب ماندگی ارتشصفوی نشأت میگرفت .ج -رسمیت یافتن مذهب تشیّع در ایران و خطتر انتشتار
آن در دنیا ،بویژه در آسیایصيیر (ترکیه فیلی) .مجموعه این عوامل سیاسی ،ایدئولوژیكی و نظتامی
سبب شده بود تا دولت عثمانیسیاست خصمانهای را نسبت به ایران اتّخاذ کند (رازی ،بیتا.)151 ،
جهتگیری سیاستخارجی ایران نسبت به کشورهای اروپایی در ابتدای حاکمیتت صتفویه ،شتاه
اسماعیل صفوی سیاستخارجی ایران را به سمتکشورهای همسایه بتویژه عثمتانی ستو داد و بته
بر راری رابطه با دولتهتای اروپتایی -مستیحیان -تمایتل چنتدانی از ختود نشتان نمتیداد .لتیكن
موضعگیری خصمانه سلاطینعثمانی موجب دگرگونی در جهتگیری سیاستخارجی ایران بته ستمت
دولتهایاروپایی شد و روابط دیپلماتی بتین ایتران و دولتهتای اروپتایی گستترش یافتت .محتور
عمدهدیپلماسی ایران در این دوره ،جلب اتّحاد نظامی دولتهای اروپایی علیه ترکان عثمتانی وانیقتاد
راردادهای تجاری بود .با انتقای درت از شاه اسماعیل به شاه طهماسب ( 130 / 183هت( ،) .بیات،
ص  .)175دوران حكومتتتت شتتتاه عبتتتاس کبیتتتر ( 113تتتتا  1038هتتتت ،) .عصتتتر اوجگیتتتری و
شكوفاییمناسبات دیپلماتیت ایتران و دولتهتای اروپتایی استت .در ایتن برهته از تتاریخِ صتفویه،
دایرهروابط ایران با اروپا توستیه یافتت .بخشتی از هتدفهای اساستی سیاستتخارجی ایتران دردوران
زمامداری شاه عباس کبیر در رابطه با دولتهای اروپایی ،عبارت بودند از :اتّحاد نظامی علیه عثمتانی
(مهمید ،ص  .)87فضای سیاست بینالملل در عصر صفویه در سای  880هجری شمسی (اوایل ترن
شانزده میلادی) که نخستین دولت صفوی به وسیله شاه اسماعیل و حمایت « زلباشها( زلباش نام
ارتشی است که در سای  1500میلادی پس از اتحاد و همبستگی بایل نهگانه و بییت آنتان بتا شتاه
اسماعیلصفوی ،در منطقه «تالش» در شهر کوچكی به نام «ارجوان» تأسیس گردید .آنان به دستتور
«شیخ حیدر»  -یكی از شیوخ عصر صفوی  -به جای کلاه ترکی  ،-کلاه سرخ رنگی که «تاج دوازده
ترک» نامیده میشد ،به نشانه دوازده امام بر سر نهادند و به همین جهت این جماعت بته زلباشهتا
شهرت یافتند .زلباشها همواره به عنوان ارتش جان برکف و بتازوی مستلّآ شتاهان صتفوی عمتل
میکردند و از لحا اعتقاد پیرو مشرب صوفیگری بودند که به نام تشیّع به وسیله شیخ صتفیالتدین
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اردبیلی در ایران رواج داده شد ،تشكیل شد .هنوز پایههای اساسی روابط بینالملل و سیست کشتوری
مستقلّ تكوین نیافته بود .خطرات ناشی از برتریجویی و توسیهطلبتیهتای دولتت عُثمتانی یكتی از
مسائلعمده و مشترک بین دولت صفوی و اغلب دولتهای اروپایی بود که موجب نزدیكتی آنهتا بته
ایران و انیقاد پیمانهای نظامی و ا تصادی علیه دشمن مشترک  -عثمانی  -میشد.
سیاستخارجی ایران نسبت به ترکان عثمانی ،ابتدا ،به بازپسگیتری آن بختش از اراضتی ایتران
میطوف بود که دولت عثمانی آن را از پیكره ایران جدا کردهبود و اینمقوله ،ختود در سلستله مراتتب
هدفهای سیاستخارجی صفویان از اولویت و اهمیتزیادی برخوردار بود .با این حای ،شاهان صفوی
به منظور بر راری روابط دوستانه باهمسایه غربی خود پیش دم شده و هیأتهای دیپلماتی متیددی
به دربار سلاطین عثمانی اعزام کردند .آنان با تكیه بر این اصل اولیه که «ما به دوستی کفتار احتیتاج
نداری » ،از پیوستن به پیمانها و اتحادهای نظامی با اروپاییها علیه دولت عثمانی ،اجتناب میکردند
اما نظر به اینكه سلاطین عثمانی همواره ایران را به دیده یت ر یتب سیاستی متینگریستتند و بته
سرزمینهای غربی ایران چش طمع دوخته بودنتد ،در طتوی حاکمیتت صتفویان ،حفتظ و نگهتداری
مرزهای غربی از تهاج بیامان ترکان عثمانی ،بخشی از شالوده سیاستختارجی منطقتهای ایتران را
تشكیل میداد و در نتیجه :برای مقابله با ا داماتتوسیهطلبانته عثمتانی ،ایتران نتاگزیر بته سیاستتِ
نزدی شدن دولتهای اروپایی تن درداد (تطور حكومت در ایران بید از اسلام ،طباطبائی.)173 ،
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