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ایران های امنیتی و نظامی  جایگاه و موقعیت قارص در چالش
بر منابع    تأکید با  از دوره صفویه تا دوره نادرشاه  )  و عثمانی

 عثمانی(ترکی  

1مهدی وزینی افضل

* 

 چکیده 
ها بر سر آن مجادله مناطقی که دولت صفوی و نادرشاه با عثمانی  ترینمهمیکی از  

دولت  خارجی  سیاست  در  بود.  قارص  شهر  منطقهداشتند،  رقیب  نظیر های  ای 
بود زیرا این شهر پل   درک قابل  روشنیبهایران، عثمانی و روسیه، موقعیت قارص  

آن،  ارتباطی منطقه قفقاز و آسیای صغیر به شمار می رفت و تسلط هر دولتی بر 
می پیچیده  جغرافیای  این  در  نظامی  و  اقتصادی  جایگاه  تقویت  از  گشت.  باعث 

 بر منابع ترکی   تأکید تحلیلی ـ تطبیقی و با  رویکردی  با    همین رو پژوهش حاضر
نادرشاه برای تصرف قارص، صفویان و  که    دهدخ  پاساین پرسش    تالش دارد به

این شهر  دلیل اهمیت  ؟ و  ندکردچه اهداف سیاسی، نظامی و اقتصادی را دنبال می
 ؟ ه است چه بودها برای عثمانی

سیاسی،  پژوهش  ها  یافته لحاظ  از  که  است  آن  از  قارص حاکی  بر    تسلط 
تغییر دهد  می ایران و قفقاز  از لحاظ و  توانست موازنه قدرت را در منطقه غرب 

وری عثمانی و دریای سیاه از  تاقتصادی، خط ارتباطی تجارت قفقاز و شرق امپرا
آن    گذشت قارص می بر  تسلط  در    تأثیرو  های صفوی، درآمدهای دولت بسزایی 

ها، در دوره  آن با عثمانی  کشمکش بر سر به همین دلیل  داشت.    عثمانی  افشار و
 صفوی، گسترش پیدا کرد و در دوره نادر به اوج خود رسید. 
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 مقدمه
آن   شهرهای  و  آناتولی  قبیله  ازجملهمنطقه  ساختار  دلیل  به  و قارص،  مذهبی  ای، 

و   دائمی  نزاع  محل  همواره  خود،  و   پذیرنا اجتنابجغرافیایی  نادرشاه  و  صفویان 
و پشتیبانی از نیروهای خود   انی رانیاها بود. دولت عثمانی به منظور کاهش نفوذ  عثمانی

شرقی   آناتولی  در  آذربایجان،  و  قفقاز  دفاعی    خصوصبهدر  استحکامات  قارص،  در 
روند   این  از  که  بود. صفویان  کرده  ایجاد  اداری  و  نظامی  مالی،  ساختارهای  با  متعدد 

عثمانی پایگاهتهاجمی  نقش  و  بودند  آزرده  عثمانیها  نظامی  برای  های  آناتولی  در  ها 
صلح  هاآن  مفاد  در  یا  و  بزنند  ضربه  قارص  به  کردند  سعی  بارها  بود،  مشهود  ،  کامالً 

  تهماسبشاهترکان را مجبور کنند پایگاه خود در قارص را برچینند. این روند از دوره  
ها شد، ادامه  اول که منجر به تصرف قارص توسط ایرانی  عباسشاهاول آغاز و در دوره  

اول به    عباسشاهدر دوره سلطنت    بارکیشهر قارص در دوره صفوی، فقط  پیدا کرد.  
ایرا تصرف  به  کوتاهی  کمک    عباسشاهبود.    درآمدهها  نیمدت  شهر،  این  تصرف  با 

نفوذ   توسعه  با  و  قطع کرد  را  قفقاز  به شهرهای  عثمانی  نیروهای  پشتیبانی  لجستیک و 
آورد.   دست  به  جنوبی  قفقاز  در  ممتاز  موقعیتی  تفلیس،  تا  قرارداد    تیدرنهاخود  در 

 نظامی و سیاسی نکنند.  استفادهها متعهد شدند قارص را تخریب و از آن ذهاب، عثمانی
ها از نهاوند، همدان،  عثمانی  راندن بیرون    عد از، بنادرشاه به قدرت رسید  کهیهنگام

قارص   تصرف شهر  کرد.  آناتولی حرکت  به سمت  ایروان،  و  تبریز    عنوانبهکرمانشاه، 
آناتولی شمالی، می توانست نادر را در موقعیتی قرار دهد که از نیروهای  نقطه ورودی 

ارتباط    زیگرمرکز قطع  با  و  ببرد  بهره  خود  فتوحات  توسعه  منظور  به  آناتولی  طوایف 
ها فشار وارد کند. او همچنین با تصرف قارص  تجاری شرق و غرب به اقتصاد عثمانی

سیاه   دریای  نهایت  در  و  ترابوزان  ارزروم،  به  را  خود  فتوحات  دامنه  داشت  قصد 
ها  دریای سیاه، در کنار ترکان و روس  گسترش دهد و به عنوان بازیگر جدید معادالت

نقش ایفا کند. در استانبول، تصمیم گیران عثمانی در انتخاب پاشایان قارص و ارزروم با  
به    معمواًلهای بالکان را  و سرداران موفق و با تجربه در جنگ  کردهدقت باالیی برخورد  

می انتخاب  استراتژیک  شهر  دو  این  فرمانروای  قلعه  زیرا   ؛ کردندعنوان  های  فروپاشی 
بینی حوادث ناگوار  داد که پیشچندالیه قارص، آناتولی را در وضعیتی پیچیده قرار می

 نبود. ینی بشیپبرای ترکان قابل   بعدازآن
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و شهرهای قفقاز    یافته بودندها به توافق صلح دست  ها که به تازگی با روسعثمانی
می بودند،  نموده  تقسیم  خود  بین  نادرا  جنگی  دانستند  دستاوردهای  تثبیت  برای  رشاه 

