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پیامدهای اجتماعی اشغال هجدهسالۀ تبریز (993ـ1012ق1585 /ـ 1604م)

(دريافت 1399/06/18 :پذيرش)1400/02/19 :

چکیده
اختالفات داخلي دورة شاه محمد خدابنده ،مشکالت اوايل حکومت شاهعباس و صلح
استانبول موجب تداوم اشغال تبريز شد .از سال 993ق1585 /م تبريز به اشغال امپراتوری
عثماني درآمد و اندکي بیش از هجده سال زير سلطۀ همسايۀ غربي قرار گرفت .اشغال
هجدهسالۀ تبريز با استقرار سیستم ديوانساالری ،نظام تیمار و حضور تعداد زيادی از قوای
بیگانه همراه بود که باتوجهبه تفاوتهای دو طرف ،پیامدهای اجتماعي چندی به همراه داشت.
در پژوهش حاضر تالش ميشود با روش توصیفي ـ تحلیلي و استفاده از منابع کتابخانهای
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محمد رضائی

*1

پیامدهای متعدد اشغال شهر را موردمطالعه قرار داده و به سؤال اصلي پاسخ داده شود .اشغال
هجدهسالۀ تبريز با چه پیامدهای اجتماعي همراه بوده است؟ بهنظر ميرسد حمالت و اشغال
شهرنشیني شده ،پیامدهای اجتماعي چندی در حوزههای سیاسي ،اداری ،اجتماعي و فرهنگي
به همراه داشته است.
واژههای کلیدی :امپراتوری عثماني ،تبريز ،افول شهرنشیني ،مهاجرت ،قتلعام.
 . 1دانشیار گروه تاريخ و تمدن ملل اسالمي ،دانشگاه شهید مدني آذربايجان ،تبريز ،ايران
ac.m.rezaei@azaruniv.ac.ir
http://orcid.org/0000-0001-9377-7350
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شهر عالوهبر آسیبهای مستقیم به بافت کالبدی و عامل انساني که سبب افول شهر و
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مقدمه
اختالفات دربار صفوی پس از مرگ شاهتهماسب و مسائل داخلي امپراتوری عثماني
سرآغاز دور جديد تهاجماتي شد که پیامد آن اشغال بخشهای مهمي از غرب ايران
به ويژه تبريز بود .با آنکه شهر از ابتدای تشکیل صفويه تا مرگ شاهتهماسب چهار بار به
اشغال درآمد و از اين رهگذر آسیبهای بسیاری بدان وارد شد ،ولي در هیچيک،
مراد سوم کاری را که اجدادش سلیم و سلیمان قانوني در اوج قدرت بدان توفیق نیافته
بودند ،با اعزام عثمان پاشا در سال (992ق) جامع عمل پوشاند و تبريز در  27رمضان
( 993ق) به اشغال قوای عثماني درآمد و درپي معاهدة استانبول مناطق اشغالي ،بهويژه
شهر مهم تبريز به امپراتوری ضمیمه و در حدود هجده سال زير سلطۀ قوای عثماني
قرار گرفت .از اين زمان تبريز به مرکز واليت جديدی که طي حمالت متعدد به اشغال
درآمده بود ،تبديل و سیستم اداری و ديوانساالری عثماني در آن مستقر شد .اهمیت
موضوع از آنجا ناشي ميشود که از وضعیت سیاسي ،اجتماعي ،فرهنگي و در کل از
حوادث هجدهسالۀ اشغال شهر اطالع چنداني در دست نیست و تاريخ اين دورة تبريز
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حضور قوای عثماني بیش از چند هفته به درازا نکشید .برخالف ادوار گذشته ،سلطان

در هالهای از ابهام قرار دارد .سرچشمۀ آگاهي ما از مسائل اين عصر اطالعات اندک
منابع صفوی و عثماني است .اخبار منابع داخلي حول جنگها ،اشغال شهر ،احداث
برخي سرداران خود حوادث را منعکس و سعي در توجیه اقدامات غیرانساني ايشان
دار ند .در اين میان منابع آرشیوهای عثماني و دفاتر تحرير تا حدودی زوايای تاريک
اين دوره را روشن مي کند ،ولي اطالعات موجود در اين اسناد نیز بیشتر در حوزة
مسائل مالي و تقسیمات اداری و ديوانهاست ،لذا امکان بررسي بسیاری از مسائل
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قلعه ،قتل و غارت و آزادی شهر دور ميزند .منابع عثماني نیز با پررنگ کردن نقش
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اجتماعي و فرهنگي با مشکل جدی مواجه است .برايناساس عمدهترين مشکل در
بررسي وضعیت اين دوره تنگنای منابع ،کمبود و محدوديت اطالعات است.
درمورد موضوع موردبحث مقالۀ حاضر مستقالً پژوهشي صورت نگرفته است ،ولي
در تحقیقات مربوط به روابط ايران و عثماني و نیز آثار مربوط به شهر تبريز بهصورت
گذرا اشغال شهر موردتوجه قرار گرفته است .دستۀ اول که عمدة پژوهشهای
آنها بهصورت اشاره و گذرا به اشغال تبريز پرداخته شده است .برای نمونه ميتوان به
مقالههای «اهمیت و ضرورت ترجمۀ متون تاريخي عثماني به زبان فارسي (مطالعۀ
موردی تاريخ عثمان پاشا)» (صالحي ،1390 ،صص51 .ـ )66و «جنگهای ايران و
عثماني در عهد شاه محمد خدابندة صفوی باتکیهبر تاريخ عثمان پاشا» (عربخاني،
 ،1387صص50 .ـ  )67اشاره کرد .در تحقیقات انجامشده از سوی برخي پژوهشگران
غیرايراني نیز به مناقشات و نبردهای اين دوره پرداخته شده است .برای مثال در مقالۀ
«»The Ottoman-Safavid War of 986-998/1578-90: Motives and Causes

جنگهای عثماني صفوی ،علل و مؤلفههای آن و تمايالت پژوهشگران ترکیه در توجیه
حمالت موردتوجه قرار گرفته و نويسنده با استفاده از منابع عثماني ،فارسي و اروپايي
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صورتگرفته را تشکیل ميدهد ،به منازعات و روابط دو طرف اختصاص دارد که در

به بررسي اين جنگها اقدام کرده است ( .)Matthee, 2014, pp. 1-20دستۀ دوم
کتابهای تاريخ عمومي شهر تبريز را شامل ميشود که طي نیمقرن اخیر نوشته شده و
کتاب ارزندة تاريخ تبريز (مینورسکي )1389 ،و تاريخ پانصدسالۀ تبريز (عون الهي،
 )1387اشاره کرد .از مقاالت شايانتوجه ميتوان مقاله «اوضاع اجتماعي و اقتصادی
تبريز عصر صفوی» را نام برد که نويسنده تالش کرده تغییرات اجتماعي ،اقتصادی و
فرهنگي شهر در طول دورة صفويه ر ا بررسي کند و در يک پاراگراف به اشغال شهر
پرداخته است (پورمحمدی املشي ،1388 ،ص .)7 .تنها مقالۀ مرتبط با موضوع حاضر با
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در آنها بهصورت اختصار به اشغال شهر اشاره شده است .از جملۀ آنها ميتوان به
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عنوان « III. MURAD DEVRİ İCMÂL DEFTERLERİNE GÖRE TEBRİZ

» EYALETİ'NDE TIMÂR DÜZENİدر سیزدهمین کنگرة تاريخ ترک ارائه شده و
نويسنده کوشش دارد با تکیه بر منابع آرشیو عثماني وضعیت واگذاری تیمار در ايالت
تبريز را بازشناسي کند ( .)KILIÇ,1999, pp.1-20باوجود اهمیت موضوع و اشارات
گذرا در برخي پژوهشها ،در هیچيک بهصورت مستقل اشغال هجدهسالۀ شهر و
پیامدهای اجتماعي آن موردتوجه جدی قرار نگرفته است .در جستار حاضر تالش
اشغال شهر موردمطالعه قرار گیرد و پاسخي به سؤال زير داده شود.
اشغال هجدهسالۀ تبريز با چه پیامدهای اجتماعي همراه بوده است؟
بهنظر ميرسد پیامد اولیۀ حمالت که با تخريب و قتل و غارت همراه بوده ،عالوهبر
آسیب جدی بافت شهری به افول نسبي شهرنشیني انجامیده است .اشغال هجدهسالۀ
تبريز با استقرار تشکیالت ديواني عثماني و حضور تعداد زيادی از سربازان بیگانه که از
نظر فرهنگي و عقیدتي تفاوتهای زيادی با اهالي داشتند ،با پیامدهای چندی در حوزة
سیاسي ،اداری ،اقتصادی ،فرهنگي و اجتماعي همراه بوده است .تفاوتهای دو طرف
باوجود تشابه زباني و حضور نسبتاً طوالنيمدت قوای عثماني مانع استیالی کامل ايشان
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ميشود با روش توصیفي ـ تحلیلي و بهرهگیری از منابع مختلف ،پیامدهای اجتماعي

