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سیاست مذهبی شاه اسماعیل اول صفوی و تأثیر آن بر مناسبات فکری ایران و
عثمانی
چکیده
بدون تردید رسمیت یافتن تشیع امامی همزمان با اولیین یییروزیهیای شیاه اسیماعیل ویف ی
( 905-930ق) رخدادی یایدار و تأثیرگذار در آینده ی ایرانِ آن روزگار ب د که م جبات دگرگ نیها
و تح الت بسیاری را ب یژه در عروه ی سیاست خارجی فراهم آورد .به بیان دیگیر احییای ه ییت
ملی ایرانی و رسمی کردن مذهب تشیع وف یان را در مرزها بیا کشی رهای سینیِ همسیایه درگییر
نم د .در این میان و به رغم اشیتراکات دینیی بازرگیانی و فرهنگییِ اییران و عثمیانی ههی ر شیاه
اسماعیل و سیاست مذهبی وی تیرگی روابط دو کش ر را که ت أم با جنگ و نبردهای شدید ب د بیه
همراه داشت .این شرایط ب یژه تفاوت و تباین مذهبی م جی از مهاجرتها بخص ص مهاجرت علما
از عثمانی به ایران برای کسب دانش و سپس بازگشت به م طنشان و همچنین ک چ دانشیمندانی از
ایران به عثمانی را در یی داشت .در نتیجه افتِ فعالیتهای فکری_علمی در نیمۀ اول عهد ویف ی
و به تَبع آن تا حدودی رونق عل م و ادبیات در حک مت عثمانی ب ق ع یی سیت .ییژوهش حاضیر بیا
شی هی ت ویفی ی تحلیلی با اتکاء به منابع دست اول و تحقیقات جدید بر آن است تا بیه بررسیی و
تحلیل مناسبات فکری ایران و عثمانی تحت تأثیر سیاست مذهبی شاه اسماعیل اول بپردازد.
کلید واژهها :شاه اسماعیل سیاست مذهبی ایران عثمانی مهاجرت
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مقدمه
یادشاهان وف ی از آغاز سلطنت برآن شدند که ایران را از خطر استیالی ترکان عثمانی محف ظ
دارند و حک مت مل ک الط ایفی را که از ودر اسالم در ایران برقرار ب د براندازند و بار دیگر وحیدت
سیاسی ایرانِ قدیم ساسانی را تجدید نمایند اما چ ن بنیان میهن یرسیتی و ملییت خی اهی ییس از
انقراض دولت ساسانی به سبب اختالف قبایل گ ناگ ن عرب و ترک با نژاد ایرانی سستی گرفته ب د
و در اثر نف ذ ق انین و معتقدات اسالمی و حک مت سلسلههای بیگانه در ایران دین بر ملییت غلبیه
داشت وف یه نیز برای انجام دادن منظ ر خ یش دست به دامان دین زده و با ترویج مذهب شییعه
و رسمی شمردن آن مذهب که از قرون اول اسالمی در ایران سابقه داشت میان ایرانییان و ترکیان
عثمانی اختالف شدیدی ایجاد کرده و بدین وسیله بنیان استقالل ایران را است ار کردنید .چیه در آن
زمان به سبب غلبه ی دین بر ملیت تأمین استقالل سیاسی کشی ر جیز از طرییق ایجیاد اسیتقالل
مذهبی امکان یذیر نب د .با روی کار آمدن دولت وف یه ایران دارای استقالل سیاسی و مذهبی شد؛
چراکه بنیاد شکل گیری حک مت وف یه بر یایه مذهب تشیع است ار گردید و این حک میت نزدیی
به دو قرن و نیم ادامه یافت .هر چند افرادی نظیر اب الفضل عابدینی و ت فییق حییدر زاده راجیع بیه
روابط اجتماعی ایران و عثمانی تحققیاتی انجام داده اند اما کمتر به تأثیر سیاست مذهبی و نقش آن
بر مناسبات فکری بین دو کش ر در دوره شاه اسماعیل اول یرداخته اند .از این رو یژوهش حاضر بیر
آن است تا با روش ت ویفی_تحلیلی به این یرسش یاسخ دهد که تأثیر سیاستهیای میذهبی شیاه
اسماعیل اول بر مناسبات فکری میان ایران و عثمانی تا چه حد ب ده است؟ و البته فرضیه مطروح بر
آن است که یکی از ییامدهای رسمی نم دن مذهب شیعه ت سط شاه اسماعیل اول ویف ی تیا حید
زیادی واکنش سالطین سنی مذهب عثمانی نسبت به آن ب د که سالها جنگ و درگیری به همیراه
داشت .همچنین در یی آن تا حد چشمگیری مناسبات فکریِ میان دو کشی ر رو بیه تیرگیی نهیاد و
ورفاً محدود به مهاجرت هایی از س ی هنرمندان ونعت گران علما و غیره به گردید.
سابقه تاریخی و دالیل اختالفات ایران و عثمانی
ریشه اولی دشمنی ایران و عثمانی را باید از زمان امیر تیم ر گ رکان و جنیگ آنقیره (804ق)
جست و ج کرد چراکه در جنگ مذک ر بیشتر قش ن تیم ر را ایرانیان تشکیل می دادند .در دوره آق
ق ی نل ها نیز بر اثر منازعاتی که بین اوزون حسن (882-857ق) و عثمیانیهیا اتفیاق افتیاد ایین
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خص مت شدت یافت .سلطان محمد فاتح یس از فتح قسطنطنیه (857ق) و افزایش قدرت عثمانی
شروع به تصرف ن احی اطراف خ د در آسیا و ارویا نم د و متعاقبا بیه جیذب فعالییتهیای فکیری و
هنری آنها تا حدودی یرداخت 1.او یس از تصرف جزایر دریای اژه ابتدا مت جه شرق شد و در سیال
866ق دولت مسیحی طراب زان را منقرض کرده و در سال 878ق با تسخیر دییاربکر و یایتخیت و
اوزون حسنِ آق ق ی نل ت انست بر آنات لی شرقی و سراسر آسیای وغیر مسلط شی د 2.در اروییا نییز
یس از شانزده سال جنگهای خ نین م فق شد تراس مقدونیه آلبانی و س احل دریای آدریاتی

