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ده یچک
یگرجـ یھـا نیورش به سـرزم ییای بس مھم براه باستان و پس از ظھور اسالم، بھانهن، به گایعامل د

یونلوھـا یـا باینـدریان بـه رھبـر     یران بعد از اسالم، آق قویحکومتگر ایھاان خاندانین بود و از مینش
ن و با عنـوان غـزا و جھـاد، حمـالت     یبودند که تحت پوشش دیاوزون حسن، جزو آن دسته مھاجمان

ان در منابع با عنوان غزا یه گرجیان به راه انداختند. پنج حملۀ مھم اوزون حسن علیه گرجیعلیررانگیو
ن یـ ه کافران به منظور گسـترش د یعلیاست مقدس و الھیم که غزا نبردیدانیثبت و ضبط شده و ما م

بـت بـا   ر و دار رقایـ ان در گیـ ن گرجین پژوھش به توجه اوزون حسن بـه سـرزم  ی، ایاسالم. به ھر رو
ورش به آن مناطق روشن سازد.یاو را در یھازهیسلطان محمد فاتح پرداخته و سَرِ آن دارد که انگ

ت.یحیان، سلطان محمد فاتح، اسالم، جھاد، مسیاوزون حسن، گرج: کلید واژه ھا

۰۵/۱۱/۱۳۹۲؛ تاریخ تصویب نھایی: ۰۶/۰۸/۱۳۹۱*. تاریخ وصول: 
1. Email: f.Pouria @ gmail. Com
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مقدمه
قفقـاز حضـور   ۀالدی) در منطقیشصت قرن ھفت مۀچھل ھجری قمری (دھۀمسلمانان از دھ

ورش ترکـان  یـ ن از یالدی) به بعد، مناطق گرجی نشیباً از قرن چھارم ھجری (ده می. تقرداشتند
ا جھـاد بـه   یـ غـزا  ۀج اسالم در امان نماند. ترکان با عنوان کردن مسـأل یمسلمان ظاھراً برای ترو

ـ ١یاسـ یسیدگیان از ھم پاشین ضعف گرجیبردند. آشکارا مھم تریورش میان یگرج ا فقـدان  ی
بـه شـمار   یمقابل دشمنان خـارج یستادگیمھم در نا ایقدرتمند بود که عاملیحکومت مرکز

رفت.  یم
ونلوھا به رھبری اوزون حسن با قـرار  یان خاندان ھای حکومتگر پس از اسالم، آق قویاز م

آن روزگار و رقابت با سلطان محمد فاتح پـنج بـار بـه منـاطق     یاست جھانیسۀریگرفتن در دا
ار و یو غنـائم بسـ  یورش ھا اسارت زنان و مردان گرجـ ین یاۀجید. نتن حمله کردنینشیگرج

ل آن را یـ ان و دالیه گرجین پژوھش بر آن است که ھجوم علیحات، این توضیارزشمند بود. با ا
ه یـ ا ھجـوم عل یـ ھا پاسـخ دھـد کـه آ   ن پرسشید و به این به گاه اوزون حسن باز نمایدر پناه د

ا یـ مقابـل آ ۀگرفـت؟ در نقطـ  یه کفر صـورت مـ  یم و جھاد علاسالیبرقراریان واقعاً برایگرج
ن یگر ایورش استفاده می کرد؟ پرسش مھم دییبرایاوزون حسن از جھاد و غزا چونان محمل

ت به اسالم تا چه حـد مـؤثر بـوده    یحیان از مسیش گرجین حمالت در برگرداندن کیاست که ا
کار با سلطان محمد فـاتح  ی) به منظور پش (مانوریچون رزمایگریا ھدف دیھا آنیاست؟ جز ا

ان بـا نبـرد بـا ترکـان     یـ ه گرجیـ ن مھم که غزا علیمد نظر بوده است؟ با در نظر گرفتن ایعثمان
ونلـو  یآق قوۀسربازان شکست خـورد ۀیم روحیترمیا عامل روانیعثمانی قرابت زمانی داشت آ

ر مـی  یاز نبرد با ترکان عثمانی تأثانیه گرجیا غزا علیتوانست مورد توجه باشد؟ آیمیاز عثمان
نـی سـلطان عثمـانی بـا فرمـانروای آق      یا تفـاوت جھـان ب  یا ارتباطی با آن نداشت؟ آیرفت یپذ
ر گـذار بـوده اسـت؟    ین تـأث یت منازعـات طـرف  یـ فیاست خارجی بـر ک یت سیریونلو در مدیقو

یھـا پرسـش قی بـه یل و تحقیپژوھشگر کوشش خواھد کرد با سود بردن از منابع و مراجع اص
ر و دار یـ ان را در گیـ ه گرجیـ ونلـو عل یاوزون حسـن آق قو یت غزاھـا یـ فیفوق پاسخ داده و ک

کشمکش با سلطان محمد فاتح عثمانی روشن سازد.

1.Political  Disintegration
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. غازی راه خدا۱

فـتح  ۀشـ یم) اند۱۴۵۳-۱۴۷۸ق/۸۵۷-۸۸۳ی: یونلو (گاهِ فرمـانروا یاگر اوزون حسن آق قو
ن یـ ونلوھـا برھانـد، بـه ا   یخواست آن جا را از دست قراقویمد و یپرورانیکردستان را در سر م

جـان، از لحـاظ   یتختگـاه محبـوبش و آذربا  ١اربِکریـ ن دیخاطر بود که شکاف به وجود آمده بـ 
ن منطقـه الحـاق بـه قلمـرو محسـوب      ید و تصرف ایرسیك) مھم به نظر می(استراتژیراھبرد

ن منـاطق از دو نظـر   یـ داشتند. تصرف ایگریدۀان جنبیگرجۀچند پاریھانیشد. اما سرزمیم
توانست در حکم الحاق به قلمرو مد نظر باشد. ابتـدا بـه علـت کوھسـتانی بـودن منطقـه،       ینم

ت ین امر با توجه بـه وضـع  یداشت که ایمیمداوم و قوید حضوریگانه و مھاجم، بایقدرتی ب
، انحطـاط و  یاسـ ینظـر س ران ممکن نبود. سپس آن که از یبایندریان در غرب اۀشکنندیاسیس

ه یـ قرار نداشتند، بـدان پا یکه تحت فرمان شخص واحدیگرجۀچند پاریھاحکومتیتالش
ن یـ سـر سـازد. در ا  ید به دست اوزون حسن میمدیمدتیھا را برانینبود که تصرف آن سرزم

ـ یاۀدر منطقـ ٤ی، بـاگرات ٣ل)یـ (کارتیدر کارتل٢ھشتمیورگیگاه، گ ٦ومدۀو کوارکـوار ٥یمرت

ن یـ کردند. الحاق ایھمزمان در نقاط مختلف گرجستان حکومت م٧مھم سمتسخهۀیاتابك ناح
( گـاهِ شاھنشـاھی:   یار، تنھا در زمـان شـاه عبـاس اول صـفو    یبسیھایستادگیمناطق پس از ا

).  ۵۷-۸نتس، یشد(ھیم) عمل۱۵۸۷-۱۶۲۸ق/ ۱۰۳۸-۹۹۶
آن بـه  ۀگرفـت کـه سـابق   یصورت ما جھاد یغزا یورش اوزون حسن بایندری تحت لوای

خـود بـر ضـد کفـار، جنـگ را      یامبر اسالم (ص) در حمالت نظامیگردد. پیصدر اسالم باز م
ن راه یـ دارد. مؤمنان مسـلمان در ا یاُخرویدانست که پاداشیماهللاچونان امری مقدس در راه 

ۀم، سـور یقـرآن کـر  شـدند ( یات باری تعالی برخوردار میکشتند از عنایچه کشته شده و چه م
دا کرد یان مسلمانان استحکام پیدر میاسالمینرو جھاد و غزا به عنوان سنتی). از ا۷۴ه ینساء، آ

Firestoneو اشتھار آن تا آن سوی مرزھای داراالسالم یعنی دارالحرب یا فرنگ گسترده شد ( ,

1.Diyarbakir
2.Giorgi VIII
3.Kartly(Kartil)
4.Bagrati
5.Imerti
6.Qwarqware II
7.Smtskhe
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13-18 ; Bonner,1-3) تسـلط بـر   ۀ، مسـأل الدی) به بعـد یازده می). از قرن پنجم ھجری قمری
دا کرد چـرا  یپیمھمۀح (ع) بود، جنبیمسیسیھود و زادگاه عین ین که موطن دین فلسطیسرزم

ک سـو  یـ دانسـتند. از  یت مـ یحیت و مسـ یـ ھودیاصـلی  ١ن را بود باشین سرزمیان اییکه اروپا
ن یای الھی دانسته و بـرای آن بـراھ  فهین را وظیسای قرون وسطا، پس گرفتن فلسطیھای کلپاپ

را بـرای  ٣ن مقـدس یبـرای سـرزم  ٢نی کـه نبـرد مقـدس   ینی استوار فرا روی می نھادند، براھید
,Asbridge)برای قرون متمادی شد (٤بییان موجّه کرد و آغازگاه جنگ ھای صلیفرنگ 33-61 .

