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Abstract
The Caucasus is a religiously important region as it has been the pathway of different cults,
beliefs, creeds, and sects throughout history. Since ancient times, this region has had deep
religious as well as historical links with Iran. After the advent of Islam, the new religion tried to
spread over the entire Caucasus, but the people there resisted embracing the new faith. At last,
however, the people in some parts of Caucasia converted to Sunnis, and in this way, Islam
became one of the religions in the Caucasus, along with Christianity in Georgia and Armenia.
Due to its unique geographical location, the Caucasus was one of the disputed areas between the
Safavids and the Ottomans. The Safavid government and the Ottoman government made efforts
to increase their influence in the region. On the one hand, the Ottoman government tried to put
pressure on the Safavid government from the north under the pretext of supporting the Sunnis in
Shervan, Daghestan, and other regions with Sunni populations, and with encouragement from
their relationships with the Crimea dynasty. On the other hand, the Safavid government tried to
promote Shi'ism, and to penetrate into the regions with Sunni populations, and promulgate their
religious tenets under the pretext of engaging a holy war against the Christian infidels. Although
both governments claimed that they were motivated solely by a desire for fighting against the
Christian infidels, there were other hidden motives for their actions, and the present study deals
with the undeclared motives and the challenges arising from them in an analytical manner.
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چكيده
قفقاز از بُعد مذهبی منطقهای حائز اهمیت است که در طول تاریخ ،گذرگاه اقوام و جایگاه ادیاا و را

مختلا

باوده

است .این منطقه از زما های بسیار دور ،با ای ا پیوندهای مذهبی و تاریخی داشته است .با ظهور دین اسالم و گسات
این دین در قفقاز ،باوجود مقاومت م دم آنجا در ب اب نفوذ اسالم ،س انجام در ب خی نقاط آ مذهب تسنن پذی رته شاد
و در کنار مسیحیتی ق ار گ رت که در گ جستا و ارمنستا رواج داشت .قفقاز بهعلت موقعیت جغ اریایی ویژه ،یکی از
کانو های درگی ی صفویه و عثمانی بود .دولت صفوی و حکومت عثمانی ب ای نفاوذ باه ایان منطقاه تاال

بسایاری

ک دند .ازیکسو ،دولت عثمانی با انگیزة حمایت از اهلتسنن در شا وا  ،داسساتا و ناواحی سانینشاین و ارتبااط باا
خاندا ک یمه تال

میک د که از ط یق شمال به دولت صفوی رشار آورد و ازسویدیگ  ،دولت صفویه با انگیزة جهااد

با کفار مسیحی و گست

تشیع و نفوذ در مناطق سنینشین ،تشیع را در این مناطق ت ویج میداد .ها دو دولات جنا

با کفار مسیحی را انگیزة اصلی خود ذک ک ده بودند؛ اما در پشت پ ده انگیزههای دیگ ی وجود داشت که در این مقالاه
این انگیزهها و چالشهای حاصل از آ ب رسی و تحلیل شده است.
واژههای کليدی :قفقاز ،صفویه ،عثمانی ،مذهب ،رقابتهای مذهبی
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صفوی و عثماانی اهمیات بسایار چشامگی ی داشات.

مقدمه
منطقﮥ قفقاز در جایگاه یکای از کاانو هاای اصالی

بناب این مسﺌلﮥ پژوهش حاض واکااوی رویااروییهاای

تمدنی و تاریخی ،با سا زمین ایا ا پیونادها و عالیاق

مذهبی دولتهای صفوی و عثمانی در قفقاز ،در دورا

دی ینهای داشته اسات .ایان پیونادها و ارتبااط چاه در

شاه تهماسب اول تاا پایاا حکومات شااه عبااس اول

دورا پاایش از ورود اسااالم و چااه در دورا اسااالمی

اساااات .از اهداﻑ بااارز پااژوهش ،بیااااا جایگاه و

ب ق ار بود .حاکمیت ب ایان منطقاه با ای ایا ا حاائز

اهمیت منطقﮥ قفقاز در ابعاد مختلا

در تحاو ت ایان

اهمیاات بااود؛ چنااا کااه نب دهااای چناادین ساااله میااا

دوره ،بهویژه در بُعد مذهبی ،است .به این منﻈور تال

حکومتهای پیش از اسالم در ای ا باا امر اتاوری روم

شده است کاه با استفاده از دادهها و اطالعاااات معتب ،

ب س ارمنستا و گ جستا و بهطور کلی قفقااز مؤیاد

اهمیت این منطقه در بُعاااااااد ماااااااذهبی ب رسﻰ و

این مطلب است .پس از ورود اسالم به ای ا  ،این دیان

تجزیهوتحلیل شود .در این پژوهش ،پ ساش اصالی آ

نیز در کنار مسیحیت و دیگ ادیا قفقاز ق ار گ رات و

است که هدﻑ صفویه و عثمانی در رویاارویی ماذهبی

شکلگی ی حکومتهای سانیماذهب ش وانشااهیا و

خود در منطقﮥ قفقاز چاه باوده اساتر در پاساخ ،ایان

خاندا های مسلما دیگ در ایان منطقاه با گسات

ر ضیه در نﻈ گ رته شده است که هدﻑ اصلی ها دو
دولت گست

اسالم در آنجا مؤث بود.
با تشکیل دولت صفویه در ای ا  ،شاه اسماعیل در
گام نخست ب ای انتقامگ رتن از قاتال اجداد خود،

سیط ة خود ب قفقااز باا بها هگیا ی از

ابزارها و سیاستهای مختل

بود و از مذهب در قالب

پوششی در این راستا به ه میگ رتند.

یعنی جنید و حیدر که در لشک کشی به قفقاز (ش وا )
و بنابه انگیزههای مذهبی و اقتصادی کشته شده بودند،
درصدد تسلط ب ش وا  ،ارمنستا  ،گ جستا و سای
نواحی قفقاز ب آمد .در دورا

ﭘيﺸيﻨﮥ ﭘژوهش
دربارة مناسبات ای ا و عثمانی و درگی یهای آنهاا

حکومت صفوی،

پااژوهشهااایی صااورت گ رتااه اساات؛ نﻈی ا صااالحی

پادشاها این سلسله حمالت بسیاری به قفقاز ک دند و

( )1386که رویارویی این دو قدرت را ب س بغاداد در

تشیع در قفقاز ،از نفوذ عثمانی به این منطقه

سالهای 1048تا1638/ 1049تاا1639م ب رسای کا ده

جلوگی ی میشد .دولت عثمانی که خود را جانشین

اساات 1و حسااینی ( )1389 ،1388کااه در دو مقالااه بااه

خالرت اسالمی قلمداد میک د نیز با استفاده از نی وی

اجمال ،عوامل ر هنگیمذهبی و سیاسیاجتماعی تانش

خاندا های سنیمذهب در قفقاز و ب ای گست

میا صفویه و عثمانی را مط ح ک ده است؛ 2اما این نوع

مذهب تسنن در این مناطق ،علیه دولت صفویه

مقاله ها به تنش این دو قدرت ب س قفقاز م بوط نمای

اقدامات بسیاری انجام داد .عثمانی قصد داشت قفقاز،

شود .رضایی ( )1388نیز در پایا نامﮥ کارشناسایارشاد

بهویژه نواحی مسیحینشین را تصاحب کند .حکومت

خود ،نقش قفقاز را در روابط ای ا و عثماانی در سادة

عثمانی ازط یق بازک د مسی های کاروا های زیارتی

دهم قم ی ب رسای کا ده اسات 3کاه رویکا د آ با

آسیای م کزی بهدنبال منارع خود در قفقاز بود.

مسااائل سیاساای متم کااز اساات .ازایاانرو ،در ارتباط با

با گست

بنابه اوضاع ذک شده ،منطقﮥ قفقاز ب ای دولاتهاای

موضوع این پژوهش که رویارویی مذهبی دو قدرت در
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قفقاز است ،تاکنو پاژوهش مساااتقلﻰ انجام نشاااده

موقعیت خاص جغ اریایی قفقااز ایان منطقاه را در

اساات و پژوهش حاضا در پای ا اسات کاه خاال

کانو توجه ق ار داده است .از لحاظ جغ اریایی ،قفقااز

موجود در این زمینه را ب ط ﻑ کند.

منطقهای کوهستانی است که از س غ به دریای سایاه و

این پژوهش از ناوع تااریخی اسات کاه در ما حلﮥ
گ دآوری اطالعات ،ب رو

آزوﻑ ( ، )Azov Seaاز ش

به دریای خزر ،از جنوغ

کتابخانهای و بها هگیا ی

به ای ا  ،از جنوغس بی به ت کیه و از شمال باه روسایه

از منابع تاریخی و پژوهشهای جدید مبتنی بوده اسات

محدود میشود .رشته کوههای قفقاز بزرگ ایان منطقاه

و در م حلﮥ ب رسی ،به شایوة توصایفیتحلیلای سااما

را به دو قسمت شمالی و قسمت جناوبی تقسام کا ده

یارته است.

است (امی احمادیا  .)15 :1376 ،در ناواحی شامالی و
جنااوبی قفقاااز موقعیاات جغ اریااایی و طبیعاای خاصاای

موقعيت جغرافيایی قفقاز

وجود دارد .در قسمت شمالی بهعلت وضع آغوهوایی

در منااابع ای اناای ،ساا زمینهااای شاامال رود ارس

و نواحی کوهستانی ،اقتصادی مبتنایبا داماداری و در

( )Arasو اط اﻑ رود کُ  4و منطقﮥ کاوههاای آرارات و

مقیاس کمت کشاورزی و کاشت سالت رونق دارد؛ اماا

جبال قفقاز که در اساطی به نام کوه قاﻑ (قباق ،قابخ)5

در قسمتهای جنوبی باوجود کوهستانیباود منطقاه،

مع وﻑ شده است ،قفقاز ( )Caucasianنامیده میشاود

بهعلت اوضاع جغ اریایی مناسب و واقعشاد در کناار

و مناطق قفقاز شمالی مااورا قفقااز )(Transcaucasus

دریای خزر و دریای سیاه و وجود رودهای کاور ،ارس

خوانده میشود .ه چندکه در مآخاذ روسای ،با خالﻑ

و تِ ِ (Terek) :دشتها و اراضای حاصالخیزی قا ار

نوشتههای ای انی ،آنچه ماورا قفقاز خوانده شده اسات

دارد که بست را ب ای کشاورزی و رعالیتهای دامداری

و شامل نواحی شمال قفقااز اسات ،قفقااز ماینامناد و

مهیااا ماایکنااد .در نتیجﮥ اوضاااع مساااعد جغ اریااایی و

س زمینهای جنوبی قفقاز و منطقﮥ م کزی این س زمین

حاصلخیزی خاا ،:جمعیات بسایاری در ایان ناواحی

را مااورا قفقااز مایگویناد (رضاا .)11 :1378 ،قفقاااز

ساکن شدهاند و بااوجود ایان نیا وی انساانی کارآماد،

منطقهای است که در ابعاد ژئوپولتیکی و ژئواسات اتژیک

کشاورزی گست

یارته است .به علت همین موقعیات

ظ ریتهای چشمگی ی دارد و هماواره از کاانو هاای

جغ اریایی ویژه و ق ارگا رتن در شابکههاای ارتبااطی

توجه قدرتهای منطقاهای و ر امنطقاهای باوده اسات.

دریایی و زمینی که از دریای سیاه به داردانل و ازط یاق

بخشی از اهمیت است اتژیک قفقاز به علت وجود دریای

آ به اقیانوس اطلس و هند میپیونادد ،قفقااز اهمیات

خزر و بنادر دریای سیاه ) ،(Blak Seaیعنای بااتومی و

اقتصادی خاصی پیدا ک ده است..

ت ابااوزا ) ،(Batumi & Terebizondو مساای های

ازسویی ق ارگ رتن این منطقه باین آسایا و اروپاا و

ارتباطی و مواصالتی و تجاری زمینی و دریاایی شا ،

موقعیت ت انزیتی آ باعث شده است که از زماا هاای

شاامال ،جنااوغ و س ا غ و گااذرگاههااای راهب ا دی و

قدیم گذرگاه اقاوام مختلفای باشاد کاه ازط یاق دریاا،

تاریخی دربناد و داریاال )(Darband & Darialدر آ

دریای خزر و دریای سیاه ،یاا از مسای زمینای ،آسایای

) (Alanاست (درباره این گاذرگاههاا ر ::.رئایسنیاا،

صغی  ،یا مسی شمالجنوغ باه قفقااز وارد مایشادند.