و الحاق واقعي مناطق متصرفي شده است.
پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی
تنش با همسايۀ غربي و حمالت مکرر و اشغال چندين بارة شهر در کنار باليای متعدد
طبیعي مهم ترين عامل کاهش جمعیت و افول شهرنشیني در شمال غرب ايران بوده که
بهنوبۀ خود پیامدهای اجتماعي چندی به دنبال داشته است .قتلعام اهالي و اعمال
غیرانساني بهصورت مستقیم و ناامني ناشي از آن که سبب بروز پديدة مهاجرت شد،
موجب کاهش جمعیت و افول حیات شهری شد.
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باتوجهبه اخبار موجود قتلعام اهالي در دو برهۀ زماني قابلبررسي است .اولین
کشتار اهالي ،باوجود تسلیم شهر و ارسال اماننامه 1همزمان با اشغال اتفاق افتاد .عوامل
چندی در تغییر عقیدة عثمان پاشا و دستور قتلعام اهالي تبريز مؤثر بوده است .آنچه در
ظاهر موجبات اين فاجعه را فراهم آورد ،اعمال اجامر و اوباش 2بود .اين عده که درک
درستي از حساسیت و وخامت اوضاع نداشتند به اعمالي درست يازيدند که به قول
موردبررسي تخريب قسمتهايي از قلعه و مهمتر از همه کشته شدن تعدادی از
سربازان عثماني در مکانهای خلوت مهمترين علت قتلعام عنوان شده است (پچوی،
1281ق ،ج/2 .ص .)98 .عثمان پاشا در کمال عصبانیت اهالي تبريز را «خلقي عجب
فرسهلو طايفه دوترلر» 3خواند و دستور قتلعام را صادر کرد (منجمباشي ،بيتا ،ص.
 . )557طي سه روز هفت تا دوازده هزار نفر از دم تیغ گذشتند و اجساد تا مدتها در
کوچه و بازار رها شد .باتوجهبه شدت عمل قوای مهاجم ،تبريز وضع بسیار بدی يافت
و آفتاب اقبالش تا مدتها غروب کرد ( .)TA‘LÎKÎ-ZÂDE: 2005, p. 21aمیرجعفر
تبريزی در اين مورد چنین سروده است:
«تبريــز چــون کــربال شــد از شــیون و شــین

فرقــي کــه بــود همــین بــود در مــا بــین

کــان بهــر حســین در محــرم بــوده اســت

ايـــن در رمضـــان بهـــر محبـــان حســـین»

مورخان عثماني تالش کردهاند اقدام عثمان پاشا در صدور فرمان قتلعام را توجیه
کنند .باوجوداين ،شدت قتل و غارت به حدی بود که موجب اعتراض جمعي از بزرگان
سپاه عثماني شد (واله قزويني اصفهاني ،1372 ،ص .)718 .ولي علت اصلي اين اقدام
در سیاست توسعهطلبانۀ امپراتوری در الحاق آذربايجان و غرب ايران ريشه داشت.
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(قمي ،1383 ،ج/2 .ص)789 .
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اورج بیک مايۀ فالکت ،قتلعام و ويراني شهر شد (بیات ،1338 ،ص .)216 .در منابع
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برخي اشارات حاکي از آن است که قتلعام جهت ايجاد ترس و مطیع کردن اهالي و
ازبین بردن قدرت مقاومت آنها صورتگرفته است ،زيرا عدم همکاری اکثريت اهالي
شهر با سپاه اشغالگر و تجربۀ حمالت گذشته و اشغال چندين بارة شهر ،اولیای دولت
عثماني را به اين نتیجه رسانده بود که بدون شدت عمل اهالي حاضر به اطاعت نخواهند
شد (سالنیکي ،1281 ،ج/1.ص .)199 .سیاست سرکوب و ايجاد خفقان هرچند به
بیشتر نداشت.
دومین کشتار اهالي شهر هفت سال پس از اشغال آن در سال 999ق و به دنبال
شورش سربازان محافظ قلعۀ تبريز که به قولها معروف بودن روی داد .اين شورش در
منابع عثماني برخالف منابع دورة صفوی که اطالعي از آن به دست نميدهند ،انعکاس
زيادی يافته است .برای نمونه سالنیکي در اثرش با عنوان «واليت تبريز محافظه سینه
اوالن لشکرين بيادب و ناانصافلیکالری» و پچوی با عنوان «تبريز قوالرينین عصیاني و
جعفر پاشانین مزبورلره قتلعامي» به انعکاس وقايع آن پرداختهاند .اين شورش در نتیجۀ
وضعیت نامناسب اقتصادی و کاهش ارزش مسکوکات و مواجب سربازان روی داد.
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مقاومت اهالي پايان داد ،ولي اين روند پیامدی جز افزايش بياعتمادی اهالي و شکاف

جعفر پاشا بهعلت نداشتن قدرت کافي به دسیسه متوسل شد و بهصورت پنهاني با
رؤسای اکراد سازش؛ و با دادن وعدة غارت اموال مردم تبريز ،نظر رؤسای آنها را
اوالد اهالي داده شد .اين اقدام چنان وحشیانه بود که برخي از مورخان عثماني را وادار
به اعتراض کرده است (پچوی1281 ،ق ،ج/2 .صص120-115 .؛

SELÂNİKİ, 1999,

 .)vol.1/pp.284-285مهمترين پیامد قتلعام اهالي کاهش جمعیت شهر بود که موجبات
افول شهرنشیني را فراهم کرد.
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در کنار تأثیر مستقیم قتلعام در کاهش جمعیت ،ناامني ناشي از آن در ايجاد پديدة
مهاجرت مؤثر بوده است .مردم شهر از ترس قتل و غارتهای بعدی آوارگي را به جان
خريدند و عدة بسیاری شهر را ترک کردند .در ابتدای شروع حمالت اجازة تخلیۀ تبريز
از سوی حمزه میرزا و مشاورانش داده نشد و اکثر اهالي پس از سقوط شهر در شرايط
دشواری قرار گرفتند .باوجودآنکه عثمان پاشا به مردم شهر ،امان داده بود ،ولي ايشان
شدند  .گروهي نیز پس از ناکامي قوای صفوی در گشودن قلعۀ احداثي توسط قوای
مهاجم به دستور ولیعهد شهر را ترک کردند.
فرمان قضا مضا به نفاذ پیوست که جمهور سکنه و عموم متوطنین تبريز رخت
اقامت به دارالسلطنه قزوين کشیده امراء و اعیان موکب ظفر ـ قرين ،ايشان را به
شتر و اسب و االغ امداد نمايند .بهموجب فرمان جمعي از اکابر و اعیان آن ملک
دلپذير به صوب قزوين طريق ايوار و شبگیر پیش گرفته ساير عجزه و رعايا رخت
سرگرداني به محال دور و نزديک کشیدند و شهری به آن فسحت و وسعت در يک
شبانهروز چنان خالي شد که در وی سکانداری و نافخ ناری نماند (واله قزويني

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2023-01-10

اعتمادی به وعدة عثمانيها نداشتند ،لذا عدهای اموال خود را مخفي و از شهر خارج

اصفهاني ،1372 ،ص.)793 .

باتوجهبه مطالب پیشگفته و تصريح برخي منابع عثماني شهر در سال اول اشغال
احکام موجود در دفاتر مهمه چنین بهنظر مي رسد که برخي نواحي اطراف شهر نیز با
پديده مهاجرت مواجه شده ،رو به ويراني نهاده است ( 39 NUMARALI
.)MÜHİMME DEFTERİ, 2013, p. 134

قوانی ن عثماني و نظام تیمار رعايا را از ترک محل زندگي و کوچ به ساير مناطق منع
ميکرد (اينالجق ،1394 ،ص .)191 .ولي باتوجهبه فرماني که به تاريخ دوم محرم (995
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ق) با عنوان «رعايای پراکنده محل» ارسالشده حدود هزار خانوار به قصبهها و مناطق
اطراف تبريز مانند خسرو شاه مهاجرت کرده بودند ( 61 NUMARALI MÜHİMME

 DEFTERİ, p. 17به نقل از  ) BILGILI, 2016, p. 114و عثمانيها موفقیتي در
بازگرداندن ايشان به تبريز نداشتند .باوجودآنکه آمار دقیقي از میزان جمعیت شهر در
دورة صفوی ثبت نشده ،ولي مقايسۀ ارقام موجود حاکي از کاهش شديد جمعیت است.
جنگهای اين دوره حضور داشته تبريز  360هزار نفر جمعیت را در خود جای داده بود
که البته رقمي اغراقآمیز مينمايد (بیات ،1338 ،صص63 .ـ  .)64در زمان اشغال
براساس اطالعات منابع عثماني ،جمعیت تبريز  6360خانوار را شامل بوده که 5696
خانوار را بومیان 610 ،خانوار ارمني و  54خانوار را يهوديان تشکیل ميدادند که رقمي
در حدود  31800نفر را شامل ميشد ( .)BILGILI, 2016, pp. 114 - 115استفادة برخي
مورخان از جمالتي مانند تعدادی فراهم آمده بهاندازة جمعیتي شدند نیز تاحدود زيادی
مؤيد نظر پیشگفته است (منشي ترکمان ،1382 ،ج/2 .ص .)639 .بههمخوردن ترکیب
جمعیتي و تشديد ناامني بهويژه ناامني رواني يکي از مهمترين پیامدهای حضور قوای
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در دورة خدابنده باتوجهبه اشارة نويسنده دونژوان ايراني که پدرش در تحوالت و