را

متصرف ش د و بعد از آن هدف فت حات عثمانی در غرب تصرف ارویای مرکزی و ایتالییا مخص ویا
مقر یاپ و ییروزی اسالم بر مسیحیت ب د 3همچنین در مشرق نیز تسخیر کلیه کش رهای خاورمیانه
و از جمله ایران را در نظر داشت و از این رو هر کسی را که در برابرشان ک چکترین مقاومتی نشیان
می داد «کافر» می نامیدند و ریختن خ نش را جایز می

دانستند4.

اما در دوره وف یه نظر به اینکه شاه اسماعیل اول خ یشتن را از اوالد امام م سی کاهم (ع) می
دانست 5و از عشق و عالقه ی ایرانیان به خاندان حضرت علی (ع) و از عیداوت شییعیان نسیبت بیه
اهل تسنن باخبر ب د اساس وحدت سیاسی ایرانیان را بر تشیع 6و سیاست خارجی را بر مخالفیت بیا
ازبکانِ سغد و خ ارزم و عثمانیهای آسیای وغیر که هر دو دسته سنی ب دند قرار داد .او جنگها را
به و رت کشمکشهای مذهبی درآورد .شاه اسماعیل در آغاز کار خ یش تشییع را میذهب رسیمی
ایران قرار داد و با آن که بیشتر مردم ایران در آن روزگار در زمره اهل تسینن ب دنید بیا خشی نت و
شدت عملِ بسیار تمام آنان را به قب ل تشیع وادار کرد و در ایین راه نیه از خی نهیای فراوانیی کیه
ریخت یروا کرد و نه از خاندان هایی که منقیرض نمی د 7.مؤلی عیالم آرای عباسیی در ایین می رد
گزارش می دهد « به دارالسلطنه تبریز رسیده بر تخت سلطنت یادشاهانه تمکن یافت شیعار میذهب
حق اثنی عشر علیهم السالم هه ر یافت .فراز منابر به خطبه امامیه و القاب سامیه زینت یذیر گشیته
وج ه دنانیر به کلمه ی طیبه ی ال اله اال اهلل و محمد رس ل اهلل و علی ولیی اهلل و اسیم سیامی آن
برگزیده آرایش یافت» 8نتیجۀ اجرای این سیاست آن شد که آوازه منقبت امامان شیعه بر سر منبرها
بلند شد و « نسیان متعبد و خ ارجیان متعصب از وهم حسام بهرام انتقام غازیان غطام خاسر و خائیب
و میدان و هارب روی به اطراف آفاق نهند» 9.تعقیب روش مزب ر و کشتار اهیل سینت در اییران بیه
ویژه آذربایجان و مخص واً تبریز دولت عثمانی را چنان به وحشت انداخت که سلطان سلیم جمعیی
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را در نهان مأم ر کرد تا شیعیانی را که در قلمرو او وج د داشت شناسایی نمایند و سپس حکم نمی د
که از میان هفتاد هزار شیعه چهل هزار نفر را قتل عام کنند تا بدین وسییله کشی ر از هیم میذهبان
دشمن یاک ش د و در این راستا نیز شیخ االسالمِ اسالمب ل فت ا داد که قتل ی
هفتاد مسیحی ث اب

شیعه بیش از قتیل

دارد10.