5 :1380تا.)27

وجود اقوام و نژادهای مختلا

در قفقااز نشاا دهنادة
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تنوع نژادی و زباانی و نیاز موقعیات قاومی و ماذهبی

این منطقه ،دین زردتشتی ازط یق ایا ا باهویاژه ارّا ،

خاص این منطقه است (ارش دی.)79 :1381 ،

ش وا  ،باکو ،دربند و آجارهاا ) ،(Ajarنزدیاک بااتومی
در گ جسااتا ) ،(Georgiaیهودیاات از ساا زمینهااای
اط اﻑ دریای خزر و مسیحیت ازط یاق روم و بیازانس
در قفقاز گست

یارت کاه نفاوذ مسایحیت بیشات در

گ جستا و ارمنستا ) (Armenieبود
در ساادههااای اول و دوم ماایالدی ،مساایحیت در
گ جستا نفوذ ک د و در سده چهارم مایالدی کلیساای
ارمنی ساخته شد و در مناطق کوهستانی این نواحی ،تاا
سده هفتم میالدی ادیا مسیحی باقی ماند .در راساتای
اهمیت اقتصاادی و جغ اریاایی و ماذهبی خااص ایان
منطقه ،با ورود مسیحیت و چالش آ با دین زردتشاتی،
در دورة اشکانیا و ساساانیا ایان منطقاه باه یکای از

نقشه -1شمالس غ ای ا و قفقاز در دوره صفویه
)(Hewsen, 2001: 20

کانو های اصلی نزاع با روم تبدیل شد.
گ جیها ،ارمنیهاا ،آ

ﭘيﺸيﻨﮥ مذهبی مﻨﻄقﮥ قفقاز
قفقاز س زمینی با تنوع قومی و دینی است که با ای
چندین هزار سال در مسی مهااج ت اقاوام مختلا

از

نژادهای هندواروپایی ،زرد و مغاولی باود .ورود اقاوام
مختل

ای انی ،ع غ ،تا  :و مغاول ت کیاب قاومی و

بارت جمعیتی و مذهبی قفقاز را در سدههاای مختلا
دچار تغیی کا د و ت کیبای از اقاوام گونااگو در ایان
منطقه به وجود آورد .این ناحیه بنابه ماهیت قاومی و از
لحاظ تاریخی و جغ اریایی و مذهبی مملکت یکرارچاه
ای نبود و در طول تاریخ ،زی سلطه و نفوذ ملاتهاا و
دولتهای بزرگ ق ار داشت .از پیش از میالد تاا دورا
اسالمی بهعلت تهااجم اقاوام مختلا

مثال رومایهاا،

بیزانسها ،اُسوزها ،خزرها ،ع غها ،سلجوقیا  ،مغولها
و آ قویونلوها این س زمین از نﻈ ماذهبی دساتخو
تغیی شد .اهمیت و موقعیت ویژة این منطقه همواره آ
را در کانو اولویت حاکما ای انی ق ار میداد .پیش از
ورود اسالم به قفقاز ،در کنار ادیا و مذاهب باومی در

هاا و ابخازهاا )(abkhazia

مسیحی بودناد؛ البتاه گ جایهاا بیشات پیا و کلیساای
ارتدوکس ش قی بودناد .در سادههاای هفاتم و هشاتم
میالدی مسلمانا قفقاز را رتح ک دند و دیان اساالم در
شاا

قفقاااز ،در شاا وا و داسسااتا )،(daghistan

گساات

یاراات و ساااکنا ارّا  ،شاا وا و داسسااتا

مسلما شدند (امی احمادیا  .)2 :1376 ،اگ چاه بناباه
موقعیاات جغ اریااایی و اوضاااع خاااص قفقاااز ،یعناای
کوهستانیبود آ  ،اسالم در ب خی ناواحی باهصاورت
تدریجی نفوذ پیدا ک د .نفوذ اسالم در قفقاز باعث شاد
که ادیا زردتشتی و مسیحی نقش خاود را در آنجاا از
دست دهند .روند گ ایش به اسالم در زماا حکومات
های محلی ،سلجوقیا و بهویژه خانادا ش وانشااهیا
ادامه یارت .دین اسالم با گ ایش حنفی و شارعی و دین
مسیحیت به ادیا سالب در قفقاز تبدیل شدند .در ساده
های نهم و دهم میالدی دولتهای محلی مانند مزیدی،
سا ری ،روادی ،شدادی ،بگ اتی و ...در قفقاز تشاکیل
شدند .در سدة دوازدهم میالدی ،پادشااها گ جای باا
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قسمتهای شمالی قفقاز بیشت سنی بودند و بخاش

روند اسالمگ ایی در قفقاز مقابله ک دند و بیشت ِ نواحی
جناوبی رشاته کااوههاای قفقااز باازرگ را راتح ک دنااد

جنوبی شیعه و سنی بودند .باکو باهطاور کامال ،بیشات

(امی احمدیا .)2 :1376 ،

دربند و نصفی از شا وا و تماام ساالیا ) (Saliyanو

ش

در سدة پانزدهم میالدی ،جمعیت مسلما باومی در

قسمتی از شکّی 7و قُبه ) (Qubaشایعیماذهب بودناد.

و جنوغس غ قفقاز با حکومتهاای نوظهاور در

ش وا و بیشت ِ شکّی و قُبه و قسمت کمتا ی از

حال گست

نص

 ،یعنی ت کمانا ق هقویونلو و آ قویونلاو،

دربنااد و تمااام طب س ا ا و ناحیااه سااموریه (ساامور،

ادسام شدند .نوعی وحدت مذهبی که در مصاالحﮥ باین

س امّور ،)Samur, Sammurسااوای مس اکُنجه8،و همااﮥ

راتحا و ساکنا منطقه تأثی خاصای داشات و رواباط

داسستا سنی بودند .ساکنا سنیمذهب قفقااز از ر قاه

بین سااکنا ناواحی شامالی قفقااز و مسالما ناواحی

های شارعی و حنفی بودناد .در قُباه ،شاکّی و شا وا

جنوغ را بهبود داد؛ اما ب ای مسیحیا سااکن در قفقااز

ت کیبی از این دو ر قﮥ تسنن سااکن بودناد و ساموریه،

تسکینی نبود ) .(gasimov, 2011: 11مقار باا تشاکیل

طب س ا و قسمت سنی دربناد ،مانناد تماام داسساتا ،

حکوماات صاافوی ،خاناادا ش وانشاااهیا و تاتارهااای

شارعیماذهب بودناد (باکیخاانوﻑ .)38 :1383 ،اهاالی

کِ یمِه (قِ یم  )Kerime, Qerimدر نواحی شمالی قفقاز

مناااطق دارگااین یااا دارگااه و آ قوشااه 9کااه ها دو در

بودنااد و در گ جسااتا مساایحی واحاادهای پ اکنااده و

داسستا بودند ،مسلما و سنیمذهب و بیشات شاارعی

کوچک کاختی ) ،(kakhetiکاارتیلی ) ،(kartliaایم تای

بودند (پورصف  .)9 :1377 ،وجود مذاهب مختلا  ،باه

) ،(imeretiگوریا) ،(goriaابخازیا و  ...سااکن بودناد و

ویژه عیسوی و اسالم و مذاهب تسنن و تشیع ،از لحاظ

حکومتهای محلی در سای نقاط قفقاز وجود داشاتند.

مذهبی قفقاز را به منطقاهای حسااس و جاذاغ تبادیل

همزما باا تشاکیل دولات صافویه ،بخاش اعﻈمای از

ک ده بود و تال

دو دولت صفویه و عثمانی ب ای نفوذ

منطقﮥ قفقاز مسلما و سنیمذهب و بخاش دیگا ی از

در این منطقه چشمگی باود .باهعلات وضاع طبیعای و

نواحی مسیحی و معدود نواحی نیز شیعهمذهب بودند.

موقعیت راهب دی این شه ها ،توجه تاتارهاا و روسهاا

نیاز در قفقااز رعالیات

نیز به این منطقه جذغ شد .درمجموع قفقااز باهلحااظ

ازسویی ،ر قههاای مختلا

میک دند .م یدا ر قﮥ زاهدیه در ش وا  ،ارّا و دربناد

ویژگیهای جغ اریایی ،موقعیات نﻈاامی ،ظ ریاتهاای

رعالیت می ک دند و ب این نواحی سیط ه داشتند .شامار

اقتصادی و وضع مذهبی ویژهای که داشت و باهاجماال

م یدا شیخزاهد در این مناطق بهحدی بود کاه حااکم

از آنا یاد شد ،دارای اهمیت بود و قدرتهای همجوار

ش وا از نفوذ و تعداد آنها وحشتزده شد و باه شایخ

را به دخالت در آ ب میانگیخت.

هشدار داد که شمار م یدانش از هوادارا حااکم بیشات
است (ابنبزاز .)198 :1373 ،دو ط یقﮥ صوری نقشبندیه
و قادریه در نواحی شمالی قفقااز گسات

داشات .در

سياست و اقدامات مذهبی صفویه در قفقاز
تشکیل دولت صفوی باعاث باهوجودآماد دولتای

کنار م یدا ر قﮥ زاهدیه ،م یادا دیگا ر قاههاا مثال

شیعی در جها اسالم شاد کاه از نتاایج آ پدیدآماد

سه وردیه ،قادریاه ،نقشابندیه و حیدریاه در شا وا و

حکومتی قدرتمند ب پایاههاای ایادئولوژی و ر هنگای

دربند و نواحی دیگ رعالیت میک دند..

جدید باود .تأسایس سلسلﮥ صافویه پیاماد رشاتهای از
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تکاپوهای سیاسی و مذهبی بود که مهمت ین ویژگی آ
چه هک د جنبههای سیاسیمذهبی تشیع ،بهویژه تشایع

زمینه مناسبی ر اهم میک د.
ط حی که جنید و حیادر با ای نفاوذ در قفقااز بناا

اثنیعش ی ،بود (صفتگل70 :1381 ،تا .)71پادشااها

نهاده بودند در دورة شاه اسماعیل اول باا راتح شا وا ،

صفوی بنابه علتهاا و ویژگایهاای متعادد ،باه منطقﮥ

کاختی ،دربند و نواحی اط اﻑ ش وع شد .در دورة شاه

قفقاز نگاه کلی داشتند.

تهماسب اول با حذﻑ خاوانین محلای کاه بااقیمانادة

 .1بُعد مذهبی :ابتدا با انگیزة نبا د باا کفاار مسایحی و
سرس گست

ماذهب تشایع در قفقااز و در کناار آ

خاندا های حکومت کنندة ادوار مختلا
صفویه در قفقاز گست

بودناد ،نفاوذ

یارت .کشتهشد اجاداد شااه

محدودک د مذهب تسنن در داسستا  ،ش وا و ساای

اسماعیل اول در ش وا انگیزة صفویا را ب ای نفوذ در

نواحی؛

منطقه و تحو ت دینی در قفقاز و ش وا بیشت ک د.

 .2بُعااد اقتصااادی :تصا ﻑ اراضاای جدیااد ،تساالط با

پس از سقوط ش وانشاهیا به دست صفویه ،ش وا

راههای مواصالتی و تسلط ب منابع و عواید اقتصادی؛

جز و یات ایا ا شاد؛ اماا سااکنا سانیماذهب آ

 .3بُعد تجاری :ب ق اری دادوستد با م اکاز بازرگاانی و

چندبار علیه حکام صفوی قیام ک دناد و از عثماانیهاا

م اکز ش

و حتی ازط یق شمال با اروپا؛

بقایای خانادا

استمداد خواستند .این اقدامات از تال

 .4بُعد سیاسی :تمایل به تص ﻑ س زمینهاای مسایحی

ش وانشاه ب ای بازیابی قدرت یا آشفتگی داخلای ایا ا

گ جستا  ،ارمنستا و نواحی متعلق به ش وانشااهیا و

در دورة شاه اسماعیل دوم و محمدخدابنده یا رشارهای

دیگ قسمتهای قفقاز.

اقتصادی ،اجتماعی و مذهبی دورة شاه تهماساب اول و

در م احل اولیﮥ تشاکیل دولات صافوی در قفقااز،

شاه عباس اول ناشی بود .موقعیات اقتصاادی ناشای از

و جهااد ماذهبی باود .در

وضع ویژة جغ اریاایی و گا ایشهاای ماذهبی خااص

اندیشﮥ جنید و حیدر ،مجااورت باا قفقااز با ای طا ح

منطقه ،بست ی را ب ای ایجاد شور

بهوجاود آورد .در

جهاد با کفاار با ط رادارا صافویه تأثی گاذار باود و

این زمینه گام نخست را القاصمی زا ب داشت که با ادر

باعنوا جهاد با کفار ،نخستین تهاجمها به منطقﮥ قفقااز

شاه تهماسب اول و حاکم ش وا بود .با هجوم عثماانی

انجااام شااد (ر ::.روملااو .)860 ،857/2 :1384 ،ب ا ای

به قفقاز و هم اهی القاصمی زا ،منطقﮥ شا وا از حیطﮥ

مسلمانا اهال جهااد ،ایان سا زمین در حکام هادری

قدرت صفویه خارج شد .می زاب ها انتساغ خود را به

تحو ت دینی در حدِّ جنا

مط ح بود و مسلمانا جنا

در آ ناواحی را بااعنوا

دودما ش وانشاهیا اعالم ک د و شور

به پا ک د؛ اما

«جهاد با کفار نابکار و مالعین سیاه روزگار» میدانستند

پیش از قدرتیابی ،وی را از س راه ب داشتند (روملاو،

(روملو .)1344/3 :1384 ،جهاد با کفار یکای از انگیازه

1331/3 :1384؛ قمی .)323/1 :1383 ،به علت حاواد

های شیوخ صفوی در نگاه به قفقاز بود و در جنا

باا

داخلی ای ا پس از م گ شاه تهماسب اول و سیاسات

گ جسااتا  ،ط ابااوزا (ط اباازو ) و داسسااتا سازیااا

مذهبی جدید شاه اسماعیل دوم که تسامح ماذهبی باود

بسیاری ش کت میک دند (پط وشفساکی.)388 :1354 ،

ب ای اهاالی سانینشاین در قفقااز ،باهویاژه شا وا و

اگ چه اهداﻑ مذهبی در کنار اهاداﻑ اقتصاادی قا ار

داسستا  ،موقعیتی بهوجود آمد تا علیه سیاست صافوی

داشت ،تص ﻑ س زمینهاای عیساوی در حکام منطقﮥ

و بهنفاع عثماانی دسات باه تحا  :زنناد (اروشاتهای،

جهادی ،ب ای رعایای مسالما مشاتا جهااد باا کفاار

.)76 :1350
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از اهداﻑ صافویه با ای تا ویج ماذهب در قفقااز،

مذهب تشیع و دوستی با ساکنا منطقه ،بهویژه در دورة

ممانعت از ورود عثماانی باه ایان منطقاه باود .دولات

شاه عباس اول و دوستی با گ جایهاا و ارمنایهاا ،در

صفوی تال

می ک د که ارتباط ماذهبی و باهدنباال آ

جهت تقویت نفوذ در قفقاز به هب داری میک د.

