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چکیده
قفقاز در طول تاریخ از نظبر موقعیبت جغرافیبایی و تجباری دارای اهمیبت ببودهاسبت.
این منطقه بهسب عبور راههای تجاری ،مورد توجه صاحبان قدرت بود .ایبن مزیبت در
کنار تنوع اقلیمی موج رونق کشاورزی ،دامپروری ،تولید ابریشم و در نهایبت افبزایش
نیروی انسانی مولد شد .ببه همبین رو دو همسبایه قدرتمنبد صبفوی و ع مبانی ببرای
دستیابی به این منطقه با هم به رقابت پرداختنبد .ایبن پبووهش ببهشبیوه توصبیفی-
تحلیلی ،در صدد بررسی چگونگی تنشهای اقت ادی دو حکومت مسبلمان در قفقباز از
عهد شاهطهماس اول (حک )984-930 .تا پایان شاهعبا اول (حک )1038-996 .و
پیامدهای آن است .این پووهش نشان میدهد بهرغم وجود اهداف مبههبی و سیاسبی،
مهمترین عامل تنش میان دو دولت صفوی و ع مانی بر سر مسئله قفقباز ،انگیبزههبای
اقت ادی بودهاست.
کلیدواژهها :تاریخ اقت ادی قفقاز ،جنگهای ع مانی -صفوی ،قفقاز.

مقدمه

قفقاز بهعنوان منطقهای مهم و راهبردی از دیرباز افزونبر سلسلههای حاکم بر گستره
جغرافیایی ایران ،مورد توجه بسیاری از دولتهای همجوار نیز بودهاست .وجود اراضی
حاللخیز ،شرایط آب و هوایی مناسب ،عبور راههیای موالیالتی و تجیاری ،وجیود
منابع و کانونهای اقتصادی و کشاورزی خاص مثل ابریشم ،وجود اجتماعات گوناگون
با تنوع قومی و دینی و فرهنگی از قبیل گروههیای ارمنیی ،گرجیی و مسیلمان در ایین
ناحیه ،موقعیت نظامی و راهبردی و نق

ارتباطی که قفقاز در پیوند شرق و غرب ایفیا

میکرد ،باعث توجه لاحبان قدرت ،بازرگانان و بسیاری از حکومتها به ایین منطقیه
میشد .پادشاهان لفویه نیز تحت تأثیر این شرایط و زمینهها ،متوجه اهمیت قفقاز شده
و این ناحیه در کانون توجه آنها قرار گرفت .بیگمیان مزییتهیا و منیافع اقتصیادی و
لفویه در توجه به قفقاز بودهاست .عالقمندی پادشاهان لفوی به تصر

کامل قفقیاز

و کوتاه نمودن دست عثمانیان از این ناحیه نشان دیگری از درک اهمیت این منطقیه از
سوی حاکمان لفوی بهشمار

میرود.

سال هفتم ،شماره بیست و هفتم ،پاییز 139۶

از سوی دیگر ،دولت عثمانی نیز با درک اهمیت فوقالعاده قفقاز ،با هد

تسلط بیر

آن ،برخورداری از منافع این ناحیه ،دستیابی بر مراکز تولید و کشت ابریشم در قفقیاز
و رقابت با لفویه ،درلدد ححور و نفوذ در قفقاز برآمد .در نتیجه رقابیت دو دولیت
مسلمان در قفقاز ،تحوالت گوناگونی در این منطقه رخ داد که بخشی از تاریخ قفقاز را
رقم زد .این تحوالت و پیامدهای ناشی از رقابت طرفین ،دارای ابعاد گوناگون سیاسی،
مذهبی ،فرهنگی و اقتصادی بود که هرکدام درخور اعتنا و تأمل است.
این پژوه
پرس

تنها به چال های اقتصادی دو حکومت ،علل و پیامدهای آن میپردازد.

اللی پژوه
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وجود مراکز غنی و ثروتمند در این ناحیه و اهمیت راهبردی قفقاز از جمله انگیزههیای

آن است که عامل تعیینکننده ماهیت رویارویی دو دولت لفویه

و عثمانی در قفقاز چه بودهاست؟ در پاسخ ،این فرضیه مبنا قرار گرفتهاست که اهمییت
اقتصادی قفقاز عامل مهمی در ایجاد تن
2۶

سیاسی و مذهبی دو دولیت در قفقیاز ،منیابع و

منافع اقتصادی این منطقه از یکسو ،و تسلط بر خطوط ارتباطی و موالالتی بین شرق
و غرب از سوی دیگر ،از علل اللی رقابت دو دولت لیفویه و عثمیانی در قفقیاز بیه
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بودهاست .به این معنا که به رغم اهدا

میان دو دولت و رویارویی آنها در این منطقه

شمار میرفت.
این پژوه

از نوع تیاریخی اسیت کیه در مرحلیه گیردآوری اطالعیات ،بیه روش

کتابخانهای و در مرحله بررسی ،بهشیوه تولیفی -تحلیلی سامان یافتهاست.
پیشینه پژوهش

بهرغم پژوه های انجام شده درباره روابط عثمیانی و لیفویه کیه گیاه بیهعوامیل
چال  ،درگیری و واگرایی دو دولت ،یا به چال هیای اییران و اروپیا بیر سیر مسیئله
عثمانی پرداخته اند و یا اینکه مناسبات مختلف آن دو و معاهدات للح منعقده میان دو
کشور را مورد توجه قرار دادهاند ،اما بهطور ویژه تن های اقتصادی ایین دو دولیت در
منطقه قفقاز در حوزه بررسی پژوهشگران قرار نگرفتهاست .پژوهشگران ترکیه بیشتر بیه
جنبههای سیاسی مناسبات لفویه و عثمانی توجه کردهاند .عبدالرحمن شیر

()1329

کشتار مردم پرداختهاست .گوگچه ( )1373به استناد اسناد بایگانیهای ترکیه ،در کتیاب

عوامل اقتصادی تن

دولت را برای بازگشت به سرمایه تیاریخی بررسیی کیردهاسیت .بکییر کوتیوکاوغلیو
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قفقاز و سیاست امپراسوری عثمانی ،بیشتر بر نق

عثمانی در قفقاز متمرکیز شیدهاسیت.

گندگدو ( )1388در مقاله ای ،به عثمانی و تجارت جهیانی پرداختیه و طیرحهیای ایین
(19۶2م) در کتاب مناسبات سیاسی عثمانی -ایران ،گوشههایی از درگیریهای دو کشور
را مطرح کردهاست .منیر آقتپه (1970م) مناسبات عثمانی و ایران را در سالهیای 1720
تا 1724م ،ایام زوال لفویه ،بررسی کردهاست .فخرالدین کیرزیاوغلو (197۶م) به فتح
قفقاز از سوی عثمانی پرداختهاست .در پژوه های ایرانی نیز به این موضوع بهلورت
بایسته توجه نشدهاست .زهرا رضایی (1388ش) در پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه
شیراز ،به نق

قفقاز در روابط ایران و عثمانی در سده دهم پرداخته و لرفا بیر مسیائل

سیاسی متمرکز است .احمید لعبیتفیرد (1389ش) ،در پاییاننامیه کارشناسیی ارشید،
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در مقالهای به لشکرکشی عثمان پاشا بیه قفقیاز و اقیدامات او در شیماخی و شیروان و

دانشگاه تهران نیز به «رویاروییهای لفویان و عثمانیان در قفقاز از شاهطهماسب یکیم
سه مقاله بهاجمیال عوامیل فرهنگیی -میذهبی ،عوامیل سیاسیی -اجتمیاعی ،و عوامیل
اقتصادی تن

میان لفویه و عثمانی را مطرح کرده که تمرکز آن بر قفقاز نیست .ثواقب
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تا پایان فرمانروایی شاهعبا

یکم» پرداختهاست .حمیید حسیینی (1389 ،1388ش) در

و لعبتفرد ( 139۶ش) نیز در مقاله خود ،رویارویی مذهبی لفوی و عثمیانی در قفقیاز
را در سالهای 1038 -930ق1۶29 -1523 /م ،واکاوی کردهاند .بدینترتیب ،پیژوه
حاضر متمایز از موارد نام برده شده ،عوامل اقتصادی تن

میان لفویه و عثمیانی را بیر

سر قفقاز بررسی کرده و میتواند گامی در شناخت تحوالت قفقاز و رقابیت اقتصیادی
دو قدرت مزبور در این ناحیه باشد تا این کمبود پژوهشی را برطر

کند.

