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 .1مقدمه
دولت آق قویونلو که از دیاربکر برخاسته بود ،اولین گام اصلی خود ،در تبدیل شدن به
یک دولت بزرگ را در به زیرکشیدن قراقویونلوها برداشت که با تصرف تبریز بدین
موقعیت دست یافته بودند .آق قویونلوها نیز در زمان حسن پادشاه (حسن بیک یا اوزون
حسن) همین مسیر را طی کردند .اما حسن پادشاه بدین مقدار بسنده نکرد و تیموریان را
از سراسر نواحی غربی ایران عقب راند و تالش کرد با توسعۀ قلمرو خود به سوی آناتولی
مرکزی ،به مسیرهای دریایی دست یابد ،امری که با مقاومت و ممانعت عثمانی روبهرو
شد .اساس سیاست عثمانی در این زمینه را ناکام گذاشتن آق قویونلوها در دسترسی به
سواحل شمالی و جنوبی آن سرزمین تشکیل میداد .تا زمانی که قلمرو آق قویونلوها در
حال توسعه بود ،فرمانروایی با اعطا و واگذاری منافع اراضی متصرفی ،اتحادیه ایالتِ
پیوسته به آق قویونلو موقعیت باثباتی داشت ،اما با به خود آمدن تیموریان و ایستادگی
آنان ،دیگر آق قویونلوها در فالت مرکزی ایران متوقف شدند .از این پس ،درآمدهای
حاصل از تجارت می توانست حیات اقتصادی و در نتیجه ثبات سیاسی آن دولت را حفظ
نماید .دسترسی به خلیجفارس که با تصرف کامل فارس ،کرمان ،خوزستان و عراق میسّر
شده بود ،میتوانست دریچهای به این خواسته بگشاید ،بهویژه آنکه دولت ملوک هرموز
همچنان تجارت پر رونقی را در خلیجفارس دارا بود .اما دولت آق قویونلو در تبریز
مستقر بود و ایالت متحد آن در آناتولی استقرار داشتند .در نتیجه ،رونق تجاری در این
سمت بیشتر برای آن دولت اولویّت و اهمیّت داشت .حال که الزم بود تجارت ممد و
مکمل این اقتصاد باشد ،دولت آق قویونلوی مستقر در تبریز دسترسی به بنادر شمالی و
جنوبی آناتولی مرکزی را برای خود الزم می دید.
در زمینۀ تاریخ آق قویونلو ،محققان بسیاری قلم زدهاند .اسماعیل حسنزاده در
کتاب ترکمانان قراقویونلو و آق قویونلو ،به طور مختصر ،به سیاستهای دولت آق قویونلو
در روابط با سرزمینهای اروپایی اشاره کرده ،اما از بیان ماهیّت اقتصادی این روابط
چشم پوشیده است .توفیق نجفلو در کتابی با عنوان « قاراقویونلوها و آغ قویونلوها» به
روابط سیاسی دولت آق قویونلو با دولت عثمانی به صورت گذرا پرداخته است .وی،
روابط آق قویونلو و عثمانی را به دو دوره تقسیم میکند که در هر دو برهۀ موردنظر ،به
درگیریهای اقتصادی آق قویونلوها با دولت عثمانی اشاره میرود .چوآنو در مقالهای
تحت عنوان «روابط فرهنگی و تاریخی بین ایران و رومانی» به روابط تاریخی دو کشور
ایران و رومانی پرداخته است ،بی آنکه به ماهیّت این روابط بپردازد .باجاکو در مقالهای
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با عنوان «ارتباط اوزون حسن و اشتفن کبیر فرمانروای مولداوی» به روابط دولت آق
قویونلو و اشتفان کبیر فرمانروای مولداوی میپردازد ،اما از پیوند اقتصادی و فرایند
منطقی روابط سخنی به میان نمیآورد .والدیمیر مینورسکی ،در نوشتاری با عنوان
«ایران در سدۀ پانزدهم (نهم هجری) بین ترکیه و ونیز» به روابط دولت آق قویونلو با
ونیز پرداخته و در تالش بوده است که میان اقدامات حسن پادشاه آق قویونلو و دولت
ونیز از یکسو و فرمانروای مولداوی علیه دولت عثمانی از سوی دیگر ،پیوندی برقرار
کند ،اما به دلیل کمبود منابع ،از برقراری پیوند منطقی میان دادهها عاجز مانده و
نتوانسته است در نوشتۀ خود نتایج اقتصادی این ارتباطات را دریابد .جان وودز در کتاب
«طایفه ،اتحادیه و امپراتوری آق قویونلوها» به گونهای مفصّل به بررسی تاریخ دولت آق
قویونلو پرداخته است .وی ،هرچند که از روابط این دولت با ونیز به گونهای مشخص
سخن میگوید ،به روابط اقتصادی و تأثیر اقتصاد در فرایند تحوالت به گونهای اندک
بسنده کرده است .به هرحال ،مطالعۀ حاضر بر آن است که پژوهش مستقلی در این باره
بر اساس اسناد و مکاتبات ارائه دهد که نشان میدهد با ضعف پایههای اقتصادی (از دست
دادن تسلط بر دریاها) فرمانروایی آق قویونلو رو به انحطاط رفت.