سیاساای ،تجاااری و اقتصااادی عثمااانی را بااا قفقاااز و

شاه اسماعیل اول ب ای کسب هویت و تمایز قلم و

ازط یق قفقاز با ماورا النه قطع کند و اینگونه عثماانی

خود از همسایگا سنی عثمانی و ازبک ،تشیع را عامال

را از عواید این منطقاه محا وم کناد .ادعاای جانشاینی

مناسبی میدانست (مورگا )162 :1373 ،؛ بناب این ب ای

خالراات عباساای توسااط عثمااانی و حدااور تعااداد

گست

چشمگی ی مسلما سانی در قفقااز و ارتبااط آنهاا باا

و وابستگی بیشت این نواحی از لحاظ مذهبی به دولات

عثمانی و تعداد معدود شیعیا در قفقاز ،در مقایساه باا

صفویه و قطع ارتباط سااکنا ایان ناواحی باا عثماانی

خطا ی

می ک د .مسیحیا را به دیان اساالم درآورد و باا

مسیحیا و اهلتسنن ،ب ای دولت صفوی زن

تال

مذهب تشیع در قفقاز و س زمینهای پی اماو

بود .در واکنش به سیاست عثمانی ،دولت صفوی با ای

ایجاد سختگی ی سیاسی و مذهبی ،مناطق سانینشاین

سیاسای ،ماذهبی ،ادبای و

ش وا و داسستا را باه تشایع واداشات .در دورة شااه

ک د .ازسویدیگ  ،ساکنا سنی

اسماعیل اول  500خاانوار از طاایفﮥ روملاو و در دورة

مذهب و حُجاج ماورا النه از مسی قفقااز باا عثماانی

شاه تهماسب اول تعدادی از قبیله بیات به منطقه منتقال

م تبط بودند .این مسی با عبور از شمال دریای خازر و

شاادند .در سااال 1510/ 915م ،پااس از تصا ﻑ اولیااﮥ

گذر از قفقاز به دریای سایاه یاا آنااتولی و از آنجاا باه

ش وا و ادعای استقالل شیخشاه در ایان منطقاه ،شااه

عثمانی میرساید و در زماا تی گای رواباط صافویه و

اسماعیل جمعای از تا :هاای بیاات سااکن عا ا را

عثمانی ،حجاج این امکا را داشاتند کاه از ایان مسای

کوچاند و در دربند و شاب ا ) 10(Shabaranاسکا داد

ب ای سف به مکه استفاده کنند .ازاینرو ،حکام صافوی

(باکیخاااانوﻑ113 :1383 ،؛ .)panahi, 2013: 175

به اقتدای سیاست مذهبی خاص ،تبلیغات مذهبی را باا

گ وهی از ساکنا سازیقُمو  11نیز در ق

شدت بسیاری آساز ک دند .آنها باعنوا جهاد باا کفاار،

به ای ا مهاج ت ک دند و در اطا اﻑ سالماس اساکا

به نواحی ارمنستا و گ جستا و سا زمینهاای قفقااز

یارتند (پورصف  .)46 :1377 ،این سیاست در دورة شااه

حملااه ماایک دنااد و ب خاای از شاااهزادگا گ جاای را

تهماسااب اول و شاااه عباااس اول ادامااه یاراات .دولاات

مساالما ماایک دنااد و منااارع چشاامگی ی بااه دساات

صفوی با اج ای این سیاست ،یعنی اسکا هاوادارا و

ماااایآوردنااااد (روملااااو1274/3 :1384 ،تااااا،1276

بهویژه قزلبا ها در قفقاز ،بهدنباال گسات

تشایع در

1343تا1375 ،1347تا 1461 ،1428 ،1378و.)...

قفقاز ،نفوذ دولت صفوی در آ نواحی و جلاوگی ی از

تأثی گذاری در ابعاد مختل
ر هنگی در قفقاز تال

با تبلیغات در ناواحی قفقااز ،باه گسات

ماذهب

شور

دهم هج ی

ساکنا منطقه علیه دولت صفوی بود .مهاج ت

تشیع و تقویت آ کمک میشد .دولات صافویه با ای

ارامنه و گ جیا به مازندرا و نواحی م کزی ای ا  ،باا

تسلط ب قفقاز و نفوذ مذهبی در این منطقاه ،از ابزارهاا

هدﻑ تغیی در ت کیب بارت جمعیتی منطقه بود.

و سیاستهای مختلفی استفاده میکا د .ایان دولات از

شاه تهماسب اول با هدﻑ گست

تشیع در قفقااز،

سیاست اسکا هوادارا و اتباع خود در منطقه و تغییا

اقدامات و سیاست مذهبی شاه اسماعیل اول را بهویاژه

در ت کیب بارت جمعیتای تاا اساتیالی نﻈاامی ،تا ویج

در ارّا و ش وا و در ب اب ش وانشاهیا سانّیماذهب
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ادامه داد و ب ای جذغ ساکنا سنیمذهب ایان منااطق
تال

کا د .او در شا وا و داسساتا کاه سااکنا آ

و دربند و ش وا  ،ق اقویونلو و خلج در شکّی و ش وا
اقامت داشتند و بسیاری دیگا از اناواع تا :هاا ،مثال

بیشت  ،اهلتسنن بودند از رو های مختلا  ،ازجملاه

ت کمانا و سای ایالت ساکن در ای ا و روم باه قفقااز

ابزارهای اقتصادی و مالیاتی و تغییا در بارات ماذهبی

آمده بودند (باکیخانوﻑ)34 :1383 ،

منطقه ،اساتفاده کا د (شا ی زاده271 :1386،تاا.)274

استفاده از صدرها در مناطق قفقاز و شا وا و ارا ،

بخشودگی مالیات شه های پیشگام در تشیّع از اقدامات

از دیگ رعالیاتهاای صافویه در بُعاد ماذهبی باود .از

شاه تهماسب اول بود (قمای .)597/1 :1383 ،معاریات

وظای

اصلی صادر در منطقﮥ قفقااز تا ویج باورهاا و

دانشمندا شیعی و محصال آنها از پ داخت مالیات در

دانشهای شیعی و ادارة امور مذهبی و تا ویج تشایع و
صدر ،نﻈارت با

شه ها و آبادیهای شیعهنشاین (قمای،)597/1 :1383 ،

ریشهکنی بدعت بود .از دیگ وظای

از دیگ سیاستهای مذهبی شاه تهماسب اول در قفقاز

نهادهای مذهبی و موقورات و نشا آماوزههاای تشایع

بود و این در حالی بود که سنیهای آ مناطق باید باار

اثنیعش ی باود .صافویا با ای تبلیاذ ماذهب تشایع،

مالیاتی شه های شیعی را تحمل میک دند و بهصاورت

صدرها را باهساوی رعایاای سانّیماذهب در قفقااز و

کامل مالیات پ داخت میک دند ).(panahi, 2013

ش وا میر ستادند؛ ب ای نمونه در سال 1554/ 961م،

از دیگ اقدامات شاه تهماسب اول ،انتقال ب خای از

شاه تهماسب اول ب ای ش وا و شکی صدری انتصاغ

اهالی از حدود است آباد به مناطق مسکُنجه و هیج 12و

ک ا د (شاای ازی )56 :1369 ،و در سااال 1563/ 970م،

سای محال شا وا باود و همچناین ب خای از سااکنا

صدارت شا وا و آذربایجاا باه میا زینالادینعلای،

اردبیاال در جااوار م قااد جنیااد در حدا ه ،ب گ رتااه از

ر زند امی شامسالادیناسادا م عشای ،واگاذار شاد

حد ت ،سکنی گزیدند (باکیخاانوﻑ .)34 :1383 ،نیاز

(روملااو1430/3 :1384 ،؛ اساات آبادی .)88 :1364 ،در

ساخت بارگاهی ب س آرامگااه جنیاد ،پاس از یکصاد

زما شاه عباس اول و پس از تص ﻑ مجادد ایا وا از

سال از ما گ او ،در حدا ه کاه زیارتگااه م دماا آ

سلطﮥ عثمانی ،صدارت آ نواحی به قاضیخا  ،ر زناد

ساما شد (باکیخاانوﻑ .)110 :1383 ،در دورة صافویه

می زاب ها از سادات قازوین و از اقاوام قاضای جهاا

نخجوا مسکن طوایا

ساعدلو ،اساتاجلو ،کنگ لاو و

جز توابع بیگل بیگای ایا وا  13شاد و ار  14مساکن

وزی  ،داده شد (است آبادی191 :1364 ،؛ منشای:1377 ،
.)1175/2

طایفه چاک لو شد و ازسویی ،ق هباا جایگااه قاجاار و

دولت صفویه با ای نفاوذ ماذهبی در منطقﮥ قفقااز

شاد و در نﻈاام اداری

اقدامات متعددی انجام داد .حاذﻑ ش وانشااهیا سانی

اتوزایکی و دیگ قبایل قزلباا

صفویه ،به بیگل بیگینشاین تبادیل شاد و باه خانادا
زیاااداسلی گنجااهای واگااذار شااد (پورصااف :1377 ،
 .)75،87،126این اقدام در راستای تال

ب ای گست

مذهب ،ایجاد یکرارچگی سیاسی با ای ا  ،ایجاد امنیات
اقتصادی ،گست
گست

تشیع در ارا و شا وا و همچناین

ادبیات مذهبی (م ثیه) اقدامات شکلگ رتاه در

تشیع در قفقاز بود .در ره ستی که در گلستا ارم آماده

این زمینه بود 15.همچنین اهمیت داد به زیارتگااههاا و

است ،طایفه زنگنه و خلیللو و کنگ لو در قُبه و ش وا ،

اماکن مقدس و مازار امامزادگاا  ،تخفیا

مالیااتی باه

ق امانلو و تکلو و شاملو و چاک لو در ش وا  ،اوصااللو

شاااایعیا (اروشااااتهای15 :1373 ،؛ قماااای:1383 ،

و ع شلو و اوستاجلو و قاجار در قُبه ،قبیلﮥ بیات در قُبه

597/1تا )599و ر ستاد علمای شایعه با ای تبلیاذ در

واکاوی رویاروییهای مذهبی صفوی و عثمانی در قفقاز (930تا1523/ 1038تا1629م) 261

این منطقه در کانو توجه صفویا ق ار گ رت .م مّات،

منارع آ در سال دههزار منات (ها  4/5مناات معاادل

تزیین و تغیی در ساخت بناهای مذهبی مثل مسااجد و

یک توما ) بود (ر اهانی.)79 :1362 ،

مدارس و تزیین آنها به شعائ مذهبی و حذﻑ مسااجد

معاریت از تکالی

دیوانی ،باهویاژه در ب خاورد باا

سنی و کلیساها از دیگا اقاداماتی باود کاه زمیناهسااز

نواحی شیعهنشین و مناطقی که با سیاستهاای صافوی

تحو ت دینی و مذهبی در منطقه قفقاز شد .حمایت از

همخوانی داشتند ،یکی از اقدامات اساسای شااه عبااس

و معاریات

اول در قفقاااز بااود؛ باا ای نمونااه در نب دهااای سااال

اموال وقفای از مالیاات ،سیاسات دیگا صافویه با ای

1607/ 1015م ،اهالی دربند باه رهبا ی پسا خواجاه

تشیع در قفقاز و سیاست مذهبی این دولت در

محمد دربندی در مقابله با عثماانی از صافویه حمایات

روحانیا شایعی و پشاتیبانی از نهااد وقا
گست

آ نواحی بود.

ک دند و شاه عباس اول در ب اب  ،به وی منشاور ایالات

ایالت گ جستا از مناطقی بود کاه صافویا بارهاا

داد و اهالی دربناد را از پ داخات مالیاات معااﻑ کا د

بدانجا لشک کشی ک دند .در سدة دهم هج ی/شانزدهم

(اسااات آبادی191 :1364 ،؛ باکیخاااانوﻑ.)137 :1383 ،

میالدی و یت•های مهم گ جستا از جنوغ به شمال

ازسویدیگ  ،در دورة شاه عبااس اول سیاسات اساکا

س بی بهت تیب عبارت بودند از :کاختی در منابع ای انای

هوادارا و تبعید مخالفا در قفقاز شدت بیشات ی پیادا

کاخت در جنوغش قی ،کارتیلی در منابع ای انی کارتیل

ک د .تحو ت انجامشده پس از م گ شاه تهماساب اول

در شمالس بی ،ایم تی در منابع ای انی باشیآچاو  16و

تا رویکارآمد شاه عباس اول در قفقاز که قدرتیاابی

مینگ لی که دو و یت اخی کنار دریای سیاه واقع شاده

ب خی خوانین و حکام قفقازی و عناصا قزلباا

را در

بودند و گ جستا س بی را تشکیل میدادناد (تاورنیاه،

این منطقه باعث شاده باود و نیاز ادعاای خودسا ی و

332 ،328 :1369؛ د واله194 :1370 ،تا .)196در ساال

سکوت و هم اهی با عثمانی توسط ب خی از آنها ،شااه

1555/ 962م و ب اساااس صاالح آماساایه بااین ای ا ا و

عباس اول را ب آ داشت تا پس از بازپسگی ی قفقااز،

عثمانی حوزة آخسقه و ق اجهاردها  ،کارتیل و کاخات

ب خی از رهب ا و حکام قفقازی و قزلبا

را در آنجاا

از ایا ا شااد و م کااز گ جسااتا ای ا ا شااه تفلاایس

تغییا دهااد .در سااال 1022تااا1610/ 1023تااا1611م،

(تبیلیسی) بود .مابقی ایا ت گ جستا جز مناطق نفوذ

محمدحسینخا ق قلوی ذوالقدر به ر ماان وایی شاکی

عثمانی درآمد.