عثماني در شهر بهشمار ميرود .حضور حدود دههزار سرباز در شهری که عمدة اهالي
آن را ترک کرده بودند و بهشدت دچار کاهش جمعیت شده بود ،موجب تغییر بافت
دو طرف در بطن خود زمینۀ بروز تنشهای مختلف را داشته و با پیامدهای منفي
اجتماعي همراه بوده است ،ولي سکوت منابع امکان بررسي زوايای مختلف آن را میسر
نميکند.
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مهاجرت در ادوار متقدم و متأخر به علل متعدد ادامه يافت؛ در میان ايشان افرادی با
موقعیت باالی اجتماعي ،اقتصادی و فرهنگي حضور داشتند .مهاجرت نخبگان در اثر
حمالت عثماني از زمان پیروزی سلیم اول در جنگ چالدران تا دورة موردبررسي
چندين بار روی داده و يکي از مهمترين عوامل افول مکتب تبريز بهشمار ميرود .اين
مهاجرت ابتدا بهصورت اجباری به قلمرو عثماني و در ادوار بعد در اثر ناامني ناشي از
جنگها و پیامدهای آن به ساير مناطق جريان داشته است .در البهالی منابع دورة صفوی
شده که بیش از  45نفر ايشان از اهالي تبريز بودند .آمار موجود حاکي از آن است که
نزديک به هفتاد درصد نخبگان مهاجر آذربايجاني به شهر اصفهان از کساني تشکیل شده
که در منابع به «تبارزه» معروفاند (حسیني شوشتری ،ص .)49 .بخشي از اين مهاجرت
پیامد جنگهای ادوار گذشته ،تغییر پايتخت و عدم حمايت از هنرمندان و تأمین مخارج
ايشان و بخشي نتیجۀ اشغال شهر در اين دوره بوده است .برای مثال موالنا صفايي
ازجمله کساني بهشمار ميرود که در اثر اشغال شهر مجبور به مهاجرت شد (فخرالزماني
قزويني ،1340 ،ص .)90 .مهاجرت در دورة شاه تهماسب و شاهعباس به علل فردی و
نیز رونق قزوين و اصفهان بارها اتفاق افتاده است (نصرآبادی ،1317 ،ص،75 ،69 ،9 .
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اسامي بیش از هفتاد هنرمند ،شاعر ،عالم و صنعتگر مهاجر آذربايجاني به اصفهان ثبت

،389 ،388 ،310 ،280 ،217 ،207 ،206 ،199 ،175 ،154 ،136 ،129 ،121 ،119 ،118
 .)411 ،393 ،392 ،391گزارش سیاحان اروپايي از رونق عباسآباد اصفهان نشاندهندة
شبهقارة هند (نصرآبادی ،1317 ،ص399 ،306 ،158 ،133 ،121 .؛ فخرالزماني قزويني،
 ،1340ص )881 ،818 .مشهد (سام میرزا ،1314 ،ص )31 .و ساير شهرها نیز بهصورت
محدود اتفاق افتاده است که تأثیرات منفي ديرپايي بر حیات شهر داشته است .خروج
نخبگان از تبريز در بعد فرهنگي نیز حائز اهمیت است و به افول بیشتر شهر انجامید.
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روابط محدود در عین واگرایی
باوجود تفاوتهای دو طرف که عامل واگرايي بهشمار ميرود ،در نتیجۀ اشغال نسبتاً
طوالني شهر که نزديک به دو دهه به طول انجامید ،عدهای با جايگاه اجتماعي و
انگیزه های متفاوت به همکاری با اشغالگران پرداختند .برای مثال ابوطالب تبريزی،
طبیب و شاعر ،از دربار صفوی رویگردان شده به خدمت جعفر پاشا درآمد (اوحدی
اسامي برخي شهود مانند موالنا ابوالقاسم واعظ مرندی ،موالنا مسیح تبريزی که پسوند
اسامي ايشان با شهرهای آذربايجان در ارتباط است ،مشاهده ميشود که نشان از
همکاری تعدادی از بزرگان محلي با حکام عثماني دارد (صفيپور ،1382 ،ص.)154 .
همچنین از حضور موالنا صبوری منجم تبريزی در قلعه و ديدار وی با وکیل پاشا
سخن بهمیان آمده است (منشي ترکمان ،1382 ،ج/ 2 .ص .)638 .از سرنوشت کساني
که در دورة اشغال با عثمانيها همکاری داشتند اطالع چنداني در دست نیست ،ولي
باتوجهبه کشتهشدن ابوطالب تبريزی در سال  1014ق (اوحدی بلیاني ،1389 ،ج/،1ص.
 )572و قتل و حبس چنین افرادی در ادوار گذشته بهاحتمال زياد اين عده با مشکالتي

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2023-01-10

بلیاني ،1389 ،ص572 /1 .؛ نصرآبادی ،1317 ،ص .)68 .در وقفنامۀ جعفر پاشا

مواجه بودند (کربالئي تبريزی ،1383 ،ج/،1ص433 .ـ434؛ حشری تبريزی،1371 ،
ص.)130 .
گزارش شده است .در منابع اين دوره از ناديدهگرفتهشدن نسبتهای سببي و انتقام
سخن بهمیان آمده که نوعي اعالن وفاداری به صفويان بهشمار ميرفت .اگر سربازی با
دختری ازدواج کرده و صاحب فرزند شده بود ،بستگانش بدون توجه به اين امر وی را
به قتل ميرساندند ،چنانکه پیرزني سر داماد خود را به نزد شاهعباس آورد (جنابدی،
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 ،1378صص768 .ـ .)769بهنظر ميرسد باوجود همزباني ارتباط عمیق و ريشهای بین
دو طرف شکل نگرفته و دامنۀ ارتباطات باتوجهبه تفاوتهای فرهنگي چندان گسترده
نبوده است .اشارة اولیا چلبي به وجود يکصد خانه در داخل قلعه نشاندهندة
جداييگزين ي محل سکونت و واگرايي در مناسبات اجتماعي دو طرف است (اولیاچلبي،
 ،1314ج/2ص.)267 .
نیافت .تشیع ،هويت ايراني و نفوذ صفويه حصاری غیرقابلعبور بهشمار ميرفت و
احساسات تبريزيان علیه اشغالگران بود .ساکنان شیعۀ محل که به زبان ترکي صحبت
ميکردند طرفدار صفويان بوده ،آشکارا با عثمانيها دشمني ميکردند .در کنار آن،
چنانکه مطرح خواهد شد ،شیوة اداری و سیستم مالیاتي مبتني بر جمعیت و زمین عامل
نارضايتي اهالي بود .در کل عوامل متعدد که ريشه در تفاوتهای دو طرف داشت مانع
شکلگیری روابط نزديک و همگرايانه بوده است.
تخریب بافت کالبدی
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سلطۀ عثمانيها در مناطق اشغالي باتوجهبه تفاوتهای ساختاری چندان تحکیم

از ديگر پیامدهای منفي و درازمدت اين حمالت آسیب به بافت کالبدی و ابنیۀ شهری
را ميتوان نام برد .يکي از اولین اقدامات قوای مهاجم احداث قلعه و استحکامات بود
ساختن قلعه استفاده شد .اين امر موجب نابودی برخي ابنیۀ گذشته بهويژه در منطقۀ
مهم و تاريخي صاحب آباد شد (جنابدی ،1378 ،ص .)633 .عالوهبرآن در جريان قتل
و غارت شهر بسیاری از منازل ،مساجد و محل کسبوکار اهالي به اتهام تبرايي بودن،
دچار آسیب شد .شدت عمل چنان بود که در و پنجرة خانهها بهجای هیزم مورداستفاده
قرار گرفت و از چند هزار خانه يکي سالم نماند (منشي ترکمان ،1382 ،ج/،1ص.
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] [ DOI: .13.2.8

جامعهشناسي تاريخي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورة  ،13شمـارة  ،2پايیز و زمستان 1400