دی ید م رگان درم رد علت درگیریهای ایران و عثمانی معتقد است «علیت ریشیه ای درگییری
میان این دو امپرات ری آن ب د که بخش کثیری از واحبان آرمانِ وف یه متعلق به ترکمن شیرق و
مرکز آنات لی ب دند که در نزدیکی و یا درون قلمرو عثمانی قرار داشت .در نتیجه امپراتی ری عثمیانی
هم نیروی انسانی ارزشمند خ د را به نفع همسایه اش از دست میی داد و هیم وفیاداری بسییاری از
باقی ماندگان نسبت به امپرات ری عثمانی قابل اعتماد نب د» 11.عالوه بر این یطروشفسکی گسیترش
شیعه را عامل مخالفت عثمانیها می داند .وی عالوه بر مبارزه تسنن و تشیع علت اولی اختالف را
تسلط بر سرزمینهای مهم س ق الجیشی دانسته و بیان می دارد «نبرد چالدران و دیگر جنیگهیای
عثمانی و ایران در سالهای یس از آن در زیر ی شش مبارزه ی تسنن با تشیع انجام گرفیت امیا در
واقع مبارزه بر سر سرزمینهای مهم استراتژی

ب د که بر سر راه بازرگیانی کیاروانی قیرار داشیتند.

تصرف کش رهای ماوراء قفقاز و کرانه باختریِ دریایی خزر که یکی از اهداف ترکیه بی ده و ازجملیه
برای آن ب د که ترکیه به راه بازرگانی ولگا خزر که به شریان مهم بازرگانی تبدیل شده بی د مسیلط
گردد» 12.در این میان ایتسک یتس معتقد است «اختالف بین عثمانی و وف یه ی

دشمنی سیازش

نایذیر ب د .نظریه مذهبی و فت ا از طرف شیخ االسالم علیه وف یههیا ویادر میی شید و بیه میردم
مسلمان عثمانی دلیل و بهانه ای برای جنگ علیه ی

کش ر مسلمان دیگر را می

داد»13.

همچنین دو م ض ع از مدتها قبل م جب اختالف ایران و عثمانی ب د و بیشتر جنگهای بیین
دو کش ر از آن سرچشمه می گرفت :تسلط بر بالد قفقاز و تصرف بین النهرین .ایرانیان شیعه از نظر
اعتقاد و حس احترامی که نسبت به اعقاب مقدسه و مشاهد متبرکه ی عراق داشیتند ماییل نب دنید
این سرزمین در تصرف اهل تسنن باشد و یی سته ک شش می کردند آن را همچ ن قبل از اسالم که
یایتخت دولتهای اشکانی و ساسانی ب د ضمیمه ی ایران نمایند .در مقابل عثمانیها آن را اییالتی
مسلمان و جزئی از امپر ات ری اسالمی خ د می دانستند و به هیچ وجه حاضر به چشیم ی شیی از آن
نب دند 14.واحب زبده الت اریخ در این باب گزارش می دهد که« :در این زمان سالطین عثمیانی کیه
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مدعی خالفت اسالمی ب دند نسبت به تح الت ایران نظر خ شی نداشتند و به انگیزۀ ت سعه طلبیی
خ د را وارث خالفت اسالمی و به تبع آن ایران را جزء قلمرو عثمانی می انگاشتند .شکست ازبکیان
که دوست و متحد سالطین عثمانی به شمار می آمدند شی ه جنگی شاه اسماعیل را دگرگ ن کرد و
ناگزیر اوضاع شرق را نیز به کلی تغییر داد .در واقع شکست ازبکیان و دیگیر رقبیای شیاه اسیماعیل
هشداری ب د برای امپرات ری عثمانی مبنی بر این که سرانجام یکی از دو قدرت به نفع دیگری بایید
از وحنه ی سیاست و رقابت خارج

گردد»15.

سیاست مذهبی شاه اسماعیل اول
شاه اسماعیل اول یس از ییروزی بر ال ند میرزا حاکمِ آق ق ی نل و فیتح تبرییز در محیرم سیال
907ق هنگامی که فقط  14سال داشت به تخت سلطنت نشست 16و تشیع را مذهب رسمی ایران
اعالم نم د و خ د را نیز از اعقیاب خانیدان امامیت شییعیان معرفیی کیرد 17.در آغیازِ سیلطنت شیاه
اسماعیل مذهب تابع سیاست ب د و سعی میشید کیه در برخیی از تشیکیالت دولتیی و مقامیات و
مناوب از روحانی ن استفاده ش د .ک شش شاه اسماعیل در به دست آوردن قدرت و کش رگشیایی را
باید بیشتر ک ششی سیاسی 18و در وهلۀ بعد مذهبی دانست 19.در اثبیات ایین کیه ویف یان دیین را
عاملی قرار داده دادند برای رسیدن به اهداف سیاسی خ د جرج کرزن می ن یسد« :بیرای ویف یان
ضرورت بسیار داشت که راه سفر و خروج سرمایه را از جانب مکه بیه مشیهد برگرداننید و آن جیا را
محل ت جه زیارتگاه کلیۀ اهل تشیع قرار دهند به همین نح شاه اسماعیل و شاه عباس بارگاه امیام
رضا (ع) را از شک ه و ثروت سرشار نم

دند»20.