منصوغ شد؛ سرس با هوادارا ذوالقدری خود از ع ا

در سالهای 1023و1617/ 1024م شاه عبااس اول

و آذربایجا  ،یعنای ق قلوهاا ،سالمانلوها ،علایبکلاو و

در مناطقی از گ جستا نفوذ ک د که تا آ زما اساالم

کنداشلوها ،به شکی ررت و با انتصاغ شجاعالدینبی ،

در آ مناااطق رواج نداشاات؛ ساارس دسااتور داد تااا در

رئیس قبیله کُ د ،به حکومات ساالیا و محمودآبااد در

کلیساهای آنجا اذا س دهند (منشای1442/2 :1377 ،؛

ش وا  ،قبایل همطایفه خود را که در آذربایجا پ اکنده

بهمنمی زا62 :1384 ،تاا .)71او در گ جساتا چنادین

بودنااد جمااع کا د و بااه مناااطق مزبااور با د .در سااال

کلیسا را به مسجد تبادیل کا د و ب خای از یهودیاا و

1650/ 1029م ،شاااه عباااس اول ایالاات کاااختی را در

مسیحیا آنجا را واداشت که باه اساالم تغییا ماذهب

گ جستا ب قلم و پیک سالطا  ،حااکم با دع ،ارازود.

دهند ) .(Abisaab, 2004: 63در تفلیس مسجد بزرگای

پیک سلطا با 50هازار خاانوار از ایما ت و ذوالقادر و

ساخت و امال :موقورﮥ ر اوانی با ای آ قا ار داد کاه

سلیما حاجیلو و قبایل کُ د در آذربایجا و ایم تهای

 / 262پژوهشهای تاریخی ،سال پنجاه و سوم ،دوره جدید ،سال نهم ،شماره چهارم (پیاپی  ،)36زمستا 1396
هوادار خود باه آنجاا ح کات کا د Hirotake, 2004:

در جها اسالم و تشیع ،منشأ خدمات علمی و ر هنگی

)..)254

و سیاسی ارزشمندی شدند..

شاه عباس اول در عین اعتقاد به دیان و احتا ام باه
ائمه و پیشوایا مذهب تشیع و تعمی بقایای متب که ،به

سياست مذهبی عثمانی در قفقاز

تسامح در ب اب اقلیتهای ماذهبی عقیاده داشات و باه

دولت عثمانی به مانند صفوی ،به منطقه قفقاز نگااه

همین علت ررتار او با رعایای سی مسلما خود ،بهویژه

ویژهای داشت و سوای موقعیاتهاای ویاژة قفقااز کاه

عیسویا  ،بیسابقه بود .این ررتار به این معنا نیست کاه

پیشت بدا اشاره شد ،این منطقه دروازة ورودی عثمانی

او هیچگاه رشار یا ساختگیا ی در قباال اقلیاتهاای

به ماورا النه محسوغ میشد .در دورة سلطا سلیما ،

سی مسلما نداشته اسات .وی با ای تسالط با منااطق

امر اتوری عثماانی باه قادرتی ب تا در جهاا آ روز

میکا د

تباادیل شااده بااود .ایاان امر اتااوری کااه در سااال

که با اهالی آنجاا خاو ررتااری کناد .بنااب این با ای

1453م 832/و در زما سلطا محمد راتح ،با تص ﻑ

تحقق یارتن این سیاست ،باه ارمنیاا محبات کا د و از

قسطنطنیه و پس از آ با تصا ﻑ دریاهاا و ساواحل و

رعالیت آنها در امور اقتصادی اساتفاده با د و پانجهازار

مناطق مختل

و س غ قدرتمند شده باود ،در

خانوار از ساکنا جلفای ارس را به اصفها منتقل کا د

دورة ساالطا ساالیم اول بااا تص ا ﻑ مکااه و مدینااه و

(د واله139 :1381 ،؛ سوکاسیا 86 :1395 ،تا..)88

همچنین مص  ،خود را جانشین خالرت عباسی و رهبا

قفقاز و آزادسازی آ از دست عثمانیها تال

شاه عباس اول با کوچداد م دم از ارمنستا  ،ب نامﮥ
نﻈامی خود را علیه عثمانی با مورقیت و بهطور کامل به

در ش

جهااا اسااالم ماایدانساات (مطاا ا چاای35 :1379 ،؛
ژرمیاس73 :1386 ،؛ یاقی56 :1383 ،و.)57

اج ا درآورد .تصمیم شاه عباس اول ب ای کاوچ شامار

قفقاز ،دریای سیاه ،آناتولی و نواحی س بی ایا ا از

بسیاری از م دم بهسوی ای ا  ،ارزو ب اینکاه راهبا دی

کانو های حائز اهمیت ب ای دولت عثمانی بودند و این

نﻈامی بود ،ب پایﮥ تادابی اقتصاادی نیاز باود .ارامناه در

دولت تال

میک د ب ایان ناواحی ،ازجملاه آنااتولی،

نقش بازرگا  ،صنعتگ و کشاورز به اقتصاد ای ا کمک

تسلط کامل پیدا کند .آناتولی باا عثماانی اشات ا:هاای

چشمگی ی میک دند؛ نیز در جایگاه اهلذمه ناچاار باه

ر هنگی ،قومی و مذهبی داشت و وجود این اشت ا:هاا

پ داخت جزیه بودند که درآمد سلطنتی را ارازایش مای

آنا را به هم پیوند میداد؛ اما تشکیل دولت صافوی و

داد (سوکاساایا  .)82 :1395 ،سیاساات صاافویه باا ای

مهاج ت ت کا آناتولی به ای ا  ،گسست در رابطﮥ ت :

مناطق مسایحینشاین گ جساتا و ارمنساتا انتخااغ

های عثمانی و ت کا آناتولی را باعث شد .قبایال تا :

حُکام مسلما بود که مستلزم گ ایش اسامی باه اساالم

که محل سکونتشا رالت آنااتولی باود ،باه مهااج تی

بود و همچنین داد خودمختااری باه آنهاا .رویآورد

گساات ده و مااداوم بااه ایا ا دساات زدنااد کااه کاااهش

صفویا به تشیع و تشکیل حکومت صفویه زیا لاوای

جمعیت آنااتولی را موجاب شاد .احیاا تشایع ،ما دم

تشیع ،یگانگی باورهای سااکنا منطقﮥ قفقااز باا ما دم

آناتولی را به تح  :و ساالطین عثماانی را باه واکانش

نواحی شمالی ای ا را باعث شاد (شا ی زاده:1386 ،

انااداخت (وسااینیچ .)15 :1346 ،دولاات صاافوی ب ا ای

 .)273از این منطقه عالما دینی بسیاری ب خاستند کاه

ایجاد وحدت و رسمیکا د ماذهب تشایع در ایا ا ،

واکاوی رویاروییهای مذهبی صفوی و عثمانی در قفقاز (930تا1523/ 1038تا1629م) 263

حکومت دینای ایجااد کا د و باا تبلیغاات گسات ده در

مناطق اعمال نفوذ کند (هام پورگشتال.)398 :1387 ،

قسمتهای م کزی و جنوبی آنااتولی و ساای ناواحی،

دولت عثمانی سنیمذهب و پی و مذهب حنفی باود

موقعیت عثمانی را به خط انداخت (یاقی.)28 :1383 ،

(وسینیچ )38 :1346 ،و بخش اعﻈمی از سااکنا قفقااز

بناب این دولت عثمانی وجود دولت شیعی صفوی را در

به ویژه در داسستا  ،ش وا  ،طب س ا  ،تاتارهاا و دیگا

م زهای خاود ،تهدیادی علیاه حاکمیات عثماانی مای

نواحی قفقاز اهلتسنن و حنفیمذهب یا شارعیماذهب

دانست؛ بهویژه که تبلیغات مذهبی صافویه در قفقااز و

بودند .عثمانی در روابط با ای ا ب س مسﺌلﮥ قفقااز ،از

آناتولی ب ساکنا این ناواحی تاأثی مایگذاشات؛ ازآ

تح یک اهلسنت در این منطقه ب ضد صفویه به ه می

روی ب خالﻑ ناواحی اروپاای م کازی کاه مسایحیا

گ رات ) .(panahi, 2013: 176عثماانیهاا ای انیاا را

اجازه نداشتند ب س بازا مسلما نفوذی داشته باشاند،

راردی می دانستند و به حکام قا آ و رتاوای مفتیاا ،

در آناتولی ش قی و قفقااز هماواره ایان تمایال وجاود

جناا

ماااذهبی ماایدانساااتند

داشت که ساکنا این نواحی به تشیع متمایال شاوند و

(هام پورگشااتال .)379 :1387 ،سااالطین عثمااانی بااا

تغیی موضع دهند .هدﻑ اصلی لشک کشیهای عثماانی

رهب ی سلیم ،لقب خادم حا مین شا یفین را باه خاود

در سدة دهم قم ی/شانزدهم مایالدی ایان باود کاه باا

بستند که این ادعا از ایان مساﺌله حااکی باود کاه آنهاا

تسلط ب ارمنستا  ،گ جستا  ،ک دستا و ع ا عا غ،

نی ومندت ین حکام اسالم و جانشین خالرت عباسای و

آناتولی ش قی را از ایا ا جادا کناد (ژرمیااس:1386 ،

سلطنت ممالیک اند که از نﻈ سانیا  ،نماینادة سالطنت

.)79

اسالمی بود (شاو174 :1370 ،؛ ژرمیاس.)73 :1386 ،

تشیع و تسانن هام از نﻈا تااریخی و هام از نﻈا
جغ اریایی و هم ب اساس نگا

بااا آنهاااا را تکلیاا

القابی که سالطین عثمانی از محمد دوم تا م اد سوم

هاای ماذهبی ،دنیاای

ب سکههای خود ض غ ک دند ،نشاندهندة جاهطلبای و

اسالم را به دو بخش شیعهنشاین و سانینشاین تقسایم

ادعای حاکمیت ب ایا ا و حتای جهاا اسات؛ مانناد

ک ده بود .دولت شیعه صافوی و نفاوذ آ در م زهاای

عبارت «صاحب العزّ و النّص ری الب ّ و البح »« ،سالطا

ش قی عثمانی ،تهدیدی ب ای عثمانی قلمداد مایشاد و

الب ّین ،خاقا البح ین ،سلطا سالیما شااهبانسالطا

خوشایند عثمانی نبود .ساالطین عثماانی ازیاکساو از

سلیمشااه»« ،خاادمالحا مینالشا یفین» در میاا القااغ

تشکیل حکومتی قوی در ای ا بیمنا :بودند و ازساوی

سلیما و عباارت «صااحب قا ا » در القااغ سالیم و

دیگ از اینکه این دولات گا ایش هاای تشایع داشات،

«صاحبالعدلالمستقیم السلطا ما ادبنالسالطا سالیم،

نگ ا بودند .حمایت ایا ا از قیاام قادریخوجاهباباا،

مالکالب ّین و البحا ین و الشاام و العا اقین» در القااغ

شاااهقلی در سااال

م اد سوم .ع اقین یعنای عا ا عا غ و عا ا عجام.

مشااهور بااه سااولو و پساا

1526/ 932م و قیام باباذوالنو که از قیامهای مشاهور

عبارت الب ّین و البح ین به ادعاای تسالط با س تاسا

در آناتولی بود و به علت تثبیت سی عاد نﮥ اراضای باه-

جها اشاره می کند .کلمﮥ شاه جز در سلطنت سلیم اول

وقوع پیوسات و قیاام قلنادر چلبای (قلنادر شااه) کاه

و سلیما اول و سالیم دوم ،یعنای دورا جادیتا ین

وحشتنا:ت از قیاامهاای پیشاین باود ،واکانش دولات

جن ها با صفویا  ،ه گاز بخشای از لقاب عثماانیهاا

عثمانی را در پی داشات .عثماانی با ای کنتا ل منااطق

نبوده است .اختیارک د این لقاب باه قصاد نشاا داد

آناتولی و قفقاز تال

میک د تا باه ایان ط یاق ،در آ

ادعای ر مان وایی ب ایا ا باود .سالیما حتای عناوا
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شاها نخستین صفوی را هام باه القااغ خاود ارازود؛

تقسیم مال و امالکشا را میا س بازا حالل ک دناد و

القابی نﻈی دینپناه و سلطا کامل و ابوالفتح (ژرمیاس،

کُشندة آنها را سازی دانستند (پچوی36/1 :1284 ،تا38؛

215 :1386تا.)218

 .)Kirzioglu, 1976: 280-1ایاان دیاادگاه تااا پایااا

وجود مذهب مشت  :با ساکنا این ناواحی دوماین

حکومت صفویه ب اندیشﮥ عثمانیها حاکم بود .مقاار

علتِ نفوذ عثمانی در قفقاز بود .ازآنجاییکه بیشت ِ نقاط

بااا زوال دولاات صاافویه ،دولاات عثمااانی باااز بااه روال

قفقاز سنی بود و دولت عثماانی خاود را حااکم جهاا

معمول ،پیش از حمله به ای ا بنابه رتوای عبدا ارندی

می ک د که ساکنا سنیماذهب

اعالم ک د« :روارض عجم بهظاه ادعای اسالم میکنند،

اسالم میدانست ،تال

قفقاز را از حوزة تسلط صفوی خارج کند .علمای سنی

آنا م تد هستند و از ارباغ کفا باهشامار مایروناد.

قلم و عثمانی بهمنﻈور حمایت از مسلمانا سنی قفقااز

بناب این جن

در حکم جهااد باا مشا کین و

و حذﻑ تشیع در ای ا  ،از رعالیتهای نﻈاامی حمایات

حفظ ناموس دین بوده ،سارت اموال و اسارت زنانشاا

میک دند .عثمانی که بهدنبال ر صتی ب ای مقابله با نفوذ

حالل ش عی میباشد» (چلبیزاده64 :1282 ،تا .)66آنها

صفویه در قفقاز بود ،مسﺌله تشیع را بهانه ک د و ساکنا

با چنین بهانههایی زمینه را ب ای ورود خود باه ایا ا و

سنیمذهب ش وا و داسساتا در قفقااز و خاا نشاین

ناحیه قفقاز ر اهم میک دند.