بنابراین با حرکت نادر به    ؛خود در ایروان و گنجه نیاز به قطع راه ارتباطی قارص دارد
تالش نظامی،  سنگین  بودجه  تصویب  با  قارص،  برای حفظ    یا سابقهکمهای  سمت  را 
هزینه وجود صرف  با  نادر  گرفتند.  پیش  در  شهر  محاصره  این  بار  سه  و  سنگین  های 

 . قارص، نتوانست این شهر را فتح کند و به متصرفات خود در قفقاز بسنده کرد
چه   دنبال  به  نادرشاه  و  صفویان  که  است  پرسش  این  به  پاسخ  حاضر،  پژوهش  از  هدف 

بودند؟   قارص  در  سیاسی  و  نظامی  تجاری،  چراهداف  عثمانیا  و  برای  شهر  حائز  این  ها 

 اهمیت بود؟

 پیشینه پژوهش 
که    است  شدهانجام  های زیادی در مورد روابط ایران و عثمانیهای اخیر پژوهشدر دهه

است فارسی  به  ترکی  آثار  ترجمه  بر  متکی  پژوهش  .بیشتر  این  روابط   تأکیدها،  در  بر 
دولت این  نظامی  و  در  سیاسی  مخصوصاً  قارص  جایگاه  و  مسئله  به  کمتر  و  است  ها 

نادرشاه   و  مورخان  دانپرداختهدوره صفوی  توسط  افشاری  و  دوره صفوی  در  آثاری   .
ترک   و  ارمنی  بخش  شدهنوشتهایرانی،  در  که  از  است  و   ها آنهایی  قارص  به 

اشاره  سیاست شهر  این  در  طرفین  نبردهای    کتاب   :مثال  طوربه  گردیده؛های  »گزاش 
سقوط صفویه« از  پس  عثمانی  و  ارمنی  فیتأل  ایران  کرتاسی  درگیری،  آبراهام  های  به 

نادرشاه    تهماسبشاه و  عثمانیثانی  به  ها میبا  نادر  اول  لشکرکشی  مورد  در  و  پردازد 
نویسنده در این عملیات همراه ارتش    چراکه  ؛دهدقارص اطالعات ارزشمندی ارائه می

اطالعات   و  است  بوده  او،    شدهارائهنادر  می  فردمنحصربهتوسط  میان  تلقی  از  شود. 
ایران کتابش  مورخان  در  استرآبادی  مهدی  میرزا  نادری»ی،  جهانگشای  به    «تاریخ 

این  سیاست جزئیات،  ذکر  با  و  است  پرداخته  قارص  و  آناتولی  در  نادرشاه  های 
در بین نیروهای عثمانی شخصی به نام  دهد. در طرف مقابل و  ها را پوشش میدرگیری

در شهر حضور دارد    در محاصره دوم قارص توسط نادر،سیری افندی حضور دارد که  
می دنبال  را  حوادث  نزدیک  از  بسیار  و  کتاب  یک  قالب  در  را  اطالعاتش  او  کند. 

عنوان   تحت  کتاب    Makale-i Vaka-i Muhasara-i Karsارزشمند  این  است.  آورده 
نسخه خطی در سازمان اسناد کتابخانه سلیمانیه استانبول موجود است و    صورتبههنوز  
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نشده ترجمه  فارسی  وجود  ؛به  این  ترکی    با  مشابه  منابع  و  آن  از  مقاله  این  بسیار در 
 . گردیده استاستفاده 

»مجموعه رسائل و لوائح تحدید حدود   بکتتوان به  های جدید، میدر میان پژوهش
اشاره    نصراهلل صالحیترجمه    »تاریخ عثمان پاشا«و    قمری(«1309-907ایران و عثمانی )

اطالعات    و  ها به قفقاز و آذربایجان استعثمانی  که در مورد چگونگی لشکرکشیکرد  
اما    دهدها در منطقه آناتولی و قفقاز ارائه میهای نظامی عثمانیبسیار خوبی از سیاست

»سفارت  ریاحی در کتاب    ن یمحمدامدر مورد مقوله قارص بسیار گذرا اشاراتی را دارد.  
دست به ترجمه چند سفرنامه نمایندگان عثمانی به ایران زده است. این    های ایران«،نامه

دیدگاه    کند.کتاب اطالعات ارزشمندی از نگاه نمایندگان سیاسی ترکان عثمانی ارائه می
این نمایندگان به مفاد صلح و نقش قارص در این گفتگوها، اهمیت این کتاب را برای  

 پژوهش حاضر دوچندان کرده است.

 جغرافیایی قارص  موقعیت
  مرز همامروزه با مرکزیت شهر قارص در شمال شرقی ترکیه قرار دارد و    1ایالت قارص 

 3های دو رود بزرگ ارس میان آبرفت  ز یحاصلخای  قارص در منطقه  2با ارمنستان است.
های همجوار است. به همین دلیل  قرار دارد و ارتفاع آن باالتر از سطح سرزمین  4و کورا 
افتد. حجم های سخت در آن اتفاق میمیزان بارش متوسط باالیی است و زمستان  دارای

کر رود  ایجاد  باعث  قارص  در  آب  منابع  قفقازطوالنیـ  باالی  رود  که    ـترین  شده 
می  تیدرنها خزر  دریای  )امیراحمدیان،  به  میان  30:  1376ریزد  بارها  شهر  این   .)