 .)316واضح است که اين اقدام در ايجاد مشکالت معیشتي و اجتماعي بيتأثیر نبوده،
تعمیر و بازسازی مجدد منازل هزينۀ زيادی بر صاحبان آنها بهويژه طبقات فرودست
که امید به بازگشت داشتند ،وارد کرده است .متأسفانه منابع دورة صفوی اطالع چنداني
از میزان آسیبهای وارده به دست نميدهند ،ولي به نوشتۀ شاهدان حادثه ،شدت عمل
سربازان به حدی بوده که در مدت سه روز شهر به وضعي در آمد که گويا از سیصد
زمان و خاتمۀ درگیری تعدادی از اهالي که شهر را ترک کرده بودند ،بازگشته ،به تعمیر
خانههای مخروبۀ خود اقدام کردند ،ولي باتوجهبه شدت آسیب ،اين اقدامات تأثیری بر
بهبود وضعیت شهر نداشت .به نوشتۀ اسکندربیک شهر «ويرانهای بهنظر ميرسید که از
مشاهدة آن خاطرها مشوش و دماغ سنگیندالن پريشان ميشد» (منشي ترکمان،1382 ،
ج/،1ص .)316 .باوجودآنکه برخي اقدامات عمراني در دورة اشغال صورت گرفت که
اولیا چلبي بدان اشاره دارد ،ولي اين اقدامات به چند مسجد ،قصر ،تعدادی باغچه و
بازارچه خالصه ميشد 4.از سوی ديگر قسمت عمدة فعالیتهای عمراني در محدودة
قلعه و داخل آن انجام شده است (اولیاء چلبي ،1314 ،ج/2ص267 .؛ جملي کارری،
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سال به اينسو روی آبادی نديده است ( .)TA‘LÎKÎ-ZÂDE, 2005, p. 29 bبا گذشت

 ،1348ص .)36 .باتوجهبه فعالیتهای ناچیز عمراني بهنظر ميرسد بخش زيادی از
بافت کالبدی شهر تا مدتها بهصورت ويرانه باقيمانده است .اخبار اندک منابع اين
است .برای مثال نويسندة عالمآرای عباسي مينويسد« :شهر شهرة تبريز طرفه ويرانه در
نظر آمد ،زيراکه در سالهای پیش که بلدة تبريز به تصرف رومیه درآمده از تبريزی
خالي بود رومیه در ويراني خانهها و عمارات عالیۀ شهر دقیقهای فروگذاشت نکرده
بودند  ...از هر صد خانه پر زيب و زينت يکخانه چنان نشده بود که ثلث آن را حالت
228

] [ DOR: 20.1001.1.23221941.1400.13.2.4.5

دوره درمورد وضعیت نامناسب شهر در زمان آزادی تا حدودی مؤيد نظر پیشگفته

] [ DOI: .13.2.8

پیامدهای اجتماعي اشغال هجدهسالۀ تبريز ...ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد رضائي

اول به هم رسانیده باشد» (منشي ترکمان ،1382 ،ج/2ص .)639 .باوجودآنکه بايستي
در استفاده از اين اخبار که از سوی نويسندگان طرفدار صفويه نوشته شده جانب
احتیاط را نگه داشت و در سفرنامههايي که اندکي پس از اين واقعه به رشتۀ تحرير
درآمده به آبادی شهر اشاره شده ،ولي مقايسۀ اطالعات منابع داخلي با اين منابع حاکي
از کاهش عناصر معماری و عناصر شهری نسبتبه دورة پیش از اشغال است (بلیالن
روضۀ اطهار نیز مؤيد آسیب به عناصر معماری همچون گنبد روی مزارات و سنگ
قبرهاست (حشری تبريزی ،1371 ،ص .)169 ،100 ،73 ،55 ،43 .البته نبايستي از نقش
بهمراتب بیشتر باليای طبیعي بهويژه زمینلرزه در روند تخريب بافت کالبدی شهر غافل
شد.
پیامدهای اقتصادی
در دورة صفويه اکثر اهالي شهر در بخشهای پیشهوری ،کشاورزی و دادوستد مشغول
به کار بودهاند .زندگي پیشهوران از ابتدای تشکیل سلسله صفوی در اثر باليای طبیعي،
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اصل ،1395 ،صص53 .ـ  .)57اطالعات موجود در البهالی منابع مرتبط با تبريز مانند

جنگها ،سیاست تجاری امپراتوری عثماني و تغییر مسیرهای تجارت زمیني به دريايي با
مشکالت زيادی مواجه شد که نمود آن را ميتوان تا حدودی در بخشش مال محترفۀ
با اشغال شهر شدت بیشتری يافت و مشکالت اقتصادی در اثر مصائب مختلف بهويژه
زمینلرزههای مکرر و جنگها تشديد شد و بر زندگي اکثر خانوادهها تأثیر منفي
گذاشت .درادامه به بررسي تبعات منفي غارت شهر و مالیاتهای متنوع در دورة اشغال
پرداخته ميشود.

229

] [ DOR: 20.1001.1.23221941.1400.13.2.4.5

پیشهوران در برخي ادوار مشاهده کرد (منشي ترکمان ،1382 ،ج/1ص .)308.اين روند
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غارت اموال
غارت اموال و دارايي اهالي بهعنوان يکي از پیامدهای مستقیم اشغال تبريز ،در افول
اقتصادی شهر بيتأثیر نبوده است .بهويژه آسیبهای واردشده به محل کسبوکار در
تشديد اين روند تأثیر بهمراتب بیشتری داشته است .باوجود تسلیم اهالي ،دستهای از
سربازان به دنبال غارت و چپاول بودند ،لذا درپي صدور فرمان قتلعام ،غارت اموال نیز
به سیواس توصیف کردهاند (رحیميزاده ،1387 ،صص109 .ـ .)110به نوشتۀ منابع
عثماني در جريان اين رويداد بازارها و محل کسبوکار و منازل غارت و تخريب شد و

نفايس گرانقیمت بسیاری به دست قوای مهاجم افتاد که به قول نويسندة کتاب تبريزيه
هر گدای بيچیزی صاحب گنج شايگان و افراد بيسواد نادان صاحب آثار استادان هنر
و کتابهای فاخر و ناياب شدند .آثار پنهانشده در سردابها و زيرزمینها به غارت
رفت ( ،)TA‘LÎKÎ-ZÂDE, 2005, p. 20 bحتي امالک نیز از تعرض مصون نماند .متن
وقفنام ۀ جعفر پاشا حاکي از آن است که اموال و امالک وابستگان دربار صفوی و
قزلباش پس از مصادره به بیگلربیگي واگذارشده است (صفيپور ،1382 ،صص148 .ـ
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آغاز شد .شدت اين اقدام چنان بود که برخي شاهدان واقعه آن را بدتر از يورش تیمور

 .)149غارت اهالي در دورة استیالی عثمانيها چندين بار اتفاق افتاد.
باتوجهبه مطالب مطروحه ،در جريان شورش سربازان محافظ قلعۀ تبريز نیز غارت
سربازان زايیدة بحران مالي امپراتوری عثماني پس از سال  992ق بود که دولت عثماني
بهاجبار جهت مقابله با کسر بودجه ،عیار مسکوکات نقره و طال را کاهش داد 5و حقوق
سربازان با اين سکهها پرداخت شد .سربازان پس از اعتراض از پذيرش مواجب امتناع
کردند ،سر به شورش برداشتند بر اوضاع مسلط شدند و به آزار اهالي تبريز پرداختند
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اموال ساکنان شهر گزارششده است (پچوی ،1281 ،ج/2ص115 .ـ .)120شورش
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(منجمباشي ،بيتا ،ص .)561 .علت آزار و اذيت اهالي در منابع ثبت نشده ،ولي
بهاحتمال زياد ناشي از عدم پذيرش اين مسکوکات و مشکل در دادوستد بوده است.
باتوجهبه برخي اخبار بهنظر ميرسد مشکالت دادوستد میان دو طرف از ابتدای اشغال
شهر وجود داشته و در تمام طول مدت حضور قوای عثماني تداوم يافته است .در مسیر
منتهي به قلعه که محل فعالیت اصناف و محترفه بوده همهروزه مشکالتي در ارتباط با
 .)42aپس از سرکوب شورش ،شهر توسط قوای مزدور موردچپاول قرار گرفت و اهالي
از هستونیست ساقط شدند .موارد ديگری از اعتراض به مواجب که موجب ضرر و
زيان ساکنان شهر شده در منابع موجود است ( 6 NUMARALI MÜHİMME ZEYLİ

 .)DEFTERİ, 2013, p. 20, 76البته استیالی عثمانيها بر مسیر تجاری امکان تجارت با
قلمرو اصلي امپراتوری را نسبتبه ادوار گذشته تسريع ميکرد .ولي از میزان گسترش آن
اطالع چنداني در دست نیست و بهنظر نميرسد در بهبود شرايط زندگي بازماندگان
تأثیر چنداني داشته باشد.
بخش ديگری از ساکنان شهر در حوزة کشاورزی و باغداری اشتغال داشتند (شاردن،
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خريدوفروش بین کسبه و سربازان عثماني روی ميداد ( TA‘LÎKÎ-ZÂDE, 2005, p.