تعریف مفهومی

قفقاز 1سرزمینی است کوهستانی در شمالغرب ایران که بین دو دریای سیاه و خیزر
واقع شده و فالت ایران را به دشتهای روسیه از یکسو ،و نیز کرانههای دریای سییاه
و ماورا قفقاز از سوی دیگر ،مرتبط کرده و در مرز آسییا و اروپیا قیرار دارد .قفقیاز از
لحاظ نژادی ،زبانی و مذهبی از متنوعترین نواحی جهان بهشمار میرود (امیراحمیدیان،
جنوبی تقسیم می شود (درباره اوضاع جغرافیایی و مذهبی قفقیاز ،نیک .ثواقیب-257 ،
 ).255در منابع ایرانی که از جنوب  -شمال به قفقاز نگریسته میشود به قفقیاز شیمالی
ماورا قفقاز و در منابع روسی با نگاه شمال -جنیوب ،بیه قفقیاز جنیوبی ماورا قفقیاز
سال هفتم ،شماره بیست و هفتم ،پاییز 139۶

میگویند .مناطقی که در متیون فارسیی قفقیاز نامییده مییشیود شیامل سیه جمهیوری
آذربایجان ،گرجستان و ارمنستان است .بعحی ،نواحی دیگری چون جنوب داغسیتان و
سرزمین اوستی جنوبی را نیز به این مناطق مربوط دانسیتهانید .ولیی دیگیر نیواحی ،در
محدوده ماورا قفقاز یا قفقاز شمالی آمدهاند (رضا11 ،؛ امیراحمدیان.)7 ،
اهمیت اقتصادی قفقاز
 .1رونق اقتصادی
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47 ،7؛ برجیان .)17 -1۶ ،۶ ،این منطقه بهواسطه رشتهکیوه قفقیاز بیه قفقیاز شیمالی و

شهرها و سکونتگاههای متعدد ناحیه قفقاز اعیم از نیواحی شیمالی ییا جنیوبی آن
بهویژه وجود شهرهای مهمی همچون دربند ،شروان ،شماخی ،داغستان ،قرهباغ ،تفلیس
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اقتصادی و کشاورزی در قفقاز بهشمار میرود .در عهد لفویه ،وجیود رودخانیههیای
1. Caucasus
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و ایروان نشاندهنده اهمیت جامعه شیهری ،مزاییای طبیعیی و اجتمیاعی و نییز رونیق

متعدد ،راههای بازرگانی و موالالتی مهم ،رونق کشاورزی و دامپروری و پرورش کرم
ابریشم از ویژگیهای برجسته اقتصادی قفقاز بودهاست .انشعابات متعدد رودهای کُر و
ار  ،در مسییر خیود در شیهرهای تفلیییس ،گنجیه ،قیرهبییاغ و شیماخی ،دشیتهییای

حاللخیز و زمینهای قابل کشت فراوانی بهوجود آوردهبود (اسنادی از روابط ایران برا
منطقه قفقاز40 ،؛ تاورنیه .)50-51 ،محصوالت کشاورزی و محلی قفقاز در این عصر از
شهرت فراوان برخوردار بودهاند ،که از آن جمله میتوان به ابریشم ،انگور ،میوه ،چوب
و رونا  ،اشاره کرد (نک .کنتارینی1۶۶ -1۶7 ،؛ اولئیاریو /2 ،471 -472 ،437 /1 ،
590 -591؛ جملی کارری .)1۶ -25 ،رونا

ار

از کاالهیای الیلی و مشیهور ایین

منطقه ،کیه در رنگیرزی کیاربرد دارد ،در اییران و هندوسیتان تجیارت عمیدهای از آن
لورت میگرفت (تاورنیه .)۶3 ،گندم ،گُم ، 1عسل و شیراب ،از دیگیر تولییدات مهیم

لادر میشدهاست .مردم این ناحیه همچنین مقدار زیادی برده بیهفیروش مییرسیاندند
(ممبره .) 11 ،از زگم شهر اللی گرجستان ،هرساله مقدار زیادی آجیل ممتاز و پوسیت
میشدهاست (پالمتری.)197 ،
از طرفی ،بهدلیل رونق دامپروری ،در قفقاز تجارت پوست دام در کنار پوسیت خیز،
سمور و روباه اهمیت داشتهاست .لادرات انواع پوست که در انحصار دولیت روسییه
بود ،از مسیر قفقاز ،از طریق ولگا و دریایخزر ،به ایران لورت میگرفت (اولئاریو ،
189 ،187 /1؛ فن دریابل80 ،؛ فریر .)221 ،کانون اللی تجارت پوست دام در سییبری
قرار داشت .این کاالی لادراتی بهمنظور تهییه دسیتک  ،کیاله ،چکمیه و شیال میورد
استفاده قرار میگرفت و در داد و ستد با ایران ،با ابریشیم و پارچیه و خشیکبار مبادلیه

میان لفویه و عثمانی در قفقاز و پیامدهای آن

نازک شبیه فندقهای انگلیسی ،به حجم سیاالنه چهیارهزار بیار شیتر ،بیه اییران لیادر

عوامل اقتصادی تن

پوست گوسفند و مقدار زیادی موم زرد ،ریسمان کتانی و ابریشم زِگَم 2به نقیاط دیگیر
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قفقاز بودهاست (شاردن .)303 /1 ،از ناحیه مینگرلی در قفقاز ،برخی کاالها مانند چیرم،

میشد .از همین مسیر ولگا نیز ابریشم خام ،حریر ،پارچههای نخی ،چرم و سینگهیای
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 :Gom .1نوعی گیاه شبیه گشنیز و دانههای شبیه ارزن که در فصل بهار مانند برنج کشت میشود و از محصوالت
عمده و غذای اللی مردم قفقاز بوده است (شاردن.)118 /1 ،
 : Zegam/Zagem .2شهری در جنوب کاختی گرجستان.

قیمتی از ایران به روسیه لادر میشد (فوران .)72 ،بنابر گزارشی در سده نهم /پانزدهم
میالدی ،عده فراوانی از بازرگانان تاتار همه ساله از هشترخان (آسیتاراخان /آسیتراخان/
حاجیطرخان) پارچههای ابریشمی و قماش های نخیی بیرای مبادلیه بیا خیز ،پوسیت،
شمشیر ،زین و لگام و دیگر نیازمندیها ،به روسیه حمیل مییکردنید .ایین تاتارهیا در
بازگشت ،کاالهای خریداریشده را در دربند میفروختند .بازرگانانی نیز برنج ،ابریشم و
قماش به هشترخان میبردند تا در بازار این شهر به رو ها عرضه کنند .در گذشیته از
هشترخان ادویه نیز به ونیز لادر میشد (کنتارینی174 ،1۶9 ،؛ جنکینسون .)5۶ ،میردم
دربند با خرید برده از تاتارها و فروش آنها در ایران درآمد زیادی بهدست میآوردنید و
برده کاالی اللی شهر دربند بود (اشترویس .)5۶ ،تاتارها حتی اعحای خانواده خود را
نیز در مقابل مبلغی ناچیز می فروختند .پدر فرزندان
و اسیران

را در مقابل چند رأ

را ،شوهر زنان

را ،ارباب رعاییا

حیوان میفروختند (فن دریابل.)43 ،42 ،

گوناگون و توسط گروههای مختلف از جمله تجار محلی ،ارامنه و بازرگانان روسی بیه
سایر نواحی لادر میشد .بخشی از طریق شمال قفقاز به اروپیا و بخشیی از مرزهیای
سال هفتم ،شماره بیست و هفتم ،پاییز 139۶

عثمانی از طریق حلب و بخشی از طریق جنوب ایران و بیشتر خلیج فیار

بیه اروپیا

حمل میشد .کلیساهای نواحی مسیحینشین قفقاز و اهمیت اقتصادی و اجتماعی آن و
وجود نیروی انسانی فراوان که میتوانست در حوزه نظامی مورد استفاده قرار گیرد نییز
بر اهمیت اقتصادی قفقاز میافزود.
 .2مسیرهای مواصالتی

مسیرهای موالالتی قفقاز ،نق

این منطقیه را بیه لحیاظ بازرگیانی و اقتصیادی بیا

اهمیت میکرد .جاده ابریشم از طریق شمال دریای خزر بیه منطقیه سیرای و از طرییق
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قفقاز مرکز تولید و تجارت ابریشم ،کاالی کلیدی و لادراتی بیود کیه از مسییرهای

مسیر دشت قبچاق وارد منطقه قفقاز میشد .قسمت فرعی این جاده از راه سیمرقند بیه
خوارزم و از آنجا به سرای آستراخان و از طریق این مسیر به بندر دن 1در کنار درییای
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1 . Dvina
2 . Azov
3 . Trabzon
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آزو ( 2شاخه شمالی دریای سیاه) ولل میشد (باستانی پیاریزی .)120 ،ترابیوزان 3و

بندر باتومی 1در گرجستان دروازههای تجارت اییران بیا درییای سییاه ،روسییه ،دشیت
قبچاق و قفقاز بودند .مسیرهای ارتباطی و تجاری مناطق اطرا

دریای خزر و رودخانه
ایران و

ولگا به سمت اروپا از ناحیه قفقاز عبور میکرد .این مسیرهای تجاری در بخ

در استان گیالن از طریق ارتباط دریایی ،بنادر گیالن را به هشترخان در شمالغربی خزر
و در کرانه قفقاز پیوند میداد .سپس از طریق رود ولگا به ناحیه اوکیراین متصیل و در
ادامه به راههای منتهی به اروپای شرقی و مرکزی ولل میشد .سییاحانی کیه از مسییر
قفقاز به ایران آمده اند تولیفی از مسیر مسکو تا ایران ،شهرهای بیین راه و فهرسیتی از
محصوالت دامی و کشاورزی آن بهدست دادهاند که برای شناخت این مسیر مفید است
(اولئییاریو 1 -450 /1 ،؛ 455 -53۶/2؛ فیین دریابییل37 -44 ،؛ جنکینسییون4۶ -۶0 ،؛
کاتف .)3۶ -47 ،در مواقع بحرانی ،وضعیت جنگی و بسته بودن راه عثمانی و سیواحل
مدیترانه ،مسیر ولگا به مسیر انتقال کاال و لادرات تبدیل میشد که از طریق اردبیل بیه