روسیه  حکومت و  عثمانی  ایرانی،  به  های  استدست  شده  دوران  قارص  .  دست  در 
با حمله   اسالم،  از  بعد  دوران  در  بود.  روم  تحت حکومت  ارمنستان  از  بخشی  باستان 

سلجوقیان   تصرف  به  شهر  این  آناتولی،  به  سلجوقی  دسته  درآمدترکمانان  از  و  ای 
ترکمانان در آن ساکن شدند. حتی ترک شناس معروف فخرالدین کیزاوغلو مدعی است  

که البته این نظر با    ،شدهگرفتهنام یکی از طوایف ترکمن به نام کارساک    نام قارص از
گیری شدادیان قدرت  اب  (Kırzıoğlu, 1953: 146).گردید    روروبههای زیادی  مخالفت

 
1. Kars 

 . 2و  1اه کنید به نقشه شماره  . نگ2
3. Araz 
4. Kura 
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قارص   شرقی،  آناتولی  و  آذربایجان  حاکمیتدر  تیمور    .درآمد  هاآن  تحت  حمله  با 
اما   شد  افزوده  تیموریان  متصرفات  به  قارص  آناتولی،  به  با  کمی  گورکانی  بعد 

ها توانستند بر آن مسلط شوند و لقب دارالفتح قارص به آن نشینی تیمور، عثمانیعقب
ب )ابوبکر  به 15:  1387عبداهلل،    نبدهند  نفوذ  برای  ایرانیان  صفوی،  دولت  ظهور  با   .)

داش تنها  آناتولی، قصد  که  کنند  تصرف  را  این شهر  زمان    بارکیتند  اول    عباسشاهدر 
موفق به انجام آن شدند. نادرشاه افشار سه بار سعی کرد قارص را تصرف کند اما ناکام  

 ماند.
ها بارها قارص را محاصره کردند تا اینکه در  با ورود روسیه به مسائل جهانی، روس

م، این شهر را تصرف کردند و وارد آناتولی  1878.ق/  هـ  1295سال    سازسرنوشتنبرد  
استفانو،   از مذاکرات سن  بعد  این شهر  به روسیه واگذار شد.    صورتبهشدند.  رسمی 

ها،  این شهر را در اختیار داشتند و بعد از پیروی بلشویک  1917ها تا انقالب اکتبر  روس
آناتولی  انقالبیون از سرزمین و قا  ینینشعقبهای مفتوحه  به ترکان واگذار  کردند  رص 

 . شد
 

 
 : نقشه قارص و ارزروم 1نقشه شماره 

 (119: 1395)اطلس عثمانی، محمد نصراهلل، 
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 های منتهی به قارص در اقتصاد و تجارت ایران و عثمانیاهمیت راه 
خود، به افزایش منابع مالی    گرینظامی  های سیاستتقویت    منظوربهنادرشاه  صفویان و  

آناتولی چشم دوخته بود بنابراین سیاستندحاصل از اقتصاد   خودکالن خارجی    های. 
کشور   غرب  استوار    سهبر  را  در  اتحاکردندجریان  اول  در  دیه:  نفوذ  و  نظامی  های 

دوم افزایش میزان درآمدهای حکومت از طرق مختلف اعم از مالیات ارضی از  ،  آناتولی
اینجا به این    توسعه تجارت  سوم تالش در راستای  های تازه مفتوحه وسرزمین که در 

 . مقوله در آناتولی و قارص پرداخته خواهد شد
سنتی  به ایرانی  صورت  غرب،    معمواًلبازرگانان  به  خود  کاالهای  صادرات  برای 

بورسا می ارزروم و  به قارص،  تبریز  از  را  اروپایی  کاالها  و  بازرگانان ترک  و  رساندند 
ها، کاالها را از بورسا به مدیترانه انتقال و از  ها و فلورانسیها، جنواییونیزی  خصوصبه

دیگر، راه هشترخان    . مسیر (Atasoy, 2004: 772)کردندطریق دریا در اروپا پخش می
بود. تجار ایرانی کاالها را از رشت به دریای خزر انتقال و از مسیر هشترخان و سپس  

می آدریاتیک  دریای  به  ولگا،  و  رود  هلند  اروپای شرقی،  به  کاالها  آنجا  از  و  رساندند 
ارسال می دریایی  انگلستان  راه  این مسیرها،  کنار  به    فارسجیخلگردید. در  بود که  هم 

شد و گران تمام می معمواًلرانی در دست دول غربی، کاالها  لت انحصاری بودن کشتیع
می بیشتر  را  غرب  شمال  مسیرهای  عثمانی  بازرگانان  ترک  بازرگانان  برای  پسندیدند. 

و  بود  دنیا  نقاط  اقصی  به  کاال  واردات  و  برای صادرات  مناسبی  آناتولی محل  سواحل 
  هاآنهای منطقه آناتولی بود.  مانی بر عهده اسکلهبخشی از تجارت داخلی و خارجی عث

برای صدور کاالهای خود و محصوالت تولیدی اروپا به کریمه، قفقاز، روسیه و آسیای  
می بورسا  به  استانبول  راه  از  را  کاالها  شهرهای  میانه،  از  گذشت  از  بعد  و  رساندند 

کردند  ریای آدریاتیک صادر میکریمه و د جزیرهشبهآناتولی، به دریای سیاه و از آنجا به  
(Herzig, 1992: 61-79)گذشت،  . بنابراین راه ارتباطی تبریز به بورسا که از قارص می

قارص، ارزروم، سیواس و    ازجمله بسیار حیاتی بود و حکومتی که شهرهای این مناطق  
، درآمد  میتوانست عالوه بر دستاوردهای سیاسی و نظاتوقات را زیر سلطه داشت، می
 د. اورمالی خوبی از این راه به دست بی

صاد اروپا در حال رشد بود و به مواد خام تولیدی شرق نیاز مبرم  تدر این دوره اق
ی صادراتی ایران  داشت. یکی از این کاالها ابریشم بود که به عنوان ارزشمندترین کاال 

بریشم در  درختان توت مناسب، تولید ا  به علت دارا بودن  آناتولیدر  شد.  محسوب می
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های  جریان بود. عالوه بر ابریشم، محصوالتی نظیر موم، عسل طبیعی، چوب، نخ، پارچه
، ذکرشدههای  نخی، پنبه، فرش، چرم، کنجد، نقره، مس، برده، و دام تولید و از طریق راه

 ,Koç)شدند که حجم زیادی نقدینگی با این کاالها در منطقه در جریان بود  صادر می

2002: 771-780) . 