 ،1372ج/2ص .)481 .اگرچه در مقايسه با پیشهوران مشکالت کمتری برای اين گروه
متصور است ولي اختالل و آسیب به تأسیسات آبرساني مانند قناتها و عدم رسیدگي
واردشده که بخشي از آن را ميتوان ناشي از جنگ دانست ،مؤيد نظر پیشگفته است
(تاوارنیه ،1389 ،ص .)17 .از سوی ديگر برخي اقدامات قوای عثماني به مزارع و
باغات آسیبهای جدی وارد آورد .قطع درختان جهت ذخیره سوخت زمستاني (واله
قزويني اصفهاني ،1372 ،ص )735 .و چراندن احشام از جملۀ اين اقدامات بهشمار
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ميرود .برای مثال در ربیعاالول 985ق پیاله اوغلي حاکم بخشي از شام با پنج هزار
عرب به تبريز آمد و به گزارش مأموران عثماني به فساد و تعدی پرداخت .افراد اين
اردو چارپايان خود را در مزارع رها کردند و مشکالت و خسارات زيادی بهبار آوردند.
درنهايت با ارسال نامهای از سوی قاضي تبريز و دستور باب عالي ،مجبور به ترک منطقه
شد ( .)NUMARALI MÜHİMME DEFTERİ, 2016, p. 30اين درحالي است که
اين بخش تأثیر منفي بیشتری نهاده است.

6

مالیاتها
عالوهبر مشکالت ناشي از جنگ ،اخذ مالیاتهای متعدد در ايجاد مشکالت معیشتي
برای ساکنان شهر و مناطق اطراف بيتأثیر نبوده است .در دورة موردبررسي مالیاتهای
مختلفي مانند عشريه ،جزيه ،زکات و مالیاتهای محلي از ساکنان قلمرو عثماني اخذ
ميشد (احمد ياقي ،1379 ،ص .)75 .برای هر واليت دفترداری معین ميشد که
مالیاتهای ارسالي به خزانۀ سلطان را جمعآوری و ارسال ميکرد .براساس دفاتر تحرير
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میزان مالیاتهای دريافتي ،باتوجهبه نظام تیمار ،سیر صعودی يافته بر زندگي شاغالن

موجود از دورة مراد سوم در سالهای 1000 -999ق درآمد ايالت تبريز از خاصه
پادشاه ،خاصه بیگلربیگي ،خاصه سنجاق بیک ،خاصههای کوتاهمدت ،زعامت و خاصه
1002ق به  18106626آقچه رسید که از  429منبع دريافت ميشد ( 668 NUMARALI

 .)Tebriz tahrir defteri, pp. 5- 185مقايسۀ آمار حاکي از افزايش میزان مالیات دريافتي
و محل عايدی از  177به  429مورد است که بهاحتمال قريببهيقین در ايجاد مشکالت
معیشتي بیشتر برای اهالي بيتأثیر نبوده است.
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زعامت معادل  14075203آقچه بود که از  177منبع دريافت ميشد .اين رقم در سال

] [ DOI: .13.2.8

پیامدهای اجتماعي اشغال هجدهسالۀ تبريز ...ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد رضائي

مالیات از صنايع کوچک يا کارگاهها ،تجارت ،دادوستد ،کشاورزی و در کل از همۀ
مشاغل اخذ ميشد .ازجمله منابع مالیاتي اين دوره ميتوان رسم قشالقچي ،محصوالت
کوی ها و مزارع ،باج بازار اسب ،گاو و ساير چهارپايان ،جابهجايي محصوالت،
احضاريه ،تمغای سیاه 7،بیتالمال ،اموال بي وارث و بدون صاحب ،محصوالت رنگرزی،
بوزه خانه 8،حمامها ،آسیابها ،باج بازار ،گمرک ،قصابيها ،میخانهها ،تولید شمع و
 )NUMARALI Tebriz tahrir defteri, pp.6-30حتي کشاورزاني که از نهرها و
رودهای جاری مانند مهرانرود و آجي چای جهت آبیاری استفاده ميکردند براساس
قوانین عثماني مجبور به پرداخت هزينهای با عنوان میر آبي بودند .در دوره مورد بررسي
میزان مالیاتهای دريافتي از شهر تبريز به  911000آقچه ميرسید که عمدتاً از
فعالیتهای کارگاهي ،خدمات و کشاورزان دريافت ميشد .از کل درآمد محل بیش از
نصف آن بهعنوان سهم سلطان به خزانۀ مرکزی ارسال ميشد .پس از سلطان ،بیگلربیگي
تبريز با  1200000آقچه بیشترين دريافتي را از عايدات محل داشته است (Ibid, pp. 20-

 .) 21پیامد خروج بخش بزرگي از عايدات شهر و سرازير شدن آن به باب عالي در
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محصوالت باغي را نام برد که ساالنه به مبلغ  13166703آقچه ميرسید ( 645

درازمدت تشديد روند افول اقتصادی شهر و منطقه بوده است.

نفوذ صفویه و ادعای خالفت عثمانی
باتوجهبه اطالعات موجود از اوايل اشغال ،میزان نفوذ و تأثیر صفويه در میان اهالي عامل
مهمي در عدم همگرايي اهالي و نیروهای عثماني بوده است .تعلیقزاده با ذکر داستان
حضور عقیل در شام و درخواست معاويه از وی مبنيبر بدگويي در حق امام علي

(ع)

مي نويسد :زماني که از مردم تبريز درخواست لعن شاه صفوی شد ،ايشان با سخنان
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دوپهلو مانند «لعنت بر آنکه ما را به تیغ بال گرفتار کرد» ،اين درخواست را پذيرا شدند
که عطف سخن تبريزيان سلطان مراد و عثمان پاشا بوده است ( TA‘LÎKÎ-ZÂDE,

 .)2005, p. 22bهمچنین نوع زندگي و آدابورسوم دو طرف باوجود همساني زباني
ايجاد رابطۀ مسالمتآمیز را با چالش جدی مواجه ميکرد .اهالي آذربايجان از نظر
تاريخي به ايران و از لحاظ اداری به صفويان وابسته بودند و اين عاليق با مذهب تشیع
برقراری سلطهای دائمي در کوتاهمدت غیرممکن مينمود.
باوجودآنکه ساکنان شهر پس از صلح استانبول رعايای امپراتوری بهشمار ميرفتند،
ولي برای ايشان ادعای سلطان عثماني درمورد خالفت و سیادت معنوی پذيرفتني نبود.
در ديدگاه اهلسنت سلطان حامي اهل ايمان و دشمن کفر و رفض بود و حاکم تبريز
مجری سنت و دستور سلطان بهشمار ميرفت .اين دعوی اگرچه در بسیاری از مناطق
مفتوحه دنیای اسالم با اقبال مواجه شد ،ولي در مناطق شیعهنشین با مشکالتي همراه بود
و امکان شکلگیری روابط همگرايانه را غیرممکن ميساخت .بيشک اين مسئله بدون
تنش نبوده ،ولي سکوت منابع امکان واکاوی بیشتر را نميدهد.
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تحکیم يافته بود .عثمانيها امکان گذار از اين سد و الحاق واقعي منطقه را نداشتند ،لذا

برخوردهای عقیدتی
مهمترين عامل تشديد اختالفات و بياعتمادی بین دو طرف بهشمار ميرود .برای مثال
استفاده ا ز واژگاني مانند غازيان و سپاه اسالم برای قوای عثماني در مقابل قزلباش بد
معاش در منابع عثماني؛ و تعابیری چون رومیه شومیه برای سربازان عثماني در منابع
صفوی را ميتوان بازتابي از اين تقابل بهشمار آورد .گرايشهای شیعي اهالي تبريز در
مقابل اعتقادات سربازان و عمال عثماني نقش مهمي در شکلدادن به واگرايي و عدم
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وجود گفتمان مسلط مذهبي متضاد و مرزبندی اعتقادی همراه با تقابل شیعه و سني،

] [ DOI: .13.2.8

پیامدهای اجتماعي اشغال هجدهسالۀ تبريز ...ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد رضائي

اعتماد داشته است .اين مسئله بهعنوان مهمترين تفاوت دو طرف بر ساير مسائل نیز
اثرگذار بوده است .برخالف ادوار گذشته که اشغال شهر از چند هفته فراتر نرفت و
بهتبع آن برخورد اعتقادی و پیامدهای آن مجال چنداني جهت ظهور نیافت ،برخورد
روزانه در مدت هجده سال امری قابلتأمل است .نوع نگاه قوای عثماني به ساکنان شهر
که در آثار برخي شرکتکنندگان اين حمالت بازتاب يافته ،ميتواند تا حدودی موانع
رفض معرفي شده است که اهالي آن ازنظر قوای عثماني مفسد و ملحد بهشمار ميرفتند
(TA‘LÎKÎ-ZÂDE, 2005, pp. 43 b؛ .) HARÎMÎ, 2006, pp. 17b- 18 aبرايناساس
تعصب مذهبي عامل مهم و تأثیرگذار در نوع مناسبات عمدت ًا واگرايانه ساکنان شهر و
نیروی مسلط بر منطقه بوده است .اشعار موجود در البهالی منابع عثماني که برخي از
سرايندگان آنها در جريان لشکرکشي عثمان پاشا شرکت داشتند ،حاکي از تأثیر مسائل
مذهبي بر بینش و کردار مهاجمان است .برای نمونه بیت زير بهروشني نوع نگاه
عثمانيها را عیناً به تصوير کشیده است.
قالمیـــــه رافضـــــي بـــــو