تجاری داشیت (تاورنییه7۶،؛ کیاتف ،مقدمیه .)47 ،11 ،در همیین مسییر هرسیاله میالالتجیاره
فراوانی از ارمنستان ،گرجستان ،قفقاز و دربند به اردبیل وارد میشد (دالواله.)3۶7 ،
ارمنستان یکی از نواحی قفقاز ،منطقه مرزی و راهبردی و از مهیمتیرین کیانونهیای
تجاری قفقاز و معبر قافلههای تجاری بود .در قفقیاز تجیار ارمنیی بخی

عمیدهای از

تجارت این ناحیه و بهویژه تجارت با روسیه را در اختیار داشتند (تاورنییه.)358 ،230 ،
این ناحیه چنان اهمیت تجاری داشت که لدی شانزده از عواید گمرکی آن سالیانه بیه
بیستویک هزار تومان بالغ میشد (همان .)50 ،ایین سیرزمین بسییار حالیلخییز ،بیا
چراگاههایی پرعلف و دارای معادنی سرشار بود و مرکز لنعت ییا فلزکیاری بیهشیمار

میان لفویه و عثمانی در قفقاز و پیامدهای آن

 .3کانونهای راهبردی تجاری

عوامل اقتصادی تن

با شماخی دیگر مرکز تولید ابریشم در قفقاز نیز نقشی مهم در ارتقا اهمیت این راههای
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قفقاز و بنادر دریای سیاه ارتباط داشت .مجاورت گیالن ،از کانونهای الیلی ابریشیم،

می رفت .جاذبه طبیعی و ثروت ارمنستان ،دیگر اقوام را بهسوی آن جیذب مییکیرد .از
از منزل های سرراهی این جاده ،خاوردور و آسیای مرکزی را از طریق زمینی بیه اروپیا
1 . Batumi
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سویی ،ارمنستان با قرارگرفتن بر سر راه تجارتی بسیار مهم جاده ابریشم ،بهعنوان یکیی

ولل میکرد .در این سرزمین ،پنبه ،ابریشم و انواع میوهها بهفراوانی تولید میشد (فین
دریابل۶3 -۶۶ ،؛ پاسدرماجیان .)9 -13 ،یکیی از روسیتاهای ارمنسیتان بیهنیام خیالط
(اخالط) ساالنه پانصد و در مواقعی هزار بار قاطر ابریشم به حلب لادر مییکیرد و از
آنجا از طریق ونیزیها به اروپا لادر میشد (ویلز.)170 ،
گرجستان با ایاالتی چون مسق ،کارتیل و کاخت در حوزه نفوذ ایران (نک .مسیتوفی
بافقی )347 -355 ،و یکی از نیواحی مهیم تولیدکننیده ابریشیم بیود (پالمتیری.)197 ،
گرجستان با داشتن موقعیت کشاورزی ،نیروی انسانی کارآمد ،تسلط بر راههای آناتولی
و موقعیت راهبردی مناسب در شرق دریای سیاه (وجود بنیادر بیاتومی و ترابیوزان) از
لحاظ اقتصادی حائز اهمیت بود.
ایالت شروان با مرکزیت شماخی از دیگر مناطق آباد و ثروتمند در قفقاز بود و تسلط
بر آنجا از لحاظ اقتصادی دارای منافع فراوان و نیز از لحاظ جغرافیایی و نظامی بسیار
اَرَش و شکی ،دارای استحکامات و قالعی مهم بود (مسیتوفی بیافقی )2۶5 -274 ،کیه
این منطقه را هم چون حصیاری بیزرب در برابیر مهاجمیان محفیوظ نگیاه مییداشیت.
سال هفتم ،شماره بیست و هفتم ،پاییز 139۶

دراختیار داشتن شروان سبب نفوذ و حاکمیت در ارمنستان و نواحی شیرقی گرجسیتان
میشد .از نظر اقتصادی ،شروان دارای لنگرگاهها و باراندازهای ساحلی پررونیق ماننید
دربند و باکو بود و امکان ارتباط دریایی با اقوام ساکن در سواحل دریای خزر از طریق
رودخانه خزر (ولگا) با دریای سیاه را فراهم میکرد .از لحاظ آب فیراوان ،زمیینهیای
مستعد کشاورزی ،باغستانها و جنگلها وضعیت مطلوبی داشیت و بازرگانیان در ایین
منطقه به تجارت پوست ،برنج ،غالت ،پنبه و ابریشم میپرداختند (سلماسیزاده.)120 ،
بنابراین ،شروان لر نظر از موقعیت سیاسی ،بهخاطر داشتن نفیت ،ابریشیم ،نمیک و
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مهم و حائز اهمیت بود .این ایالت در این زمان از رود کُر تا دربنید در غیرب و شیامل

برنج نیز واجد اهمیت بود (بارتولد .)135 ،در شهر اَرَش مهمترین مرکز تجاری شروان،
مقدار زیادی ابریشم تولید میشد .تُرکها ،سوریها و دیگیر خیارجیهیا بیرای خریید
32

نرم ،پن به ،ابریشم خام و زاج سفید در شروان تولید میشد و انواع و اقسام ادویهجیات،
دارو و دیگر کاالها نیز از هند به آنجا آورده میشد (جنکینسون100 -101 ،؛ پالمتری،
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ایریشم به این شهر رفت و آمد میکردند .کاالهای متعدد و باکیفیتی مانند :مازوی زبر و

 .)197در بازار بزرب شماخی ،کاالها و مصنوعات گرانقیمتی مانند ابریشم ،کتان ،خیز،
پارچههای سیمبفت ،زربفت و دیگر منسوجات مبادله میشد .تمام بازرگانیان خیارجی
در انبارهای اطرا

این بازار به خرید و فروش مشغول بودند .رو ها کاالهای خود از

جمله قلع ،مس ،پوست سمور و سایر کاالها را به فروش میرساندند .لزگیها و تاتارها
به تجارت کاالهای اللی خود ،بَرده (زنان ،مردان و کودکانی که از قوم خود و رو ها
میربودند) و اسب میپرداختند .یهودی ها نیز به تجارت وسایل خواب و کتان اشیتغال
داشتند (اولئاریو 473 /2 ،؛ اشترویس .)75 -7۶ ،از گیالن زاج سفید به شماخی آورده
می شد و هر مَنِ آن به بهای یک بیستی (از سکههای دوره لفوی معادل بیست دینیار)
به فروش میرسید (ادواردز .)138 ،نفتی که از زمینهای باکو بیه فراوانیی مییجوشیید
درآمد هنگفتی را عاید خزانه لفوی میکیرد (دالوالیه145 ،؛ کمپفیر .)117 ،ایین میواد

اهمیت و مزایای اقتصادی قفقاز برای صفویه

رقابت با دولت عثمانی و تالش برای ایجاد راههای تجاری و بازرگانی جدید خارج
اروپایی آن نیز از اهمیت فراوانی برخوردار بود .لفویان بهشدت در پی ایجاد راههیای
جدید برای برقراری تجارت و بازرگانی با غرب بودنید .ناحییه قفقیاز بیرای برقیراری
روابط تجاری و بازرگانی با غرب و ماورا قفقاز ،لفویه را از راههای عثمانی بینیاز و
در گسترش بازرگانی ایران با غرب مؤثر بود .دولت لفویه از همان ابتدا درلدد تثبیت
حاکمیت خوی

در قفقاز بود و این موضوع را همچون یک الل راهبردی پییگییری

میکرد .قفقاز منطقهای مساعد و مطلوب برای نیات پادشیاهان لیفوی بیود .ضیعف و
عدم اتحاد حکام آنجا موجب جلب منافع و منابع اقتصادی و نیروی انسانی فراوان برای

میان لفویه و عثمانی در قفقاز و پیامدهای آن

از قلمرو عثمانی نه فقط برای ایران ،بلکه بیرای سیایر رقبیای عثمیانی بیهوییژه رقبیای

عوامل اقتصادی تن

سوخت در منازل حمل میشد (پالمتری208 ،؛ اولئاریو .)۶33 /2 ،
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نفتی ،روغن سیاه و روغن سفید (قیر ،نفت) ،از بیاکو بیه دورتیرین نقیاط اییران بیرای

لفویه میشد .از سویی ،قفقاز مرکز اللی تولید ابریشم خام بود ،کیاالیی کیه تولیید و
در اقتصاد کشور بهعنوان کاالیی راهبردی مورد توجه جدی قرار داشت.
در واقع تنوع اقلیمی و جمعیتیی ،امتییاز راهبیردی (وجیود راه آبیی ایجیاد شیده از
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تجارت آن نق

عمدهای در روابط تجاری و سیاسی ایران با ممالک دیگر ایفا میکرد و

تنگه بسفر ،دریای مرمره و مدیترانه) و منافع سرشار مالی ،قفقاز را به منطقیه کشیمک
میان ایران و عثمانی تبدیل کرد و به واکن های سیاسیی و نظیامی طیرفین منجیر شید
(گوگچه .)11 ،در زمان شاهاسماعیل اول (1524 -1502 / 930 -907م) با فتح شیروان
و سپس توجه به قرهباغ و گرجستان گام نخست ورود و نفوذ لفویه در منطقیه قفقیاز
بهمنظور استفاده از منافع و مزاییای اقتصیادی آن برداشیته شید .ایین سیاسیت در دوره
شاهطهماسب اول (157۶ -1524/ 984 -930م) نیز ادامه یافت و در جریان لشکرکشی
به گرجستان در سال 1551 / 958م به تصر
منی آن کلیسا دست زد و درهای