در این بین آذربایجان به عنوان درگاه ورودی آناتولی شرقی حائز اهمیت باالیی بود. 
می آذربایجان  اقتصاد  بر  مستقیمی  رابطه  شرقی  آناتولی  اقتصادی  از  حیات  و  گذاشت 

پایان نفو به معنای  در    یآذربایجان  تجار  ذدست رفتن شهرهایی مانند قارص و ارزروم 
-1512هـ.ق/  926-918ا از دوره سلطان سلیم اول )حک:  هاروپای غربی بود. عثمانی

م( قصد داشتند با تصرف کامل آناتولی و آذربایجان، نبض اقتصادی منطقه شرق  1520
نیز   را  شرقی  رقیب  دولت  اقتصادی،  درآمدهای  افزایش  با  و  کنند  خود  آن  از  را 

نمایند.    شی ازپشیب ه  کهیهنگامتضعیف  رسید،  قدرت  به  اول  سلیم  به سلطان  او  دف 
جاده  آوردن  منبع  دست  این  از  صفوی  دولت  کردن  محروم  و  آناتولی  تجاری  های 

بود   اقدام  (Küçükdağ, 1999: 276)درآمدی  دو  سلیم  سلطان  داد  زمانهم.    ؛انجام 
نیروهای نظامی به شرق لشکر کشید و با تصرف قارص، آذربایجان و    رأسدر    نخست

ی دیگر  اقدام  در  نگ چالدران در هم شکست.ها را در جقسمتی از غرب ایران، صفوی
دولت صفوی  تحریم تجاری علیه  ایران    وضع کردهای گسترده  تاریخ  در    سابقهکمکه 

م، فروش ابریشم خام را در قلمرو عثمانی ممنوع اعالم  1518هـ.ق/  924بود. او در سال  
کاالهای   تمام  و  مجازات  کنند،  ممانعت  قانون  این  از  که  بازرگانانی  داد  دستور  و  کرد 

گردد    هاآن  مصادره  دولت  خزانه  نفع  ادامه (İnalcık, 2000: 281-282به  در  سلیم   .)
ممنوع کرد. هدف او نابودی منابع  طال و نقره به ایران را    آهن،فروش سالح گرم، مس،  

وری  تهای حیاتی اقتصادی شرق امپرااقتصادی حکومت صفوی و تسلط بر تمام شریان
این   افزایش    قوانین بود.  باعث  ابریشمیسخت،  منسوجات  و  ابریشم  افزایش  ،  قیمت 

ابریشم و  کارگاهنابودی  ،  قاچاق  بورسا  در  بافندگی  اروپایی  ی  ناخشنودهای  بازرگانان 
سیاستشد این  عوض  در  با  عثمانی  دولت  .  را  نادرشاه  حکومت  و  صفوی  دولت   ،

سقوط   و  اقتصادی  ساختار  تضعیف  علل  از  یکی  و  ساخت  مواجه  مالی  منابع  کسری 
 (Dalsar, 1974: 131-133).صفویان و افشاریان شد 

سیاست   بادورهدر  این  ترکان  کرد.  پیدا  ادامه  نیز  بعد  و  های  شرقی  آناتولی  به  رها 
ها و نادرشاه خارج ساختند و آذربایجان هجوم آوردند و این مناطق را از دست صفوی
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بنابراین یک جنگ تجاری  تجارت انحصاری کاال را از شرق به غرب به دست گرفتند.  
شهرهای تبریز، قارص و وان و سیاسی میان ایرانیان و ترکان درگرفت که در این بین  

ها سعی داشتند با تصرف قارص که حدفاصل  . ایرانیقش را بر عهده داشتندنبیشترین  
شهرهای قفقاز و بندر طرابوزان در کنار دریای سیاه بود، تجارت دریای سیاه را به خود  

 اختصاص دهند. 

 هاها و عثمانی قارص در کشاکش صفوی
قانونی  کهیهنگام سلیمان  عث  م(1566  –  1520هـ.ق/  974-926)  سلطان  به مانی  در 

برنامه در  شرق  به  نگاه  رسید،  توانسته  قدرت  ترکان  گرفت.  قرار  عثمانی  دولت  های 
پایگاهی    1و با تصرف رودس  اورندیدرببودند قسطنطنیه و بخشی از بالکان را به تصرف  

برای توسعه قلمرو خود به سمت دریای سیاه و   در دریای مدیترانه ایجاد کنند. ترکان 
می منط قفقاز،  از  بایست  بودند،  مذهبی  و  ایلی  خاستگاه  دارای  آن  در  که  را  آناتولی  قه 

ها  کنند. این روند از دوره سلیم اول و شکست ایرانی  یساز پاکای  هرگونه رقیب منطقه
 آغاز شده بود. م(1514هـ.ق/920) در جنگ چالدران

  م، به تثبیت موقعیت 1533هـ.ق/  940ترکان عثمانی در دوره سلطان سلیمان از سال  
از  بغداد  و  بدلیس  موصل،  قارص،  ارزروم،  شهرهای  زدند.  دست  آناتولی  در  خود 

عثمانی  ترینمهم تصرف  به  باید  که  بودند  با  آمدندیدرمها  مناطقی  عثمانی  نیروهای   .
ورود به شهر قارص، شروع به تکمیل و تجهیز این شهر کردند. قارص نقش کلیدی در  

کرد بنابراین دارای ذخایر  و آذربایجان ایفا می  نیالنهرنیبپشتیبانی نیروهای عثمانی در  
ار از  که  نیرو  هزار  پنج  با  چلبی  عثمان  بود.  مالی  و  انسانی  نظامی،  زروم،  استراتژیک 