اقتضــــا اتــــدی ســــرای اعالســــي

دنیـــــاده9
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شکلگیر ی مناسبات نزديک میان دو طرف را روشن سازد .تبريز از شهرهای مشهور در

(رحیميزاده چاوش ،1387 ،ص113 .؛ .)SELÂNİKİ, 1999, vol.1 /pp. 164- 167

چنین ابیاتي بهروشني نشاندهندة تمسک به مسائل مذهبي و شکاف موجود بین دو
اختالفات مذهبي بوده که در برخي منابع بدان اشارهشده است .به نوشتۀ صبحي
تعلیقزاده بهعلت رفض اهالي و نوع اعتقادات نسبتبه خلفا ،هر لحظه امکان قتلعام
اهل تبريز و تخريب و غارت وجود داشت ( .)TA‘LÎKÎ-ZÂDE, 2005, p. 19bصدور
فتاوايي از علمای عثماني بر ضد صفويان و شیعیان که از دورة بايزيد دوم (حک  886ـ
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طرف است .برايناساس يکي از عوامل مؤثر در شدت عمل سربازان در کشتار اهالي
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 918ق) آغاز شد نیز در تقويت اين افکار مؤثر بوده است .واضح است زماني که کشتن
يک شیعه ثوابي بیش از کشتن هفتاد کافر داشته ،سربازان ترديدی در اعمال خشونت به
خود راه نميدادند( 10دورسون ،1381 ،ص358 .؛ جعفريان ،1379 ،ج/،1ص.)83 ، 38 .
همچنین اعمال عبادی اهل سنت مانند برگزاری نماز جمعه ،خطبه بهنام شیخین و
سلطان مراد ،امپراتور عثماني با آنچه از ابتدای دورة صفويه رايج بود ،مغايرت داشت.
ميدادند يکپارچگي مذهبي را ازبین ميبرد .نکتۀ مهم آنکه اهالي شهر پس از مدتها بار
ديگر شاهد اجرای اعمال عبادی اهل سنت در شهر بودند .برخي از اين عمال مغاير
آموزههای شیعي بود و در متن خود امکان تنش را افزايش ميداد .عثمان پاشا روز عرفه
وارد تبريز شد و روز بعد به مناسبت عید فطر و فتح تبريز جشني برگزار و خطبه بهنام
سلطان مراد سوم خوانده شد .استفاده از واژگاني همچون «به آيین قديم و رسم ديرين»
توسط برخي نويسندگان را ميتوان ناشي از اهمیت اين رويداد دانست (رحیميزاده
چاوش ،1387 ،ص .)110 .از اين زمان به مدت هجده سال نماز جمعه توسط قوای
عثماني اقامه شد .در کنار آن اهالي شاهد حضور ساير آموزههای مذهبي اهل سنت مانند
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حضور اردوی دههزارنفری سربازان عثماني که يکچهارم جمعیت شهر را تشکیل

برگزاری تراويح بودند .بخشي از موارد مصرف عايدات موقوفۀ جعفر پاشا صرف
برگزاری نماز تراويح در ماه رمضان ميشد (صفيپور ،1382 ،ص.)151 .
حنفي و شافعي در شهر است که از جملۀ آنها ميتوان موالنا سید میرم افندی مفتي
شافعي ،موالنا محمد افندی خطیب مسجد ،موالنا ادريس محمد ،موالنا علي چلبي
فرقاني را نام برد (همان ،ص .)154 .جايگاه مذهب حنفي در امپراتوری عثماني سبب
ميشد احکام ،اعمال و آموزشها براساس اين فقه اجرا شود که با آنچه از دورة صفوی
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در شهر رايج بود تفاوتهای بسیاری داشت ،ولي از فعالیت تبلیغي در میان مردم شهر
و تغییر احتمالي مذهب و پذيرش تسنن اطالعي در دست نیست .باوجوداين ،برخي
اشارات ،هرچند اندک حاکي از مناظرات مذهبي بین دو طرف است .تعلیقزاده به
مباحثۀ خود با تعدادی از اشراف تبريز درمورد رفض ايشان اشاره کرده و افراد مقابل
خود را شايستۀ شکنجه دانسته است ( .)TA‘LÎKÎ-ZÂDE, 2005, p. 24 bاز نوع
نميرسد اقدامي جهت تحمیل اعمال عبادی و رواج آن در میان عامه صورت گرفته
باشد .در مقابل اهالي نیز در عرصۀ عمومي مجبور به تقیه و کنارگذاشتن برخي آيینها
بودند .برايناساس در اين دوره بسیاری از آيینهای شیعي امکان ظهور آشکار در
جامعه را نداشت .برای مثال در منابع اشارهای به اقامۀ اذان به شیوة شیعیانه نمييابیم،
ولي واضح است که اين امر بدون چالش نبوده است .اشارة کوتاه اسکندربیک نیز
تاحدودی مؤيد اين مسئله است« ،محبان اهل بیت و دوستان خاندان صفويه که چندين
سال بود که به تقیه زندگاني ميکردند عالنیه شعار محبت و والی اهلبیت طیبین و
طاهرين ظاهر ساخته غلغله فرح و انبساط به ايوان کیوان رسانیدند» (منشي ترکمان،
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واکنش اهالي به حضور آموزههای مذهبي اهلسنت اطالعي در دست نیست .بهنظر

 ،1382ج/2.ص.)640 -639 .

ایجاد نظام دیوانساالری عثمانی
اساسيترين پیامد سیاسي اشغال شمال غرب بهويژه تبريز ضمیمه شدن هجدة ساله اين
مناطق به امپراتوری ع ثماني و جدايي موقت از ايران است که درپي آن سیستم اداری
عثماني با ويژگيهای متفاوت از ديوانساالری صفوی در اين مناطق ايجاد شد .براساس
رسوم معمول در امپراتوری عثماني جهت ادارة اياالت دو مقام عاليرتبه والي و قاضي
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انتخاب ميشد .والي يا بیک از گروه نظامیان بهعنوان نمايندة قدرت اجرايي سلطان و
قاضي از علما و نشان اقتدار سلطان بهشمار ميرفتند و نظامیان و ديوانیان حاضر در
محل زير نظر اين دو قرار داشتند (اينالجق ،1394 ،ص179 .؛ امامي خويي ،1396 ،ص.
.)174
در رأس هرم اداری بیگلربیگي و در ردة پايینتر مأموراني مانند دفتردار تیمار،
ساير مقامات محلي چاوش ديوان تبريز ،کاتب دفتر ،کدخدای دفتر ،آالی بیگي و
دفتردار تیمار را ميتوان نام برد ( ba. 645 NUMARALI Tebriz tahrir defteri,

pp.44-51؛ ) 668 NUMARALI Tebriz tahrir defteri, p. 125که با سیستم ديواني
صفويه تا حدود زيادی متفاوت بود .بیگلربیگي که در مرکز واليت حضور داشت ،نايب
سلطان و والي آن بهشمار ميرفت و به «پاشا» معروف بود و بهعنوان رئیس تشکیالت
اداری و نظامي در برابر سلطان مسئول شمرده ميشد (احمد ياقي ،1379 ،ص.)74 .
زماني که والي در محل حضور نداشت قائممقام وی که به «وکیل» معروف بود ،به ادارة
امور ميپرداخت.
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کدخدای دفتر ،دفتردار خزانه 11قرار داشتند (اينالجیق ،1394 ،صص .)202 -201 .از