کلیسای ثروتمند وردزیا و ناقو

هفتیاد

را به قلع تبدیل و به خزانه لفوی بیرد (روملیو/3 ،

1331؛ منشی.)141/1 ،
گرجستان در کرانه درییای سییاه بیهمنزلیه دروازه ورودی قفقیاز و اییران بیهشیمار
می داشت که حاکمیت خود را بر این ایالت تثبیت کنند و آن را در زمره قلمرو خیوی
نگه دارند .زیرا با تسلط بر آن ،مانع از نفوذ و پیشروی عثمانیها و یا روسیه بیه قفقیاز
میشدند و به اهدا

راهبردی خود که همانیا دور زدن خطیوط موالیالتی و تجیاری

سال هفتم ،شماره بیست و هفتم ،پاییز 139۶

عثمانی بود دست مییافتند .بنابراین  ،یکی از عوامل اخیتال

اییران و عثمیانی در دوره

لفویه بر سر تسلط بر گرجستان و بهطور کلی منطقیه قفقیاز بیود کیه هیر دو دولیت
خواهان آن بودند .کسانی که بر گرجستان تسلط مییافتند ،بیهراحتیی راههیای تجیاری
آناتولی را تحت نظارت خود داشتند.
موقعیت مهم اقتصادی ارمنستان در قفقاز نیز اهمیت سیاسی آن را بیشتر میکرد و آن
را اغلب به میدان جنگ و مبارزه قدرتهای همجوار تبیدیل مییکیرد (اولئیاریو /2 ،
 .) 591ایران و عثمانی بارها بر سر تصر

ارمنسیتان بیا هیم درگییری داشیتند .ترکیان

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2022-01-20

میرفت .اهمیت گرجستان بهلحیاظ موقعییت سیاسیی و راهبیردی ،لیفویان را بیر آن

عثمانی میکوشیدند که بر سرتاسر این سرزمین تسلط یابند اما پیوسته حمیالت ایشیان
در برابر مقاومت سپاهیان ایران دفع شده و ناچار به عقبنشینی میشیدند (شیاردن/1 ،
34

جنگ و ستیز سپاهیان عثمانی و ایران بود و از ویرانی ،مصیادره و غیارت ناشیی از آن
زیان دید (نک .تاورنیه .)50 ،در لشکرکشیهای لفویان به قفقاز ،گروههیای زییادی از
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 .)397براسا

گزارش سیاح فرانسوی ،ارمنستان بی

از یک سده میدان تاختوتیاز و

گرجیان ،ارامنه و چرکسها جذب شده و بهعنوان نییروی جدیید وارد سیاختار دولیت
لفوی شدند.
از سیویی ،قفقیاز دارای کلیسییاهای متعیدد و غنیی ،مراکییز تولیید ابریشیم ،راههیای
موالالتی و کاروانرو بود و اخذ عواید گمرکی از این مناطق برای دولت لیفویه نییز
درآمد فراوانی ایجاد میکرد .بخشی از ضرابخانههای ایران در شمالغرب ،نظیر تفلیس،
ایروان ،داغستان ،شماخی ،شروان ،دربند ،گنجه ،نخجوان ،پناهآبیاد (در قفقیاز) و تبرییز
(نک .عقیلی )421 ،در منطقه مرزی بیا امپراتیوری عثمیانی و روسییه کیه از طرییق آن
بیشترین فلز گرانبها وارد قلمرو لفویه میشد ،تمرکز داشت .بهدلیل کمبود معادن نقره
در کشور ،تمام موجودی نقره مورد استفاده در داخل ،میبایست از خارج وارد میشید.
تمام شمشی که ضرابخانههای ایران برای ضرب سکه بهکار میبردند از طریق آنیاتولی،
عثمانی و تا حدی کمتر از راه روسیه وارد کشور میشد .با وارد شدن فلز گیرانبهیا از

پول بیرای دولیت لیفوی مییشید (متیی .)15۶ -159 ،55-57 ،عاییدی و دوام ایین
ضرابخانه ها و پایداری جریان ورود نقره به ایران برای لفویه مهم بود .تثبیت موقعییت
لفویه همچنین بهدنبال ارتباط با روسیه بهعنیوان همسیایه شیمالی قفقیاز و ایجیاد راه
شمالی از طریق دریایخزر  -ولگا برای انتقال کاالها از قفقیاز بیه اروپیا بیود .واردات
لفویه از طریق قفقاز پوست خز ،سنجاب و مقادیر زیادی عرقیجات و بازهای شکاری
از روسیه بود و در برابر ،پارچههای ابریشمی ،ابریشم خام ،چرم ساغری و خشکبار بیه
روسیه ارسال میشد (تاورنیه۶00 -۶01 ،؛ شاردن.)902 -904 /2 ،
تجارت با روسیه بهویژه پس از تصر
ایوان چهارم معرو

به مخو

هشترخان در سال 155۶ /9۶3م توسط تیزار

(1584 -1533/992 -940م) دارای اهمییت شید ،زییرا

میان لفویه و عثمانی در قفقاز و پیامدهای آن

لفویه در قفقاز در رقابت با دیگر قدرتهای همجوار به ایین هید

کمیک مییکیرد.

عوامل اقتصادی تن

گاه لادرات شم

به ایران را تحریم میکردند که موجب مشکالت اقتصادی و کاه
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این مناطق ،تراز بازرگانی ایران با امپراتوری عثمانی و روسیه مثبت میشد .عثمیانیهیا

مسیر تازهای برای لدور ابریشم به اروپا بهدست آمدهبود و از سویی ،به تقویت موضع
نقطه ای محکم در مسیر راهی از دریای سفید به خزر و ارتباطدهنده اروپا به آسیا ،و نیز
بهعنوان جنوبیترین نقطه اتکای روسیه ،منافع عثمانی را در نواحی قفقاز تهدید میکرد.
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لفویه در مقابل اِعمال فشارهای دولت عثمانی منجر میشد .اهمیت هشترخان بهعنوان

تالش لفویان بر این بود که بخشی از تجارت خود را از موقعییت شیرق -غیرب بیه
محور شمال -جنوب تغییر جهت داده( ،فریر )222 -223 ،بیدین طرییق آن را از مهیار
ترک ها رها ساخته و از راه دریای خزر و ولگا بازرگانی خود را توسعه دهند.
تغییر مسیر تجاری و گشیای

راه شیمالی هشیترخان و ولگیا ،ایین مسییر را بیرای

رو ها از نظر تجاری و ترانزیت و برای لفویه از لحیاظ سیاسیی و اقتصیادی دارای
اهمیت کرد .این طرح به اهدا

لفویه نزدیک بود .زییرا لیفویه در اندیشیه ورود بیه

بازار جهانی و ارتباط مستقیم با اروپا و عدم پرداخت حقوق گمرکی گزا

بیه دولیت

عثمانی بود و روسیه نیز بهدنبال استفاده از منافع تجاری قفقاز بیود (نیک .جنکینسیون،
48 -54؛ پیگولوسکایا512 ،48۶ ،؛ فوران .)۶8 ،مسیر تجاری قیدیمی عثمیانی بیهدلییل
اختالفات سیاسی و عوارض گمرکی گزا

مقرون به لرفه نبود ،از این رو لیفویه در

پی مسیرهای جدید بود (نک .دالساندری475 ،؛ فلسفی )1594 /5 ،و بیه توسیعه مسییر
بهدلیل استفاده از مزایا و اهمیت اقتصادی قفقاز در این دوره بود ،که انگلیسیهیا سیعی
در گشودن راه تجاری روسیه و ایران از طریق دریای شمالی اسکاندیناوی تا آرخانگل

1

سال هفتم ،شماره بیست و هفتم ،پاییز 139۶

داشتند .شرکت مسکوی 2در زمان شاهطهماسب با فرستادن آنتونی جنکینسون (درسیال
15۶1 /9۶8م) خواهان ایجاد ارتباط تجاری از طریق قفقاز با لفویه شید (جنکینسیون،
4۶ -۶0؛ کاتف ،مقدمه.)9 -10 ،
گسترش تجارت در مسیر قفقاز از طریق ولگا ی بحرخزر ی شیماخی و گییالن بیرای
لادرات و واردات کاالهای اساسی مانند خز ،چرم خام ،چیت و ماهوت ،پارچه ،آهن،
مس و مصنوعات فلزی ،شیشه و مصنوعات شیشهای ،پوسیتین ،کاغیذ تحرییر ،شیکر،
عسل ،موم ،ودکا ،خاویار ،ماهی و اسلحه اقیدامی مهیم و اساسیی بیهشیمار مییرفیت
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خزر  -ولگا -آستراخان و ارتباط تجاری با روسیه و از طریق روسیه با اروپا

پرداخیت.