با قزلبا

ک یمه و اهالی ماورا النه و خوارزم را تح یک ک د .در

مساﺌلﮥ دیگا در توجااه عثماانی بااه قفقاااز ،وجااود

ج یا لشک کشی اب اهیمپاشاا وزیا اعﻈم باه م زهاای

مسیحیا در این ناحیه باود .سااکنا مسایحی ارمنای و

شاامالش ا قی عثمااانی و آذربایجااا و قفقاااز ،ساالطا

گ جی قفقاز در نواحی م زی و مجاور عثماانی بودناد.

سلیما پیش از ش وع جنا

راجاع باه ر مان وایاا و

دولت عثمانی ب ای نفوذ به این نواحی ،جن

با کفار و

حکام سنیمذهب ش وا و داسستا که مخالفا دولات

سزای مذهبی را بهانه ک د و ب خی از قسمتهای س بی

شیعه صفوی بودند و ام ا و خا های ت  :سنیماذهب

گ جستا را تص ﻑ ک د .درحالیکه انگیازة تسالط با

ت کساتا و توابااع تحقیاق کا د و خواهاا همیاااری و

دریااای ساایاه و بنااادر بازرگااانی آ در نااواحی ش ا قی

مبارزه علیه صفویه شد (هام پورگشتال.)400 :1387 ،

دریای سایاه ،یعنای بااتومی و ساوخومی و ارتبااط باا

رقهای سنی ماورا النه و عثمانی ب ای نخساتینباار
در تاریخ اسالم ،ب دهک د و را وختن شایعیا و حتای

نااواحی اطا اﻑ از د یاال مااذهبی نفااوذ در گ جسااتا
قویت بود.

سااادات را در بازارهااای با دهر وشااا جااایز شاام دند

علت دیگ توجه عثمانی به قفقاز ،موضاوع حاج و

(پط وشفسکی .)397 :1354 ،شیخا سالمهای عثماانی

تأمین امنیت مسی های زیارتی و عواید آ با ای دولات

با شیعیا و کشاتار و ساارت

عثمانی باود .پایش از تشاکیل دولات صافویه حجااج

آذربایجا و ارا صادر ک دناد و آ را وظیفاه شا عی

ماورا النه با ای زیاارت ،از مسای ایا ا باه عثماانی

دانستند (ر ::.ورجاوند80 :1387 ،تا .)96شیخا ساالم

عبوروم ور میک دند و اکنو بهدنبال ط ح مسﺌله حاج

محمدابوالسعود ارندی ،شیخا ساالم بازرگ عثماانی ،و

و مشکالت ایجادشده توسط دولت صفوی و روسهاا،

شیخا سالم قاضیزاده احمدشامسالادین در رتواهاای

خواستار ورود عثمانی با ای حال ایان معدال بودناد.

را بهعلت عاصیشد به پادشاه اسالم باه

حکام و ساکنا مسلما بخارا و سم قند مسی قفقااز و

ط یقی کاار دانساتند و قتال آنهاا را واجاب ک دناد و

دریای سیاه را ب ای زیارت انتخاغ ک دند؛ اما با تسالط

رتوایی مبنیب لزوم جن

خود ،قزلبا
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دولت صفویه و تزار روس ب ایان منااطق ،نﻈاارت با

قفقاز ازجمله مناطقی باود کاه هامزماا باا دولات

مسی های مواصاالتی و زیاارتی بیشات شاد و سااکنا

صفوی ،دولت عثمانی در پی یکسا ساازی ر هنگای و

ماااورا النه را بااه اسااتمداد از عثمااانی مجبااور کاا د

سیاسی و مذهبی آ منطقه بود .عثمانی به مانند صفویه،

(ایتسااکویتس .)101 :1377 ،در زمااا ساالطنت ساالیم

از سیاست تغیی در ت کیب بارت منطقه نیز استفاده ک د

دوم ،خا های سم قند و بخاارا و باهویاژه خاوارزم باا

و ب خی از ساکنا منطقه ،ازجمله ارامنه را ب ای اهداﻑ

ارسال نامههایی به سلطا  ،از ممانعت در ح کت تجاار

خاص به نواحی دریای سیاه ،بالکا و ش

اروپا منتقل

و حجاج توسط دولت صفوی و روسها در آستاراخا

ک د .دولات عثماانیدر منطقاه قفقااز از سیاساتهاای

شکایت ک دناد و راتح آساتاراخا را با ای بازگشاایی

خاصی حمایت میک د؛ ازجملﮥ این سیاستها پشتیبانی

مسی زیارتی حج ازط یاق ایان شاه خواساتار شادند

از مؤسسات اجتماعی و دینی و نیز سااخت مسااجد و

(هولت.)435 :1387 ،

مدارس مذهبی بود .دخالت ص یح دولت عثمانی با ای

باتوجه باه با وز مشاکالت عباوروم ور با ای زوار

ساخت مساجد ،ناوعی کاار ر هنگای با ای مقابلاه باا

ماورا النه ازط ﻑ دولت صفویه ،این ام عثماانی را باه

صفویه در قفقااز باود و در ایان زمیناه ،در روساتاهای

ایجاد مسی جدیدی ازط یق قفقاز مجبور ک د .شبهجزی ة

شیعهنشین مسجد ساختند و به ر ستاد امام جماعت و

مانقشال و ش وا مسای مهمای با ای زیاارت مکاه از

کنت ل تکیهها اقدام ک دناد .باا تصا ﻑ شاکی در ساال

ماورا النه به سمت عثمانی بود .شابهجزیا ة مانقشاال

1576/ 985م ،در مساجد آ نواحی ب گزاری نمااز باه

منطقهای تجاری و بازرگاانی باود کاه اهمیات بسایاری

شیوة اهلسنت و دعای خی در حق سلطا ما اد آسااز

داشت و مق ررتوآمد کشتیها باود و مسای کاروانیاا

شد .ام ی که در پنجاه سال گذشته در آ نواحی ساابقه

خیوه و بخارا از آنجاا مایگذشات .ایان شابهجزیا ه در

نداشت؛ نیز عثمانی حاکمیت خود را در اط اﻑ رود ک

ساحل ش قی دریای خزر ق ار داشت و در دورة سالطا

و مناطق نزدیک ارس مستق ک د و در شا وا حااکمی

م اد سوم ،عثمانی با تص ﻑ ش وا در قفقاز مسی جدید

تُ  :در جایگاه عامل سلطا استق ار یارت (ساالنیکی،

مانقشااال شاا وا را احیااا کاا د ( بارتولاااد:1375 ،

232 :1389؛ بارتولد.)135 :1375 ،

136و .)137ازط ﻑدیگا  ،طا ح کاناال د و ولگاا نیاز
اقدامی در راستای همین سیاست عثمانی بود.

از دیگ سیاستهای عثماانی در قفقااز ،حمایات از
اقدامات مذهبی ،بهویژه از سیدیحیی شا وانی و ادعاای

مسﺌلﮥ دیگ ی که باعث توجه عثمانی باه قفقااز شاد

شاا وانیا و هم اهاای و حمایاات از استشااا هااا و

این بود که ب خی از نواحی سنینشین قفقاز ب ای دولات

تحاا :هااای بازماناادگا ش وانشاااه بااود .در سااال

داشت؛ ازجملاه شا وا کاه با ای

دولاات

عثمانی منارع مختل

1577/ 984م بنابااه وضااعیت قفقاااز ،ضااع

دولت عثمانی دارای اهمیت خاصی بود .بخشای از ایان

صفوی ،سیاسات ماذهبی جدیاد و کااهش نﻈاارت در

اهمیت به لحاظ موقوراتی بود که از این ناحیه به عثماانی

قفقاز ،اهالی شا وا باه شاور

دسات زدناد (قمای،

داده میشد؛ مانند چندین خا وار اب یشام کاه ها سااله

677 /2 :1383و678؛ جناباادی540 :1378 ،تااا .)543در

ب ای مخارج حا مین شا یفین خا ج مایشاد (منشای،

اوایل سلطنت محمدخدابنده ،ابوبک می زا پس ب ها  ،از

407/1 :1377؛ والاااه624 :1372 ،؛ اسااات آبادی:1364 ،

سالطین ساابق شا وا  ،باا ر ساتاد جمعای از اهاالی

.)115

ش وا به دربار عثمانی ،حمایت سلطا م اد را خواها
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شد (منشی .)357/1 :1377 ،او باه سا دارا و پاشاایا

هم اهی با اهالی ش وا اقدام دیگ ی بود که عثمانی به

عثمانی نامهای نوشت و آنها را به لشک کشی به قفقاز و

کار بست .این اقدام با هدﻑ ایجااد حلقاﮥ واساطهای از

تص ﻑ ش وا تشویق ک د .او امید داشت سراه عثماانی

حکام سنی در منطقه و به هگیا ی از ایان اتحااد علیاه

که اینک به آذربایجا آمده بود ،به گ جساتا رهسارار

نفوذ ماذهبی صافویه در قفقااز باود .اخاذ عاوار

و

شود و پس از تصا ﻑ آ سا زمین ،از سناایم س شاار

مالیاتهای سانگین از سااکنا شایعهنشاین و مسایحی

ش وا نیز نصیب بب د .وی کاه بادو حمایات نﻈاامی

قفقاز سیاست معکوس عثمانی در ب اب نفوذ صفویه بود

عثمانی رسید به قدرت را میس نمیدیاد ،با ای قلاع

که در ج یا هجوم به قفقاز و تساخی ایان منطقاه در

وقمع قزلباشا و «رراع ساتم از مﻈلوماا » لشک کشای

دورة محمدخدابنااده ،بااهطااور کاماال آشااکار بااود و

سراه عثمانی را به منطقاه خواهاا شاد و در ازای ایان

عثمانی ها مناطق و ناواحی و شاه های شایعینشاین و

هم اهی و خدمت در تصا ﻑ شا وا و بازگشات وی

مسیحی را تخ یب ک دند.

به قدرت ،قول داد که «حلقﮥ بندگی پادشاه اسالمپناه در
گو

بناب این ،ارزو ب اختالﻑ دیا ینﮥ سانیشایعه میاا

جا کشیده به ش ایط خادمتکاری و جانساراری

دولت صفویا و عثمانی ،تسلط صفویه ب راه تجاری و

قیام نموده و خ اج ملک شا وا را ه سااله باه خزاناﮥ

زیارتی آسیا ،باهویاژه آنااتولی و تقاضاای اهاالی سانی

معموره ارسال» کند (قمی677/2 :1383 ،و.)678

مذهب ش وا از عثمانی ب ای یاری آنهاا از علاتهاای

در جواغ به نامﮥ اباوبک می زا ،سا دارا و پاشاایا

جن

عثمانی علیه صفویه باود .در جماعبنادی یاونس

عثمانی مکتوبی نوشتند و او را به تساخی گ جساتا و

زی  ،:اهداﻑ دولت عثمانی در انجام عملیات در قفقاز

شاا وا دلگاا م ک دنااد (مااتن نامااه در :قماای:1383 ،

و علیه دولت صفویه عبارت بودند از :حمایت از ما دم

677/2و .)678بهعلت ضع

دولت صفویه ،ابوبک می زا

و سراهیانش حاکم صفوی ش وا را با تعداد بسیاری از
هوادارا و نی وهای قزلبا

از دم تیذ گذراندند .اما ای

سنیمذهب ش وا و داسستا که به علت سنیبودنشاا
مجبور بودند به دولت صفویه مالیاات پ داخات کنناد؛
اجابت تقاضای کماک حکاام گ جساتا کاه از دورا

داسستا نیز به قزلبا ها هجوم ب دند (ابوبک بنعبدا ،

سلطا سلیما قانونی بهاینسو خواها مقابله با دولات

68 :1387تا70؛ ساالنیکی233 :1389 ،؛ منشای:1377 ،

صاافویا بودنااد؛ در آخا اینکااه بااا در اختیااار گا رتن

365/1و .)366سلطا م اد به ش وانیا وعده داد کاه در

سواحل دریای خزر ،ضامن گشاود مسای تجااری و

صورت قطع رابطه با دولت صفویه و خواند خطبه باه

زیارتی ،راه دست سی به ت کساتا نیاز هماوار مایشاد

نام سلطا عثمانی50 ،هزار قبده تفن

به آنهاا واگاذار

کند (است آبادی.)105 :1364 ،
تال

(ابوبک بنعبدا  :1387 ،مقدمه.)33/
دولت عثمانی تصمیم گ رت زمینهای باین دریاای

ب ای احیا مسی های جدید تجاری و زیارتی

سیاه و دریاای خازر را تصا ﻑ کناد و با ای نفاوذ در

ازط یق قفقاز و آناتولی به عثمانی از دیگ سیاستها و

قفقاز ،در آنجا پایگااه و اساتحکام هاایی ایجااد کناد و

اقدامات عثمانی در منطقﮥ قفقاز باود .مسای مانقشاال

امنیت س حدات ش قی خود را تأمین کند و در کنار آ ،

) (Manghishlaghش وا و ط ح دُ -ولگا ،تال هایی
بود که در این راستا شکل گ رت .نیز تال

ماااذهب سااانت را در آ منااااطق گسااات

دهاااد

ب ای پیوند

(ایتسکویتس .)111 :1377 ،در این دوره ،دولت عثمانی

و ارتباااط بااین تاتارهااای ک یمااه و اهااالی داسسااتا و

بیشت ین توجه را به منطقه قفقاز کا د و ساعی کا د باا
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کمکهای ارزشمند خا ک یمه 17،بنادر دریاای خازر و
دربند را در تسلط خود درآورد.