ای یـ اتی از جغرافیـ ن و مردمان اکثراً مسـلمان آن را بخشـی ح  یگر، مسلمانان، فلسطیاز سوی د
ن و مردمـانش  ین سـرزم یـ ن نگاھبـانی از ا ینمودند، بنـابرا اسالم فرض میۀضیی و بامت اسالم

ان در یحیب مسـلمانان و مسـ  یـ ن ترتیرفت. بدیھای اسالمی به شمار مچونان پاسداشت ارزش
ن و یقدسی دادن به ادعاھا بود با عنوان جھاد نزد مسلمۀک نکته اشتراک نظر داشتند و آن جنبی

الھی ۀفید اظھار کرد که وظیتاً بای). نھاArmstrong , 149-198ان(یحیه مسشگاینبرد مقدس در پ
ن به عنـوان  ین فلسطیک سو و حفظ سرزمیان از یحیسی (ع) از سوی مسیپس گرفتن زادگاه ع

ان دو طـرف بـه   یـ نی میری ھای خونیگر، درگیبخشی از داراالسالم توسط مسلمانان از سوی د
الدی (اواسط قرن یزده میاز سده ھا کشمکش در اواخر قرن سن پس یوجود آورد که مآالًً مسلم

ن در قامـت جـدال   یی کـه در قـرون پسـ   یری ھـا یھفتم ھجری قمری) فاتح آن جا شدند، درگ
ن کشاکش ھا به نظر برخی ھنوز ھم در اشـکال متفـاوت در   یافت. البته ایعثمانی با اروپا جلوه 

ات عصـر  یط و مقتضـ یر بنا بر شـرا یھای اخھهتی ثابت در دیع تر و با ماھیی وسیایجغرافۀگستر
). Cook, 49-72; Housley ,17-23; Chevedden , 181-200دا کرده است ( یحاضر ادامه پ

خی، از سر تصادف نبود که اوزون حسن مسلمان با پـای نھـادن   یتارۀنیشین پیبا توجه به ا
ان یـ چون سـلطان غاز یزیآمشیافت القاب ستایان کافر، به دریه گرجیدر وادی جھاد و غزا عل

م) و ۱۴۹۲ق/ ۸۹۸(د ین عبـدالرحمان جـام  یه نورالـد یفرقۀ نقشـبند یرانی و صوفیاز شاعر ا
م) مفتخـر شـد   ۱۵۰۲ق/۹۰۸مشھور عالمه دوانی (د یم الھیلسوف و حکیراه خدا از فیغاز

)Woods, 101ـ ان داشـت. اگـر  یشایتین اھمی). غزا از لحاظ معنا و مفھوم نزد مسلم یحکمران

1.Homeland
2.The Holy Land
3. The Holy War
4 .The Crusade Wars
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ییایـ آن دنین، پاداَفرھیمسلمۀن و کافیدگاه مردان دید از دیکشیشان خود لشکر میه ھم کیعل
تـی  ید اھمیـ دیبـر ضـد کـافران تـدارك مـ     یکه ھمان حکمران نبردیکرد اما در صورتیدا میپ

,Bonneافت (یین میای پسیان در دنیدرخور و شاین و پاداشین جھانی نزد مسلمیو استهیشا
نبود چرا ینینوۀدیان پدیه گرجید خاطر نشان کرد که غزا توسط اوزون حسن علی). البته با2-3

۸۴۱-۸۷۲ونلــو (گــاهِ حکومــت:یدارش جھانشــاه قراقویــر، شــاعر و شــب بیکــه ھمــآورد شــھ
م) و ۱۴۴۰ق (۸۴۴یھـا ان در سـال یـ خود علیـه گرج یھای) در لشکر کشم۱۴۳۷-۱۴۶۷ق/

توسـل  یالھـ یوخ و علمـا یخود، به شیبه نبردھا١یت بخشیمشروعیم) برا۱۴۴۳ق (۸۴۷
ه کفّار قلمداد کـرده بـود. جالـب آن کـه در     یان را چونان جھاد و غزا علیکار با گرجیجسته و پ

ده یـ ز دیـ د نیـ خ جنیخ شـاه و شـ  یم معروف به شیخ ابراھیوخ صفوی شیان آن مردان خدا، شیم
ای قـت، مسـأله  یران طریـ ون و پیـ ت الھیھمراه با حماغزاۀشدند. به نظر برخی آشکارا مسألیم

یھـا انیرومند ساختن بنیونلو در نیاوزون حسن آق قویاست خارجین کننده در سییقاطع و تع
). ھمآورد او ۱۵؛ سومر، Woods, 101ان به شمار می رفت (یبایندرین پس جھانیو زیاسالم

ی، سلطان محمد فـاتح (گـاهِ سـلطانی:    ھای حکومتگراسالمنوین چالش ھای خاندانۀدر عرص
ک سو ادعـای حکومـت بـر    یم) امپراتور مشھور عثمانی بود که از ۱۴۵۱-۱۴۸۱ق/۸۸۶-۸۵۵
پروراند.ان را در ذھن خود مییحیگر سودای سروری بر مسین داشت و از سوی دیمسلم

گرجستان ین غزای. نخست۲
یرپـا یدیم) و سقوط امپراتور۱۴۵۳/ق۸۵۷ه (یاوزون حسن تنھا سه سال پس از فتح قسطنطن

خواسـت  یا او مـ یان نھاد. آیجرّار روی به گرجیزانس بر دست سلطان محمد فاتح، با لشکریب
مھـم  ۀرود نکتـ د کنـد؟ تصـور مـی   یمتفاوت تقلیااس و اندازهیرا در مقیسلطان عثمانۀتجرب

ان پس از سـقوط  ین و گرجایژه ارمنیحی شرق به وین بود که جوامع مسیر منطقه ایتحوالت اخ
-اسییی سیسای اورتودوکس و مھم تر از ھمه ھمنوایکلینیت دیم حمایعظۀه پشتوانیقسطنطن

زانس را از دست داده بودند. به زودی شـاه ترکمـان نشـان داد کـه فرصـت      یامپراتوری بینظام
ز یدسـتآو ن مھـم را  یـ ه و قفقـاز شـد، ا  ین قسـطنطن یطلب است: او متوجه خَأل به وجود آمده ب

بـه  یش با سلطان عثمـان یاز ھمتا پنداریشیگران سنگ نمایاورش خود قرار داد و در تجربهی

1.The  Legitimize
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را بگرفـت،  یانِ گرجیك بنیم) شش دژ ن۱۴۵۹ۀیق (فور۸۶۳یع الثانیراه انداخت. وی در رب
سد:  ینویم١نتس به نقل از بِنشیشتر نقاطش را تاراج نمود. ھینھاد و بیرو به کارتل

گرفـت و ظـروف   یریبـه اسـ  یران کرد، جمعـ یھا را وساھا و صومعهیاوزون حسن کل
گـر کشـته   یدیاریھا و بسـ شان، شَمّاسیغما برد، کشیھا را به ھا و کاسهپاھا و جامیمقدس، چل

فروخته شـدند و  یان برخیحیبه اسارت رفتند، مسیشماریشدند؛ مردان، جوانان و کودکان ب
). ۴۸نتس، یرفتند (ھیز به غالمینیرفتند و جمعیانت اسالم را پذیدگر به اجباریدیبرخ