تشکیل دولت وف ی در اوایل قرن دهم هجری و اعالم مذهب تشیع به عن ان میذهب رسیمی
کش ر در زمانی که دولتهای سنی مذهب مانند امپرات ری عثمانی در مغرب 21و ازبکیان در شیمال
شرقی ایران از قدرت نظامی شایسته ای برخ ردار ب دند اهمیت سیاسیی فی ق العیاده ای

داشیت22

چنانچه «برای دولتمردانِ امپرات ری عثمانی دولت جدیدالتأسیس ویف ی بیا کیاربرد آرمیانِ جهیاد
مذهبی در ج ار مرزهای شرقی آن کش ر قابل تحمل نب د و خطر جدی برای آنها محسی ب میی-
گردید» 23.به بیان دیگر ن عی اعالن جنگیِ ایرانِ وف ی به دولتهای سنی همسایه و حتی قباییل
و ط ای ترک و تاجی ِ سنی مذهب در داخل ایران یا در ح اشی مرزها ب د که شاه اسیماعیل را در
داخل و خارج به چالش می خ

اند24.
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عثمانیها همچ ن سلج قیان خ د را ملزم می دیدند از گسترش تشیع در جهان اسیالم ممانعیت
به عمل آورند و خطر آن را از بین ببرند .وف یه نیز بر شهرهایی همچ ن بغیداد و بصیره کیه مرکیز
اسالم تسنن ب د حاکمیت داشتند و می ک شیدند به جای تسنن مذهب تشیع را رواج دهنید .دولیت
عثمانی و دولت وف ی هر دو بر اساس مذهب تشکیل شده ب دند و از ابتدا خشم و نفرت و دشیمنی
بر روابط آنها حکمفرما ب د .شاه اسماعیل دولت خ د را به کم

قبیلههای قزلباش تشکیل داد کیه

از آسیای وغیر به ایران آمده ب دند و طبعاً گروههای زیادی از آنان نیز در دیار خی د مانیده ب

دنید25.

دولت عثمانی که در مذهب سنی حنفی تعصب شدید داشت با آن گروههیا کیه علی ی ییا قزلبیاش
نامیده می شدند از هیچ دشمنی و ستمی خ دداری نمی کرد .متقیابال رفتیار شیاه اسیماعیل نییز بیا
ایرانیانِ اهل سنت درخ ر تأمل ب د 26.نف ذ وف یان در آنات لی شرقی نه تنها تهدیدی نظیامی بیرای
عثمانی ب د بلکه ییام مذهبیِ آنها به معنای تهدیدی سیاسیی تعبییر میی شید27.سیلطان بایزیید دوم
عثمانی (889-918ق) که از وفاداری آنات لی شرقی به دولت عثمانی قطع امید کرده ب د در سیال
 8-907ق .دست ر داد شیعیان این سرزمین را به «م ریا» (شبه جزیره ای در جن ب ی نیان) تبعیید
نمایند .افزون بر این ش رش وسیع شیعیان در والیت «تکه» (در جن ب غرب آسیای ویغیر) نشیانۀ
ادامۀ خطر ه اداران شاه اسماعیل در آسیای وغیر تلقی می شد چرا که در سال 916ق عده زیادی
از افراد قبیله تکل به ایران آ مده و سپاه شاه اسماعیل را تق یت کردند .این وقایع نشیانه ی بیارزی از
نف ذ مکتب اعتقادی وف یه در آنات لی شرقی و مرکزی ب د 28.از س ئی شاه اسماعیل در ودد ب د تیا
قدرت محکمی را در مقابل مرزهای عثمانی به وج د آورد به خص ص که بیه زودی برخیی نی احی
غرب و ب یژه بین النهرین هم بیه تصیرف اییران در آمید 29.در راسیتای ایین تینشهیای میذهبی
جنگهای ایران و عثمانی در زمان سلطان سلیم آغاز شد و از عهد او تشیع در عثمانی از بین رفت و
ییش از آن فرمان کشتار عام شیعیان و عل یان وادر شده ب

د30.