 .2کشمکش دولت آق قویونلو با عثمانی بر سر سواحل شمال آناتولی
سلطان محمد دوم (1451-1481م) در دوران حیات پدر ،دو مرتبه فرمانروایی عثمانی را
تفویض داشت که بار اول به علت رویارویی با صلیبون به سال 1444م844 / .هـ.ق .از
قدرت کناره گرفت و بار دوم با شورش ینیچریها مواجه شد ،اما با مرگ سلطان مراد
دوم در محرم  / 855فوریه1451م .قدرت را به دست گرفت .اکنون زمان آن رسیده بود
دولتهای کوچک در نواحی دریای سیاه از میان برداشته شوند ،اما دو مانع در مسیر
پیشروی وی وجود داشت؛ یکی شهر امپراتوری بیزانس و دوم ،ضعف قدرت دریایی
عثمانی .سلطان عثمانی نخست به سال 857هـ.ق1453 / .م .بیزانس را تصرّف کرد .در
این دوران بود که دولت عثمانی سیاست روشنی را در جهت دریای سیاه نمایان کرد .به
دنبال آن در مقیاسی کوچک وی با امرای ترکمن همسایه یا دولتهای موجود در بالکان
درگیر شد .از سویی دولت عثمانی سعی داشت تجارت حوزۀ لوانت را خود زیرنظر داشته
باشد ،بنابراین ،جزایر ونیز در دریای اژه و مدیترانه را یکی پس از دیگری به تصرف
درآورد .در نواحی غربی ایران و شرق آناتولی ،حسن پادشاه آق قویونلو (1453-78م ).از
طریق وصلت با خاندان کومنن طرابوزان ،موفق به کنترل نواحی غربی قلمرو تیموری
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شد ،وی سپس به منظور تسلط بر راههای تجاری ،پا به عرصۀ رقابت با دولت عثمانی بر
سر تسلط بر آناتولی مرکزی گذاشت (ابن تغری بردی ،ج ،16ص .)85در آن زمان ،در سواحل
جنوبی دریای سیاه ،سه هویّت سیاسی مجزا وجود داشت؛ .1ناحیه آماسرا ،که کنترل آن
در دست جنواییها بود .2 ،سینوپ شهر بزرگ و عمدۀ ترکان جاندار اوغلی (که گاهی
اسفندیار اوغالری) خوانده میشد .3 ،امپراتوری طرابوزان که در همسایگی مناطق شرقی
گرجستان واقع بود .دولت عثمانی کالویوآنیس ،امپراتوری طرابوزان را در سال 1456م .به
پرداخت خراج مجبور کرده بود .این اقدام ،امپراتوری طرابوزان را به ایجاد پیوند
مستحکم با آق قویونلوها سوق داد ) .(Kortepeter, p.90نخستین مشاجره میان
فرمانروای آق قویونلو و سلطان محمد دوم بر سر بندر تجاری طرابوزان در ساحل دریای
سیاه رخ داد .با همین هدف بود که در سال 865هـ.ق 1460 /م .هیأتی به ریاست
برادرزادهاش «مرادبیگ» به استانبول اعزام کرد تا از این دولت بخواهد جزیهای را که
طرابوزان پذیرفته بود ،دیگر مطالبه نشود و خواستار تسلیم کاپادوکیه (قیصریه و حوالی آن)
به عنوان جهیزیۀ همسرش دسپینا تئودور به دولت آق قویونلوها شد .اما به رغم همۀ
تالشها و پیمانهایی که فرمانروای آق قویونلو در جهت محافظت از این امپراتوری
کوچک منعقد کرده بود ،سلطان محمد دوم در 15آگوست 28 /1461شوال  865طرابوزان
را به صلح فتح کرد (روملو ،ج ،1ص593؛ طهرانی ،ج ،2صص382-86؛ منجمباشی ،ص .)377با این
حال ،فرمانروای آق قویونلو در خصوص حاکمیت بر آناتولی از مجادله و ستیز با سلطان
عثمانی دست برنمیداشت؛ در حالی که ناچار بود رویارویی قطعی با دولت عثمانی را به
بعد موکول کند ،دولت عثمانی به صورت مستمر به سمت آناتولی پیشروی میکرد .این
اقدام ،مانع دسترسی دولت آق قویونلو به دریا میشد )(Baykal, p.75؛ این سیاستها،
بیشک برخورد اجباری دو دولت را فراهم میکرد .در ادامۀ همین سیاست رسیدن به
آبهای آزاد ،حسن پادشاه از ادعای قزل احمدبیگ سینوپی بر اراضی اسفندیار اوغلی در
کنار دریای سیاه حمایت کرد که خاندان آنان از دورۀ گیخاتو به حکومت این نواحی
1
منصوب شده بودند (منجمباشی ،ص283؛ هامرپورگشتال ،ج ،1ص581؛ منجمباشی ،ص.)30
بدینترتیب دسترسی آق قویونلوها به سواحل شمالی آناتولی غیرممکن شد.