اسـت یسۀریـ شـتن را در دا یات صورت گرفت، اوزون حسن خوین عملیکه ایدر سال
یھـا نیاروپا بـا سـرزم  یحیمسیھانیه ارتباط سرزمید. با سقوط قسطنطنیآن روزگار دیجھان
، ارمنستان و گرجستان یشرقیدر آناتول٢ینژادِ کومننیونانیۀمانند قلمرو سلسلیشرقیحیمس

ان نھـاد کـه   یـ ونلویان و آق قویار عثمانیبس ارزشمند دراختی، فرصتین جدا افتادگیقطع شد. ا
ان یـ ان و ارمنیـ گرجیاسـ یسیختگیش آورند. از ھم گسـ یقفقاز را فراچنگ خویراھبردۀمنطق
ان بـه غـرب بـود،    ین حال، نگاه عثمانیداد. با ایت آنان میبه خطرناك بودن موقعیشتریبیژرفا
بـه دسـت گـرفتن قفقـاز را     یرو بـرا یـ که اروپا قرار داشت. سلطان محمد فاتح، صَرف نییجا

اس کامل با ین زمان (نه در قیدانست. اوزون حسن در اینسبت به اروپا میت کمتریاھمیدارا
ـ ارتباط برقرار کرد تا به ٤واو  جن٣زیفاتح) توجه خود را معطوف به غرب و با ون آن دو یاری

ن کـه  نتوانسـتند بلکـه    ینه ایحکومت با سلطان محمد فاتح پنجه در پنجه اندازد. ترکان عثمان
ات بـر ضـد   یـ ان بھره جُسـته و بـه عمل  یان و ارمنیگرجۀت  آشوبزدیل نبودند از موقعیشتر  مایب

-اسییی ھای سیان به جھاد و ماجراجویعثماند  الحاق به قلمرو  نگاه کنند؛ وانگھی یھا به دآن
ران و یـ شرق کـه شـامل ا  ۀشتر راغب بودند تا به ھمآورد طلبی در جبھیاروپا بۀنظامی در جبھ

ز و یـ ت مناقشه برانگیونلو به خاطر وضعیونلو و قراقویقفقاز می شد. اما داستان ترکمانان آق قو
ه و شـمال عـراق   یـ ران، شـرق ترک یـ ب انظامی شان  در غرب و شمال غـر -اسییھای سرقابت

ری بـا  ین بـه لحـاظ تسـلط پـذ    ین ھای گرجی نشیقومی سرزم-ییایت جغرافیامروزی و موقع
ن مناطق، از ھر لحـاظ  ین روزگار با تسلط مستدام بر اید فاتحان ایتردیان متفاوت بود.  بیعثمان

1. Behnsch
2.Komneni
3.Venice
4.Jenova
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ران به یایتجاریھاراهیبه دست آورند. قفقاز محل تالقیاریمی توانستند سودمندی ھای بس

یاه (بـه ترکـ  یسـ یایخزر و محدودۀ دریایشمال دریر تجاریك سو و مسیروس و بلغار از 
ن روزگـار اگرچـه از   یـ گر بود. ظاھراً جنگ ساالران ترکمان ای) به اروپا  از  سوی د١زیکارا  دِن

نی الزم را برای یباسی توانمند و جھان یت سیذھنییلحاظ نظامی برجسته می نمودند اما تو گو
یران و عثمـان یـ ان، ایروزگار صفویھاانهین منطقه نداشتند. تنھا  در میقوی بر اۀبرقراری سلط

).Allen, 142-3افتند (یقفقاز ۀاز منطقییبھره جویز برایمشترك  و رقابت آمیچشم انداز

ه سلطان محمد فاتح یحی و ھالل اسالمی علیب مسی. اتحاد صل۳
اروپـا بـه صـدا در آورد.    یخطر را برایھازانس زنگیه و سقوط امپراتوری بینطنتصرف قسط

ن پس نوبت آن ھا خواھـد بـود کـه بـا سـلطان      یص داده بودند که زیتشخیان به درستییاروپا
دست بزند وارد یاقدامن که سلطان به ھر گونهیش از این پیمحمد فاتح رو به رو شوند، بنابرا

را بـه   ٣ایـ کو دا بولونیبه نام لودویحیمسیراھب٢کالس پنجمیاستا پاپ نن ریعمل شدند. در ا
زد. قلمـرو  یـ ه فـاتح بـر انگ  یـ را عل٥س پنجمیفرستاد تا  الکسیکومننۀتخت سلسلیپا٤ترابوزان

یاه تنھـا بـاق  یسیایار مھم بود. کومننی ھا  در جنوب دریبسیاز لحاظ راھبردیدودمان کومنن
ر توسـط  یصـغ یایآسـ یسازیبودند که نه تنھا در برابر روند ترکینژادینانویان ییاروپاۀماند

ران یـ که بـه قفقـاز و شـمال غـرب ا    ینیزمیتجاریھاراهۀو بر عمد٦اقوام ترك مقاومت کرده
ز سروری می کردنـد.  یاه نیسیایدریمھم تجاریرھایشد، تسلط داشتند بلکه بر مسیمتصل م

پادشاه با ٧وآنسیراند. او فرزند کوچك کالو  یر ترابوزان حکم مس پنجم دین زمان الکسیدر ا
س یالکسۀب السلطنیرا  نا(داوود)٨دیویوآنس، دیآمد. کالو یبه حساب میر خاندان کومننیتدب

).Gregory, 290-329ترکان دور نگاه دارد(ۀندیرا از گزند خطر فزایکرده بود تا قلمرو کومنن

1 .Kara Deniz
2.Nicolas V
3.Lodvico da Bologna
4.Teribozand
5.Alexis V

.                                 ۸۳-۱۲۵:  شِکِر، ن اثرید به ایر نگاه کنیصغیایو آسیشدن آناتولیترک-ی. دربارة روند اسالم٦
7.Kalo Ioannes
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ه یبه راه انداختن جنگ علید را برایویدیا توانست ھمراھیدا بولونکو یلودویبه ھر رو
ھا را فـرا  ن شد تا توافق آنینشیگرجیھانیسلطان محمد فاتح کسب کند، آن گاه عازم سرزم

یاکار موفق بـود. امـا در نظـر نداشـتن قـدرت منطقـه      ین جایا تا ایچنگ آورد. سفارت بولون
یاسـ یاز لحـاظ س یه ترکـان عثمـان  یـ علیاتیـ ر گونـه عمل چون اوزون حسن برای ھیرومندین

ن امکـان وجـود داشـت کـه     یـ آمد. با احتمال در نظر نگرفتن او، ایآشکار به حساب مییخطا
اسـالمی  -یترکینھاده و طرح اتحادین را کناریریسلطان محمد فاتح و اوزون حسن، نقار د

نشــان داد کــه یوزون حســن بــه زوددر اندازنــد. امــا اییایآســ-ییان اروپــایحیه مســیــرا عل
دانستند که شاه ترکمان یز میان نیزیژه ونیان به وییعملگراست. جالب آن که اروپایاستمداریس

ھـا  ھـا و مکـان  زمـان ۀدن به ھدف در ھمـ ین در راه رسیدۀبر استفاده از مسألیشگیھمیاِبرام
ادت یو سـ یف برتـر ین تکلییعحسن شاه تین مسأله براین و مھم ترین حال نخستیندارد. با ا

ـ   یممالیر، شامات، عراق حتیصغیایبزرگ آسۀدر منطقینظام-یاسیس کالس یك بـود. پـاپ ن
بـا  یاسـ یو سیق مـراودات تجـار  یـ ان جھان، شاه ترکمـان را از طر یحیپنجم در مقام رھبر مس

اوزون حسـن  دار بـا  یـ ا را مأمور دین مالحظات، بولونیشناخت و با در نظر داشتن ایان میزیون
). (Crowley , 66کرده بود 

د و او را از یم) به حضـور شـاه ترکمـان رسـ    ۱۴۵۸ق (۸۶۳ا در سال یبه ھر صورت، بولون
ۀب السـلطن یـ د نایـ ویان، دیـ ن میـ ان آگاه ساخت. در ایو گرجیزنی با کومننیپاپ، رایھانقشه
د یـ وآنس فقیـ دختـر کـالو   ه فاتح، یان علیحیکشاندن اوزون حسن به اتحاد با مسیس برایآلکس