هر چند وحدت دینی (اسالم) و دیگر ع امل تاریخی و فرهنگی و منطقه ای قبیل از ههی ر شیاه
اسماعیل م جب حفظ ولح و دوستی ایران و عثمانی ب د اما از این زمان به بعد روند مزبی ر تحیت
تأثیر دگرگ نیهای اوضاع مذهبی (رسمیت یافتن تشییع) و سیاست ت سعه طلبی عثمیانی دو کشی ر
را به و رت دشمنان آشتی نایذیر یکدیگر در آورد .این وضعیت فرساینده در طی قرنهای متمیادی
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ت ان دو کش ر نیرومند اسالمی را فرس ده 31و به احتمال فراوان تیرگی مناسبات فکیری مییان آنیان
ب یژه در دوره شاه اسماعیل اول وف ی را تا حد چشمگیری به همراه داشت.
مهاجرتها و تبادالت فکری ایران و عثمانی
دو دولت مسلمان و همسایۀ ایران و عثمانی در ط ل تاریخ مشترکات زیادی در زمینههای دینی
بازرگانی فرهنگی ادبیات و شعر داشته اند 32.قرار گرفتن عتبیات عالییات در خیاک عثمیانی عبی ر
کاروانهای تجارتی و زیارتی ب یژه زائرانِ بیت اهلل الحرام از قلمرو عثمیانی و مهیاجرت گیروههیای
مختل دو کش ر به سرزمین همسایه استحکام روابط دو طرف را به همراه داشت« 33.با آنکه روابط
فرهنگی و اجتماعی این دو ملت ریشه در قرون دور و دراز دارد ولی خاستگاه اویلی آن یی

چییز

ب ده است و آن اعتقاد مشترک هر دو ملت به آیین مقدس اسالم است که تأثیر یر دامنۀ آن در عرف
و آداب اجتماعی و سنتی هر دو جامعیه کیامال روشین اسیت» 34.هنیر ایرانیی در سراسیر آنیات لی و
متصرفات دیگر عثمانی جاری ب د .ترکان زبان فارسی را گرامی داشته و به دانشمندانِ ایرانی احتیرام
می گذاشتند .با تشکیل دولت وف ی جنگهای خارجی که تا حد زیادی ثمره اختالف مذهبی بی د
ع امل اولی مهاجرت به قلمرو ایران و عثمانی گردید .در این دوره «هنی ز میلیی نهیا مسیلمان در
ایران به سر می بردند؛ دست کم ودها هزار شیعه از فِرَق گ ناگ ن در آنتالیا زندگی می کردنید کیه
ممکن ب د مظن ن به طرفداری از شاه شیعی مذهب ایران واقع ش ند .هم مسلمان عثمانی و هم شاه
وف ی در ورای حد تساهل یکدیگر را مرتد و غاوب می شناختند» 35.سب و لعن خلفای سه گانیه
به همراه کشتار تعقیب و آزار سنی مذهبان ایران که با هدف وادار ساختن آنهیا بیه ییذیرش تشییع
و رت می گرفت هر چند بیشتر به اوایل کار وف یان مرب ط می شید و در دورههیای بعید تیا حید
زیادی تعدیل گردید لیکن تأثیرات بسیار س یی بر روابط ایران بیا همسیایگان سینی میذهب بی یژه
امپرات ری عثمانی بر جای نهاد .قتل عام گسترده و تبعید اجباری شیعیان آنات لی از سی ی سیالطین
عثمانی و جنایات ازبکان در شهرهای خراسان اگرچه بیشتر ناشی از انگییزههیای سیاسیی بی د امیا
هم اره به نام جهاد و مبارزه با کفر الحاد و رفض و رت می گرفت و این امر تا حد زییادی برآینیدِ
مستقیم سیاستهای مذهبی افراطی و خش نت بار وف یان ب

د36.

تشکیل دولت وف ی باعث قطع ارتباطات و عالیقِ م ج د بین ترکان عثمانی با ترکیان آسییای
مرکزی گردید .اشتراکات ق می و فرهنگی و مذهبِ مشترک در گذشته آنان را به هم یی ند میی داد
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اما شیعه شدن ترکان آنات لی و مهاجرت آنان به ایران باعث قطیع ایین عالییق شید .قباییل تیرک
قزلباش که محل سک نت شان فالت آنات لی ب د دست بیه مهیاجرتی گسیترده و میداوم بیه اییران
زدند 37.یس از حمله شاه اسماعیل به امارت نشین ذوالقدر روابط ایران و عثمیانی تییره تیر گردیید.
عثمانی برای ممانعت از مهاجرت اتباع خ د به ایران تدابیری در نظر گرفت .در مقابیل اسیماعیل در
نامه ای از بایزید دوم خ است تا مانع مسافرت زائرانِ آرامگاه اجدادش در اردبییل نگیردد .بایزیید در
یاسخ ق ل داد در م رد ک سانی که تعهد کنند یس از زیارت به وطن بازگردند مشکلی ایجاد

نکنید38.