آق شهر جمعت  و  شد.    مأموربودند،    شدهیآوروقات، سیواس  قارص  قلعه  از  حفاظت 
منابع صفوی،  برخی  بود که    شدهگرفتهحفاظت از شهر راهبردی قارص به حدی جدی  

تعجب   اظهار  بود،  کرده  مهیا  شهر  این  در  سلیمان  سلطان  که  ذخایری  و  امکانات  از 
 (. 509: 1378کنند )جنابدی،  می

بغداد  او  تهماسبشاه بنابراین  نداشت  را  ترکان  با  مقابله  توان  تبریز  ل  دست  و  به 
افتاد.   سلیمان  صفوی  کهیهنگامسلطان  بودند،  مستقر  بغداد  در  عثمانی  با  نیروهای  ها 

سلیمان   سلطان  هنگام  این  در  کردند.  تصرف  را  تبریز  خود،  جنگی  آرایش  بازتولید 

 
1. Rhodes 
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در   را  آن  تحکیم موقعیت  و  قارص  توسعه  و سعی می   گرفتهشیپسیاست  در  بود  کرد 
بنابراین   کند.  ایجاد  باثبات  و  بزرگ  پادگانی  برای    تهماسبشاهقارص  را  نیروهایی 

قلعه قارصتصرف  و  وان  تا    های  کرد  شود  گسیل  کار  این  :  1384)روملو،  مانع 
نظامی  (. صفوی3/1320 پشتوانه  کردن  نابود  و  قارص  قلعه  تصرف  با  داشتند  قصد  ها 

را در وضعیتی دشوار قرار دهند. بنابراین شاهزاده اسماعیل میرزا با پنج    هاآنها،  عثمانی
قلعهتصرف قارص شد. صفوی  مأمور  ،هزار سپاهی توانستند  جیش«، »عادل  ارهای »ها 

نیروهای اسماعیل میرزا در    باآنکه.  اورندی»اخالط« را به تصرف درب  جواز«، »برقیری« و
موفقیت به  ارزروم  دستحوالی  لی،    هایی  چارشی  )اوزون  اما  2/387:  1377یافتند   )

 شدند.  ینینشعقبدر فتح قارص ناموفق بودند و ناچار به   تیدرنها
عناوین   تهماسب شاهدوره    ینگار خیتار ذکر  با  را  نظامی  عملیات  از  قسمت  این 

های مثبت این حمله  ند بر بخشنکد و سعی مینگذار صرف حماسی، مغشوش باقی می
شو اشارهن متمرکز  قارص  تصرف  عدم  یا  تصرف  به  مستقیم  اینکه  بدون  داشته  د،  ای 

)نباش جنابدی،  171:  1379الحسینی،  خورشاه  د  منابع  510:  1378؛  دوره    متأخر(. 
و سلطان    تهماسبشاههای  نظیر اسکندربیگ ترکمان، روایتی متفاوت از جنگ  تهماسب،

می ارائه  قارصسلیمان  واقعه  مورد  در  اسکندربیگ  را  دهد.  جنگ  نهایی  پیروزی   ،
  اورند یدربکند که توانستند بر قارص غلبه کنند و شهر را به تصرف  ها معرفی میایرانی

می1/72:  1377)ترکمان،   ترکمان  روایت  تحلیل  با  در  (.  او  رسید  نتیجه  این  به  توان 
شهر قارص را در تصرف    عباس شاهزمانی روایت خود را ثبت کرده است که نیروهای  

 ای به ثبت عدم موفقیت قبلی نیروهای ایرانی ندارد. و نویسنده عالقهدارند 
امضای   سال  با  در  آماسیه  جنگ  طوربهم،  1555هـ.ق/  962معاهده  به  های  موقت 

داد خاتمه  عثمانی  و  در  ایران  قرارداد،  این  در  شد.  قارص،    موردتفاهمه  شهر  سر  بر 
مدعی   ترکمان  بیگ  اسکندر  دارد.  وجود  زیادی  عثمانیابهامات  معاهده  است  در  ها 

کرده تعهد  )  گونه هیچاند  آماسیه  نگیرد  صورت  آن  در  قالع  تقویت  و  ، همانآبادانی 
است1/232:  1377 این  منابع دیگر  بررسی  با  اما  به دست مین(.  دهد که درخواست  باط 

پسر   بایزید  شدن  پناهنده  ماجرای  از  بعد  به  قارص  ماندن  بایر  برای  ترکان  از  ایران 
ایران  شورشی   به  سیاستگرددیبازمسلیمان  توسعه.  در های  سلیمان  سلطان  طلبانه 

قارص بعد از معاهده آماسیه، گواه بر این ادعا است. او به ایجاد ساختارهای کشوری و  
مجزا منصب بیگلربیگی    صورتبهلشکری در قارص و وان دست زد و برای هر شهر  
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ترتیب به ساختار اداری و تا بدین   ,Kılıç)  مالی آن هویتی مستقل بدهد  تعریف کرد 

2001: 51 .) 
سال    کهیهنگام شد 1559هـ.ق/  996در  پناهنده  ایران  به  بایزید    تهماسب شاه،  1م، 

ی حفظ معاهده آماسیه او را به عثمانی استرداد کرد اما در قبال آن از سلطان سلیمان  ابر
عثمانی و  بماند  ویران  قارص  گرفت  آن  قول  توسعه  از    تهماسب شاه.  ردارندبدستها 

که  نامه مشکالتی  و  قارص  در  استحکامات  ایجاد  از  آن  در  که  نوشت  سلیمان  به  ای 
و خواهان ویرانی    طوایف مستقر در قارص در نقاط مرزی ایجاد کرده بودند، شکوه کرد

 (. 626-625 /1ق: 1275طرف ماندن این شهر شد )فریدون بیگ، قلعه قارص و بی
عثمانی   دوره  ترکان  محمدخدابنده،در  شهرهای    سلطان  و  شرقی  آناتولی  بر 