 .3رقابت عثمانی و آق قویونلو در سواحل جنوبی آناتولی
نظر به آنچه که پیش از این آمد ،با تصرف طرابوزان توسط عثمانی ،دولت آق قویونلو
امکان برقراری مناسبات تجاری در مسیر دریای سیاه را از دست داد ،ازاینرو ،حسن
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پادشاه آق قویونلو برای رسیدن به دریای مدیترانه از طریق سرزمین آل قرامان ،وارد
اتحاد با ابراهیم بیگ قرامانی علیه «اصالن بیک یا ارسالن بیگ» رهبر ذوالقدرها شد که
به تازگی اطاعت دولت عثمانی را پذیرفته بود ) .(Venzke, p.423در این میان سلطان
مملوک ،خوشقدم (865-72هـ.ق1461-67/.م ،).جانشین شهابالدین احمد ،درصدد حمایت
از حسن پادشاه و امیرنشین قرامان برآمد (ابن تغری بردی ،ج ،3ص700؛ ابن ایاس ،ج ،2صص
 ،)322-24زیرا دولت عثمانی در سال  873هـ.ق1468/م .شروع به دستاندازی در آن
نواحی کرده بود اما از آنجا که بهزودی حسن پادشاه  ،برای دریافت کمک از دولت ونیز و
گشودن مسیری برای دریافت تجهیزات ،شهر بیره و حلب در کنار دریای مدیترانه را
مورد حمله قرار داد ( ،)woods, p.116دولت مملوکان با عثمانی علیه آق قویونلوها از در
اتحاد درآمدند (طهرانی ،ج ،2ص 2.)569در چنین شرایطی دولت آق قویونلو خود را نیازمند
متحدی در آن سوی قلمرو عثمانی میدید؛ در همان حال ونیز هم به خاطر ضرباتی که
از جانب عثمانی متحمل شده بود ،متحدی در شرق آن دولت جستجو میکرد .این امر
زمینهساز پیمان قطعی دو دولت ونیز و آق قویونلو برای اتحاد گردید ).(Paydaş, p.50
پس از آنکه دولت عثمانی قلمرو امیرنشین قرامان را به تصرف درآورد ،مسیر تجاری موقتی
که دولتهای ونیز و دولت آق قویونلو بدان دل بسته بودند ،مسدود شد و امیران آن نواحی
نیز به حسن پادشاه پناهنده شدند «...و قاسم بیک نیز بر سبیل اضطرار از وطن و مامن جال
و فرار اختیار کرد و بقانون برادر بزرگش التجا بحسن پادشاه بیک عجم آورد( »...بدلیسی،
ج ،7برگ  .)96روملو در شرح مفصلتری از وقایع پناهندگی امیران قرامانی چنین مینویسد:
« و هم در این قشالق ،یکی از اعیان قرامانلو به استغاثه از نوایب زمان به درگاه رسید و
چنان به عرض رسانید که سلطان محمد پاشاه روم با پیر احمدبیگ بن ابراهیم بیگ و قاسم
بیگ قرامانی که عمهزادگان اویند در مقام تقلب و استیال است و اکثر والیت ایشان را در تحت
تصرف آورده و پیر احمد بیگ والدۀ خود را که عمۀ سلطان محمد است به استغاثه به حضرت
حسن پاشاه ارسال نمود و مرا در خدمت او تعیین نموده که شرح حال او به عرض همایون
رساند سپس در راه والده اش به جوار رحمت حق پیوسته .سپس حسن پاشاه او را نوازش فرمود.
در جوار الطاف پادشاهانه آرام داد تا زمانی که از قم رایات نصرت شعار از برای تأیید امرای
قرامان جانب آذربایجان و حدود روم افراشته گشت» (روملو ،ج ،1ص .)518

فتح نهایی سرزمین قرامان توسط عثمانی ،آق قویونلوها را به رویارویی مستقیم با
آن دولت کشانید ) .(Kiliç, p.112این امر موجب شعلهورشدن دو جنگ ترجان و اُتلق
بئلی (اوچ آغزلی) میان دولتهای عثمانی و آق قویونلو در سال 877هـ.ق1473/م شد که
نتیجۀ نهایی آن شکست آق قویونلو در اوچ آغزلی بود (باربارو و دیگران ،صص215-30؛
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منجمباشی ،ص .)302از آن پس حسن پادشاه گشایش راه تجاری استرآباد ـ باکو ـ دربند
به گرجستان را در دستور کار خود قرار داد.