ش وا نامﮥ دیگ ی هم به محمدگ ایخا نوشت و با
ض ورت اتحاد نی وها و مبارزه باا قزلباا

تأکیاد کا د

سلطا م اد ساوم عثماانی در ساال 1578/ 986م،

(ر یدو بی 122/2 :1274 ،؛ نوایی91/1 :1367 ،تا.)93

ضاامن نامااهای س اساا تااوهین بااه پادشاااه ایاا ا ،

در این دوره خاا هاای ک یماه باه دولات عثماانی

محمدخدابنده (نک :ر یدو بی 283/2 :1274 ،تاا286؛

وابسته بودند و به نام سلطا خطبه میخواندند و ساکه

نوایی64/1 :1367 ،تاا ،)74دساتور حملاه باه ایا ا را

ض غ میک دناد و در جنا هاای اروپاایی و آسایایی

باعنوا «جهاد» به طور رسمی صادر ک د و اعاالم کا د

عثمانی را هم اهی مایک دناد (اوزو چارشالی:1370 ،

که اینک شکست «کفار خاکسار ش عاً واجب و ر یداه

 .)497 ،495آنا در جن های عثمانی علیه صافویه در

گ دیده اسات» (ماتن ر ماا در :ر یادو بیا :1274 ،

قفقاز ش کت میک دند و ب ای ایجاد مشاکل در مااورا

208/2؛ نوایی86/1 :1367 ،تا .)90او همچناین در ناماه

قفقاز ،هنگام هجوم عثمانی ضد دولت صفویه به منطقه

ای از محماادگ ایخااا تاتااار کااه در دشاات قبچااا

میآمدند (رئیسنیا .)249 :1380 ،سلطا م اد همچناین

حکومت میک د ،خواست کاه باا شاماری از ساراهیا

با ارسال نامﮥ ماودتآمیازی باه حااکم داسساتا  ،از او

خود ازط یق ایا ت شامالی قفقااز و دشات خازر باه

خواست که با نی وهای خود به سراه عثماانی بریونادد و

ش وا هجاوم آورد (منشای358/1 :1377 ،؛ اباوبک بن

«راردیا پیما شکن و دشمنا چهاار یاار گازین را از

عبدا  .)68 :1387 ،در این ناماه ،سالطا ما اد ضامن

میا ب دارند و با ای رهاایی اهالسانت و جماعات از

نی وهاای خاود در «دراع رواراض» و

شکنجﮥ آنا جهادی موارق رضای حق و شایساتﮥ دیان

حاکمیت عثمانی و شا یعت سانی در شا وا و اینکاه

اسالم بهجای آورند .»...م اد به او یادآوری کا د کاه در

«خاشا :رتنه را از ع صﮥ و یات پا :و اراذل قزلباا

جن های پیشین عثمانی با صفویه ب ای رهایی «سانیا

یادآوری تاال

را طعمااﮥ شمشاای خونرااا

ساااخته» ،بااا تح یااک

پا:اعتقااد» شا وا «از لاو

تغلاب راردایا و اهال

احساسات مذهبی خاا تاتاار ،هادﻑ خاود را از ایان

الحاد» ،پدرانش همکاری زم را ک دهاند؛ پس ایناک او

لشک کشی نه ب ای «توسعه بالد و تدییع حقاو عبااد»

نیااز طبااق قاعاادة دی ا ین اجاادادی بااا دشاامنا دیاان

بلکه جهاد ب ای چند هدﻑ دیگ ذکا کا د :ب انادازی

(راردیا ) به دشمنی ررتار کند (ر یادو بیاک:1274 ،

رسوم الحاد ،سعی در اعالی کلمه علیا ،گ رتن انتقاام ام

316/2؛ نوایی99/1 :1367 ،تا.)103

المااؤمنین عایشااه ،پااا:کا د کشااور عجاام از آ یااش

از دیدگاه کوتو :اوسلو ،دولات عثماانی نی وهاای

گم اهیها و جاریک د سنت نبوی در آ دیار .ازایان

خود را بهسوی ش

رو از خا تاتار خواست که با ساراه عثماانی هم اهای

صفویه ،ررض و زندقه را از بین بب ند .در اجا ای ایان

کند و «در رهایی کشور عجم از دست راردیا بادآیین

هدﻑ ،طی ر مانی از رؤساای ک دهاا ،عشاای  ،اما ا و

سااعی نمایااد و اهاالساانت و جماعاات را از اطاعاات و

بیگل بیگیها خواستند که شه های ای ا را اشغال کنناد

متابعت آنا خالص و آیین آ قاوم شاناعت رساوم را

و ب ای آ شه ها محارظ و حاکم عثمانی تعیین کنناد و

باطاال کنااد و مساااجد و معابااد را بااه زیناات جمعااه و

شه هایی را که امکا تص ﻑ نداشته باشند ،تاراج کنناد
18

اعازام کا د تاا باا از میاا با د

را از دم شمشای بگذرانناد (Kutukoglu,

جماعت» بیاراید (ر یادو بیا 123/2 :1274 ،تاا126؛

و ملحدا

نااوایی77/1 :1367 ،تااا .)85وی ساارس درخصااوص

) .1962: 17-22بهاینت تیاب ،سالطا ما اد ائتالرای از
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ت کا  ،ک دها ،تاتارها ،لزگیهاا ،شا وانیهاا و دیگا ا

است که «چندین هزار از مسلمانا و صاحب مذهب و

علیه صفویه ت تیب داد..

اهلسنت و جماعت که از قدیما یام در ش وا سااکن

نی وی ائتالری تاتارها پاس از ورود باه شاماخی و

بودند و به طایفه قزلبا

رسم مقطاوع سُانیگا ی مای

ش وا  ،با شکست ر مانده قزلبا  ،سناایم بسایاری باه

دادند ،با عساک بیشامار مسالّح و مکمّال باه اساتقبال

دساات آوردنااد (منشاای362 ،358/1 :1377 ،تااا365؛

عسک اسالم آماده و نعماتهاای را اوا آورده و باه

اروشااااتهای94 :1373 ،تااااا100؛ والااااه598 :1372 ،؛

س دار اک م پیشکش و هدایا آورده با حمد بیپایاا باه

باکیخااانوﻑ122 :1383 ،و )123و بااا قساااوت و باای

حد ت پادشاه عاالم پنااه دعاهاا نمودناد» (ساالنیکی،

رحمی قتل و سارت ک دند کاه از نﻈا مورخاا تُا :

.)231 :1389

متحااد آنااا نیااز دور نمانااده اساات (سااالنیکی:1389 ،
232و233؛ ابوبک بنعبادا 68 :1387 ،تاا702؛ شا ﻑ،

مقایسﮥ اقدامات صفویه و عثمانی در نفوذ بهه قفقهاز

1365 :1329و1366؛ .)Kutukoglu, 1962: 82-83

در سدﮤ دهم قمری

عثما پاشاا در شاماخی باهپااس کشاتن قزلباشاا باه

در مقایسﮥ اقدامات دو دولت در قفقاز ،نکاات مهام

نی وهای خود هادایای ارزشامندی داد و باه ه یاک از

به ش ح زی جمعبندی میشود:

می زاهای تاتار خلعتهای اعال و شاهوار پوشاند و باه

الف .اقدامات صفویه .

کشتار دسته جمعی اس ای قزلبا

دستور داد« .چنا کاه

در دیاوا عااالی در اثا گا د زد قزلباا هااا دسااتا

 .8اقدامات داخلی :شاه تهماسب اول ابتادا باه سا ا
قزلباشی توجه ک د که ب س منصب صدارت در رقابت

همگا به درد آمد» .در میدانی در مقابل شه شاماخی،

بودند و در واقعه «آرت تکلاو» ،ماادهتااریخ شاور

از س های کشتهها دو کلّهمنار ساختند (ابوبک بنعبدا ،

س کوغ تکلوهاا ،آنهاا را حاذﻑ کا د (منشای:1377 ،

69 :1387و.)70

82/1؛ روملااو)1200/2 :1384 ،؛ ساارس در نباا د جااام

و

یکی از عوامل مهم در پیا وزی سا دار عثماانی در

ازبکا را شکست داد (روملو168/2 :1384 ،تا )1178و

ش وا  ،هم اهی ش وانیا با سراه عثمانی ،بهمنزلﮥ ساراه

با ایجاد آرامش در داخل ،به رک نفاوذ در قفقااز ارتااد.

اسااالم و نجاااتدهناادة آنااا از ساالطﮥ قزلباشااا  ،بااود

نفوذ در قفقاز را بهت تیاب از شا وا  ،شاکی و ناواحی

(منشاای .)361 ،357/1 :1377 ،شاا وانیا راه را باا ای

اط اﻑ تا دربند آساز ک د و در گام بعدی در گ جساتا

شا وا گا وه

و ارمنساااااتا اداماااااه داد (ر ::.روملاااااو:1384 ،

ت کا هموار ک دند .سانیا قصابﮥ ار

گ وه« ،بعدی گ یا  ،بعدی ع یاا  ،چ خاا و ساماع

1274/3تااااا1305 ،1276تااااا1343 ،1309تااااا،1348

کنا » به اساتقبال ساراه عثماانی مایآمدناد و باه آناا

1375تا1379و.)...

خوشامد می گفتناد و مقدمشاا را گ امای مایداشاتند.

 .5اقههدامات در قفقههاز :گااام اول ،منطقااه شا وا بنابااه

سرس «اکاب ش وا گا وهگا وه باا بعدای هادایا نازد

علتهای زی :

س دار اعﻈم آمده با او دربارة نحوة حفاظت و ح اسات

 .موقعیات جغ اریااایی و وضااعیت اقتصااادی ،تجاااری و

از و یت ش وا به گفتگو پ داختند» (ابوبک بنعبادا ،

کشاااورزی بااهویااژه در تولیااد اب یشاام و محصااو ت

 .)60 :1387در تاریخ سالنیکی نیز روایتی مشاابه آماده

کشاورزی؛
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 .تسلط ب ش وا  ،سهولت دستیابی به ارمنستا و شا

)(Sukhumi؛

گ جستا ازیکسو و نواحی شکی و شای وا تاا دربناد

 .وضعیت مذهبی مسﺌله جن

ازسویدیگ ؛

کلیساهای مسیحی؛

 .نفوذ به نواحی چ کس و حاشیه دریای خزر؛

 .اهمیت بینﻈیا از لحااظ نﻈاامی باهویاژه در نیا وی

 .وضعیت مذهبی در شا وا و سلباه ماذهب تسانن در

انسانی مستعد؛

آنجا؛

 .اهمیت گ جستا با ای تسالط با راههاای آنااتولی،

 .وضعیت نابساما ش وا پاس از خلیالا و جانشاینی

تسلط ب چخورسعد ،نخجوا  ،ق هبا و تب یز؛

ر زند خ دسالش شاه خ و اطاعتنک د بزرگا از او؛

 .اتحادنداشتن حکام گ جی و تقسیم این ناحیه به چند

 .اقدام شایخپاادار در داد اطالعاات کامال از وضاعیت

قسمت.

منطقه به دربار صافویه (روملاو1256/ 3 :1384 ،و1257؛

با کفاار و دست سای باه

اهداﻑ کلی در نفوذ به گ جستا  :تح کاات نﻈاامی

منشی130/1 :1377 ،تا)134؛

عثمانی در م ز ،حمایات از متصا رات خاود در شا

 .پناهداد به امی ه دبااج حااکم را اری بیاهپاس (گایال

گ جستا  ،حمایت از کیخس و ،تهاجم های گ جیها به

س باای) (روملااو )1245/3 :1384 ،و اظهااار اطاعاات از

مناطق مسلما نشین کاه هجاوم اول آنهاا در شا وا و

عثمانی در لشک کشی به قفقاز.

شکی با استفاده از آشفتگی درونی ای ا  ،شور

اهداﻑ کلی در تص ﻑ ش وا  :تصا ﻑ ایان ناواحی
پیش از نفوذ عثمانی .نتیجه :تثبیت نفوذ در ش

قفقاز.

گام دوم ،شکی بنابه علتهای زی :
 .موقعیاات خاااص جغ اریااایی محاادود بااه داسسااتا ،

اما ا ،

بود.
واکنش دولت صفوی به این تهاجم :ساارت ناواحی
و کلیساهای گ جی ،انتصاغ کیخس و به حکومت آ

و توابع آ و قلعه تومک ،اطاعت س دارا گ جی نﻈیا

گ جستا و ش وا ؛

له اسب و اماا بیا

 .وابستگی به ش وانشاهیا ؛

م دا (روملو1274/3 :1384 ،و1343 ،1275تا.)1347

 .هم اهی با ش وانشاهیا و حمایت از آنها علیه صفویه.
علت های تهااجم :هم اهای باا ش وانشااهیا (روملاو،

19

گ جای ،حاذﻑ واخوشات شای

هجوم دوم ،زما شور

القااصمیا زا با ای نﻈام

بخشید به ایا ت شمالس غ؛ زی ا این ایاا ت منتﻈا

 )1264/3 :1384و اسوای لوندخا گ جی در حمله باه

شور

شااکی (روملااو ،)1132/2 :1384 ،تح کااات درویااش

گ جستا  :اطاعت لوندخا حاکم زکم (زگام) ،گیا م

محمدخا حاکم شکی (روملو.)1340/3 :1384 ،

و کاخت ،اطاعت بگ ات پادشاه باشیآچاو (ایما ت)

گام سوم ،گ جستا به علتهای زی :

و استقالل بودند .پیامد تهاجم دوم صافوی باه
20

(روملو .)1301/3 :1384 ،داد اموال و هدایای را اوا

 .موقعیت خاص جغ اریای طبیعی و انساانی و اساتفاده

به صفویه (روملو .)1344/3 :1384 ،هجوم سوم ،حاین

در حُکم منبع اقتصادی؛

تهاجم عثمانی و حمایت گ جیها از عثماانی باود کاه

 .موقعیت اقتصادی در داشتن بست مطلوغ ب ای تولیاد

دگ بار دولت صفوی را به نفوذ در گ جستا واداشات

اب یشم؛

(روملو1343/3 :1384 ،تا )1347و هجوم چهاارم با ای

 .موقیعت تجاریبازرگانی ،دست سای باه بناادر شا قی

س کوغ گ جیا (روملو1375/3 :1384 ،تا1378؛ بهمن

دریاااای سااایاه ،یعنااای بناااادر بااااتومی و ساااوخومی

می زا59 :1384 ،تا.)61
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ب ای کمک به امنیت قلم و خود ،استحکامات توپخاناه

گام چهارم ،ارمنستا به علتهای زی :
 .شاه اه بزرگ و حیاتی تجارت ای ا و اروپا؛

و یک مخز مهمات در عادلجواز ایجااد کا ده بودناد

 .وجود نواحی راهب دی بتلیس ،کلیاد و دروازة ورودی

(ژرمیاس256 :1386 ،و.)257

آذربایجا و وا ) (Vanبا موقعیت سو الجیشای باین

 .عامل مذهبی ،وجود ارمنیهای سی مسلما ؛
به س غ؛

چخورسااعد و ارزروم )(Erzerum؛ محاال م اقباات و

 .راههای ارتباطی ش

محارﻈت آذربایجا (ژرمیاس .)259 :1386 ،وا از نﻈ

 .کانو بازرگانی؛

توپخانه و تفن های دستی و مهمات ،تجهیزات خاوبی

 .م کز و کانو درگی یها.