ها  پاسداری از اراضی مفتوحه قفقاز برای عثمانیتسلط کامل پیدا کردند اما  گرجستان  
تفلیس   بود.  و    صورتبهبسیار دشوار  بود  ایران  به  وابسته  نیروهای  تحت حمله  مکرر 

ب  ن یتأم تفلیس،  در  نیروها  نظر  آذوقه و مهمات  به  دون شهر پشتیبان قارص غیرممکن 
  رفت . در حقیقت قارص پلی ارتباطی مهم مابین استانبول و قفقاز به شمار میرسیدمی

(Murphey, 2005: 160-167 .)    بدون توجه به عهدنامه آماسیه    الالمصطفی پاشا،بنابراین
بی اکنون  به نظر میکه  به خرابهاعتبار  قارص که  قلعه  تبدیرسید،  را در  ای  بود  ل شده 

بن  )ابوبکر  نمود  تجهیز  را  آن  و  افزود  استحکاماتش  به  کرد،  بازسازی  ماه  سه  عرض 
 (. 90:  1387عبداهلل،  

ایران که حاصل کشمکش در  بحرانی  بحران  با شرایط  و  قزلباشان  میان  دائمی  های 
کردند.    عجانشینی بود، نیروهای عثمانی پیشروی خود را به سمت مرزهای ایران تسری 

سرداران عثمانی همچون سنان پاشا، فرهاد پاشا و اوزدمیراوغلی رهبری نبرد در جبهه  
امپرا  گرفتندت شرق  عهده  بر  را  عثمانی  و    و  وری  گنجه  بغداد،  سمت  به  پیشروی  با 

خود   تصرف  به  را  آنجا  منابع    درآوردندتفلیس،  تعبیر  به  یا  اول  استانبول  عهدنامه  و 
در را  فرهادپاشا  قرارداد  به  1590هـ.ق/  998سال    عثمانی  تحمیل    عباسشاهم،  اول 

به  (Efe, Kizil, 2017: 81)کردند بیشتر  آن  از  که  معاهده  این  در  موقت    بسآتش. 
ها  ، گنجه، شهرزور، نهاوند، لرستان و قارص به عثمانیباغقرهتوان تعبیر کرد، تبریز،  می

 
 (. 404-401:  1369. در مورد جزئیات پناهده شدن بایزید به ایران بنگرید به: )شیرازی، 1
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عثمانی در آناتولی بود و  سپرده شد. این قرارداد نقطه عطفی در تثبیت موقعیت نیروهای 
 .1وری عثمانی به بیشترین حد خود در شرق رسید ت امپرا 

اول با طوایف قزلباش و ازبکان، فرصت را به دست او    عباسشاههای  اتمام چالش
دست به اصالحات گسترده زده   عباسشاههای غربی خود را کامل کند.  داد تا سیاست

اجرای   برای  و  منابع  هاآنبود  به  و    نیاز  قفقاز  شهرهای  داشت  اصرار  او  داشت.  مالی 
سرزمین به  را  مالی،  آناتولی  درآمدهای  به  بتواند  تا  بیفزاید  خود  نفوذ  تحت  های 

به    عباسشاهها را برای همیشه از مرزهای خود دور نگه دارد.  سروسامان دهد و عثمانی
م، تبریز را از دست ترکان خارج  1603هـ.ق/  1012سمت تبریز حرکت کرد و در سال  

تبریز، به سمت آذربایجان حرکت کرد.   یر یگبازپسزاده سردار عثمانی برای  کرد. چغال 
: 1399های شورگل، قارص، اردهان و آخسقه را ترمیم نمود )چلبی،  او در بین راه قلعه

ادار   (93 اوضاع  کرد  سعی  بحرانو  دلیل  به  زمان  این  در  کند.  مرتب  را  آنجا  های  ی 
را    هاآنهای  سیاسی در استانبول، سیستم دولتی مختل شده بود و درآمد ایاالت، هزینه

آناتولی    ترمهمکرد و از همه  برآورده نمی  نهادهای الزم در  از ایجاد  در چند سال پس 
ج شده بودند و این امر باعث  ها از دسترس خارشرقی در دوره سلطان سلیمان، ایالت

 . (İPŞİRLİ, 2002: 49-50)مشکالت زیادی شده بود 
به    تی درنها،  و ترکان  عباسشاههای ممتد  جنگ و تصرف    عباسشاه  ی روزیپمنجر 

از   یکی  شد.  و   ترینمهمقفقاز  گرجستان  ارتباطی  راه  که  بود  این  او  موفقیت  دالیل 
ها این بود که قارص و روان به عنوان  فویآناتولی را مسدود کرده بود. ایده نظامی ص 

عثمانی پشتیبان  سال  مناطق  در  و  داد  جواب  سیاست  این  شوند.  خنثی  باید  ها 
  ؛ درآمد و شهر ایروان محاصره شد  عباسشاهم، گنجه و شروان به تصرف  1603ق/1012

و   گرسنگیبه همین دلیل نیروهای عثمانی در وضعیت اسفناکی قرار گرفتند و به دلیل  
عدم رسیدن نیروی کمکی، شهر را به توخماق خان سردار ایرانی واگذار کردند )چلبی،  

1399  :93 .) 
شرقی   آناتولی  در  ایرانیان  صفوی،  تاریخ  در  بار  اولین  برای  قفقاز،  تصرف  با 

درآمدند.    صورتبه سردار    گونه ریامتهاجمی  افشار  سال    عباس شاهخان  در  توانست 
. این فتح  اوردیدرببار و آخرین بار قارص را به تصرف    م، برای اولین1606هـ.ق/  1015

 
بر منابع ترک عثمانی بنگرید    دیتأکاول با    عباسشاههای ایران و عثمانی در دوره  . برای بررسی جنگ 1

 Bilge, 2005: 43-89به: 
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ایرانی  چنانآن  مخصوص  برای  مورخ  ترکمان  اسکندربیگ  که  بود  اهمیت  حائز  ها 
، این پیروزی را در تاریخ خود به مشروح با عنوان »فتح قلعه قارص« توضیح  عباسشاه
پایگا1دهد می تا  کردند  تخریب  کامالً  را  قلعه  صفوی،  نیروهای  سپاهیان  .  برای  هی 