 .4ناکام ماندن دیپلماسی و تجارت آق قویونلو در دریای سیاه
در دورۀ آق قویونلو ،در گرجستان ،با مرگ بقراط چهارم ،کنستانتین دوم به جای وی
نشست .اما با از دست دادن سرزمینهای کاختی ) (Kakhetiو ایمرتی ) (Imeretiاز
یکسو و مواجه با سرسختی والیان گرجی در دیگر مراکز از سوی دیگر ،بیش از پیش
قدرت دولت گرجستان روبهزوال میرفت ).(Toumanoff, p.219; Allen David, p.340
حسن پادشاه پیش از آنکه طرابوزان را از دست بدهد ،در تالش برای سلطه بر
گرجستان ،تجارت با سرزمینهای شبهجزیرۀ بالکان از طریق بندر آق کرمان 3در
مولداوی را پی گرفت (باربارو و دیگران ،ص  .)19برای این امر الزم بود نواحی ساحلی
گرجستان در دریای سیاه را متصرف شود .وی نخستینبار به سال 862ق1458 /.م .به
گرجستان غربی ،در حوالی تورتوم ـ بندری ساحلی در منتهیالیه شرق دریای سیاه
لشکرکشی کرد ،اما پادشاه آق قویونلو از یکسو به دلیل شورش حکمرانان کماخ و
قراحصار و از دیگر سو درگیری با نیروهای عثمانی از تعقیب اهداف خود دست کشید
(طهرانی ،ج ،2ص .)379در دومین حمله به گرجستان در سال867هـ.ق 1463 /م .باتوجه به
فتح طرابوزان توسط دولت عثمانی که به دنبال آن مسیر تجاری دولت آق قویونلو از راه
دریای سیاه قطع شد ،حسن پادشاه در ادامۀ سیاست رسیدن به دریا سعی نمود از
طریق بنادر گرجستان با سرزمینهای اروپایی اقدام به تجارت نماید .از آنجا که
فرمانروای آق قویونلو نتوانسته بود در جدال با دولت عثمانی ،بر سر مسئلۀ طرابوزان
طرفی ببندد(منجمباشی ،ص )282و همچنین حکومت زمسخه ) (Zemeskiتوسط گئورگی
هشتم ،حاکم کارتیل مورد حمله قرار گرفته بود ،فرمانروای آن نواحی از حسن پادشاه
یاری خواست .فرمانروای آق قویونلو در این حمله با سپاهی عظیم به سوی گرجستان به
راه افتاد .بر اساس نوشتۀ مؤلف کتاب دیار بکریه ،حسن پادشاه در این سفر جنگی «تا
ساحل دریای اسود راندند و بجایی چند رسید که هرگز هیچکس از اهل اسالم بدانجا
نرسیده بود» (طهرانی ،ج ،2ص .)393این هجوم دولت آق قویونلو پیش از درگیری با
عثمانی بر سر قرامان است .در همین برهه ،دولت عثمانی در تالش بود تجارت دریای سیاه
را از انحصار دولت ونیز خارج نماید و در اختیار فلورانس و دوبرونیک (راگوسا) قرار دهد
).(Inalcik,p.87در لشکرکشی مجددی حسن پادشاه در سال 1478م .گرجستان را از
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کنارۀ دریای سیاه مورد حمله قرار داد .آنجوللو در این باره مینویسد ،شاه حسن به تفلیس
رسید ،آنجا را فتح نمود و پس از آن به سوی گوری عازم شد ،آنجا را تسخیر کرد ،سفرای
گرجستان رسیده تقاضای صلح نمودند و قرار بر آن شد که خراجی به مبلغ شانزده هزار
دوکات در سال به شاه ایران بپردازند (باربارو و دیگران ،صص .)299-300حسن پادشاه این
بار برای نظارت بر امور سیاست و اقتصاد گرجستان ،پادگانی از نیروهای آق قویونلو به
فرماندهی امیر خلیل بیگ بکتاش را در آنجا گذارد (قزوینی ،ص221؛ روملو ،ج ،1صص-67
 .)566از این موضع حسن پادشاه میتوانست برقراری رابطه با مولداوی را پیگیری کند.
از آوریل سال 862هـ.ق1457/م .مولداوی تحت فرماندهی اشتفان سوم که پس از
مرگ به کبیر ملقب شد ،قرار داشت .او در نخستین سالهای فرمانروایی خود ،تابعیت
دولت عثمانی را پذیرفته بود ،از این رو ،مالیات و مقرری معینی نیز میپرداخت (اوزون
چارشلی ،ج ،2ص .)83اشتفان در ابتدا بندر کیلیه در ساحل رود دانوب را به تصرف درآورد
و به موازات این پیشروی به سوی سواحل دریای سیاه و شبهجزیره کریمه به مداخله در
سیاست سرزمین واالشی (افالق) نیز سرگرم شد .در آن برهه ،درگیری عثمانی با مجارها،
پافشاری مجارها برماندن در بلگراد ،و احداث دژهای جدید عثمانی در امتداد دانوب،
باعث برخورد دیگری بین آنان شد .جاهطلبیهای ماتیاس کرونیوس مجار نیز در
مولداوی موجب بروز جنگی شد که از سال  870-873هـ.ق تا 1465 -1467م .به طول
انجامید .اشتفان در این جنگ به پیروزی رسید و دژهای کیلیه ) (Kiliaو برائیال
( )Brailaدر سال870هـ.ق1465/م .را در کنار رود دانوب تسخیر کرد ;(Deletant, p.530
) .Rosetti, p.95در سال 1470م .مولداوی و دولتهای مجاور آن مانند لهستان و
مجارستان وضع آشفتهای داشتند؛ مجارستان و لهستان مشغول جنگ بودند و این
درگیری به گونهای شدت گرفت که پاپ سیکستوس چهارم برای متارکه جنگ ناگزیر
به دخالت شد ( .)Setton,V.2. p.314-15همزمان با این وقایع ،فرمانروای آق قویونلو،
اسحاق بیک را به سفارت روانه شبهجزیرۀ بالکان کرد (باجاکو ،صص .)13-14اما در سال
1475م .دولت عثمانی وارد جنگ با اشتفان شد و با تصرف آق کرمان ،مسیر تجارت آق
قویونلو با سرزمینهای اروپایی را مختل کرد ) .(Rosetti, p.96سلطان محمد فاتح در
نامهای به احمد خان حاکم آلتین اردو که بهتازگی به عنوان خان کریمه دست یافته
بود ،سبب آمدن و اشغال آق کرمان و کیلیه را شرح داده است (فریدون بیک ،ج ،1ص)289
و بهدنبال آن جزایر مهم آناپا ( (Anapaو کوپا ( (Qopaدر دریای سیاه را به تصرف در
آورد ( .(Berindei, p.208بدینترتیب ،سلطان عثمانی اقدامات حسن پادشاه را خنثی کرد.