اربکرش کـرد  یـ در آورد و شـھبانوی دربـار د  ی) را به عقد وینا خاتون بعدی(دسپ١نایرا کاتریک
در یکــومننید اوزون حســن، امپراتــوریــ). از د۴۳-۵نــتس، ی؛ ھ۵۳-۷/ ۲، ی(اوزون چارشــل

ن را در نبود کـه نتـوان آ  یرو به سقوطیاسیه، ساختار سیپس از سقوط قسطنطنیترابوزان حت
کردنـد  یآن حسـاب بـاز مـ   ید رویگانش بایبود که در ھر حال، ھمساینظر گرفت بلکه قدرت

(ونـانی تبـار ترابـوزان بسـته شـد     یمـان اتحـادی بـا امپراتـوری کوچـک و      ی). پ۱۷۸مر، ی(رو
(Farrokh, 10متشــکل از ینســان، اوزون حســن خــود را در رأس اتحــادی ضــد عثمــانیو بد

ھـا و  ا، چرکسیا، آبخازینگرلی، سمتسخه، میمرتی، ایکارتلیان گرجیانروا، فرمیکومننیپادشاھ
یاسـالم -یحین اتحاد بزرگ مسـ ید. ایھا دیاریل ترك مسلمان قرامان و اسفندیھا و قبایاوست

1.Kyra  Cathrina (Despina  Khatoun)
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یدیل داشت تا جنگ جدیاروپا گسیحیا به دربار پادشاھان مسیبولونیبه رھبریاسیأتی سیھ

ان از ییـ ). اروپاBabinger, 314; Turnbull, 42,45,72-3ننـد( یدارك ببتیرا بر ضد سلطان عثمان
یمذکور، به وجد آمـده آن را ظفـر  یاسیأت سیھیان اعضایاوزون حسن در مۀندیحضور نما

ن بـر سـر   یر پادشاھان خـاور زمـ  یش از ساین خاطر نام اوزون حسن بیدانستند و بدك یپلماتید
ر لقـب داده  یـ را رُخ در رُخ سلطان محمد فـاتح کـه تـرك کب   ان اوزون حسن یھا افتاد. فرنگزبان

گـاه اتحـاد   یداد کـه گران یاد شده نشان مـ ین تقابل القاب یدند. مفھوم نمادیر نامیبودند ترك صغ
). Woods, 101ه فاتح، شخص اوزون حسن است (یعلیاسالم–یحیمس

گـاه فـاتح از   یزمـان جا ن یداشت؟ در ایتیچه وضعیمقابل، سلطان عثمانۀاما در جبھ
ھـا و امپراتـوران   یفاتح، عصر امپراتـور ۀ، بس مھم به چشم می آمد. زمانیت جھانیلحاظ موقع

در ٣مقدس روم، والوھـا یا، امپراتوریدر اسپان٢در انگلستان، ھابسبورگ ھا١زابتیبزرگ بود. ال
مغوالن ھنـد  یامپراتوراروپا، یاقتصادیھاز و جنوا به عنوان قدرتیونیھایفرانسه، جمھور

بزرگان ۀن، زمانیچُنیفاتح بودند. روزگارۀمطرح دورینگ قدرت ھاین پس از دوران میو چ
د یرسـ یان آن ھـا برجسـته بـه نظـر مـ     یـ ن در میای نویبود و سلطان محمد فاتح در آغازگاهِ دن

)Quataert, 3اتح آن ، فـ یبـزرگ جھـان  یقدرت ھـا یھایھم چشمۀن حال و در ھنگامی). با ا
ان یـ ر فرمانرواینی متفاوت با سایتی بیوگینیقدر اعتماد به نفس داشت که خود را واجد جھان ب

شـتن را در  ین کـه خو یـ جھان اسـالم و جسـورانه تـر از ھمـه ا    یرھبرۀستیشرق اسالمی، شا
ن لحـاظ، اعتمـاد بـه    یـ ت و اطاعت کند. از اید او تبعیت ھم بایحیبداند که جھان مسیگاھیجا

ك امپراتـور،  یدگاه سلطان محمد فاتح فقط یزد. از دیمیفتگیو تا حدودی تن به خودشنفس ا
یسته تر از استانبول بـرا یشاییباشد و چه جایتید در سرتاسر گیك سلطان باین و تنھا یك دی
ه) ین شـھر (قسـطنطن  ین باور بود که او از برکت و صدقه سر ایک کاسه کردن جھان. فاتح بر ای
). Babinger, 140کند (ییان فرمانروایای ترسایدنۀکافّتواند بریم

ـ یـ باشـد، او ن ینـ یتوانسـت د یت نمیحیجھان مسید مقصود فاتح از رھبریبی ترد ن یز چن
تـی  ین پـس گ یـ اش و زینظـام –یاسـ یل بود که اروپا بر سَروَری سیقطعاً مایخواست ولینم

توانسـت  یمـ ین منشور، عثمانیدانند. از اان او را حامی خود بیحیستانی ترکان گردن نھد و مس
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ران و پادشـاھان  یـ ر امی، آشکارا سایاسالمۀرد، اما در جبھیرا بر عھده گیحیمسیاروپایرھبر
د توأمـاً  یـ را بایوینـ یدییشـوا یگر پیو از سوی دینظام-یاسیسیک سو رھبریمسلمان از 

امبر اکـرم  ین پید جانشین و بی ترداین حکومت عباسیخود را جانشیرفتند. سلطان عثمانیپذیم
ت فـاتح را در  یـ م بـود. آن چـه ذھن  یقـد ۀنیه در حکم بغداد و مدی(ص) می دانست و قسطنطن

ه زدن بـر  یـ کرد تکیت میتقویر نظر عثمانیتی ستانی زیو گیوحدت جھانۀینظریریشکل گ
ۀو در ھم شکستن جبھیزانس بود. او از لحاظ نظامیبیتر نظامو از ھمه مھمیاسیسیھاانیبن

ن مالحظـات، در  یـ زانس بـود؛ بنـابر ا  یبیگریگِ نظامیوارثِ مرده ریادیدشمنان، تا حدود ز
خـدانی  یامبر اسـالم بـود بلکـه بـه نظـر تار     ین پینی سلطان محمد فاتح، او نه تنھا جانشیجھان ب

پَـروای حکـم   ر رومی داشت، سودای پُر یسروری بر جھان غۀشین، او چونان سزار که اندیزبیت
ۀلـ یزی که در مخی) چQuataert, 4پروراند (یز در سر میبر جھان نامسلمان آن روزگار را نیران

بس مھم او بـا  ۀز کنندیمتماۀن نکتیان معاصرش چون اوزون حسن وجود نداشت و ایفرمانروا
آنان است.

طان محمـد  اوزون حسن با سـل یبه رھبریاسالم-یحیبه ھر روی، برخورد اتحاد مس
مسـلمان اتحـاد   یترازو به سـود اعضـا  ۀتر کردن کفنیسنگیبود. اوزون حسن برایفاتح قطع

نمـود امـا   یزنـ یك رایـ ه سلطان محمد فاتح، بـا ممال ینبرد علۀجبھیت کلین تقویمزبور، ھمچن
کـرد بـه   یافـت نکـرد. ھـدف او از رو   یافت کمک از سوی آنـان در یدرخور مبنی بر دریپاسخ
رجعفـری،  یان بـود (م یـ زیم بـا ون یترانه برای ارتباط مستقیای مدیدا کردن راھی به دریک پیممال
فرسـتاد و  یاسـی بـه بـاب عـال    یسیأتیـ م) ھ۱۴۶۸ق (۸۶۳).وی در سـال  Finkel, 64-5؛۲۹۳

ل یکند. ضـمناً گسـ  یمغرورانه از سلطان محمد خواست که از باج و خراج ترابوزان چشم پوش
ر افتاده یکه پنجاه سال به تأخ-راین سابق عثمانیاربکر توسط سالطیبه دربار دییاینکردن ھدا

یران نشد: سـلطان عثمـان  یتوان حین حرکات متفرعنانه نمیایمنفۀجیکرد. از نتیادآوری-بود
ق ۸۶۵تـاً در سـال   یکـرد نھا یاوزون حسـن را ھـر دم رَصَـد مـ    یاسیو سیکه تکاپوھای نظام