(پیگولوسکایا .)544 ،تجارت بینالمللی که از این مسیر بهعمل میآمد وسییع و متنیوع
بود .پارچههای زربفت ،تافته ،چرم دباغینشده ،چرم مراکشی ،مخمل و بیاالتر از همیه

3۶

این شد که ایران در تجارت ابریشم در زمان شاهعبا

اول مقام شایانی بیهدسیت آورد
1 . Arkhangelsk
2 . The Muscovy Company
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ابریشم ،از طریق گیالن به مسکوی و از آنجا به لهستان و کل اروپا لادر میشد .نتیجه

(سیوری ) 194 ،و بعحی از بازرگانان ایرانی حتی در سیوئد و چیین عامیل ییا نماینیده
داشتند (شاردن .)904/2 ،مالالتجارهای که از طریق روسیه به انگلیس میرفت و خاص
ایران بود ،ابریشم خام ،فلفل ،زنجبیل ،جوزهندی ،بسباسه ،1دارچین ،گوگرد ،زاج سفید،
برنج ،مازو ،میخک و چوب تیر را شامل میشد (فریر .)22۶ ،امنیت مطلیوب در مسییر
دریای خزر  -ولگا سبب توسعه روابط ایران و روسیه شد .از طرفی قفقاز و ابریشم آن
و نق

بازرگانان ارمنی (نک .متیی )111 -117 ،در فیروش ایین کیاال و لیادرات آن

بیگمان یکی از علل رونیق و گسیترش بازرگیانی در عهید لیفویه ،بیهوییژه در دوره
شاهعبا

اول ،از طریق قفقاز بودهاست ،زیرا بازرگانان ارمنی بهسبب اشتراکات مذهبی،

با اروپاییان و رو ها ارتباط نزدیکی یافته بودند .بنیابراین ،راهبیرد توسیعه لیادرات،
توجه به مسیرهای جدید ،توجه جدی به کاالهای اساسی مانند ابریشم و منیاطق تولیید
این کاال بهعنوان اولویت اساسی در برنامه اقتصادی و بازرگانی لفویه قرار گرفته بیود.

عثمانی را جلب کرده بود و هر دو قدرت بهدنبال حذ

حکام محلی یا وادارکردن آنها

به تمکین بودند (دهقاننژاد.)30۶ ،
مسکوکات بیشتر به داخل و جلوگیری از لادرات بیرویه ابریشم و ضربه بیه اقتصیاد
عثمانی ،از سوی شاهعبا

اول (1۶29-1587/ 1038-995م) دنبال میشد .شیاهعبیا

که در اندیشه اعاده حاکمیت کامل ایران بر ناحیه قفقاز و مهار آن و تسیلط بیر اییاالت
ابریشمخیز حاشیه دریایخزر بود ،متوجه مناطق شروان و گرجستان شد .اما این مناطق
از زمان محمد خدابنده (1587-1578/ 995-985م) زیر نفوذ دولیت عثمیانی بودنید و
عثمانیها با استفاده از این فرلت بر راههای بازرگانی و خطوط موالالتی قفقاز تسلط

میان لفویه و عثمانی در قفقاز و پیامدهای آن

اتخاذ سیاست انحصار ابریشم بیرای برقیراری موازنیه در تجیارت خیارجی و ورود

عوامل اقتصادی تن

جغرافیایی و بازرگانی کسب کرده بود .همین جایگاه قفقاز توجه هر دو دولت اییران و
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قفقاز در برنامههای اقتصادی و تجاری لفویه جایگاه مهمی را بهسبب توانمنیدیهیای

یافته بودند .اخراج عثمانی از این مناطق به نیروی انسانی و پشتوانه مالی جهت حمایت
روابط خود با اروپا را گسترش دهد .شاهعبا

برای تقویت تجارت خارجی و کیاه
1 . Mace

37
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از این نیروها نیاز داشت .همچنین شاهعبا

برای مقابله با دولت عثمیانی تیالش کیرد

تعرفههای گمرکی که دولت عثمانی در شرایط بحرانی آن را افزای

مییداد ،لیادرات

ابریشم از مسیر عثمانی را متوقیف و بیه روسییه پیشینهاد همکیاری علییه عثمیانی داد
(پیگولوسکایا .)512 ،همچنین ارامنه را که در مرز مجیاور بیا گرجسیتان و در معیرض
تاخت و تاز عثمیانی ،دارای مهیارت خیاص در تولیید و تجیارت ابریشیم بودنید ،بیه
مازندران و الفهان مهاجرت داد و آنها را به تجارت ،بهویژه تجیارت ابریشیم تشیویق
نمود (دالواله170 -171 ،3۶ ،؛ تاورنیه .)400 ،5۶ ،وی بیستوهفت هزار خانوار ارمنی
را نیز به گیالن سرزمین ابریشم منتقل کرد (تاورنیه .)5۶ ،این تجار و بازرگانیان ارمنیی
که از قفقاز به درون ایران منتقل شدند ،در اندک زمانی به حلقههای واسطهای و کلیدی
در تجارت داخلی و خارجی لفوی تبدیل شیدند و تجیارت کشیور را قبحیه کردنید
(دالواله49 ،؛ ادواردز147 -149 ،؛ چاپمن .)182 ،181 ،بدینترتیب لیفویان از ابتیدای
بستند .گرچه گاه بهدلیل مشکالت داخلی ،کنترل این منطقه از دست آنان خارج میشد،
اما اهمیت این ناحیه برای لفویه سبب تسلط دوباره این دولت بر قفقاز میشد کیه در
زمان شاهعبا

اول پس از فترت دوره محمدخدابنده ،چنین

شد.
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منافع اقتصادی عثمانی در قفقاز

توانمندیهای اقتصیادی و بازرگیانی و موقعییت وییژه جغرافییایی و دیگیر عوامیل
باعث شد تا قفقاز برای دولت عثمانی نیز دارای اهمیت باشید .عثمانییان بیرای توجیه
به قفقاز دارای اولویتهای خالی بودند .این اولوییتهیا از تیالش بیرای عیدم نفیوذ
روسیه ،عدم تما

بازرگانی و تجاری بین لفویه و روسیه ،تر

از نفیوذ روسییه بیه

دریای سیاه و تسلط بر تنگههای راهبردی مجاور درییای سییاه ،تیا تسیلط بیر نیواحی
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تأسیس دولت برای نفوذ بیشتر و تصر

قفقاز جنوبی تیالشهیای گسیتردهای بیهکیار

تولیدی ابریشم ،کنترل بر مسیرهای تجاری و زیارتی ماورا النهر به قفقیاز و رقابیت بیا
لفویه را شامل میشد.
38

زمینی و دریایی دارای موقعیت ویژهای بود .این دولت بیا تسیلط بیر راههیای تجیارت
ابریشم و ادویه و اخذ عوارض گمرکی ،درآمدهای هنگفتی بهدسیت مییآورد .تصیر
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در سده دهم /شانزدهم میالدی ،دولت عثمانی در تجارت ،کشتیرانی و حمل و نقل

حلب توسط دولت عثمانی ،مسیرهای لادرات ابریشم ایران بهسمت اروپا را در اختیار
عثمانیها قرار داد و همین امر باعث شد که دولت عثمانی در اندیشه استیال بیر مراکیز
تولید ابریشم در شمال ایران و قفقاز ،یعنی شروان و گیالن برآید (مهمیید .)84 ،کشیف
راههای جدید از سوی دولتهای اروپایی ،از اهمیت مسیرهای زمینی و دریایی عثمانی
در لادرات ابریشم از مرز این کشور نکاست .تالش برای تغییر مسییر تجیاری جدیید
لدور ابریشم به اروپا تهدیدی برای کاه

درآمدهای اقتصاد دولیت عثمیانی بیود .از

یکسو آسیای لغیر مسیر اللی حمل و نقل ابریشم و محصوالت پشمی ایران به اروپا
بود و قفقاز در مسیر راههای عمده تجارت زمینی آسییای لیغیر قیرار داشیت .سیاالنه
سیصدهزار دوکا (دوکات) 1از بابت حمل و نقل کاال نصیب خزانه دولت عثمانی میشد
(اینالجق .)80 ،این دولت با در دست داشتن قفقاز ،ارتباط زمینیی خیود بیا خیانهیای

مسیر تجارت ابریشم بهسوی جنوب و بهیرهگییری از راههیای درییایی اییران ،منیاطق
گرجستان و ارمنستان و شروان برای دولت عثمانی دارای اهمیت محاعف شد و توجه
عثمانی از تسلط بر قفقاز حمایت میکردند (اندرسون.)12 ،
حکومت عثمانی از همان آغاز در اندیشه فرلیتی بیرای نفیوذ بیه قفقیاز بیود .ایین
موقعیت در فالله مرب شاهطهماسب اول تا روی کار آمدن شاهعبیا

اول در اختییار

عثمانیان قرار گرفت و آنها در سالهای1587 -157۶ /995 -984م بیا تصیر

نیواحی

قفقاز و کرانههای دریایخزر بر راههای تجیاری منطقیه مسیلط شیدند و راه بازرگیانی
ولگا -دریایخزر که به یک شریان مهم بازرگانی تبدیل شیده بیود تحیت تسیلط آنهیا
درآمیید (شییاو312 ،؛ بارتولیید135 ،؛ پیگولوسییکایا .)49۶ ،شییورش ابییوبکرمیرزا پسییر
میرزابرهان از سالطین سابق شروان و تعرض او به والیات اطیرا

میان لفویه و عثمانی در قفقاز و پیامدهای آن

این دولت را به قفقاز جلب کرد .در پی تحقق این اییده ،بازرگانیان و علمیای میذهبی

عوامل اقتصادی تن

 98۶تا  1578 /998تا 1590م .ایاالت غربی ایران را اشغال کرد .از سوی دیگر با تغیییر
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کریمه را حفظ میکرد .دولت عثمانی بهدنبال اهدا

اقتصادی خود ،در فالله سالهای

و اعیزام جمعیی از
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 :Ducat .1سکههای طالی هلندی و ونیزی .دوکاهای ونیزی  3/559گرم وزن داشتند و طالی خالص بودند .هیر
دوکات در دوره طهماسب ،پنج بیستی (بیست دیناری) ارزش داشت .تاورنیه ارزش این مسکوک را معادل دو
اکوی فرانسه و  2۶شاهی به پول ایران مینویسد (دیانت.)1۶۶ ،