)تاورنیه،   نباشد  دادند.  38:  1336عثمانی  انتقال  ایران  به  را  آن  نظامی  ادوات  و    ها آن( 
همچنین تعداد نفوس باالیی را از قارص به آذربایجان و نزدیک رود ارس کوچ دادند تا  
توازن جمعیتی منطقه را به نفع خود تغییر دهند. نیروهای صفوی توانایی حفظ آناتولی  

  ها آن  داشتننگهها و عقب  صرفاً به دنبال ضربه زدن به عثمانی  نیبنابراقی را نداشتند  شر
دلیل   به همین  بودند.  آذربایجان  قفقاز و  را تصرف کردند و    یزودبه از  ترکان، قارص 

 :Chisholm, 1911). (683سلطان مراد سوم، آن را بازسازی کرد 
و سلطان مراد   2دوره شاه صفی ادامه پیدا کرد منازعات نظامی بین ایران و عثمانی در 

با   نفر    200چهارم  در    یسو بههزار  نیرو  تعداد  این  شدن  مستقر  کرد.  حرکت  قارص 
به علت عدم  قارص   از  ـ  بیش  نفر  تاپنجگنجایش  ، نبود  ریپذ امکان  درآن ـ  شش هزار 

نیروهای   چهارمبنابراین  چهارم   مراد  مراد  سلطان  شدند.  مستقر  ارزروم  سال    در  در 
و 1634هـ.ق/  1044 شد  شیروان  و  ایروان  نخجوان،  تصرف  عازم  قارص  راه  از  م، 

. مجادالت دو  (Saray,1990: 44)توانست این شهرها را از نیروهای صفوی پس بگیرد  
این  1639هـ.ق/  1049به قرارداد قصرشیرین در سال    تیدرنهاطرف   در  منجر شد.  م، 

، آخسقه، وان، بغداد و بصره حمله نخواهد کرد.  معاهده ایران متعهد شده بود به قارص
های قطور، مغاز، ماکو و قارص  ها درخواست کرده بود قلعهدر عوض ایران از عثمانی

نشود مستقر  آنجا  در  سربازی  و  شوند   Kocu, 1934: 64-65; Muahedat)  تخریب 

Mecmuası, 1294: 308; Naima, 1280, 406  .)می نشان  میزاین  چه  به  تا  ان  دهد 
با  ای مهم به شمار میقارص منطقه از قرارداد    دهه  چندگذشت بیش از  رفته است که 

 د. کرد این شهر به حالت بایر دربیایهای نظامی ایجاب میآماسیه، سیاست
 

 
بررسی جریان1 برای  )ترکمان،  .  به:  بنگرید  قلعه قارص  به تصرف  منجر  نظامی  -740/  2:  1377های 

748 .) 
 (. 160-159:  1359بنگرید به: )قمی،   . برای بررسی علل حمله سلطان مراد چهارم به ایران2
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 ها در قارص های نظامی و سیاسی نادرشاه و عثمانی چالش
در و  ها غلبه کرد  افغانهماسب دوم با کمک نظامی نادر بر  تبا فروپاشی دولت صفوی،  

-32:  1349)طهرانی،    چندین جبهه در غرب ایران، نیروهای عثمانی را در هم شکست
شهرهای نهاوند، همدان، کرمانشاه و تبریز را بازپس  و   (229-224:  1383؛ الکهارت  37

ادامه1گرفت  در  پیشر  ،.  قفقاز  در  نادر  در نیروهای  را  گنجه  شهر  و  کردند  وی 
نوامبر  1147الثانی  جمادی محاصره    1734/  ایران  درآوردندبه  اینکه  .  به  توجه  با 

خاندان  صورت به از  بخشی  بر  نفوذ  سنتی  آنجا  در  ساکن  شیعیان  و  قفقاز  طوایف  ها، 
بود. روسهای  پیچیدگی  هب  ،داشت آگاه  قفقاز  با مشکالت داخلی مواجه  مسائل  ها که 

عی، سیاسی و مذهبی نداشتند، تصمیم بودند و توان اداره قفقاز را با شرایط پیچیده طبی
 . (Hammer, 1994: VII, 438)و صلح با نادر گرفتند  ی نینشعقببه 

اصلی عثم  گیری موضع  و  محاصره گنجه با طوالنی شدن   به رهبری  ـ  انی  نیروهای 
کوپرلوعبداهلل قارص  ـپاشا  تقسیم ،  در  بخش  چند  به  را  خود  نیروهای  ناچار شد  نادر 

بخشی از این نیروها همچنان گنجه را تحت محاصره گرفتند و بخشی به آغداش    ؛کند
لزگی حمله  صورت  در  تا  کمک  رفتند  از  داغستان،  جاروتله  طوایف  و  به   هاآنها 

ای  و دسته  2ها جلوگیری کنند. نادر بخشی از نیروهایش را برای تصرف ایروان عثمانی
زمان خبر رسید که تیمور پاشا والی وان به  دیگر را به سمت تفلیس روان کرد. در این  

آنجا   به  تیمورپاشا  برسد،  تفلیس  به  اینکه  از  قبل  نادر  است.  در حرکت  تفلیس  سمت 
کمک و  به رسید  خود  و  داد  تفلیس  والی  به  بود،  آورده  قارص  و  وان  از  که  را  هایی 

تا موضع نیروهای عثمانی را در آنجا تقویت کند. این اتفاق م بازگشت  وقعیت  قارص 
از شهرهای قفقاز به خوبی نشان می دهد. نادر پی برد بدون درهم  پشتیبانی قارص را 

ها در قارص، تصرف شهرهای قفقاز راحت نخواهد بود. شکستن خط حفاظتی عثمانی
کند   وارد  قارص  در  مستقر  نظامی  نیروهای  به  را  اصلی  ضربه  گرفت  تصمیم  بنابراین 