اه، شھربندان یسیایرا در جنوب در١نوبیبدون زحمت ابتدا سم) صبر از کف بداد. او ۱۴۶۰(
ن یسرنوشت ساز اوزون حسن را بشکست. البته متحـد یو سپس تصرف نمود، آن گاه در نبرد

را شـد و بـا   یب اوزون حسن شکست را پـذ ین ترتیمت نھادند، بدیبه ھزیان رویژه گرجیبه و

1.Sinub
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و » ن جنـگ نکردنـد  یـ در ایاصـوالً دخـالت  یگرجـ یامرا«نتس یھۀفاتح صلح نمود. بنا به گفت

ان یگرجی). ترك اتحاد از سو۵۵نتس، ینمود (ھیم عثمانیز ترابوزان را شوربختانه تسلید نیوید
باشد تا خود را پـس از  یمناسبۀتوانست برای او بھانین میار گران آمد و ایبر اوزون حسن بس

آزاد کـرده و بـر   یاسالم–یحیت مسر بار تعھدات اتحاد شکننده و سسیشکست از فاتح از ز
).Babinger, 319-22ان بتازد (یگرج

ا گسترش اسالم؟ یان: جبران شکست یه گرجیعلیاپیپی. غزاھا۴
کـه  یانیه آن دسته از گرجیخود را علین غزایاوزون حسن پس از شکست در برابر فاتح، دوم

» ه و سـلم یـ علاهللایت رسول صلیقونصرت اسالم و تیاز برا«اتحاد بزرگ را ترك گفته بودند 
ن غزا بـا عنـوان کمـك بـه     یمورّخی گرجی شناس، اۀ) سامان داد. بنا بر نوشت۳۷۶/ ۲، ی(طھران

ن زمـان اوضـاع   یصورت گرفت. درایمرتیر ایامیه باگراتیاتابك سمتسخه (کوارکوارۀ دوم) عل
یاالت غربیر ایتم امھشیورگیم) گ۱۴۶۱ق (۸۶۶گرجستان سخت آشفته بود. در سال یداخل

ۀانجام داد تمام مناطق تحـت سـلط  یه باگراتیعل١یخوریچیکیکه در نزدیگرجستان در نبرد
ـ ام٢یپـارت ین نبرد مھم، لیش را از کف بداد. درایخو ـ یر منـاطق م ی متحـد  ٤یو آبخـاز ٣ینگرل

یورگیکارزار، گن یاۀانیکرد. در میتاجگذار٥یسییدر ھمان سال در کوتایبود. باگراتیباگرات
خود را انجـام نـداده بـود، بـه نبـرد      یولیدوم، اتابك سمتسخه که تعھدات تۀھشتم با کوارکوار

خت. سال بعد کوارکواره با اوزون حسن متحـد شـد، بـه    یگریمرتیبرخاست اما کوارکواره به ا
,Allenد(یسمتسـخه رسـ  ییھشتم را بر کنـار سـاخت و دوبـاره بـه فرمـانروا     یورگیمددش گ

133ff .(
یمرتـ یگران تمام شد: بایندریان به ایان بسیگرجیترکمانی فوق برا–یاتحاد گرجیبھا

اه رخنه کرده و به غارت و چپاول پرداختند. بنا به گزارش طھرانـی مـورخ   یسیایو سواحل در
نام و ار ازاغیم بسیساختند و غنا٦ر و اُلجهیکافران را اس«ستایشگر دودمان آق قویونلو، ترکمانان 
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د.            یآیاست که در جنگ  با دشمن  به دست میا  مادییانسانیمتیغنی. به معن٦
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). باینـدریان بعـد از چپـاول، درصـدد بـر آمدنـد کـه بـا         ۳۷۹/ ۲، ی(طھران» افتندیم یانعام و بھا
ـ بـا اروپـا بـه و   یتجار-یاسیگر از لحاظ سیاه بار دیسیایدریارتباطیھابر راهیابیدست ژه ی
بـود  که با شکست از سلطان محمد فاتح قطع شـده  یماً مرتبط شوند، ارتباطیز و جنوا مستقیون
)Woods, 104رفت. یاوزون حسن به شمار میھاورشید در یجدیاستین مھم، آشکارا سی). ا

ـ  ۱۴۶۵ق (۸۷۰آمد: او در بھار یز از پین غزا نیسوم اسـرای مسـلمان   یآزاد سـاز ۀم) بـه بھان
ران را آزاد و بـا خـود ھمـراه کـرد، بـا      یرا گشود، اسـ ١خهین، دژ استوار آخال تِسیشینبردھای پ

ازی بر منـاطقی  ی) نمود و پس از دست یامروزۀی(در شمال ترک٢جی فراوان آھنگ ِارزرومتارا
به بعد). ۳۸۰/ ۲؛ طھرانی، ۱۸۱نتس، یار بکر بازگشت (ھیش دیگر به تختگاه محبوب خوید

جـز  یزیـ اه نداشت، چیسیایبا دریچندانۀاوزون حسن در ارزروم که فاصلییقدرت نما
اه نبـود.  یسیایق دریاز طرییل ارتباط با متحدان اروپایی مقابل سلطان عثمانی و تسھیزورآزما

سـربازان  ۀاز دسـت رفتـ  ۀیـ روحیابیـ ن از فـاتح، باز یشیاوزون حسن پس از جبران شکست پ
٣شد و قبل از ھر اقدامی از ترکمانان قَرامانیا، وارد تحوّالت منطقهین نظامیونلو و تمریقوآق

ه اُمـرای قرامـان راه   یـ علیاتیـ م) عمل۱۴۷۰ق (۸۷۵با عثمانی شروع کـرد. او در  در مرز خود
(در غـرب  ٤ه ذوالقدرھا در البستانیرا ظاھراً علییرویجه نگرفته بود. سال بعد نینتیانداخته ول

یل داشـت. ھمزمـان در اقـدام   یه قرامان ھا گسیدر واقع علیاربکر و شمال شرق قرامان) ولید
ه یھا از قوند قرامانیبه استانبول فرستاد و از سلطان محمد فاتح به سبب تبعیأتیه ھاستمدارانیس

ـ یضمناً در تمام ایپوزش خواست ول ن یکـرد، سـرزم  یمـ یاسـ یسۀن مدت که با سلطان مغازل
او حفـظ ارتبـاط بـا    ید. ھدف اصـل یش را به رخ کشیخوید و قدرت نظامیقرامان را در نورد

ن یـ شد. بـا ا یز وارد میترانه و گرفتن سالح گرم بود که از ونیاحل مدخود در سیمتحدان غرب
ادت بر آنـاتولی و ھـم   یاو بر محور سینظامیھاتیگر، اھداف و فعالیدیحال، از چشم انداز

).  ۱۸۴-۵مر، ید (رویچرخیبا سلطان محمد فاتح میچشم
و غرب قلمروش بود. اوزون حسن در شرق ینظامیھاتیفعالیدگیجالب، در ھم تنۀنکت

یبا نفوذ در قلمرو قرامـان، غـزا  یه سلطان عثمانیاش علینظامید تکاپوھایاو ھم زمان با تشد
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داد. بـه نظـر   یم) رو۱۴۷۱ق (۸۷۶ن غـزا در سـال   یـ ان به راه انداخت. ایه گرجیچھارم را عل

ش از یپـ ز بود: نخست آن کـه  یان سه چیه گرجیچھارم علیرسد ھدف اوزون حسن از غزایم
یش و سـربازانش را بـاال بـرده و نـوع    یجنگ بزرگ با سلطان محمد فاتح، اعتماد به نفس خو

یغنـ یسـاھا یخـود را از غـارت و چپـاول کل   یلشکرکشـ ۀنـ یکند، دوم آن که ھزیمشق نظام
یھـا نیحد و حصـر در سـرزم  ین که با غارت، چپاول و کشتار بید و سوم این نمایان تأمیگرج
از وحشت و ترس، از پشت سر خود مطمئن شود. او ابتـدا بـه   یموجیرقرارن با بینشیگرج