از س یی ابعاد اقتصادی سیاسی و نظامی مسأله نیز مطرح بی د؛ چنانچیه مهیاجرت اییالت م جیب
متروک شدن مزارع یراکندگی گلهها یا انتقال آنها به ایران می شد جمع آوری مالیات از این مناطق
کاهش می یافت و مالیات مهاجران به دوش افراد ماندگار و یا مؤسسههای دینی سنگینی می کرد و
مهم تر آنکه نیروی انسانی م رد نیاز برای جنگ با ارویا در مرزهای غربی و شمالی نیز کم می شید
چنانکه بایزید دوم در یکی از نامههای خ د به شاه اسماعیل به این نکته اشاره دارد 39.عثمانیها نییز
یس از جنگ چالدران و به عن ان حربه اقتصادی علیه اییران تجیارت ابریشیم را کیه منبیع اویلی
وادرات ایران ب د ممن ع کردند و تجار ابریشم ایرانیِ ب رسه را به بالکان تبعید نم ده و در یی اتحاد
با ازبکان علیه شاه اسماعیل برآمدند 40.سلطان سلیم نیز علما و ارباب هنیر و ویاحبانِ حیرَف را بیه
استانب ل ک

چاند41.

اساس حک مت وف یه بر بنیاد مذهب تشیع شکل گرفته بی د و فرمانرواییان آن در طی ل دوران
حک مت خ د ثبات و گسترش این مذهب را ضامن بقای سلطنت خ د می دانستند .آنها در ایین راه
از هیچ ک ششی فروگذار نکردند حتی از خش نت طرد تبعید تحقیر و قتیل عیام اهیل تسینن 42.از
س ی دیگر دو رکن اساسی امپرات ری عثمانی نیروی دینی و قدرت نظامی بی د .فت حیات گسیترده
عثمانیان با انگیزه جهاد دینی و اشاعه اسالم که نم دِ واقعی آن را مذهب اهل تسنن میی دانسیتند
و رت می گرفت .اهداف دولت عثمانی در مرزهای شرقی با اقتدار نسبی شاه اسماعیل مت ق شده
ب د زیرا نه می ت انستند قلمرو امپرات ری خ د را به یکباره گسترش دهنید و نیه بیه آرمیان جهیانی
سازی اسالم دست یابند .از این رو ایران محل امن شیعیانی ب د کیه از قهیر سیالطین عثمیانی و از
یکدیگر می گریختند و آسیای وغیر ماوراء النهر و هندوستان یناهگاهی برای مهاجرین اهل سینت
ب د .این مهاجرتها گاهی فروتهای مناسبی برای شاعران و ن یسیندگان فیراهم میی آورد تیا در
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محیطی نسبتاً آرام به ت لید و آفرینش آثار ادبی و فکیری خی د بپردازنید و در حرفیه خی د ییشیرفت
نمایند 43.البته باید به این نکته نیز اشاره نم د که اکثر مهاجرت هایی که در ایین دوره اتفیاق افتیاد
همیشه جنبۀ جبری نداشته اند بلکه گاهی ناشی از انگیزه هایی ب د که منافعی برای ک چندگان بیه
همراه داشت؛ به نح ی که گاه برای خدمت در دستگاه دولتی عثمانی هم اره افرادی از شرق بیه آن
جا مهاجرت می

کردند44.

عالوه بر این علل مشخص کردن مسیر مهاجرتها و گروههای مختل ِ مهاجرین نیز از م اردی
است که در این رابطه باید به آن یرداخت .این مهاجرتهیا بیه دو دسیته کلیی تقسییم میی شی ند.
مهاجرت از ایران و مهاجرت به ایران .در دسته نخست مهاجرتها به عثمانی و دولتهای همجی ار
عثمانی ب ده و در دسته دوم عکس این مهاجرتها و رت گرفته است .از نظیر سیاسیی و میذهبی
مهاجرتهای بین ایران و عثمانی از اهمیت بیشتری برخ ردار است؛ زیرا از ی