اهالی شروان به پایتخت عثمانی برای کسب حمایت سلطانمراد ،به نفع سیاست دولت
عثمانی شد .سلطانمراد نیز در سال 1579 /98۶م شهر قارص را به دژ نظامی و پایگیاه
عملیاتی شرق تبدیل و از این پایگیاه ،لشیکری را بیرای تسیخیر والییت آذربایجیان و
شروان اعزام کرد .او محمدگرایخان تاتار ،خان کریمه را هم برانگیخت تا از راه دشت
خزر به شروان آید که مورد پذیرش وی قرار گرفت .سرانجام نیروهای عثمانی توانستند
شروان را بهتصر

درآورند و بنادر دریایخزر و دربنید را دراختییار گرفتنید (منشیی،

357 -3۶2/1؛ ابوبکربن عبداهلل91 -98 ،50 -۶2 ،؛ سالنیکی.)23۶ -238 ،
با تسلط عثمانیها بر درییای سییاه ،ایین درییا کیانون اقتصیادی دولیت عثمیانی در
مجاورت قفقاز و دارای اهمیت نظامی فوقالعاده بود و در دوران جنگ با ایران بهعنوان
پایگاه مهمی برای ارسال مواد غذایی ،غله و اسلحه از بنادر دانوب و ترابوزان به مییدان
جنگ مورد استفاده قرار میگرفت (اینالجق .)235 ،با حمله اییوان مخیو

غیازان در 1552 / 959م و هشیترخان در 155۶ /9۶3م و

نفوذ تا رودخانه تِرِک 1در قفقاز ،قدرت روسیه در امتداد حوضه رود ولگا توسعه یافت
که زنگ خطری برای دولت عثمانی بود (هولت435-43۶ ،؛ والتر .)183 -184 ،غیازان
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شهری بزرب بود که از مسیر ولگا به هشترخان پایتخت تاتارهای نوگایی میپیوسیت و
این مسیر در ادامه به ساحل دریایخزر و شهر گیالن در ایران منتهیمیشید (نیک .فین
دریابل .) 37 -44 ،روسیه پس از الحاق هشترخان به قلمرو خیود کوشیید تیا قفقیاز را
بهتصر

درآورد و برای دستیابی به این هد

از تمام امکانات ممکین نظییر اسیکان

اتباع و هواداران ،جلب دوستی ،ترویج مسیحیت و استیالی نظامی بهره گرفیت (گیامر،
 .)20تصر

این نواحی و گسترش فتوحات رو ها در شمال خزر بهسوی ترکسیتان،

ارتباط بازرگانی و زیارتی ساکنان این مناطق را با حکومت عثمانی از طریق شمال خزر
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تاتار در ناحیه ولگا و تصر

بیه خانیات

به استانبول و کعبه دچار مشکل کرد (امامی28 ،؛ ایتسکویتس .)101 ،تسلط روسییه بیر
تجارت حوضه ولگا تا شرق هشترخان نه تنها برای دولت عثمانی بلکیه بیرای خانیات
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عثمانیان به مسیر موالالتی شمال خزر به قفقاز و کریمه توجه ویژه داشتند و خواهیان
1 . Terek
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ماورا النهر نیز تهدیدی گسترده بود .خانیات ایین نیواحی جهیت برقیراری تمیا

بیا

نظارت و تسلط دولت عثمانی بر ایین مسییر تجیاری و زییارتی بودنید (اینیالجق۶9 ،؛
بارتولد .)13۶-137 ،رو ها نفوذ و اعتبار سیاسی و مذهبی ترکان و منافع تجاری آنها
در قفقاز را بهخطر میانداختند .گسترش قلمرو روسیه بهسیوی خانیات قفقیاز ،دولیت
عثمانی را از منافع تجاری این منطقه مهم محروم میکرد .لذا عثمانیان در واکن

به این

عمل به گسترش قلمرو خود در دریای مدیترانه پرداخته و در جهت حفظ و نگهیداری
مسیر قدیمی ماورا النهر در سمت شرق یعنی قفقاز ،تاختوتیاز کردنید .ایین اقیدامات
بههد

حفظ روابط سنتی و تاریخی خود با ماورا النهر بود (گندگدو143 ،؛ گامر.)21 ،

این دولت از طریق ارتباط با ماورا النهر از منافع سرشاری برخوردار مییشید .واکین
دولت عثمانی نسبت به گشای

مسیر جدید شمالی توسط رو هیا و لیفویه ،حفیظ

منافع خود در منطقه قفقاز ،جلوگیری از نفوذ رو هیا و مهیار مسییرهای موالیالتی،
طرح ایجاد کانال دن -ولگا بود (گندگدو.)153 -155 ،

تسهیل ارتباط با ازبکان و تاتارهای کریمه ،احیا مسیر ترانزیتی سنتی ماورا النهر مطرح
دو رودخانه ایجاد کند که به ناوگان ایین دولیت امکیان تیردد در مسییر رود ولگیا تیا
هشترخان را با هد

بیرون راندن رو ها از حوضه ولگا و محالره مناطق شمالغرب

ایران بدهد .از سویی ،امکان ورود کاال و مالالتجاره از دریای سییاه توسیط کشیتی بیه
دریایخزر تسهیل و استیال بر شروان ،قرهباغ و گرجستان بیرای دولیت عثمیانی میسّیر
شود .عثمانی خواهان حاکمییت بیر خانیات کریمیه ،اراضیی چیرکسنشیین و قفقیاز،
عقبنشینی رو

و ایران از این مناطق و آزادسازی مسییر میاورا النهر تیا کریمیه بیود

(اینالجق71 ،70 ،؛ فریر .)227 ،این طرح در عمیل بیا عبیور از درییایخیزر ،شیمال و

میان لفویه و عثمانی در قفقاز و پیامدهای آن

شد (شاو305 ،؛ پیگولوسکایا49۶ ،؛ فریر .)227 ،دولت عثمانی قصد داشت کانالی بیین

عوامل اقتصادی تن

هشترخان و تبدیل به شبکه تدافعی مستحکم برای حذ

لفوی از قفقاز و آذربایجان،
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طرح اتصال رودهای دن و ولگا در زمان سلطانسیلیمان ،بیرای تسیلط بیر قفقیاز و

شمالغرب ایران را مهار کرده و در نتیجه قفقاز را تحت تسلط عثمانی قرار داده و آنهیا
گیالن و شروان از سلطان عثمانی برای مقابله با دولت لیفوی و بیهرسیمیت شیمردن
حاکمیت عثمانی پیشنهاد شده

بود.
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مستقیما با خانات ماورا النهر رابطه برقرار میکردند .این طرح همزمان با تقاضای حکام

در این طرح ،غازان بهدلیل قرارگرفتن در کنار ولگا نقطهای کلیدی محسوب میشید
و از این نقطه پشتیبانی نظامی و حمل محمولههای کشتی آسیانتیر و تسیلط بیر مرکیز
راههای ترانزیتی ممکن میشد (گندگدو .)151 ،این طرح که برای اجرا ،نیازمند نییروی
انسانی ،بودجه ،ابزارها و وسایل الزم بیود ،سیرانجام بیهدلییل نبیود ابیزار و فینآوری،
کشمک

قدرت در دولت ،عدم همراهی خان کریمه بهواسطه تر

عثمانی بر خاننشین کریمه ،گزین

از تحکیم نظیارت

نادرست قاسممیرزا حاکم کفیه بیرای اجیرای ایین

طرح و اوضاع جغرافیایی و اقلیمی ،با شکست مواجه و متوقف شد (ایتسکویتس102 ،؛
شاو30 ،؛ فریر .)227 ،بهرغم بینتیجه ماندن این طرح ،تالشهای عثمانی برای سییطره
بر قفقاز همچنان تداوم داشت.
پیامدها

راهبردی و راههای ارتباطی نظامی و بازرگانی آن موجب رقابت چندین رقیب نیرومند
شد؛ امپراتوری عثمانی ،خانهای کریمه و شیبانیهای ترکستان در غرب و شرق ،مسکو
و قبایل بزرب نوگای در شمال ،و ایران در جنوب در عرله به رقابت با هم پرداختنید.
سال هفتم ،شماره بیست و هفتم ،پاییز 139۶

تسلط بر قفقاز برای مسکو به معنی دسترسی به آبهای گرم و بازار ایران و تحقق رؤیای
دستیابی به هند بود .برای دولت عثمانی و خانهای کریمه نیز تسلط بر قفقاز ،ارتباط
نظامی با دربند و امکان دور زدن ایران از طریق شروان را دربرداشت و بیاالخره بیرای
شیبانی ها نیز یک راه باز برای حجاج بخارا و آخرین حلقه اتصال میان ترکهای شرقی
و غربی بهشمار میآمد (گامر .)20 ،چرا که با ظهور لفویه ،ساکنان ماورا النهر بهوییژه
اوزبکان برای ارتباط با دولت عثمانی و سفر به مکانهای زیارتی و حرمین شیریفین بیا
مشکل روبهرو شدند .واکین

اوزبکیان ایجیاد راه ارتبیاطی از طرییق نیواحی شیمالی
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براسا