ون آنـان را کشـت و   یو روحـان ینیژه مقامات دیان به ویاز گرجیارید، بسیسمتسخه لشکر کش
نتس، یھا بود (ھآنۀم (ع) از جملیل حضرت مریاربکر آورد که شمایبا خود به دیاریغنائم بس

یاسالم-یحیمسین بار به استقبال اتحادیدومیوزون حسن بران بود که ای). پس از ا۲-۱۸۱
ه سلطان محمد فاتح رفت.  یعل

بر ضد سلطان محمد فاتحیاسالم-یحین اتحاد مسی. دوم۵
یم روانـ یخواست با فاتح رو به رو شود؟ احتماالً ابتدا به خاطر ترمیچرا اوزون حسن دوباره م

یران متعـدد بـرا  یل سـف یان و گسـ ییطر اصرار اروپام)، دوم به خا۱۴۶۰ق (۸۶۵شکست سال 
ر یصغیاین قرامان که ھنوز در آسیرنشیو سوم به خاطر رقابت بر سر امیجنگ با سلطان عثمان

یك بـار و بـرا  ییبرایو سروری در آناتولیف برترین که تکلیاستقالل داشت و دست آخر ا
ر قرامان درگذشـت. او  یگ، امیم بیاھم) ابر۱۴۶۳ق (۸۶۸شد. در سال ید مشخص میشه بایھم

یگ، پـنج بـرادر نـاتن   یـ م بین خود کرده بود اما پس از فوت ابراھیقبالً پسرش اسحاق را جانش
دند. اوزون حسن از اسـحاق  یشوریه ویسلطان محمد فاتح بودند علیھااسحاق که پسر خاله

مرکـز حکومـت قرامـان    ١هیـ دو بار قونیکیش. یخوۀر احمد پسرخالیت کرد و فاتح از پیحما
ن تحـوالت  یایینھاۀجیش کرد. نتیقلمرو خوۀمیتاً سلطان آن را ضمیدست به دست شد اما نھا

ـ ین کننده مییو تعیبرخورد قطع -۷۰/ ۲، یان سلطان محمد فاتح  و  اوزون حسن  بود (طھران
).۲۹۶رجعفری، ی؛ م۵۰-۱نالجق، ی؛ ا۵۶۹/ ۱؛ پورگشتال، ۳۶۹

ز و جنـوا  یـ ونیبا سلطان محمد فاتح، دل به کمك نظـام ینبرد قطعیبراالبته اوزون حسن
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ونلوھـا  یکه پس از تالشی قراقو-زیدر تبر١ینیرییم) الزارو کو۱۴۶۳ق (۸۶۷بسته بود. در سال 
ده، ولـی نتوانسـته بـود او را بـه     یبه حضور اوزون حسـن رسـ  -ونلوھا شده بودیتختگاه آق قو

ز، یـ . سـنای ون (Crowley , 377; Babinger, 305)محمـد وا دارد آزمون جنگی دوباره با سلطان
اوزون یدھایـ عازم قلمرو ترکمانـان کـرد کـه توانسـت ترد    ٢نو زنویری کاربَلَد به نام کاتریسف

ه یـ . زنو به شاه ترکمان وعده داد که اگر به جنـگ عل (Babinger, 306)دیحسن را بر طرف نما
یحملـه بـه قلمـرو عثمـان    یبرایش از صد کشتیز بیونسلطان دست یازد اروپا و در رأس آن

نا خاتون بـود، بـا    یق ھمسرش که دختر برادر دسپیونلوھا از طریروانه خواھد کرد. زنو با آق قو
ر ترکمان استفاده کند. یش بر امیاوزون حسن نسبت داشت لذا از خاتون خواست تا از نفوذ خو

خـود بـه   ۀاز اوزون حسن بخواست که بـه خامـ  نشان داد و ین کار دلبستگیشھبانو سخت بد
ه سلطان محمد فاتح فراخواند(زنو، یبزرگ علیسد و آنان را به اتحادیگرجستان نامه بنویاُمرا

ن کار بسنده نکرد و برای آمادگی نظـامی  ی). اوزون حسن به ا۶۳، ی؛ طاھر۱۲۱/ ۱، یی؛ نوا۲۲۸
بـه  ٣وسافا  باربـارو یان جیزیونۀر کارکشتیسفگریز فرستاد. دیشتر، فردی به نام محمد را به ونیب

ن ین ھـای تاتـار نشـ   یو سـرزم ٥، مسـکووی ٤مـه یش در  کریت ھایخاطر تجاربی که در مأمور
امـد و  ین بار تجارب او به کـار ن یرو عازم شرق  شد اما  ایحات و نیادی تسلیر زیداشت با مقاد

).  ۱۴۰ر کردند(عون اللھی، یان ھمه را ضبط و دستگیعثمان
ی، قبرسیناپلیھابا ناو٦نویترومو چییاساالر پینبود: دریھا توخالیکشتۀزنو دربارۀوعد

جـاد کـرده   یمتعلق به پاپ وارد سواحل قرامان شده و استحکاماتی در آن منـاطق ا یھایو کشت
جنـگ را  یسلطان محمد فاتح و اوزون حسن مـدت یاسیسیھایزنی). البته را۱۸۵مر، یبود (رو

جـدی  یھـا گر دادند جنبهیکدیکه دو طرف به ین و القابیج عناویر انداخت اما به تدریخبه تأ
یکیم) در نزد۱۴۷۳اوت ۱۱ق ( ۸۷۸ع االول یرب۱۶در یدشمنی ھا را نشان داد. کارزار قطع

را  یا رخ داد و  اوزون حسـن شکسـت را پـذ   یـ در فرات عل٨یدر اوتلوق بِل٧روستای باشکِنت
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,Babingerشد( حات و مھمات یتسلۀ، مصادریار قویبسۀعثمانیان از توپخانۀ). استفاد314-15

نـی  یزم-ییایز به بایندریان توسط عثمانی ھا، قطع ارتباط راه ھای دریفرستاده شده از سوی ون
اوزون حسـن و  عـدم کمـك مـؤثر آن     یاه با لشکر اصـل یسیایدر درییناوگان متحدان اروپا

ـ ی). تـأث Norwich, 355; Finkel,66-7سـت ترکمانـان شـد (   ناوگان بـه او، سـبب شک   ۀر توپخان
نـی، ده  یار دھشتناك بود. طبق گزارش زنو به عنوان شاھدی عیبر سواره نظام ترکمان بسیعثمان

ن و ی). سـالح آتشـ  ۲۳۵-۴۴کشـته شـدند(زنو،   یونلو و چھارده ھزار عثمانیھزار سرباز آق قو
وشت جنگ را به طور قطعی به سود آنان رقـم زد وگرنـه   ھا سرنقوی عثمانیۀخصوصاً توپخان

ره یـ ن سالح نمـی توانسـتند بـر اوزون حسـن چ    ید که آنان در صورت نداشتن این می نمایچن
ب ترکمانش آگاه و می دانست که برخورداری اوزون یشوند. آشکارا  فاتح عثمانی از قدرت رق

-۹۹ر جعفـری،  ینخواھـد بـود(م  ژه توپخانـه قطعـاً بـه سـود او    یـ ن بـه و یحسن از سالح آتش
).Farrokh, 10؛۲۹۵

انین غزا ضد گرجی. واپس۶
وان یـ ان شـد. ج یـ ورش به گرجیۀچھار سال پس از شکست اوتلوق بلی، اوزون حسن آماد

ات یـ اوزون حسن برای راه انـدازی عمل ۀع دوباریکه در تشجیزیر ونیگر سفید١ا آنجوللویمار
خواسـت  یکند کـه اوزون حسـن مـ   ی) اظھار مFarrokh,10ود (ه عثمانی ناکام شده بید علیجد

» نکـرده بودنـد  یاریـ یرا در جنگ با سلطان عثمانیان ویرا گرجیز«گرجستان را غارت کند؛ 
ان و تاتارھا اوزون حسن را در یاز گرجییھادھد که تنھا گروهی). زنو گزارش م۳۱۸(آنجوللو، 

حملـه بـه   ۀزیـ اول انگۀرسـد در وھلـ  ی). به نظـر مـ  ۲۴۲نموده بودند (زنو،یاریجنگ با فاتح 
اوزون حسن نبوده اسـت. او پـس   ۀم غرور از دست رفتیجز تَشَفّی خاطر و ترمیزیان چیگرج