داشت و در ب اب استحکامات صفوی در وا  ،عثمانیها
بررسی مفاد عهدنامهها و تأثير آن در نفوذ به قفقاز
عهدنامه

علت وقوع

موقعيت دو

مفاد عهدنامه

دولت

اهداف و ﭘيامدها
عثمانی :تثبیت نواحی ش قی

ش

ش وع

ارمنستا و گ جستا  ،اردها  ،کاخت و

آماسیه

تهاجمهای اولیه

ه دو در

کارتیل به صفویه.

1555/ 962م

عثمانی به قفقاز و

وضعیت قدرت.

قلعه قارص بیط ﻑ ،وی ا و خالی از سکنه.

س غ ای ا .

استانبول اول
1590/ 999م

تص ﻑ بیشت
نواحی قفقاز
توسط عثمانی.

ایم ت و دادیا و گوریا تا ت ابوزا به عثمانی.

عثمانی در
موضع قدرت و
صفوی در
موضع ضع .

جهت توجه به نواحی س بی و
اروپا.
صفوی :توق

نفوذ عثمانی به

س غ و قفقاز و ادامه سیاست
نفوذ خود در قفقاز.

تمامی آذربایجا  ،مغا  ،ش وا  ،گنجه ،ق هبا و

عثمانی :به نفوذ خود در قفقاز

قسمتهای بسیاری از قفقاز به عثمانی واگذار

ادامه داد.

شد.

صفوی :با اقدامات داخلی و

واگذاری ق اجهدا  ،گ جستا  ،تب یز و

سیاسی در اندیشه جب ا و بازپس

ک دستا تا نهاوند به عثمانی.

گی ی قفقاز بود.

ای انیا از ابوبک و عم و عثمانی به زشتی یاد
نکنند.
ر ستاد شاهزاده حیدر پس حمزه در حکم
گ وگا .

استانبول دوم
1613/ 1022م

بازپسگی ی
بیشت نواحی
توسط صفوی.

صفویه در
موضع قدرت و
عثمانی در
موضع ضع .

ادامه تح کات

صفویه در

ای وا

صفوی در قفقاز

موضع قدرت و

1618/ 1027م

و بازپسگی ی

عثمانی در

منطقه.

موضع ضع .

پسداد بیشت ِ نواحی تص ری توسط عثمانی.
تأکید ب ق ارداد آماسیه .سبنک د خلفا و
عایشه امالمؤمنین.

بازپسگی ی بیشت ِ نواحی قفقاز و
بی و ک د عثمانی از منطقه و
ادامه نفوذ دولت صفوی در قفقاز.

رشارنیاورد ب خا های داسستا و دیگ حکام
و مناطق هوادار عثمانی.
شور
تأکید ب عهدنامه آماسیه و مفاد آ .

موراو گ جی.

تغیی در حاکمیت نواحی مختل
قفقاز.

(ب گ رته از :منشی128/1 :1377 ،و1177/3 ،682/2 ،129؛ جنابدی650 :1378 ،؛ قمی892/2 :1383 ،؛ است آبادی)148 :1364 ،
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ب .اقدامات عثمانی

سال بعد ز حادثه نگاشته شد و از منابع معتبا و دسات

عثمانی باتوجه به اقداماتش در اروپا ،یعنای تصا ﻑ

اول است نیز ،این لشک کشی را نتیجه تح یاک القااص

بلگا اد و جزیا ه رودس و شکساات مجارهااا و انعقاااد

میداند (پچوی .)273 :1284 ،القاص به تح یک حکاام

صلح ،پاس از آراماش در ناواحی س بای قلما و خاود

و خا های قفقازی و با اتکاا باه پشاتوانﮥ اقتصاادی و

متوجااه قفقاااز شااد .اهمیاات قفقاااز ب ا ای عثمااانی بااه

نﻈامی منطقه ضد شاه تهماسب شور

علتهای زی بود:

 .3تص ﻑ وا (پچوی.)238 :1284 ،

 .تهاجمهای گ جیها به نواحی م زی؛

 .4هجاوم بااه کااروا مالیاااتی صافویه در بازگشاات از

 .نفوذ به ش

ک د.

گ جستا (لطفیپاشا.)329 :1341 ،

دریای سیاه؛

 .راه نفوذ عثمانی به قفقاز؛
 .جذبههای خاص مذهبی ،اقتصادی ،نﻈامی و سیاسی؛

نتيجه

 .بتلیس ،کلید و دروازة آذربایجا و تأمینکنندة امنیات

در این پژوهش آشکار شد که قفقاز در سده دهام و

راه دیاربک و حلب و تسلط با آ یعنای گا رتن کال

یازدهم قم ی/شاانزدهم و هفادهم مایالدی از لحااظ

آذربایجا (ژرمیاس)259 :1386 ،؛

مذهبی ،قومی و نژادی منطقهای متنوع باود و موقعیات

 .در نگهااداری و حفاظاات از آذربایجااا وا موقعیاات

خاصی داشت .این موقعیت خاص طبیعی ،اقتصاادی و

است اتژیک داشات و تسالط با آ  ،کنتا ل با منااطق

مذهبی و جذابیتهای آ جلبتوجه قدرتها را به این

مجاور را در پی داشت (ژرمیاس.)259 :1386 ،

ناحیه باعث میشد .دولتهای صفوی و عثماانی با ای

نفاوذ عثماانی در قفقاااز در چهاار م حلاه صااورت
گ رت:
 .1شور

نفوذ در قفقااز ،ارازو با اهاداﻑ اقتصاادی ،از انگیازة
مذهبی نیاز بها ه ب دناد .در دورهای صدسااله ،از شااه

باه منصاب

تهماسب اول تا پایا حکومت شاه عباس اول ،ایان دو

وکالت و پناهندگی به سالطا سالیما و اساوای او باه

باا

جن

او مهسلطا تکلاو در اعتا ا

دولت ب ای نفاوذ در ایان منطقاه در ابعااد مختلا

و نفوذ در سا غ و قفقااز (ر ::.صافوی:1363 ،

یکدیگ رقابت ک دند .درمجموع موقعیات جغ اریاایی،

16تا27؛ روملاو1215 ،1213 ،1205/3 :1348 ،؛ قمای،

نﻈامی و توانمندیهای اقتصادی قفقاز بیگماا انگیازة

215 :1383و216؛ جنابدی 414 :1378 ،و .)415

مهمی ب ای نفوذ در این منطقه بود؛ اما بُعد مذهبی یکی

 .2شااور

القاااصمی ا زا ضااد شاااه تهماسااب اول و

از علت های اصلی بود که سای علتهاا را تحاتتاأثی

پناهندگی به عثمانی و تح یک سلطا سلیما (روملاو،

ق ار داده بود .هدﻑ راهب دی ها دو دولات در قفقااز،

1300/3 :1384تااا1309؛ قماای315/1 : 1383 ،تااا317؛

نفوذ و سیط ه ب ایان منطقاه و محا ومساازی قادرت

صفوی43 :1363 ،تا64؛ جنابادی505 :1378 ،تاا.)517

رقیب بود که از جنبه نﻈا ی ،از مفااهیم و انگاارههاای

القاااص و هم اهااا وی ساالطا را تح یااک ک دنااد و

مذهبی در این رویارویی سود مایجساتند و در صاحنه

گفتند که با رسید به م ز ،بیگل بیگایهاا و اما ا از او

عملی نیز اقدامات گوناگونی را به کار میبستند.

حمایت می کنند و شاه تهماسب را از سلطنت خلع مای

در این راستا دولت صفویه با هدﻑ گست

کنند (لطفیپاشا .)326 :1341 ،تاریخ پچاوی کاه شاش

تشایع،

نفوذ در نواحی سنیمذهب ،جلوگی ی از اتحااد حکاام
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سنی با دولت عثمانی و تسلط ب نواحی مسایحینشاین

گ وه تاریخ دانشگاه شی از.

گ جستا و ارمنستا ب ای نفوذ مذهبی در قفقااز ساود

 ،Kor .4در ت کاای آذربایجااانی کااور ) (Kurو در ت کاای

میبا د و از ابزارهاایی مانناد تغییا در ت کیاب بارات

اسااتانبولی کااورا ) (Kuraرودی کااه از شاا

ت کیااه

مذهبی منطقاه ،اجا ای سیاساتهاای ماالی ،اقادامات

س چشاامه ماایگیاا د و از کشااورهای گ جسااتا و

ر هنگی وسی ه استفاده میک د .دولات عثماانی نیاز باا

جمهوری آذربایجا از میا رشته کوههای قفقااز عباور

هدﻑ حمایت از اهلتسنن و ایجاد مسی جدید زیارتی

می کناد و پاس از پیوساتن باه ارس ،در منطقاه تاالش

و تجاری حج و تسلط ب نواحی مسیحینشین ،بهدنباال

گشتاسبی به دریای خزر میریزد.

نفوذ در قفقاز بود .این دولات نیاز همانناد صافویه ،از

 .5به رتح اول و ساکو دوم و ساوم (مینورساکی:1387 ،

سیاستها و ابزارهای مختلفی مانناد حمایات از داعیاه

279 ،198 ،39؛ قبااقق قفقاااز .معااین1438/6 :1371 ،؛

ش وانشاااهیا  ،اتحاااد بااا تاتارهااا و اهااالی داسسااتا و

کپکوه ق پهلاوی :کااﻑکاوه ،و ع بای :قباق یاا قابح.

سااخت مسااجد و مادارس ماذهبی و اقادامات دیگا

مااارکوارت .187 :1373 ،قبااک .حاادودالعالم:1362 ،

کمک گ رت .صفویه که در این دورة زمانی ،بهویاژه در

.)163

زما شاه تهماسب اول ،نفوذ خود را در قفقاز گست

 .6ارّا ) ،(Arranع بی :الا ّا  ،گ جای :رنای (ماارکوارت،

داده باااود ،در راصاااله زماااانی محااادودی در دورة

 .)221 :1373سا زمین میااا کُا و ارس (مینورسااکی،

محمدخدابنده این مناطق را از دسات داد؛ اماا در دورة

..)145 :1387

شاه عباس اول و با اتخاذ تدابی خاص بار دیگا نفاوذ

 .7شکه ،ع بی :شکّی ) (Shakkiیا شقی.

خود را در قفقاز احیا ک د.

 .8خوانش این نام معلوم نشاد .باکیخاانوﻑ بادو اِعا اغ
نوشته و در ناحیه سموریه ذک ک ده اسات .وی گویاد

ﭘینوشت

م دم این ق یه را شاه تهماساب اول صافوی از حادود

 .1صااالحی ،نصاا ا ( ،بهااار« ،)1386رویااارویی ایاا ا و

است آباد آورده است و همین ق یه در این نواحی شایعه

عثمانی ب س بغاداد (1639 -1638/ 1049 -1048م):

مذهب است (باکیخانوﻑ .)34 :1383 ،رارو سوم در

علل و نتایج» ،رصلنامه مطالعات و تحقیقاات تااریخی،

تاااریخ سزهااا ( :1390ص )498از روسااتایی در ناحیااه
حلب به نام مسکنجی یاد ک ده اسات کاه روی حا ﻑ

 .15ص99تا.123
 .2حسااینی ،حمیااد( ،تابسااتا « ،)1388عواماال ر هنگاای-

اول و سوم رتحه آمده است و مسکن طایفهای از قنقها

مذهبی تنش بین صفویه و عثمانی» ،سخن تاریخ ،س،3

بوده است؛ اما معادل آ بهصورت ( (Meskenciنوشاته

 ،5ص3تااا32؛ حسااینی ،حمیااد( ،تابسااتا ،)1389

شده است .بهاحتمال هما مساقُط (مساقوط ،مُشاکور،

«عوامل سیاسی -اجتماعی تنش میا صفویه و عثمانی»،
سخن تاریخ ،س،4

 ،9ص25تا.58

 .3رضایی ،زه ا ،)1388( ،نقش قفقاز در روابط دو دولات
صفوی و عثمانی در دوره اول حکومت صفوی (-996
1500 -1588/ 907م) ،پایااا نامااه کارشناساایارشااد،

مسکوت) در ناحیه ش وا باشد .مساقط ناام اصالی آ
مسااکوت ) (Maskutیااا مشااکوت ) (Mashkutاساات
مأخوذاز ماساگتای ) (Massagetaiناام قاومی در آنجاا
(مینورسکی.)148 :1387 ،
 .9اقوشه (مینورسکی.)181 ،171 :1387 ،

واکاوی رویاروییهای مذهبی صفوی و عثمانی در قفقاز (930تا1523/ 1038تا1629م) 273

) (Shaburanنیاز ضابط شاده

77تا )79مستوری بارقی چخورسعد را دارای سه شه و

 .10شاورا  ،شابورا  ،شبُ

است (ر ::.مینورسکی .)147 :1387 ،شااورا  ،قصابه

و یت و شش قلعه دانسته است :ای وا کاه دارالملاک

شاای وا جااایی نزدیااک دریااا و بااا نعماات بساایار

آ بوده است ،الکای ش ور ) ،(Sharurقاارص )(Qars

(حدودالعالم.)164 :1362 ،

و ) (Karsمااابین ایاا وا و ارزنااﮥال وم کااه در زمااا

 .11سازی قموقااز ناواحی قادیمی و معا وﻑ داسساتا و

سلطا هاای ت کماا تاابع چخورساعد باود .در زماا

مسکن اقوام لک ،قمو یا کومیک و سنیمذهب بودند.