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بهدنبال آن فرمانروای آق قویونلو مناسبات تجاری را از طریق مسیر تبریزـ باکوـ هشترخان
به مسکو ادامه داد (اسناد مربوط به روابط تاریخی ،ص )17اما این تالشها به دلیل آشفتگی
در اردوی زرین به نتایجی نیانجامید ).(Perrie, p.235; Howorth,V.2, p.350
در سال 888هـ.ق1483/م سلطان یعقوب با تصرف گرجستان بار دیگر سعی کرد
اقدامات پدر خویش را در مسیر تجارت لوانت از مون کاسترو (آق کرمان) دنبال کند .در
زمانی که سلطان یعقوب درگیر شورشهای داخلی ،همچنین توسعۀ دامنه نفوذش در
والیات گیالن و مازندران بود ،حکومتهای خراجگزار گرجستان (از جمله حاکم زمسخه) از
فرصت پیشآمده بهره برداری و از پرداخت خراج خودداری کردند .سپاه آق قویونلو تحت
فرمان دو سردار بزرگ ،یعنی سلیمان بیگ بیجن اوغلی و گالبی بیگ بکتاش موصللو،
قلعه اخالتسخه را با کمک توپ فتح و به سوی قلعه خاتون ،محل خزاین ملوک گرجی
پیشروی کردند ،اما با وساطت فرمانروای زمسخه و کشیشان مسیحی قرارداد صلحی به
امضا رسید .سلطان یعقوب در نامه ای به سلطان بایزید دوم خبر فتح و پیروزی خود بر
گرجیان مسیحی در شهر آخسخه را یادآور می شود؛
«...صوره سانحه آنکه چون مفتح ابواب فتح و فیروزى و مسبب اسباب خیر و بهروزى،
عزیمت مشیت را متوجه استیناف استیصال اساس کفر و آثام و هدم بنیان معابد عبده اصنام
داشت هر آینه توافق توفیقات قدریه با تدبیرات بشریه اقتضاء آن فرمود که اعالم ظفر فرجام
اسالم متوجه جهاد گشته عساکر نصرت مآثر بقلع و قمع دیار کفّار و سکان آنکه همخوابه سکان
جهنماند تحریض یابند و به واسطۀ آن درین اوقات قورغرۀ روزگار برگشته ،بعضى از احکام
سلطانى که موقع بتوقیعات موافقت اوامر ربانى آمده ،مخالفت نموده بود ،عزیمت غزو آن مخالف
احکام الهى نموده ،بعون عنایت ازلى و امداد لم یزلى در اندکزمانى بطالع سعد ،حوالى شهر و
قلعه آخسخه که عمده بالد ایشان است ،مخیّم سرادقات اقبال شد و ثواقب عزمات صائبه متوجه
حصار آن گشت در عرض یک هفته قلعه مذکوره مسخر و مفتوح شد و حصارى بدان مناعت و
امتناع و حصنى بدان حصانت و ارتفاع ،فى اقل زمان الیقبله البیان بتحت تسخیر درآمد و روز
جمعه هشتم رمضان مبارک که عید مسلمین است ،طلعت فتح و فیروزى بمبارکى چهره
گشود( »...فریدون بیک ،ج ،1صص)320-21

در پاسخ به اقدام سلطان یعقوب ،در این برهه دولت عثمانی که به زعم برخی
تاریخنویسان با دولت آق قویونلو سیاست مسالمتجویانهای میپیمود ،با همان سیاست
پیشین سعی کرد در دسترسی آق قویونلو به دریا ممانعت به عمل آورد (اوزون چارشلی،
ج ،2ص )202سلطان بایزید دوم در نامهای تصرف کیلیه و آق کرمان را با مضمون عدم
تابعیت حاکم مولداوی به اطالع شاهزاده عبداهلل میرساند؛
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«...توقیع رفیع همایون واصل اُولیجق ،معلوم اُوله که سابقاً قربغدان 4علیه ما یَستحِق مِن
الخِذالن ،عُتبۀ علیا مه شولکه رسم اطاعت و خراجگذاری و محض عبودیت و خدمتکاری در
مؤدی قیلورکن ،ناگاه سرحد راستی و جادۀ استقامتدن تجاوز اِیدوب ،طریق بَغی تعندیمنسلک
طوتدی ،و قدم جسارتی دائرۀ خسارته وضع اِیدوب( 5»...فریدونبیک ،ج ،1ص[ )319نامه
همایونی دریافت گردید و معلوم شد که قره بوغدان برخالف اینکه در مرتبه بزرگی قرار گرفته،
سزاوار آن است که در جایگاه خواری باشد ،و [بجای] ادای آداب اطاعت ،تابعیت ،خراجگزاری،
اجابت و بندگی ،ناگاه از حدّومرز و مسیر یگانگی منحرف و راه طغیان در پیش گرفته و با
6
جسارتی که انجام داده موجب خسران[بسیار] گردیده است.]...