س خطی ط میرزی

ط النی قلمروشان محل نزاع ب ده است و از سی ی دیگیر بیرای سیلب مشیروعیت سیلطه میذهبی
یکدیگر تالش می کردند .اقدامات یادشاهان وف یه و عثمانی در جهت ییشبرد اهدافشان م جب دو
قطبی شدن جهان اسالم شد؛ غرب سینی (عثمیانی) و شیرق شییعه (ویف یه) کیه مهمتیرین علیل
مهاجرت به قلمرو دو طرف شد .این مهاجران را به دو گروه مییتی ان تقسییم کیرد؛ نخسیت فقهیا
دانشمندان شاعران ن یسندگان و هنرمندان و دوم مردم عادی .بیشترین شمار مهاجرین از هر گروه
را ییروان شیعه و سنی تشکیل میدادند که به علل و انگیزههای مذهبی ترک وطن میکردند.
اوایل سلطنت شا ه اسماعیل مقارن با اواسط دورۀ سلطان بایزیید دوم در عثمیانی بی د .بایزیید در
اعزاز علما میک شید و با عالمان ایرانی جاللالدین دوانی ن رالدین عبدالرحمان جامی سیی الیدین
احمد تفتازانی و غیره مکاتبه داشت و برای دانشمندان مذک ر هدایا و مستمری هیایی میی فرسیتاد.
بناب راین علمای سنی که یس از برآمدن شاه اسماعیل م فیق بیه مهیاجرت نشیده ب دنید سیرزمین
عثمانی را به دلیل رابطۀ دیرین دوستانۀ بین برخی علمای عثمانی و ایرانیی و نییز بیه خیاطر وجی د
ایرانیانی که ییشتر به عثمانی ک چیده و به درس و بحث مشغ ل ب دهاند به عنی ان مقصید مناسیبی
برای اقامت برگزیدند 45.تأثیر این مهاجرتها آن هم در شرایطی که علمای شیعی هن ز مراکز علمی
قدرتمندی ایجاد نکرده ب دند در دانشِ ابتدای عهد وف ی به وجه چشم گیری آشکار است .یکی از
دالیل مهم افتِ فعالیتهای علمی نیمه اول عهد وف ی را می ت ان مهیاجرت علمیای اواخیر دوره

86

یژوهشنامه تاریخ -سال نهم -شماره سی و ششم

تیم ری و اوایل عصر وف ی به کش رهای مجاور دانست و حائز ت جه است که مقیارن ایین زمیان
تح لی در عل م و نیز ادبیات عثمانی و هند بیه چشیم میی خی رد 46.مهیاجران از اییران بیشیتر بیه
استانب ل بروسه ادرنه ارنیق و آنات لی می رفتند و به ط ر غالب بیشتر مهاجرتها بیه ایین منیاطق
و رت یذیرفت؛ زیرا عالوه بر امنیت بیشتر برای اهل تسنن دارای مراکز مهم دینیی و علمیی هیم
ب دند .ب یژه استانب ل که هم یایتخت دولت عثمانی ب د و هم مدارس آن جایگاه ممتازی نسیبت بیه
سایر مناطق داشت .به عبارت دیگر رسمی ب دن مذهب تسنن در کش ر عثمانی حماییت سیالطین
آن سامان از اهل علم روابط دوستانۀ یر سابقه میان عالمان دو کش ر وج د مرز جغرافیایی مشترک
بین ایران و عثمانی و هم چنین روی کار آمدن وف یان و رسمی کردن مذهب تشیع سبب شید کیه
این کش ر در زمرۀ بهترین مناطقِ ک چ علمای اهل سنت قرار گییرد .در خیالل ایین مهیاجرت هیا
علمای برخ ردار از سنتهای مدارس ایرانی به سراسر عثمانی گسیل شدند و بیه مقیام هیایی نظییر
طبیب خاص شاهنامه ن یس سلطان قاضی عساکر و معلمی شاهزادگان رسیدند و انتقال این سینن
بی تردید در تشکّل آنچه که «عل م دورۀ عثمانی» نامیده می ش د نقش عمده ای داشت 47.چنانچه
ق ام الدین ی س مشه ر به قاضی بغداد اوالً از مردم شیراز و سالها قاضی شهر بغداد ب د و ییس
از هه ر شاه اسماعیل به ماردین و سپس استانب ل رفیت .بایزیید دوم تیدریس در مدرسیۀ سیلطانیه
بروسه و آنگاه یکی از مدارس ثمانیه را به او سپرد و او «شرح جامعی بر ف ائد التجرید» «شرح نهیج
البالغه» و کتاب جامعی در «مقدمات تفسیر» و «احکام السیالطین» را بیه رشیته تقرییر در

آورد48.

همچنین علی بن احمد شیرازی شاگرد جالل الدین دوانی ب د که بعد از جلی س شیاه اسیماعیل بیه
عثمانی ک چ کرد .از وی رساله ای نیز به نام «رساله فی بحث الحرکه» در ی
باقی مانده

مقدمه و چهار فصل

است49.