آگاهی های فوق ،اهمیت حیاتی قفقاز جنوبی (از نگاه ایرانیان) در موقعییت

دریایخزر و عبور از قفقاز به قلمرو عثمانی بود ،این مسئله خود باعث اهمییت بیشیتر
قفقاز در این دوره شد.
42

با فرمانروایان محلی یا قبایل ساکن قفقاز ،به اقداماتی حتی از طریق ازدواج یا از طرییق
تغییر مذهب ،دست زدند تا بتوانند مهار دو راه نظامی و بازرگانی ایین منطقیه را کیه از
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هرکدام از قدرتهای م ذکور در پی گستراندن سلطه خود بر قفقاز و برقراری رابطیه

اهمیت برخوردار بودند بهدست آورند :یکی راه غربی -شرقی تامیان (آزاک) -دربنید-
باکو -تبریز و دیگری راه شمال -جنوبی آستراخان -دربند -تبریز (همان .)44 ،در ایین
میان تن ها و درگیریهای لفویه -عثمانی افیزونبیر تحیعیف منیابع میالی و نییروی
انسانی دو طر  ،پیامدهای ناگواری بر وضعیت قفقاز بهویژه حیات اقتصادی آن بهجیا
میگذاشت .تخریب مناطق حاللخیز و کاه

تولیدات کشاورزی و ابریشیم ،غیارت

دام و طیور ،تخریب باغها و مزارع ،اسارت مردم و کوچ به دیگر نیواحی و در نهاییت،
ضعف اقتصادی این منطقه ،از این نوع پیامدها بود .همچنین ،تن های لفویه -عثمانی
در قفقاز ،زمینههای ورود روسیه به این منطقه را تسهیل کرد .از سیویی ،ایین تین هیا
پیامدهای دیگری نیز داشت ازجمله افزای
کاه

درگیریها و منازعات بین اقیوام مسیلمان،

تهدید دولت عثمانی برای اروپائیان ،اتحاد ایران و برخی کشورهای اروپایی علیه

عثمانی از نظر منابع و نیروی انسانی و ازدست دادن سرزمینهای متصیرفی زییادی در
قفقازی (گرجی ،ارمنی و چرکس) در دوره شاهعبا

آن مقابله با

را ،که یکی از اهدا

تهدیدات دولت عثمانی بود (شاردن1189/3 ،؛ بیانی82 ،؛ طاهری ،)3۶8 -371 ،میتوان
در ارتباط با این تن ها دانست .سرانجام جدا شدن گرجستان و ارمنسیتان از اییران از
دیگر پیامدهای تاریخی این رویاروییها بود که دامنگیر تاریخ اییران شید .زمینیههیای
جدایی این مناطق مسیحینشین به دوره جنگها و رقابتهای ایران و عثمانی در قفقیاز
مربوط میشود .با تسهیل زمینه دخالت روسیه در قفقیاز و توجیه میردم مسییحی ایین
مناطق به روسیه ،بهویژه با فروپاشی لفویه ،آرایکلی حاکم گرجستان درلدد جدایی از
ایران و پیوستن به روسیه بهعنوان همکی

مذهبی خود بود .سیرانجام همیین اقیدامات

میان لفویه و عثمانی در قفقاز و پیامدهای آن

قفقاز بهبار آورد .نیز روآوری لفویه به تأسیس ارت

دائمی با تکیه بر نیروها و عنالر

عوامل اقتصادی تن

ححور آنان در آسیا ،شورش جاللیان 1در ناحییه آنیاتولی کیه بحرانیی را بیرای دولیت
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دولت عثمانی و در نتیجه روآوری اروپاییان بهدنبال منافع خود بهسوی مشیرقزمیین و

زمینهساز جدایی و وابستگی این منیاطق بیه روسییه در ابتیدای دوره قاجیار (براسیا

 .1در باره جاللیان ،نک .منشی1258 - 1275/2 ،؛ فلسفی.1747 - 1752/5 ،
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عهدنامههای گلستان و ترکمنچای) شد.

نتیجه

وضع جغرافیایی ،تاریخی و تمدنی ،قفقاز را به منطقهای مهم و راهبردی تبدیل کرد.
چنین شرایطی به همراه تنوع قومی -نژادی و مذهبی و توانمندیها و مزایای اقتصیادی
در زمینه کشاورزی ،تولید ابریشم ،لادرات ،راهها و خطوط بازرگانی ،موجب روآوری
حکومتها به این ناحیه شد .در دوره لدساله از شاهطهماسب اول تا پاییان حکومیت
شاهعبا

اول ،دو دولت لفوی و عثمانی برای حاکمیت بر این منطقه در ابعاد مختلف

با یکدیگر به رقابت پرداختنید کیه افیزون بیر علیل سیاسیی و میذهبی ،بهیرهمنیدی از
توانمندیهای اقتصادی قفقاز برای هر دو دولت مطرح بود .تملک اراضی کشیاورزی و
ابریشمخیز حاشیه دریای خیزر ،شیروان و گرجسیتان ،تسیلط بیر راههیای موالیالتی
ارمنستان و راههای ارتباطی شرق به غرب و شمال به جنیوب ،تنظییم تجیارت و اخیذ
عوارض گمرکی از تجار و بازرگانان منطقه ،جذب نییروی انسیانی فیراوان و میاهر در
اجتماعی (کلیساهای ارمنی و گرجی) ،فرلتهایی را برای نفوذ در قفقاز برای هیر دو
دولت ایجاد میکرد .بهدلیل اهمیتی که قفقاز بهلحاظ اقتصادی و راهبردی بیرای دولیت
سال هفتم ،شماره بیست و هفتم ،پاییز 139۶

لفویه داشت ،پادشاهان لفوی در تمام بحرانها و درگیریهیا بیا عثمیانیهیا تیالش
میکردند تا قفقاز را از حوزه نفوذ دولت عثمانی خارج کنند و برای حفظ و نگهیداری
آن تالش گستردهای بهکار بردند .دولت عثمانی نیز با تالش بیرای تسیلط بیر قفقیاز و
تثبیت موقعیت و حفظ منافع اقتصادی خود حتی در لدد اجرای طرح پرهزینیه کانیال
دن-ولگا در مقابل جاده شمال به جنوب برآمد .بهره وری از مزایای اقتصادی و تسلط بر
راههای ارتباطی قفقاز برای هرکدام از این قدرتها اقدامی در حفظ برتیری قیدرت در
منطقه و کاه

ححور دیگری میشد و از انگیزههای مذهبی نیز در تقویت موضع خود

سود میجستند .با وجود قراردادهای متعدد میان لفویه و عثمانی ،نزاع و بحران بر سر
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زمینه تجاری و بازرگانی و لنعتی (بهویژه ارامنه) و بهرهبرداری از ظرفیت اقتصیادی و

قفقاز بین دو قدرت پابرجا بود و پیامدهای گونیاگونی بیرای هیر دو دولیت بیههمیراه
داشت .هرچند شاه عبا

اول در زمان خود توانست در مقابله با نفوذ دولت عثمانی در

44

(1۶39 /1049م) به درازا کشید و در رویارویی آنها در قفقاز ،اهدا
یکی از عوامل مهم تن

میان طرفین بودهاست.