۱۵۷۷-۸ق/ ۸۸۲-۸۳ی: یل (گـاهِ فرمـانروا  یـ پسرش سلطان خلینیجانشۀکردن مسألیاز قطع
ق ۸۸۱ز و زمستان ییقت او را در پاپرداخت که تمام ویر کارتلیه امیسپاه علیم) به جمع آور

م) بـه  ۱۴۶۱ق (۸۶۶یکـه غـزا  یرا ھمـان مالحظـات  ین لشکرکشـ یم) گرفت. ا۷۷-۱۴۷۶(
مخـدوش اوزون حسـن پـس از شکســت از    ۀچھـر یبازسـاز یعنـ یخـت؛  یوجـود آورد برانگ 

گرجسـتان بـه منظـور جبـران     یساھایحد وحصر کلینمودن خزانه از ثروت بیھا، غنیعثمان

1.Giovan Maria Angiolello
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د نگاه داشتن ارتبـاط بـا   یجنگ با سلطان محمد فاتح و سرانجام به خاطر عامل جدیمالۀنیھز
). Woods, 136شـدند ( یمـ ١نیـ زریو اردویاش کـه اکنـون شـامل مسـکوو    ن تـازه یمتحـد 

ـ یاز مقامـات د ین غزا بر نقش تعـداد یدر ا٢ینورسکیم ). ۷۵، ینورسـک یکنـد (م ید مـ یـ تأکین
ن گروه قرار دھد، وانگھی می خواست بـا  یخود را طرف توجه ال بودیآشکارا اوزون حسن ما

مـت و  یات از نظر گـرفتن غن ی). عملWoods, 136ه کند (یات خود را توجین، عملیتمسک به د
ط یزند. طبق شـرا یران را پنج ھزار نفر حدس میز بود. آنجوللو تعداد اسیت آمیار موفقیر بسیاس

س ین کـه ترکمانـان در تفلـ   یـ در سـال اعـالم شـد و ا   ٣زان خراج شانزده ھزار دوکاتیصلح، م
ك موصـلّو واگـذار شـد و    یـ ل بیخلی). شھر به صوف۳۱۹بمانند (آنجوللو، یتختگاه کارتلی باق
. واگذاری شھر Woods, 136)ن ساالنه گردن نھادند(یبه پرداخت باج سنگیکوارکواره و باگرات

ن قشـر و از سـوی   یـ وزون حسن به اتوجه اۀک سو نشان دھندیبه سرداری صوفی مسلک از 
است و نظامی گری بود. سـال ھـا بعـد از مـرگ او     یسۀگر نشانگر رشد و نفوذ آنان در عرصید

-۹۳۰ل صـفوی(گاهِ شـاھی:  یشه اش اسماعیصوفی پۀاست به گاهِ ظھور نوادیانت و سیاتحاد د
د. یم) به اوج تکامل رس۱۵۰۱-۱۵۲۳ق/۹۰۷

ز، اوزون حسن با شورش پسـر  یت آمیموفقیلشکرکشنیك سال پس از ایبه ھر روی طی 
اش بـه دربـار   ک و پناھنـدگی یی ھای او با ممالیراز و سپس ھمنوایانش اُغورلو محمد در شیشا

دار و او را یـ ز دیدر تبر٤نییو کنتاریز آمبروزید ونیر جدین حال با سفیعثمانی رو به رو شد. با ا
امـا اوزون حسـن کـه    ز ماندگار شـد. یکه باربارو در تبراروپا کرد حال آن ۀتی نو روانیبا مأمور

وداع ایـام  «پس از بازگشت از غزای گرجستان رنجورتن شده بود، در پنجـاه و چھـار سـالگی    
ل بـه سَـروَری   یـ ) و پسـرش خل ۹۹(روزبھان خنجی، » زندگانی کرده به دارالخلد استقرار یافت

ل مھلـت نـداد و از بخـت بـد، در     یـ خلش از شش ماه به سلطان ید. اختالفات خانوادگی بیرس
۸۸۳-۸۹۶ی: یعقـوب (گـاهِ فرمـانروا   ین او و بـرادرش  یم) ب۱۴۷۹ق (۸۸۴کاری که در سال یپ

بـه  ین دوّمـ یـ م) حوالی مرند (بین تبریز و خـوی) درگرفـت، کشـته شـد و ا    ۱۴۷۸-۱۴۹۰ق/
ز یـ ظامی با ونو نیاسیروابط سۀپلماسی ادامین سان دی). بد۴/۴۳۱د (خواند میر، یحکومت رس

1.Golden Horde
2.Minorsky

گرم بود.۲/۳( سکة طال) و وزن آن حدود یك اشرفیدر گذشته، ھر دوکات معادل یزی.واحد پول ون۳
4.Ambrosio  Contarini
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ار و با امداد راھنما و راه بَلَـدی ارمنـی تبـار از    یای از ابھام فرو رفت، باربارو با رنج بسدر ھاله

اری یـ ق عثمـانی بـه   یـ خودنوشـتش، نھـانی از طر  ۀت سفرنامیجان خارج و بر اساس روایآذربا
). (Michaud and et al, 327; Murray, 3/15,19ز شد یخداوند و شادمانه وارد ون

بـود و تنھـا در   یشـتر متوجـه امـور داخلـ    یخود، بیین فرمانروایعقوب در ھفت سال پسی
ۀاو در حملـ .١ورش بـرد یـ م) دوبار به گرجستان ۱۴۸۹ق (۸۹۵م) و ۱۴۸۶ق (۸۹۱یھاسال

نخست سمتسخه را غارت کرد. به گزارش ھر چند پر گزاف و ستایش روز بھان خنجی مورّخ 
م) گرفـت بـه   ۱۴۸۶ق/ ۸۹۱ن لشکرکشـی ( یعقوب در ایکه ییاد اسراان تعدیشگر بایندریستا

عقـوب  ی). ۲۱۶حدی بود که خانه و سرای ھر بینوایی پر از غالم و کنیز شد (روزبھان خنجـی،  
س را شھربندان کرد اما با وجود استفاده از سالح یم) تفل۱۴۸۹ق (۸۹۵چھار سال بعد، به سال 

که -٢یانیخاندان باراتیھایک موصلّو، به خاطر دالوریل بین توسط سردارش صوفی خلیآتش
, Allenتاً از گرجستان خارج شـد (  یرا و نھایشکست را پذ-س بودندیمدعی سَروَری بر تفل

م. آنـان  ینـدار یچندانیبایندریان به گرجستان آگاھی). از حمالت بعد۱۳۹؛ عون اللھی، 188
ۀال پرداختن بـه غـزا را نداشـتند. تنھـا در آسـتان     بوده و مجینیآشکارا سرگرم اختالفات جانش

-۱۵۱۹ق/ ۹۱۸-۹۲۶: یعثمانی (گاهِ سـلطان ۀندیم، امپراتور آیان به نامه ای از سلیی صفویدایپ
۹۰۴-۹۱۰ی : یاوزون حسن (گاه فرمـانروا ۀرزا نوادیاشارت می رود که برای الوند م٣م)۱۵۱۲

ورش یـ ان یده و بتواند بر گرجیلباش صفوی رَھان قزیم) آرزو کرد از شَرّ صوف۱۴۹۸-۱۵۰۴ق/
را در یونلو و صفویآق قوۀب عمده از دو سلسلیتوانست حضور دو رقیم نمیبَرَد. احتماالً سل

چـون الونـد در   یفیب ضعین رفتن رقیخود تحمل کند، آشکارا او به از بۀندیجوارِ امپراتوری آ
کـه  یل صفویچون اسماعیاپنجهیم چشمِ قوھیشتر مطمئن بود تا نابودیان بیمبارزه با گرج
-۲، یین نداشـت (نـوا  یبه مناطق گرجـی نشـ  یش توجه چندانیونلویشان آق قویبر خالف خو

۷۰۱ .(

ینابع گرجـ ق از میعمیآلن با آگاھی) ول۱۳۵/ ۱، ییداند( نوایکبار میعقوب به گرجستان را تنھا یۀبه اشتباه حملیی. نوا١
).Allen, 138کند(ین حمالت را دوبار ذکر میا