تشکیل دولت نیرومند شیعی وف ی یایگاه و یناهگاه مسیتحکمی بی د کیه م جبیاتِ مهیاجرت
علمای شیعۀ خارج از قلمرو این دولت را فراهم می ساخت .مهاجرت کنندگان از قلمیرو عثمیانی بیه
ایران به دو گروه تقسیم می ش ند :ترکهای شیعه و عربهای شیعه .این گروه به علت هلم و ستم
و سخت گیری سالطین عثمانی نسبت به شییعیان و بیا انگییزه طرفیداری و حماییت از یادشیاهان
وف ی برای ایجاد و ثبات حک مت مرکزی شیعی به ایران می آمدنید .گیروه نخسیت کیه عل ییان
ساکن سی اس ت قات آماسیه و آنات لی ب دند در اوایل تشکیل دولت وف ی برای کمی

بیه شیاه
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ایران به نقاط مختل آذربایجان و مخص وا شهرهای اردبیل و تبریز مهاجرت می کردند .بیشیترین
شیعیانِ ترک قلمرو عثمانی در آنات لی زندگی می کردند .تشیع در این منطقه به خیاطر تیالشهیا و
تبلیغات مذهبی شیخ جنید و شیخ حیدر (جد و یدر شاه اسماعیل) رونق گرفت و روز به روز بیر شیمار
شیعیان آن افزوده شد چنانچه تنها از والیت تکه یانزده هزار شیعه به ایران مهاجرت کردند که بیه
تکل های شاه قلی معروف

شدند50.

در یایان باید به این م ض ع نیز اشاره داشت که اختالفات ایران و عثمانی هییچ گیاه در دوره ی
شاه اسماعیل اول ی

خص مت حقیقی انسانی و ذاتی نبی ده بلکیه یی سیته م لی د سیاسیتهیای

متفاوت در زمینههای مختل ب د .چنان که سلطان سلیم امر کرد تا چهیار هیزار شییعه را بیه جیرم
تمایل به ایران قتل عام سازند خ د نیز قصاید فارسی می سرود و از اربابان فضل و هنیر و شیاعران
یارسی زبان در دربار عثمانی حمایت می کرد چنانچه ابیات زیر حاول طبع شعری و عالقه ی وی
به زبان فارسی است:
«ای دو عیالیم فیدای ی

نگهت

عقیل حیییران ز نرگس سیییهت

مییهیر بارد ز زلی شیبیرنگیت

مییاه تابید ز گی شییهی کلییهت

اهل دل را جز این مرادی نیست

که سپارند جییان به خیاک رهت

بیهیر سیی ز دل سیلیییمییی زار

مهت»51.

گل گل افروخته رخ چ

همچنین بعضی از جانشینان او نیز قدم را فراتر نهاده در مراسالتی کیه بیه نماینیدگان سیاسیی
ایران می ن شتند خ یشتن را مردمی از اهالی خراسان معرفی می کردند و به زبان و ادبیات فارسیی
عالقه نشان می دادند چنان چه بعد از جنگ جهانی اول و انقراض آل عثمان بر اثر روی کار آمیدن
حک مت جدید ترک تا حدی سیاست از مذهب جدا شد و یکی از مسائل بغرنجی که یی سیته روابیط
دو کش ر ایران و عثمانی را تیره می ساخت به راحتی برطرف گردید .از طرفی با تجزییه امپراتی ری
عثمانی و استقالل عراق ک شش بر سر تصرف این مملکت خاتمه

یافت52.
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نتیجهگیری
تاریخ سیاسی حک متهای وف یه و عثمانی از جهاتی به یکدیگر یی ند خ رده ب د .یادشاهان این
حک متها گسترش دین اسالم را وهیفه شرعی خ د می دانستند و تیالش میی کردنید تیا آن را در
سایه رواج مذهب منتخبشان محقق سازند .این مهم برای ایشان مقدور نب د مگر با جنگهای مرزی
و مذهبی .تقریبا در تمام ط ل دوره وف یه مرزهای غرب ایران کان ن درگیری این حک متها بی د.
این جنگها گاهی برای گسترش قلمرو و اختالفات مرزی و زمانی به خاطر کشمکشهیای میذهبی
و رت گرفت .با اعالن تشیع به عن ان مذهب رسمی ایران وف یه در ودد یاکسازی قلمرو خ یش
از عناور ضد شیعی برآمدند .عثمانیان نیز از ی

س با تسلط بر تمام سرزمینهیای عربیی خی د را

خلیفه مسلمین می ینداشتند و از س ی دیگر در اندیشه گسترش قلمیرو امپراطی ری خی د و جهیانی
کردن دین اسالم وف یه را سر راه آرمانهای خ د می دیدند .بنابراین به مخالفت با حک مت شیعی
وف یه برخاستند و عالوه بر جنگهای خارجی با ایشان به آزار و اذیت و کشیتار شییعیان در قلمیرو
خ د یرداختند .این تقابلهای مذهبی م جب مهاجرتهای بسیاری از قلمرو دو طرف ب یژه مهیاجرت
علما از ایران به عثمانی شد .مهاجرت افراد و بعضاً اق ام از ی

سرزمین به سرزمین دیگیر هجیرت

زبان و ان اع ادبی را به همراه داشت .از س ئی افتِ فعالیتهای علمیِ اوایل دوره وف ی و تا حدودی
رونق عل م و ادبیات عثمانی نتیجه وج د چنین وضعیتی ب د.
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