نیروهای عثمانی ،کیلیه را که دروازۀ مولداوی به دریای سیاه بود ،پس از نه روز
محاصره از پنجم تا چهاردهم جوالی ،در سال 889ق 1484 /م .به تصرف درآوردند
( .(Beldiceanu & Beldiceanu-Steinherr,p.42سپاهیان عثمانی سپس به آق کرمان
حمله کردند (تتوی و قزوینی ،ص .)299در این برهه ،منگلی گرای ،در شبهجزیرۀ کریمه بار
دیگر عنوان خانی را به دست آورده بود ،وی به نیروهای عثمانی پیوست و آق کرمان در
7
محاصره قرار گرفت .شهر آق کرمان در یازدهم اوت  1484سقوط کرد ( Özturk,
 8.(pp.27-30; Hammer Purgstall, p.44تصرف کیلیه و آق کرمان و بسته شدن راه
دریایی مولداوی با قرار گرفتن عثمانیان میان دریای سیاه و شاهزادهنشین مولداوی ،این
شاهزادهنشین را از نظر اقتصادی دچار موقعیت وخیمی کرد (چوآنو ،ص .)20اشتفان سوم
گزارش از دست دادن این نواحی را برای دولت ونیز ارسال کرد و برای بازپسگیری آن
9
تالشهایی نمود ،دولت عثمانی ،کمی بعد ،خادم علی پاشا را مأمور جنگ مولداوی کرد.
در  25شعبان / 890سپتامبر 1485خادم علی پاشا ،امیر واالشی را با خود همراه کرد و
وارد مولداوی (بوغدان) شد .اشتفان چون در خود یارای مقابله ندید ،نزد پادشاه لهستان
کازیمیر چهارم گریخت .پس از بازگشت نیروهای عثمانی ،اشتفان سوم بار دیگر به
بوغدان بازگشت و برای تصرف مجدد مولداوی اقدام کرد که با مقاومت مالقوچ اوغلی
10
فرماندۀ عثمانی به شکست انجامید (اوزون چارشلی ،ج ،2ص.)203
درسال892ق ،سلطان یعقوب ،دومین لشکرکشی را به گرجستان علیه کنستانتین
فرمانروای کارتیل (گرجستان شرقی) صورت داد که از آشوبهای دورۀ آق قویونلو استفاده
کرده و نیروهای آق قویونلو مستقر در تفلیس را اخراج کرده بود .ازاینرو ،خلیل بیگ
بکتاش موصللو باردیگر با سپاهی بهسوی گرجستان حرکت کرد ،اما با شبیخون گرجیان
مواجه شد .بههرحال ،پس از تجدیدقوا موفق شد باردیگر تفلیس را تصرف کند و مجدداً
پادگان آق قویونلو در آنجا استقرار یافت (خنجی ،ص  11.)328اما در دورۀ رستم پادشاه،
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فرمانروایی آق قویونلو ،آخرین روزنۀ اقتصادی را از دست داد ،در نامۀ بزرگان آق قویونلو
به سلطان بایزید دوم آمده است «...احوال این مملکت بغایت مکدر است و رعیت
مضطرباالحوالست؛ چنانچه شش هزار نفر اهل و عیال مسلمانان در دست کافر گرجی
اسیرند( 12»...فریدونبیک ،ج ،1ص .)331این نامه از شورش گرجیان پرده برمیدارد .از سویی
با قدرتگیری دولت مسکویی به رهبری ایوان سوم و اتحاد با خوانین کریمه و به خصوص
آغاز روابط سیاسی و تجاری دولت مسکویی و عثمانی از طریق آزوف و کافا در سال 1496م
902/ق ،دولت آق قویونلو به انزوای اقتصادی شدیدتری فرو رفت (.)Inalck, p.5

موقعیت تجاری دربند-باتومی-کافا-آق کرمان ،برگرفته از کتابRussia and the Mongol Yoke :
by Leo de Hartog.P:Preface

پیشروی دولت عثمانی در لوانت و شبهجزیرۀ بالکان ،برگرفته از کتابThe Ottoman Empire :
by Colin Imber.P:12
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 .5نتیجه
دولت آق قویونلو که از دیار بکر برخاسته و در تبریز مستقر شده بود ،خیلی زود اهمیّت
برخورداری از تجارت دریایی را دریافت .باید یادآور شد که تبریز در سالهای پیش نیز
حیات اقتصادی خود را مرهون تجارت بود .اما در عصر اقتدار دولت آق قویونلو که مقارن
با فرمانروایی حسن پادشاه بود ،عثمانی نیز یکی از ادوار قدرت خود را طی میکرد .این
زمان دریا در حیات سیاسی و اقتصادی عثمانی نقش مهمتری یافته بود .دولت ونیز هم
که در اصل متکی به دریا و تجارت دریایی بود ،با عثمانی درگیری داشت .در چنین
شرایطی آق قویونلوها و ونیز در صدد اتحاد برآمدند .برای این منظور الزم بود ،دولت آق
قویونلو از پایگاه آناتولی مرکزی به سواحل جنوبی آناتولی دست پیدا کند ،اما دولت
عثمانی با تصرف این نواحی هم راه دسترسی آق قویونلو به دریا را مسدود کرد و هم
مانع ا ز ارتباط آق قویونلو با ونیز شد .دولت آق قویونلو این بار کوشید از طریق
گرجستان و مولداوی ارتباط مزبور را برقرار سازد ،اما بار دیگر دولت عثمانی با تصرف آق
کرمان در مولداوی نهتنها ونیز را از آنجا راند بلکه آق قویونلوها را نیز با ناکامی مواجه
نمود .بدینترتیب دولت عثمانی با اینگونه اقدامات سیاسی و نظامی دولت آق قویونلو را
در دریاهای سیاه و مدیترانه به محاصره انداخت ،در نتیجه شکلگیری بحران اقتصادی
در دولت آق قویونلو و سقوط آن را در سالهای بعد زمینهسازی کرد.