و مزایای اقتصادی
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قفقاز توازن قوا را به سود ایران تغییر دهد ،اما تن های لفویه -عثمانی تا للح زهاب
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ابوبکربن عبداهلل ،تاریخ عثمان پاشا (شرح یورش عثمانی به قفقاز و آذربایجان و تررف
تبریز)993 -996ق ،.ترجمه و توضیحات نصراهلل لالحی ،تهران ،طهوری.1387 ،
ادواردز ،آرتییور ،سییفرنامه ،در :سررفرنامههررای انگلیسرریهررا در ایررران ،ترجمییه ساسییان
طهماسبی ،قم ،مجمع ذخائر اسالمی با همکاری کتابخانه و موزه ملی ملک.139۶ ،
اسنادی از روابط ایران با منطقه قفقاز ،تهران ،وزارت امور خارجه.1372 ،
اشترویس ،یوهان ،سفرنامه یوهان اشرترویس ،ترجمه ساسیان طهماسیبی ،قیم ،مجمیع
ذخائر اسالمی با همکاری کتابخانه و موزه ملی ملک (تهران).139۶ ،
امامی خوئی ،محمدتقی« ،للح آماسیه از دیدگاه مورخین تیرک» ،مطالعرات تراریخی،
 ،3ش  ،7-8بهار و تابستان .1384
امیراحمدیان ،بهرام« ،جغرافیای قفقاز» ،آران ،5 ،ش 13و ،14پاییز و زمستان .138۶
اندرسون ،پری ،داراالسالم -امپراسوری عثمانی ،ترجمه آرسن نظریان ،تهیران ،پیوی ،
.1358
اولئاریو  ،آدام ،سفرنامه اولئاریوس ،ترجمه حسین کردبچه ،بیجا ،کتاببیرایهمیه،
.13۶9
ایتسکویتس ،نورمن ،امپراسوری عثمانی و سنت اسالمی ،ترجمه احمد توکلی ،تهیران،
پیکان.1377 ،
اینالجق ،خلیل ،امپراسوری عثمانی عرر متقدم  ،1300 -1600ترجمه کییومرث قرقلیو،
تهران ،بصیرت.1388 ،
بارتولد ،واسیلی والدیمیروویچ ،جایگاه منراس اسرراف دریرای رزر در تراریخ جهران
اسالم ،ترجمه لیال رُبنشه ،تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.1375 ،
باستانیپاریزی ،محمدابراهیم ،سیاست و اقتراد عرر صرفوی ،تهیران ،لیفیعلیشیاه،
.13۶2
برجیان ،حبیب« ،ترکیب قومی قفقاز» ،آران ،4 ،ش ،9بهار .1385
بیانی ،خانبابا ،تاریخ نظامی ایران در دوره صفویه ،تهران ،ستاد بزرب ارتشتاران.1353 ،
پاسدرماجیان ،هراند ،تاریخ ارمنستان ،ترجمه محمد قاضی ،تهران ،تاریخ ایران.13۶۶ ،
پالمتری ،لیونیل ،سرفرنامه ،در :سرفرنامههرای انگلیسریهرا در ایرران ،ترجمیه ساسیان
طهماسبی ،قم ،مجمع ذخائر اسالمی با همکاری کتابخانه و موزه ملی ملک (تهیران)،
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.139۶
پیگولوسکایا ،ن .و دیگران ،تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجردهم ،ترجمیه
کریم کشاورز ،تهران ،پیام.1353 ،
تاورنیه ،ژان باپتیست ،سفرنامه تاورنیه ،ترجمه ابوتراب نوری ،تصحیح حمید شیرانی،
چ ،4تهران ،سنایی -تأیید.13۶9 ،
ثواقب ،جهانبخ و احمد لعبتفرد« ،واکاوی رویارویی مذهبی لفوی و عثمانی در
قفقاز (1038 -930ق 1523 /تا 1۶29م» ،پژوهشهرای تراریخی ،53 ،دوره جدیید،
 ،9ش(4پیاپی  ،)3۶زمستان .139۶
جملی کیارری ،جیووانی فرانچسیکو ،سرفرنامه کرارری ،ترجمیه عبیا نخجیوانی و
عبدالعلی کارنگ ،چ ،2تهران ،علمی و فرهنگی.1383 ،
جنکینسون ،آنتونی ،سفرنامه ،در :سفرنامههرای انگلیسریهرا در ایرران ،ترجمیه ساسیان
طهماسبی ،قم ،مجمع ذخائر اسالمی با همکاری کتابخانه و موزه ملی ملک (تهیران)،
.139۶
چاپمن ،لیورنس ،سرفرنامه ،در :سرفرنامههرای انگلیسریهرا در ایرران ،ترجمیه ساسیان
طهماسبی ،قم ،مجمع ذخائر اسالمی با همکاری کتابخانه و موزه ملی ملک (تهیران)،
.139۶
حسینی ،حمید« ،عوامل فرهنگی -مذهبی تن بین لفویه و عثمانی» ،سرخ تراریخ،
ش ،5تابستان .1388
حسینی ،حمید « ،عوامل سیاسی اجتماعی تن میان لفویه و عثمانی» ،سرخ تراریخ،
ش ،9تابستان .1389
حسینی ،حمید« ،عوامل اقتصادی تن بین لفویه و عثمیانی» ،سرخ تراریخ ،ش،10
پاییز .1389
دالساندری ،وینچنتو ،سفرنامه ،در :سرفرنامههرای ونیزیران در ایرران ،ترجمیه منیوچهر
امیری ،چ ،2تهران ،خوارزمی.1381 ،
دالواله ،پیترو ،سفرنامه پیترو دالواله ،ترجمه شیعاعالیدین شیفا ،چ ،2تهیران ،علمیی و
فرهنگی.1370 ،
دهقاننژاد ،مرتحی« ،ابریشم و تأثیر آن در روابیط خیارجی اییران و اروپیا در عصیر
لفوی» ،مجموعه مقراالت همرایش صرفویه در گسرتره تراریخ ایررانزمری  ،بیهاهتمیام
مقصودعلی لادقی ،تبریز ،ستوده.1383 ،
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دیانت ،ابوالحسن ،فرهنگ تاریخی ارزشها و سنجشها ،تبریز ،نیما.13۶7 ،
رضییا ،عنایییتاهلل« ،سییخنی کوتییاه پیرامییون قفقییاز» ،ایررران و قفقرراز (اران و شررروان)،
گردآورنده پرویز ورجاوند ،تهران ،قطره.1378 ،
رضایی ،زهیرا  ،نقی قفقیاز در روابیط دو دولیت لیفوی و عثمیانی در دوره اول
حکومت لفوی (907 -99۶ق1500 -1588 /م) ،پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،دانشگاه
شیراز.1388 ،
روملو ،حسنبیک ،احس التواریخ ،تصحیح عبدالحسین نوایی ،تهران ،اساطیر.1384 ،
سالنیکی ،مصطفی افندی ،تاریخ سرالنیکی(971 -1008ق) ،تصحیح و ترجمه نصیراهلل
لالحی ،تهران ،طهوری.1389 ،
سلماسیزاده ،محمد« ،شیروان در دوره لفوی» ،ایرانشنا ت ،ش  ،3زمستان .1375
سیوری ،راجر ،ایران عرر صفوی ،ترجمه کامبیز عزیزی ،تهران ،مرکز.1372 ،
شاردن ،ژان ،سفرنامه شاردن ،ترجمه اقبال یغمایی ،تهران ،تو .1374 ،1372 ،
شییاو ،اسییتانفورد جییی ،ترراریخ امپراترروری عثمررانی و ترکیرره جدیررد ،ترجمییه محمییود
رمحانزاده ،مشهد ،آستان قد .1370 ،
شر  ،عبدالرحمن« ،اوزتیموراوغلی عثمانپاشا» ،تاریخ عثمانی انجمنی مجموعهسی،
سلسله مقاالت ،4 ،ش ،21استانبول.1329 ،
طاهری ،ابوالقاسم ،تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران از مرب تیمور تا مرب شاه عبا ،
چ ،3تهران ،علمی و فرهنگی.1380 ،
عقیلی ،عبداهلل ،دارالضر های ایران در دوره اسالمی ،تهران ،بنییاد موقوفیات محمیود
افشار.1377 ،
فریر ،رانلد« ،تجارت در دوره لفویان» ،تاریخ ایران (دوره صفویان) ،ترجمیه یعقیوب
آژند ،تهران ،جامی.1380 ،
فلسفی ،نصراهلل ،زندگانی شاه عباس او  ،چ ،4تهران ،علمی.13۶9 ،
فن دریابل ،ژرژ تکتاندر ،ایترپرسیکوم ،ترجمه محمود تفحیلی ،تهیران ،بنییاد فرهنیگ
ایران.1351 ،
فوران ،جان ،مقاومت شکننده ،ترجمه احمد تدین ،چ ،14تهران ،رسا.1392 ،
کاتف ،فدت آفانا یویچ ،سفرنامه کاتف ،ترجمیه محمدلیادق همیایونفرد ،تهیران،
کتابخانه ملی.253۶ ،
کمپفر ،انگلبرت ،سفرنامه ،ترجمه کیکاوو جهانداری ،چ ،3تهران ،خوارزمی.13۶3 ،
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کنتارینی ،آمبروزیو ،سفرنامه ،در :سفرنامههای ونیزیان در ایران ،ترجمه منوچهر امیری،
چ ،2تهران ،خوارزمی.1381 ،
گامر و دیگران ،دو قرن مبارزه مسلمانان قفقاز ،ترجمه غالمرضا تهیامی ،تهیران ،مرکیز
اسناد انقالب اسالمی.1377 ،
گندگدو ،عبداهلل« ،عثمانی و تجارت جهانی؛ طرحهیایی بیرای بازگشیت بیه سیرمایه
تاریخی» ،ترجمه نصراهلل پورمحمدی املشی ،نامه تاریخپژوهان ،5 ،ش .1388 ،19
گوگچه ،جمال ،قفقاز و سیاست امپراتوری عثمانی ،ترجمه وهاب ولی ،تهران ،وزارت
امور خارجه.1373 ،
لعبتفرد ،احمد ،رویاروییهای لفویان و عثمانیان در قفقاز از شاهطهماسب یکم تیا
پایان فرمانروایی شاهعبا یکم ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران.1389 ،
متی ،رودلف پ ،اقتراد و سیاست ارجی عرر صفوی ،ترجمیه حسین زندییه ،قیم،
پژوهشگاه حوزه ودانشگاه.1387 ،
مستوفی بافقی ،محمدمفید ،مخترر مفید ،بهکوش اییرج افشیار و محمدرضیا ابیویی
مهریزی ،تهران ،بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی.1390 ،
ممبره ،میکله ،سفرنامه میکله ممبره  ،ترجمه ساسان طهماسیبی ،الیفهان ،بهتیاپژوه ،
.1393
منشی ،اسکندربیگ ،تاریخ عالمآرای عباسی ،تصحیح محمداسماعیل رضوانی ،تهیران،
دنیای کتاب.1377 ،
مهمید ،محمدعلی ،پژوهشی در تاریخ دیپلماسی ایران ،تهران ،میترا.13۶1 ،
والتر ،کلنل ،تاریخ روسیه ،ترجمه نجفقلی معزی ،تهران ،حافظ.13۶3 ،
ویلز ،ریچارد ،سفرنامه ،در :سفرنامههای انگلیسیها در ایران ،ترجمه ساسان طهماسبی،
قم ،مجمع ذخائر اسالمی با همکاری کتابخانه و موزه ملی ملک (تهران).139۶ ،
هولت ،پی .ام .و دیگران ،تاریخ اسالم کمبریج ،ترجمه تیمور قادری ،تهیران ،مهتیاب،
.1387
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