پس از صلح استانبول بخشهايي از غرب ايران بهويژه آذربايجان به يکي از اياالت
امپراتوری تبديل شد .امپراتوری عثماني که درپي ايجاد حاکمیت دائمي در مناطق
ديوانساالری ايران در عصر صفوی نسبت به ادوار گذشته از تمرکز بیشتری برخوردار
بود ،ولي تمرکز آن در مقايسه با همسايۀ غربي کمتر بوده که تفاوتي اساسي بهشمار
ميرود .اشغال آذربايجان مقتضیات جديدی برای ادارة اين سرزمین ميطلبید ،لذا از
همان آغاز ،باتوجهبه تمايالت توسعهطلبانۀ امپراتوری عثماني نیاز به افرادی احساس
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مي شد که از عهدة اين مهم برآيند .عثمان پاشا پس از اشغال تبريز ،جغاله اغلو سنان
پاشا را بهعنوان حاکم شهر برگزيد ،ولي بهعلت بیماری عثمان پاشا ،سنان پاشا فرماندهي
سپاه را در مسیر بازگشت بهعهده گرفت .به اين دلیل جعفر پاشا بهجای وی با رتبۀ
وزارت بهعنوان بیگلربیگي تبريز انتخاب و مجری قوانین امپراتوری شد و با تالش
بسیار تبريز را زير سلطۀ باب عالي نگه داشت .در منابع عثماني از وی با عنوان میر
ج/2.ص .) 103 .جعفر پاشا با استفاده از اوضاع آشفتۀ صفويان به توسعۀ مناطق زير
سلطۀ عثماني پرداخت که متن سنور نامۀ موجود در مجمعاالنشاء قلمرو دو حکومت و
حدود ايالت آذربايجان را مشخص کرده است (ايواغلي ،صص .)283 -279 .جعفر پاشا
به مدت هشت سال ادارة تبريز و آذربايجان را عهدهدار بود ،ولي در اين هجده سال،
مناطق اشغالي سرزمین مطیع برای عثمانیان نبود و پیوسته مشکالتي برای اشغالگران
ايجاد ميشد (.)ÖZTUNA, 1965, vol.8/pp.10-20

از ديگر والیان شهر خضر پاشا را ميتوان نام برد که در رمضان  1003ق به علل
نامعلومي برکنار شد و ساعتچي حسن پاشا جای وی را گرفت .باتوجهبه اينکه حسن
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میران تبريز ياد شده است (TA‘LÎKÎ-ZÂDE, 2005, pp. 51b- 52a؛ پچوی،1281 ،

پاشا مأمور بود تا امور نابهسامان سرحدات را نظم دهد و نیروها را آمادة نبرد نگه دارد و
با کمال بصیرت و آگاهي مسائل را به باب عالي اطالع دهد ،احتماالً وضعیت ايالت
 .)1997, vol. 3/p.467يک سال بعد يعني 1004ق ساعتچي حسن پاشا به باب عالي
فراخوانده شد و خضر پاشا برای بار دوم به مدت کوتاهي به حکومت تبريز اعزام شد.
برکناری وی درنت یجۀ ظلم و ستم بر اهالي و دادخواهي از باب عالي اتفاق افتاد
( .)SELÂNİKİ, 1999, vol. 1/p.570باتوجهبه وضعیت نابهسامان شهر و مشکالت
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چندان مساعد نبوده است (SELÂNİKİ, 1999, vol. 2/pp.477-480؛ BÂEY-ZÂ DE,
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موجود ،جعفر پاشا در اول رجب ( 1005ق) بار ديگر به تبريز اعزام شد .بنا به نوشتۀ
سالنیکي تا رسیدن جعفر پاشا به شهر ،محمد پاشا ادارة تبريز را در دست داشت .جعفر
پاشا تا زمان مرگش ( 1009ق) حاکم تبريز بود ( .)ibid, vol.2/ p.652آخرين حکمران
عثماني تبريز ،سرخوش علي پاشا بود که با شروع حملۀ شاهعباس به اسارت درآمد .در
زمان وی وضعیت شهر بسیار نابهسامان بوده و سربازان عثماني ظلم و ستم را از حد
براساس سیستم ديوان ساالری عثماني و در راستای حفظ و حراست بهتر مناطق
اشغالي ،برخي حکام مناطق نزديک به آذربايجان زير نظر پاشای تبريز قرار داشتند .برای
مثال به دستور بیگلربیگي وان به تاريخ  19رمضان (1002ق) زکريا بیک حاکم حکاری
با سپاه تحت امر خود جهت خدمت به تبريز اعزام شد ،ولي بر سر دريافت مواجب با
پاشای شهر دچار چالش شد .گاهي نیز ايالت محلي حاضر به همکاری با حکام نبودند
( .)72 NUMARALI MÜHİMME DEFTERİ, 2014, pp.598-599, 708در پارهای
موارد نیز میان حکام محلي عثماني اختالفاتي بروز ميکرد که عمدتاً در ارتباط با
دريافت مواجب بوده و بهاحتمال بسیار تأثیر منفي بر زندگي اهالي داشته است ( 30
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گذرانده از اجرای دستورات والي خودداری ميکردند (منجمباشي ،بيتا ،ص.)613 .

.)NUMARALI MÜHİMME DEFTERİ, 2016, p.30

از ديگر مقامات مهم ايالت «قاضي» را ميتوان نام برد که والي نظر وی را در اجرای
 ،1394ص .)179 .پس از اشغال شهر مصطفي چلبي که پیشتر تذکرهچي قاضي عسکر
آناتولي بود ،با رتبۀ مولويت بهعنوان قاضي تبريز انتخاب شد ،ولي از ساير قضات
انتصابي باب عالي و اقدامات ايشان اطالعي در دست نیست ( TA‘LÎKÎ-ZÂDE,

 . )2005, pp. 52a- 51bاين قضات براساس مبادی فقه حنفي به صدور احکام اقدام
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ميکردند که در بسیاری موارد متفاوت از رسوم معمول دورة صفوی بوده است .درمورد
نحوة ادارة شهر توسط حاکمان و ديوانساالران عثماني اطالع چنداني وجود ندارد؛ لذا
امکان روشنکردن نوع تعامل ايشان با اهالي میسر نیست.
تقسیمات اداری
عثمانيها جهت ادارة اياالت زير سلطه ،آنها را به بخشهای کوچکتری بهنام سنجق يا
 ،1379ص .)74 .سنجاقها نیز به بخشهای کوچکتری تقسیم ميشدند .در دورة مورد
بررسي سنجاقهای وابسته به ايالت تبريز شامل تبريز ،دزمار ،مراغه ،سورکوغان،
سولدوز و سعدآباد بود .البته اين تقسیم بندی در برخي ادوار دچار تغییراتي شده ،تعداد
سنجاقها از شش سنجاق به دو مورد کاهش يافت و چهار سنجاق وابسته به تبريز
بهعنوان اوجاقلیک (ملک موروثي) به خانهای محلي واگذار شد .سنجاق تبريز شامل
سرد صحرا ،مهرانرود  ،ارونق ،انزاب ،ويردهر ،شاهو ،دهخوارقان ،ديزج رود ،مرند،
رودقات ،پیر چوپان ،هشترود ،موازی جان ،خوی و اجان بوده است .تبريز در اين دوره
سیزده ناحیه ،سه قصبه 245 ،کوی 42 ،مزرعه 52 ،قلعه و  6قشالق را شامل ميشد
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لواء تقسیم مي کردند که حاکمش را سنجق بیک يا امیر لواء مينامیدند (احمد ياقي،

(ba.:44-51؛645 NUMARALI ( ) 668 NUMARALI Tebriz tahrir defteri, p. 125

 .)Tebriz tahrir defteri, pp. 104- 111براساس اطالعات دفاتر عثماني داخل شهر به
در راستای سیستم ديواني متمرکز عثماني جهت جمعآوری بهتر مالیات صورتگرفته
است (645 NUMARALI Tebriz tahrir defteri:2؛ 668 NUMARALI Tebriz tahrir

 .)defteri:5باتوجهبه اينکه در دورة صفوی چنین تقسیمبندی گزارش نشده اين مسئله
حائز اهمیت است ،ولي از میزان تأثیر اين تقسیمبندی بر زندگي عامه اطالعي در دست
نیست.
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نظام تیمار
از ديگر مسائل مهم در ارتباط با مناطق اشغالي ايجاد نظام تیمار است که رويدادی مهم
و فاقد پیشینه در منطقه و متفاوت با سیستم اداری صفويه بهشمار ميرود .پرداختن به
همۀ زوايای پنهان اين مسئله زمان طوالني برای بررسي آرشیوهای 12مربوط به مناطق
اشغالي را ميطلبد که از حوصلۀ بحث حاضر خارج است .تیمار نوعي اقطاع نظامي بود
نظامي بودند (اينالجیق ،1394 ،ص .)194 .از سوی ديگر به منابع مالي و مالیاتي ناحیۀ
خاصي نیز اطالق ميشد که بهعنوان حقوق و مستمری به نظامیان و مأموران دولتي
مستقر در آن محل واگذار ميشد و دارندة آن ملزم به حضور در محل تیمار بود
(سجادی ،1379 ،ج/9 .صص659.ـ  .)660نظام تیمار در مناطقي که نظام سنجاق ،قوانین
و دستگاه ديواني عثماني در آنها مستقر بود ايجاد ميشد .در رأس اين نظام بیگلربیگي
و در پايین سربازان جزء قرار داشتند .سپاهیاني که تیمار دريافت ميکردند از حق
نظارت بر اراضي برخوردار بوده و از اين نظر مالک زمین بهشمار ميرفتند (اينالجق،
 ،1394صص.)189-181 .
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که براساس آن دارندگان ملزم به شرکت در جنگ يا اعزام تعدادی مشخص نیروی

از احکام موجود در دفاتر مهمه ،واگذاری تیمار به برخي افراد قابلپیگیری است ( 54
NUMARALI MÜHİMME DEFTERİ, 2010, p. 85, 543؛ 72 NUMARALI