صفویه ب س قارص با عثمانی اختالﻑ داشتند تا اینکاه

سازی (قاضای ،قازی) قُمُاخ ،سُمیاق )( (Ghomiqر::.

ق ار شد قلعه قارص خ اغ شود .در زما سالطا ما اد

مینورسکی173 :1387 ،و.)181 ،174

آباد شاد؛ اماا در ساال  . 1015شااه عبااس اول آ را

 .12هیج کنونی مطابق است با لیزا یا یزا قدیمی و باا

خ اغ ک د و م دم آنجا از مسلما و ارامنه را کوچانیاد

هیجا در ارتباط اسات (مینورساکی،39 ،22 :1387 ،

و به ر حآباد مازندرا ب د و اسکا داد .قلعاه ساعادت

.)316 ،145 ،94

مابین ای وا و قارص ،قلعه ماکویه و قلعه بایزید که ه

 .13ای وا در دوره صافویه چخورساعد )(Chukhur Sa,d

دو قلعه محل ساکنای ک دهاای محماودی باود ،قلعاه

نام گ رت؛ اما نواحی آ وسیعت از ای وا باود شاامل

شورهگل ،آسچهقلعه ،قلعه بجنگ د (یا تجنک ) (مستوری

نخجااوا  ،ماااکو ،زار و زبیاال ،صاادر ،:قلعااﮥ بایزیااد،

بارقی179 :1390 ،تا.)182

شااادیلو ،دنبلاای اکاا اد ،معااازب د (می زاساامیعا:1368 ،

 .14قصبهای در ش وا .

75و .)76چخور در لغات ت کای باهمعناای ر وررتگای

 .15بعدها در دوره قاجار شی وانی ،م دم بادکوبه و ساالیا

زمین و در اینجا گویا مقصود زمین پست طا رین ارس

را شیعهمذهب نوشته است و در ش وا و شماخی نیاز

اساات (مینورسااکی191 :1368 ،و .)192بااه روایتاای

بخشاای از ماا دم شاایعه بااودهانااد (شاای وانی:1361 ،

به صورت لفﻈی باه معنای خناد ساعد اسات .از ناام

118تا.)122

امی سعد گ رته شده است که رئایس طایفاه ساعدلو در
اواخ ق

پانزدهم میالدی/نهم قم ی بوده اسات و در

آ زمااا ب ا ایاان ناحیااه حکوماات ماایک ا ده اساات.
چخورسعد ناحیه م کزی ارمنستا بوده است که بیشات

( .16مستوری بارقی .)349 :1390 ،به زبا ت کی یعنی «س
ب هنه»؛ زی ا م دم این دیار خود را تنها باا باشالقی مای
پوشاندند.
 .17خا هاای ک یماه از نسال جاوجی پسا چنگیاز و از

ایالاات آیاا ارات ) (Ayraratرا شااامل باااوده اسااات

خاندا و سلسلهای به نام ق ای (ک ای ،گی ای) بودند و

(سوگاسایا  :1395 ،ح .)81ایاان ناحیاه انتهااای و یاات

نخستین خا ک یمه حاجیگ ی باود (اوزو چارشالی،

متعلق به صفویه بوده است که این سوی رودخانه آرپاه

495 :1370و.)496

چاپی که از ای وا میگذرد ،داخل قلم و صافویه و آ

 .18عبااارات تنااد مااذهبی درباااره صاافویه و قزلباشااا در

ط ﻑ این رودخانه حد قلم و عثماانی باود (نصای ی،

مکتوبات سلطا عثمانی در این دوره بسیار مط ح شده

 .)75 :1371نصی ی ای وا  ،نخجوا  ،دروا کیس و ایل

است و ب اختالﻑ مذهبی دو کشاور در حکام عااملی

ح امیلااو ،زار و زبیاال و کالناای ،قلعااه بایزیااد ،سااعدلو

ب ای لشک کشی تأکید شده است« .والی پ مکا و آغ

آسچهقلعه ،مااکو ،شاادیلو ،مُلای اکا اد ،کورلاو :را از

و شیطنت مآغ دیار عجام خدابناده ...اجاداد ضااللت

نواحی چخورسعد ذکا کا ده اسات (نصای ی:1371 ،

معتاد ،س چشمﮥ مفسادا اسامعیل گما اه پ گنااه ،باه
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هم اهی اصحاغ ررض و ضالل  ...به واسطﮥ نش رسق

دای ةالمعارﻑ اسالمی.

و رساد و بسط الحاد و عناد  ...سراهیا شیطا صافت...

 .اروشااتهای نطناازی ،محمااودبنهاادایتا ،)1373( ،

شخصاً ب ای تکمیل قاعدة ش ع و رشاد و منع رراض و

نقاوﮤاآلثار ،بهاهتماام احساا اشا اقی،چ ،2تها ا :

الحاد و قمع قوانین شیعﮥ بدنهاد  ...راردایا بادآیین»...

علمی و ر هنگی.

(نامااه ماا اد بااه محمدخدابنااده ،ر ::.نااوایی:1367 ،
70/1تا .)72در تاریخ عثما پاشا و تااریخ ساالنیکی باه

 .امی احمدیا  ،به ام ،)1376( ،جغرافيای قفقاز ،تها ا :
وزارت امور خارجه.

تک ار از عبارات ناپسند علیه صفویه استفاده شده است؛

 .اوزو چارشاالی ،اسااماعیلحقاای ،)1370( ،تههاریخ

و روارض

عثمانی ،ت جمه وهاغ ولی ،ج2و ،3ته ا  :مؤسساه

نﻈی دشمن بدک دار ،مالعین ،قزلبا
کلّاغ دوزخی ،قزلبا

اوبا

بدمعا  ،مالحاده و( ...ارنادی،

229 :1389تا .)232مالحده لعین ،جنود ابلیس ،دشامن
خاکسار ،قزلباشا ناپا ،:مالحده رج ه ،گ وه ملحدین،
س اغ ناپا ،:دشمن دین و گ وه ضالین و( ...اباوبک بن
عبدا .)116 ،110 ،107 ،103 ،101 ،100 ،87 :1387 ،
 .19آ شه از محل های مشهوره گ جستا است (مستوری
بارقی.)348 :1390 ،
( .20مستوری بارقی.)350 :1390 ،
کتابﻨامه
الف .کتاب
 .ابنبزاز اردبیلی ،درویشتوکلی ،)1373( ،صفوﮤالصفا،
تصحیح سالم ضا طباطبایی مجد ،اردبیل :مصحح.
 .ابوبک بنعبدا  ،)1387( ،تاریخ عثمهانﭘاشها شهر
یورش عثمانی به قفقهاز و آذربایجهان و تصهرف
تبریز003 -002ق ،به کوشش یونس زی  ،:ت جمه
از ت کاای عثمااانی و توضاایحات نص ا ا صااالحی،
ته ا  :طهوری.
 .است آبادی ،حسنبنم تدیحساینی ،)1364( ،تهاریخ
سلﻄانی از شيخصفی تا شاهصفی ،بهاهتمام احسا
اش اقی ،چ ،2ته ا  :علمی.
 .ارش دی ،محمدحساین ،)1381( ،ژئوﭘليتيک قفقهاز و
سياست جمههوری اسهیمی ایهران ،تها ا  :بنیااد

مطالعات و تحقیقات ر هنگی.
 .ایتسکویتس ،ناورمن ،)1377( ،امپراطوری عثمهانی و
سﻨت اسیمی ،ت جمه احمد توکلی ،ته ا  :پیکا .
 .اینالجق ،خلیل ،)1388( ،امپراطوری عثمهانی (عصهر
متقههدم 8399تهها ،)8299ت جمااه کیااوم

ق قلااو،

ته ا  :بصی ت.
 .بارتولاد ،واساالی و دیمیا وویااچ ،)1375( ،جایگههاه
مﻨاطق اطراف دریای خزر در تاریخ جهان اسیم،
ت جمه لیال رُبنشه ،ته ا  :پژوهشگاه علومانسانی و
مطالعات ر هنگی.
 .باکیخاانوﻑ قدساای بااادکوبی ،عباسااقلیآقااا،)1383( ،
گلستان ارم :تاریخ شيروان و داغستان از آغاز تها
جﻨگهای ایران و روس ،ته ا  :ققنوس.
 .بهمنمی زا قاجار ،)1384( ،شكرنامه شاهﻨﺸاهی :تاریخ
شﺸصدساله قفقاز ،تصحیح حسین احمادی ،تها ا :
وزارت امور خارجه..
 .پچااوی ،اباا اهیم ،) 1284( ،تههاریخ ﭘيههوی ،ج،1
استانبول :دارالصناعه عام ه.
 .پط وشفسکی ،ایلیا پاولویچ ،)1354( ،اسیم در ایهران،
ت جمه ک یم کشاورز ،چ ،4ته ا  :پیام.
 .پورصف  ،علی ،)1377( ،حكومتهای محلی قفقهاز در
عصر قاجار ،ته ا  :مطالعات تاریخ معاص ای ا .
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 .ژرمیااااس ،اوا ام( .گ دآورناااده) ،)1386( ،تهههاریخ
ﭘيوستگیهای فرهﻨگ ایران با فرهﻨگ زبهانههای
ترکههی در سههدههههای  ،88-81ت جمااه عباسااقلی

ته ا  :نی.
 .صفتگل ،منصور ،)1381( ،ساختار نههاد و اندیﺸهه
دیﻨی در ایران عصر صفوی ،ته ا  :رسا..

سفاریر د ،ته ا  :امی کبی .
 .تاورنیااه ،ژا باپتیساات ،)1369( ،سههفرنامه تاورنيههه،
ت جمه ابوت اغ نوری ،تصحیح حمید شای انی ،چ،4
بیجا :سنایی و تأیید اصفها .
 .جناباادی ،می زابیاا

( ،)1369تكملﮥاالخبار ،تصحیح عبدالحسین نوایی،

حساانباانحسااینی،)1378( ،

روضﮥالصفویه ،به کوشش سالم ضا طباطبایی مجد،
ته ا  :بنیاد موقورات دکت محمود ارشار یزدی.
 .چلبیزاده ،اسمعیل عاصام ارنادی ،) 1282( ،تهاریخ
چلبیزاده ،استانبول :مطبعه عام ه.
 .د واله ،پیت و ،)1370( ،سفرنامه ﭘيترو دالواله ،ت جمه
شعاعالدین شفا ،چ ،2ته ا  :علمی و ر هنگی.
 .رضا ،عنایت« ،)1378( ،سخنی کوتاه پی اماو قفقااز»،

 .صاافوی ،شاااه طهماسااب ،)1363( ،تههذکره شههاه
طهماسب ،مقدمه ام ا صف ی ،چ ،2بیجا :ش .
 .ر اهانی ،محمدحساینبانمهادی ،)1362( ،سهفرنامه
ميرزامحمدحسين حسهيﻨی فراههانی ،باه کوشاش
مسعود گلزاری ،ته ا  :ر دوسی.
 .ر یاادو بیاا  ،احمدر یاادو تااوقیعی،) 1274( ،
مﻨﺸآتالسیطين ،ج ،2استانبول :بینا.
 .قمی ،قاضایاحمادبنشا ﻑالادینالحساینالحساینی،
( ،)1383خیصﮥالتواریخ ،تصحیح احسا اشا اقی،
ج1و ،2چ ،2ته ا  :دانشگاه ته ا .
مط ا چی ،نصاوح ،)1379( ،بيهان مﻨهاز  ،ت جماه و

ایران و قفقاز (اران و شروان) ،نوشته ،گ دآوری و

تعلیااق رحاایم رئاایسنیااا ،ته ا ا  :سااازما می ا ا

تنﻈیم پ ویز ورجاوند ،ته ا  :قط ه.

ر هنگی.

 .روملو ،حسنبیک ،)1384( ،احسنالتواریخ ،تصاحیح
عبدالحسین نوایی3 ،ج ،ته ا  :اساطی .
 .رئاایسنیااا ،رحاایم ،)1380( ،تههاریخ عمههومی مﻨ قههه
شروان (در عههد شروانﺸهاهيان) ،تها ا  :وزارت
امور خارجه.

 .منشاای ،اسااکندربی  ،)1377( ،تههاریخ عههالمآرای
عباسههی ،تصااحیح محمداسااماعیل رضااوانی3 ،ج،
ته ا  :دنیای کتاغ.
 .مورگا  ،دیویاد ،)1373( ،ایهران در قهرون وسهﻄی،
ت جمه عباس مخب  ،ته ا  :ط ح نو.

 .سالنیکی ،مصطفی ارنادی ،)1389( ،تاریخ سهینيكی

 .نوایی ،عبدالحسین ،)1367( ،شهاهعبهاس ،مجموعهﮥ

(018 -8991ق) ،ت جمااااه از ت کاااای عثمااااانی

اسههﻨاد و مكاتبههات تههاریخی ،ج1و ،2چ ،2ته ا ا :

حسن بن علی ،تصحیح و ت جمه به رارسای نصا ا

زرین.

صالحی ،ته ا  :طهوری.

 .والهاصفهانی ،محمدیوسا  ،)1372( ،خلهدبرین ،باه

 .شاااو ،اسااتانفورد جاای ،)1370( ،تههاریخ امپراتههوری
عثمانی و ترکيه جدید ،ت جمه محمود رمدا زاده،
ج ،1مشهد :آستا قدس..
 .شی ازی (نویدی) ،عبدیبی

کوشش می هاشم محاد  ،تها ا  :بنیااد موقوراات
دکت محمود ارشار.
 .ورجاونااد ،پ ویااز ،)1387( ،ایههران و قفقههاز (اران و

(خواجهزیانالعابادین)،

شروان) ،ته ا  :قط ه.
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