 .6پینوشت
 .1صحایف االخبار فی وقایع االثار کتابی در تاریخ عمومی است ،نوشته احمددده (منجمباشی).
ترجمۀ فارسی کتاب ،بخش تاریخ امپراتوری عثمانی تا زمان سلیمان قانونی را در بر میگیرد .اصل اثر به
عربی بوده و به ترکی ترجمه شده است .در این پژوهش هم از نسخه ترکی موجود در کتابخانه مجلس و
هم از ترجمه کتاب که به تازگی از روی نسخه عربی توسط آقای نصرتاهلل ضیائی انجام گرفته بهره برده
شده است.
 .2تصرف قسمت اعظمی از سرزمینهای آل ذوالقدر توسط حسن پادشاه به وی امکان داد تا از
معابر شرقی توروس مراقبت نماید .این حمالت در شرایطی صورت گرفت که دولتهای مملوکان و
عثمانی بر سر امیرنشین ذوالقدر با هم درگیر بودند و به تازگی امیر ذوالقدریان ،شهسواربیگ در قاهره به
قتل رسیده بود ،از این رو ،مانعی بر سر راه تحرکات دولت آق قویونلو وجود نداشت .به درستی مشخص
نیست که چرا دولت آق قویونلو قدرت خود را در آن نواحی تثبیت نکرد ،احتمال میرود ،در آن زمان
فرمانروای آق قویونلو نگران حملۀ غافلگیرکنندۀ دولت عثمانی بوده است و به هر روی ،در شوال/877
مارس 1473دولت مملوکان وارد عمل شد .امیرمملوک یاش بیک داواتدار ،نیروهای دولت آق قویونلو را
تا ناحیه «رها» عقب راند .در این زمان جیوانی اِمو ) (Giovanni Emoفرستاده ونیزی در مصر،
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دستورالعملی به تاریخ  22جوالی1472م دریافت کرد که سنای ونیز از وی خواسته بود به نگرانیهای
«قائتبای» دربارۀ اتحاد ونیز و آق قویونلو ،پاسخهای اطمینانبخش دهد و در نامۀ دوم به تاریخ  5جوالی
1473م آمده است به آن دولت اطالع دهد که پیمان مزبور تنها علیه عثمانی است و از سلطان مملوکان
بخواهد ،از آزار متابعان ونیزی در قلمرو خود ممانعت بهعمل آورد ( ;Woods, p.116
.)Wansbrough, p.202
 .3شهر امروزی«بلگو رود دنیستروفسکی» واقع در جمهوری اوکرائین است .رومانیها این شهر را
«چتاتئا آلبا» ( )Çetatea Albaو روسها آن را «بلگورود (شهر سفید)» ( )Belgorodنامیدهاند.
پس از تصرف شهر توسط مهاجمان تاتار و مغول به سال 638ق1241 /.م .به آن نام آق کرمان
( )Akkermanدادند .در سدههای میانه بازرگانان ونیزی آن را «ماورو کاسترو» یا «مون کاسترو»
( )Maurocastro or Moncastroمیخواندند که به معنای قلعۀ سیاه است (رضازاده لنگرودی  ،ج:1
.)516-18
 .4تا اواسط سدۀ پانزدهم ،روابط جدی میان دولت عثمانی و بوغدان (مولداوی) وجود نداشت .فتح
قسطنطنیه تسلط بدون مانع دولت عثمانی در سراسر آناتولی و بالکان را سبب شد و به این ترتیب،
بوغدان که مرزهای آن تا به دلتای رود تونا میرسید با عثمانی همسایه شد .این شاهزادهنشین در سال
1445م .در زمان پیترآرون حاکمیت مطلقه دولت عثمانی را در قلمرو خود به رسمیت شناخت و از آن
پس در تواریخ آل عثمان از این سرزمین با نام قره بوغدان یاد میکنند (اوزون چارشلی ،ج ،2ص.)82
 .5عبارت «مه شولکه» :با توجه به معنای جمله به نظر میرسد «مع شوکه» درستتر باشد و
عبارت «تعندی منسلک» میبایست «تعدی مسلک» بوده باشد که کاتب در نوشتار آن دچار اشتباه
شده است (نویسندگان).