2.Baratiani
۱۵۰۴ق ( ۹۱۰د. الوند در سـال  یشوید  با تناقض روبرو میرزا دقت کنیم و الوند می.اگر به  سال شمار حکومت  سلطان سل٣

و به  گاه  یه  زدن بر اورنگ  سلطانیش از تکین نامه  را پیم ایتوان احتمال داد که سلیاربکر فوت کرده  بود. تنھا  میم.)  در د
الونـد نگاشـته اسـت.     یق برا۹۱۰قبل از یدر آناتولیل صفویو با مشاھدة  شورش قزلباشان طرفداران شاه  اسماعیعھدیول

م به  الوند ترکمان.ی، کتابت سل۷۰۱-۲،  یید به نواین باره  بنگریدر ا
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یریگجهینت
کپـارچگی  یالدی) از ین در قرن نھم ھجری قمری (پـانزدھم مـ  ینشن ھای گرجییاگرچه سرزم

ن کـه  یی مناطق گرجـی نشـ  یایط جغرافیشرالیاسی برخوردار نبودند ولی اوزون حسن به دلیس
ران، یـ ان در ایـ ونلویاسـی آق قو یسۀت شـکنند ین مناطق را دشوار می ساخت، وضعیتسلط بر ا

ن با مسلمانان و مھـم تـر از ھمـه بـه     ینی مردم مناطق گرجی نشیتفاوت ھای نژادی، زبانی و د
نظـامی از سـوی   -اسـی یه ھـای نفـوذ س  یـ م پاین بـرای تحکـ  یادیل فقدان ساز و کارھای بنیدل

ـ بایندریان نمی توانست به گسترش قلمرو و ثبات قدرت خود در ا ن منـاطق دل خـوش کنـد.    ی
ر و دار کشـاکش بـا   یـ ان از سـوی اوزون حسـن، آن ھـم در گ   یه گرجیمشخصاً غزا و جھاد عل

ن مھم ین اسالم صورت نمی گرفت بلکه به نظر می رسد ایسلطان محمد فاتح برای برقراری د
دی از سوی اوزون حسن در پاسخ بـه حمـالت سـلطان محمـد     ینخست، واکنشی تقلۀلدر وھ

ه کفـار فرنگـی تلقـی    یشگرِ وی آن را جھاد و غزا علیون ستایان بود که روحانییه اروپایفاتح عل
ان چـه آق  یـ ونلویج قابـل تـوجھی بـرای ترکمانـان چـه قراقو     یان نتـا یه گرجیکردند. غزا علمی
ش از اوزون حسـن، فاتحـان اسـالم    یان نداشت وگرنه پیان کردن گرجان از نظر مسلمیونلویقو
۱۲۲۰-۱۲۳۰ق/۶۱۷-۶۲۸: یین خوارزمشاه (گاهِ فرمانروایگری چون سلطان جالل الدیدۀشیپ

بـر قـراری   ۀق) به بھان۱۳۶۹-۱۴۰۴ق/۷۷۱-۸۰۷مور گورکان (گاهِ جنگ ساالری:یر تیم) و ام
ع و کشـتارھای  یھـا، فجـا  رحمـی ر بیینظکمۀلی گسترورش برده بودند وین مناطق یاسالم به ا

ت یـ ر جمعیان و حتی سـا یذھنی گرج-قومیۀانی از مسلمانان در خاطریشاۀانجام گرفته، وجھ
ج در خوری یزمان ھای بعدی نتاۀادگار نگذاشت تا حمالت اسالم مآبانیحی قفقاز به یھای مس

ه یـ ن عصر، قرابت زمـانی غـزا عل  ینظامی ا-اسییگر از لحاظ تحوالت سیمھم دۀبار آورد. نکت
ان با نبرد بر ضد ترکان عثمانی بود. به نظر می رسد که اوزون حسن چند مسأله را قبل و یگرج

ش از نبرد با سلطان محمد فـاتح و  یش نظامی پیان در نظر داشت: رزمایه گرجیبعد از حمله عل
ای یـ رعاۀمقامـات مـذھبی، عامـ   قـت، یران طریـ سربازان ترکمان، جلب نظـر پ ۀیباال بردن روح

ان بـه  یـ ه عثمانی با غارت گرجیات نظامی علینه ھای عملین ھزیونلو، تأمیمسلمان قلمرو آق قو
رنجور خود و سـربازانش پـس از ھـر بـار شکسـت از      ۀیم روحیساھای غنی آنان، ترمیژه کلیو

امبر یـ ن پیانشکه خود را ج-ش را چون سلطان محمد فاتحین که خویعثمانی ھا و دست آخر ا
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در قامـت  -ه کفّار فرنگی در غرب جھاد و غـزا مـی کـرد   یو خلفای بعد از او می دانست و عل

ان چون ابـوبکر طھرانـی و روزبھـان    یونلویسلطانی مسلمان (ھمانگونه که مورّخان مدّاح آق قو
امـا  کند.ز بر ضد کفّار گرجی در شرق جھاد و غزا مییان می کنند) نشان دھد که او نیخنجی ب

گر متفاوت بود: سـلطان عثمـانی بـا در    یکدینی ھای دو سلطان ترک تبار با ینش ھا و جھان بیب
د یتکاپوھای دودمانش در گذشته، صاحب اُفق دۀارھای آن روزگار و بنا بر سابقینظر گرفتن مع

آق دگاھی جھانی بود حال آن که بر خالف نظر وودز، مورّخ یا به واژه ای بھتر، دارای دیع یوس
ز و یـ جاد رابطه بـا ون یغزا نمودن و اۀیی که اوزون حسن را در اتخاذ رویکایونلوشناس آمریقو

ــ  یکـردی جھـانی در س  یجنـوا دارای رو  ج ید اظھـار کـرد کـه نتــا   یـ دانـد، با یاسـت خـارجی م
امدھای اقـدامات وی از  یالن و پیسه نمود بلکه بیعملکردھای او را نه تنھا نمی توان با فاتح مقا

ۀنـد یان و عثمـانی و از ھمـه مھـم تـر بـر آ     یـ رگذاری بر روابط خارجی اش بـا گرج یأثلحاظ ت
ک یده ای پارسی که دو سلطان در یست. برابر نھادِ گفته گزیچ وجه چشم نواز نیدودمانش به ھ

ک بـه  یـ اوزون حسـن بـود کـه ھنگـامی در خـاور نزد     ید ھم از بد اقبالیم نمی گنجند شایاقل
تـی  یوجـود گذاشـته بـود. گ   ۀتی پا به عرصیان گین فرمانروایتربزرگکی ازید که یسَروَری رس
ھـوده نبـود کـه    یبـردار نبـود و ب  نی اوزون حسن با سلطان محمد فاتح سـنجش یتی بیستانی و گ

نانـه و البتـه   یزبین زمـان، ت یـ شرق در اۀاستمداران برجستیرگذاریِِ تنھا سیان از لحاظ تأثییاروپا
ده بودند.یر نامیر و اوزون حسن را ترک صغیح را ترک کبسزاوارانه، سلطان محمد فات

کتابشناسی
میقرآن کر

، ی، خـوارزم یریـ ترجمـۀ منـوچھر ام  ران،یـ ان در ایزیونیسفرنامه ھا،»سفرنامه«ا، یوان ماریآنجوللو، ج
.۱۳۸۱تھران، 

ترجمـۀ  ،ینونمان قـا یاز فتح استانبول تا مرگ سلطان سلیخ عثمانیتار، یل حقی، اسماعیاوزون چارشل
.۱۳۶۹ھان، تھران، یرج نوبخت، کیا
ـ ، ترجمـۀ ک م)۱۶۰۰تا ۱۳۰۰امپراتوری عثمانی (عصر متقدم ل، ینالجق، خلیا رت، یومرث قرقلـو، بصـ  ی
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خیام، تھـران،  تاریخ حبیب السیر فی اخبار افراد بشر، ھمام الدین الحسینی،خواند میر، غیاث الدین بن
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تاریخ عالم آرای امینی (شـرح حکمرانـی سـالطین آق قویونلـو و     روزبھان خنجی اصفھانی، فضل اهللا، 
.۱۳۸۲تصحیح محمد اکبر عشیق، میراث مکتوب، تھران، ظھور صفویان)،
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