ايالت تبريز وجود داشت که در اواخر استیالی عثمانيها به  204مورد افزايش يافته
است .اين اقطاعها به ديوانساالران و نظامیان عثماني و برخي از بزرگان محلي واگذار
شده و اسامي تعدادی از آنها در دفاتر تحرير موجود است ( 645 NUMARALI

Tebriz tahrir defteri, p. 94؛ .) 668 NUMARALI Tebriz tahrir defteri, p. 125از
242

] [ DOR: 20.1001.1.23221941.1400.13.2.4.5

 .)MÜHİMME DEFTERİ, 2014, p. 600در کل  122تیول بهصورت زعامت در
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نوع معاملۀ صاحبان تیمار با ساکنان محل اطالعي در دست نیست ،ولي بهصورت طبیعي
فشار بر رعايا جهت استفادة حداکثری منتفي نیست .افزايش میزان عايدات محل را
ميتوان تا حدودی مؤيد فشار بر رعايا بهشمار آورد .براساس آمار موجود در آرشیوهای
عثماني میزان درآمد از محل تیمار در سالهای 1000-999ق شامل  422069آقچه بوده
است .دو سال بعد اين میزان به  2138279آقچه رسیده که افزايشي پنج برابری را نشان
بهاحتمال زياد واگذاری تیمار در افول اقتصادی منطقه و ايجاد مشکالت معیشتي بيتأثیر
نبوده است .از سوی ديگر ساکنان محل و اشراف زمیندار به چنین سیستمي که تفاوت
زيادی با سنتهای ديوان ساالری صفوی داشت عادت نداشته و روند معمول از ادوار
گذشته را ترجیح ميدادند.
نتیجه
باتوجهبه مطالب مطروحه برخي مسائل مرتبط با دورة هجدهسالۀ اشغال شهر که مورد
بيتوجهي قرار گرفته و پیامدهای آن تا حدودی روشن شد .اختالفات دربار صفوی و
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ميدهد ( .)668 NUMARALI Tebriz tahrir defteri, pp. 5-185باوجود سکوت منابع

دستهبندی های قزلباش موجب عدم موفقیت در مقابله با قوای مهاجم و اشغال
بخشهای مهمي از شمال غرب شد .حضور هجدهسالۀ ايشان برخالف چهار دوره
بیشتری در حوزهها ی مختلف سیاسي ،اجتماعي ،اقتصادی و فرهنگي همراه بود .در
حوزة سیاسي حاکمیت صفويان در اين مناطق تا مدتي ازبین رفت و مردم محل در
شمار رعايای سلطان عثماني قرار گرفتند .اشغال شهر و قتلعام چندين باره ،عامل
مستقیم کاهش جمعیت شهر بوده که با ناامني ناشي از حضور سربازان بیگانه بهصورت
مستقیم و غیرمستقیم موجبات مهاجرت عده زيادی از اهالي بهويژه نخبگان محلي به
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مناطق امنتر را فراهم آورد که اين مسئله با پیامدهای اجتماعي چندی همراه بوده است.
تخريب منازل و ابنیه نیز موجب آسیب به بافت کالبدی شده ،بر مشکالتي بازماندگان
افزود که اين امر عوامل افول شهرنشیني در دورة اشغال بوده است .غارت اموال و
آسیب به محل کسب وکار و نیز تأسیسات آبیاری و مزارع همراه با افول اقتصادی شهر
اهالي را با مشکالت معیشتي بیشتری مواجه کرد .برقرار شدن مالیاتهای متعدد از
تداوم يافت .در حوزة فرهنگي و مذهبي حضور تعداد زيادی از سربازان بیگانه با
اعتقادات مذهبي متفاوت و برخورد روزمره در هجده سال عامل بالقوة تنشها بوده و
روابط فيمابین تحتتأثیر تفاوتهای دو طرف ،باوجود تشابه زباني ،در طول اين دوره
چندان مسالمت آمیز نبوده است .در اين میان نفوذ صفويان و اختالفات عقیدتي موجود،
مهم ترين عامل اثرگذار بر واگرايي دو طرف بوده است .در بُعد اداری ايجاد نظام
ديوانساالری عثماني در منطقه بهعنوان تجربهای جديد با مشکالتي همراه بوده و
ساکنان محل با آن انس نداشته ،سیستم گذشته را ترجیح ميدادند .در کنار آن نظام
تیمار و مسائل مرتبط سبب ايجاد مشکالتي برای بخشي از اهالي بهويژه ساکنان مناطق
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سوی والیان عثماني وخامت اقتصادی را تشديد کرد که تا مدتها پس از آزادی شهر

اطراف شهر شد .در کل باتوجهبه تفاوتهای ريشهای ،سابقه تاريخي ،مسائل فرهنگي و
اعتقادی سلطۀ عثماني ها در اين مناطق چندان تحکیم نیافت و امکان الحاق واقعي

پینوشتها
« .1اين واليت و رعیت از آن پادشاه سعادتمند [روم] است» (رحیميزاده چاوش ،1387 ،ص.)109 .
 .2واژة اجامر در منابع اين دوره معنا و کاربرد متفاوتي دارد .در شورش پیشهوران تبريز در دورة شاه تهماسب و
افرادی که در برابر قوای مهاجم عثماني مقاومت ميکردند اين کلمه بهکار رفته است.
 .3يعني اهل تبريز عجب مردمان فرصتطلب و فتنهانگیزی هستند.

244

] [ DOR: 20.1001.1.23221941.1400.13.2.4.5

منطقه میسر نشد.

] [ DOI: .13.2.8

پیامدهای اجتماعي اشغال هجدهسالۀ تبريز ...ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد رضائي
 .4هیچيک از بناهای دورة اشغال شهر پابرجا نماند .علت اين امر عالوهبر باليای طبیعي ،بيارتباط با نفرت مردم
از سربازان عثماني نبوده است .اهالي تالش زيادی جهت محو آثار عثمانیان به عمل آوردهاند تا امید اشغالگران
به بازگشت دوباره به تبريز قطع شود (فیگوئروآ ،1363 ،ص.)298 .
 .5درمورد بحران مالي امپراتوری عثماني رک .اوزون چارشي لي ،1370 ،ج  /3صص119.ـ .125
 . 6درمورد نظام تیمار در مناطق اشغالي غرب ايران ر.ک.KILIÇ, 1999, pp.1-20 :
 .7به نظر ميرسد اين نوع مالیات از دورة عثمان غازی به عنوان مالیات بازار صنعتگران اخذ شده است
) . (Sertoğlu, 1986, p. 29ولي به احتمال زياد منظور از آن در دورة موردبررسي ،مالیات اضافي کاالهايي
 .8کارگاههايي که از آرد برنج ،ارزن و جو نوعي شراب تولید مي کردند.
 .9به اقتضای عظمت خود خواست تا در دنیا رافضي نماند.
 .10ضربالمثل «هر که با آل علي درافتاد برافتاد» ضمن اشاره به مرگ عثمان پاشا در مناقشات مذهبي اين دوره
ريشه دارد (پچوی ،1281 ،ج /2 .ص .)101.حتي مدفن برخي علما و عرفا نیز از آسیب دور نماند (حشری،
 ،1371ص.)169 .
 .11بر درآمدهای ارسالي به خزانۀ مرکزی نظارت ميکرد.
 .12در آرشیو رياست جمهوری ترکیه دفاتر تحرير شمارة  245مربوط به سالهای 953 -940ق ،شمارة  645و
 668از دوره مراد سوم 710 ،مربوط به سال 1019ق 904 ،مربوط به سال 1040ق 908 ،مربوط به دورة احمد
سوم در ارتباط با تبريز نگهداری ميشود.
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است که از جايي به جای ديگر منتقل و در بازار به فروش ميرسید ).(Aydeniz, 2019, pp. 938-939
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Abstract
Internal conflicts during the reign of Shah Mohammad Khodabandeh, the
problems of the early reign of Shah Abbas, and the peace treaty of Istanbul
played a significant role in the occupation of Tabriz and its continuation. In
993 AH, Tabriz was occupied by the Ottoman Empire and as a result it was
dominated by its western neighbor for around eighteen years. The eighteenyear occupation of Tabriz was accompanied by the establishment of a
bureaucratic system, a system of treatment and the presence of a large
number of foreign forces, which led to various social consequences. By
applying descriptive-analytical method and using library resources, the
present paper seeks to study the reasons of continuation of the city
occupation as well as investigate its social impact and answer the main
question of the research: “What are the social consequences of the
occupation of Tabriz for eighteen years?” It seems that the war and
occupation of the city not only had direct damages to the physical structure
of the city, the humane factors inhibited in it, and the temporary decline of
urbanization with the establishment of the Ottoman forces; it also had
several social consequences such as migration, problems related to source
livelihood and conflicts of opinion.
Ottoman Empire; Tabriz; urban decline; Expatriation; Genocide.
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