 .6ترجمه توسط نویسندۀ مسئول انجام گرفته است .از آقای دکتر رضازاده لنگرودی برای ارائۀ
توضیحاتی دربارۀ واژۀ ترکی قیلورکن سپاسگزارم .قیلورکن از مصدر قیلماق ( (Kilmakبه معنای انجام
دادن ،به جا آوردن و قلمداد کردن است (الغون و درخشان ،ص .)199
 .7مرگ کازیمیر به اتحاد لهستان -لیتوانی پایان داد ،زیرا تاجوتخت میان جانشینان و فرزندان به
ویژه جان البرت و الکساندر تقسیم شد .در سال 1497م .جان آلبرت نیروهای لهستانی را به سوی
مولداوی رهبری کرد و هدف او از این اقدام ،راهاندازی جنگ علیه عثمانی بود که منجر به بازپسگیری
بنادر دریای سیاه شد ،البته واضح بود که لهستانیها سعی دارند اشتفان را از تاجوتخت به زیر بکشند،
زیرا در مولداوی بهگونهای مستقل حکومت میکرد ،از این رو ،سعی داشتند برادر کوچک خودشان،
سیگسموند (پادشاه بعدی لهستان) را بر جای وی بنشانند .با احساس خطر از سوی لهستانیها ،اشتفان
از در حمایت از عثمانی درآمد و باعث شد لهستانیها از دستنشاندۀ خود شکست بخورند
(.(Kołodziejczyk, p.23
 .8سلطان بایزید دوم در هنگام تصرف کیلیه و آق کرمان فرمان داد؛ کلید ورود به دروازه مولداوی
و مجارستان را به دست آورید و بر کل نواحی دانوب ،لهستان ،روسیه و تاتارها و کل دریای سیاه مسلط
شوید .بدینترتیب ،با یک ضربۀ دولت عثمانی ،دسترسی دولت مولداوی و لهستان ـ لیتوانی به دریای
سیاه و مواد خام آن به پایان رسید .ترتیبات جدید پس از آن با دولت عثمانی یا توسط عامالن آن دولت
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شکل میگرفت و یا اینکه در مورد مولداوی نیاز بود راه خشکی جدیدی مستقیماً از دریای اژه و یا از
سوی شمال ،از مسیر ترانسیلوانیا و لهستان جستجو شود (.(Kortepeter, Pp.89-90
 .9بهدنبال تسخیر کیلیه توسط دولت عثمانی ،ونیزیان سفیری برای آزادی صادرات گندم به دربار
استانبول روانه کردند .سفیر مزبور درخواست کرد در قبال دریافت خراجی به میزان پانصد دوکات،
جزیرۀ زانته ) (Zanteدر اختیار ونیز قرارگیرد ).(Depping, p.228; Heyd, V2, p.404
 .10بهدنبال پیشروی دولت عثمانی در شبهجزیرۀ بالکان پاپ اینوسنت هشتم از اتحاد ایاالت
کاستیل و آراگون حمایت کرد و پاپ الکساندر ششم به سال1492م .فرمان اخراج مسلمانان از اسپانیا را
صادر کرد ).(Faroqhi, p.33
 .11سال 892ق1486/.م .مناسبات میان آق قویونلوها و مملوکان پس جنگ سال 885ق .بار دیگر
حالت عادی به خود گرفت .در زمستان سال مذکور سلطان یعقوب برحسب قرار« ،امیر اخی فرج» را به
قاهره روانه کرد ( .(Minorsky, p.55وزیر برجسته فرمانروای مملوک «کمالالدین محمد بن بزازی»
با آنکه از وضعیت نابهسامان اقتصادی آق قویونلوها در تجارت دریایی آگاه بود ،فرستادۀ آق قویونلوها
پاسخی مساعد دریافت کرد ( .(Kellner-Heinkele, p.51بنابراین سلطاناالشرف ابوالنصر قائتبای در
تاریخ ربیعاالول  /892مارس ،1487وی را به همراه سفیر مصر با هدایایی که در میان آن قرانی به خط
«یاقوت مستعصمی» موجود بود ،به تبریز بازگردانید ( .(Minorsky, p.55به هرحال میتوان گفت
نیاز دولت آق قویونلو به رونق تجارت از طریق دریا سردمداران آن دولت را به اندیشۀ ایجاد روابطی
مسالمتآمیز با دشمنان وادار کرد.
 .12پس از شورش سلغورشاه فرمانروای هرموز در دورۀ امیر بایسنقر ،دولت آق قویونلو تسلط خود
بر خلیج فارس را از دست داد ( .)Teixeira, p.190از طرفی با تصرف حویزه ،حله ،واسط و مهمتر از
همه بصره به دست مشعشعیان ،مسیر تجارت که از این نواحی عبور میکرد (خنجی ،ص195؛ عزاوی،
ج ،3ص274؛ غیاثی ،ص )284با سیاستهای خاندان آل جبور (در صفحات جنوبی خلیجفارس) به
سمت نواحی لحسا ،حجاز و عدن تغییر یافت .از این نظر ،دولت آق قویونلو در اواخر دوران حکومت از
دسترسی به تجارت دریایی بینصیب ماند.
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