 (.249-248:  1377)استرآبادی،  

 
به:  1 بنگرید  قرون هفدهم و هجدهم  در  عثمانی  امپراتوری  درونی  تحوالت  بررسی  برای   .inalcik, 

2000: 46-57 . 
م بنگرید  1731هـ.ق/  1143. در مورد منبع شناسی محاصره ایروان توسط تهماسب دوم و نادر در سال  2

 . 96-71:  1398به: صالحی،  
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، در یک ساعتی قارص توقف  1735/ ژوئن  1148هزار نیرو، در محرم   دوازدهر با ناد
گزینی توپخانه برای درهم کوبیدن دیوارهای  کرد و دست به محاصره این شهر و مکان

مسیر برای حرکت نیروها    ،برفبارش زیاد    باتوجه به  .(Pour, 1977: 108)قارص کرد  
جبود    دشوار به  اصرار  همچنان  نادر  عثمانیاما  با  داشت.  نگ  این شرایط جوی  در  ها 

و قبل از رسیدن نیروهای ایرانی، استحکامات درون  کوپرلو در داخل قلعه موضع گرفت 
. نیروهای تیمورپاشا نیز بارها از قلعه خارج و به نیروهای  دو بیرون قلعه را تقویت نمو

می ضربه  مینادرشاه  پراکنده  و  منزدند  و  مستقیم  جنگ  از  و  خودداری شدند  ظم 
 . ((Ateş, 2002: 72, 173کردند می

را   قلعه  داخل  نیروهای  تعداد  افشاری  می  ستیصدوبمنابع  عنوان  نفر  کنند. هزار 
این    کهیدرحال تعداد  بنابراین  نداشت.  را  نفر  هزار  شش  از  بیش  گنجایش  شهر  این 

کنند. نادر متوجه شد با تقسیم نیروها بسیار کمتر از چیزی است که منابع ایرانی ذکر می
به   قوی  استحکامات  با  را  قارص  بود  نخواهد  قادر  قفقاز،  در  خود  نظامی  نیروهای 

میاوردیدربتصرف   زده  تخمین  جهتی  از  نیروهای    شد.  شدید،  محاصره  صورت  در 
تا   بود )فلور،    سال   کیداخل قلعه  به مقاومت خواهند  با  63:  1368قادر  نیز  (. کوپرلو 

روز   سه  از  بعد  بنابراین  نبود.  قلعه  از  بیرون  در  درگیری  به  قضیه، حاضر  این  به  علم 
دستور   نادر،  نیروهای  به  زیاد  صدمات  و  ناموفق  شد.    ینینشعقبمحاصره  صادر 

یروهای نادر در راه بازگشت، روستاها و مزارع اطراف قارص را ویران و غارت کردند  ن
نشینی نادر  افشاری، علت عقب  ینگار خی تارها و شترهای ارتش را تغذیه کنند.  تا اسب

می تلقی  نظامی  هوشمندانه  حرکت  یک  برابر را  در  نادر  ضعف  عثمانی،  منابع  و  کنند 
 ,Kırzıoğlu؛  251:  1377)استرآبادی،    1دانند می  ینیشنعقبنیروهای ترک را علت این  

1983: 17 .) 

 محاصره دوم قارص توسط نادرشاه
. کوپرلو در این زمان از داخل  درآوردنادر نیروهای خود را به سمت ایروان به حرکت  

سوار و سی هزار پیاده که از ارزروم    هزارپنجاه  بربالغقلعه قارص بیرون آمد و با نیرویی 
رودخانه    شده اضافهاو    به از  گذشت  با  نظامی  سنگین  توپ  چهل  همراه  به  بودند، 

 
درباره  1 استرآبادی،  .  به:  بنگرید  کوپرلو  عبداهلل  و  نادر  جنگ  جزئیات  و  قارص  اول  :  1366محاصره 

359-364 . 
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برنامه  یسوبهآرپاچای،   از  بودند،  نامنسجم  کوپرلو  نیروهای  کرد.  حرکت  ای  ایروان 
دقیقی   اطالعات  او  امکانات  و  نادر  نیروهای  موضع  از  و  نبودند  برخوردار  هدفمند 

وپرلو مشخص نیست. منابع ترک از فشار  نداشتند. علت دقیق این تصمیم غیرنظامی ک 
گزارش می به کوپرلو  استانبول  دربار  نامهمضاعف  به  با دسترسی  منابع  این  های  دهند. 

عثمانی،   ترکان  تعقیب  می  تأکیداداری حکومتی  و  قارص  از  کوپرلو  کنند علت خروج 
لف کوپرلو  نادر، فشار استانبول به او بوده است. بنابر دستور دربار اعظم، در صورت تخ 

 (. Şem’dani Zade, nr.140: 254-255)از تعقیب نادر، مجازاتی سنگین در انتظارش بود

 
 م1724هـ.ق/ 1136: نقشه گیوم دولیل از ایران در سال 2نقشه شماره 

 ( 65: 1386)وثوقی و دیگران، 

 
بود قدرت  موضع  در  قفقاز  در  اونادر  به    .  عثمانی  طرفدار  طوایف  شدن  اضافه  از 

تش عثمانی را  و با سیاست زمین سوخته، منابع حیاتی ار د ی کوپرلو جلوگیری کرنیروها
بیشتر ارتش، اردوی خود را به سمت    وی.  از میان برداشت برای سبکباری و انعطاف 

د موضع  گوگجه روان کرد و با نیروهای خود در محلی نزدیک ایروان به نام دشت بغاور
گرفت. در این دشت، چند تپه وجود داشت و نادر نیروهای خود را بر روی بلندترین  

بلندتری  تپه ارتفاع  که  شد  مستقر  کندی  اخی  روستای  فراز  بر  خود  و  کرد  مستقر  ها 
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،  1735ژوئن    18/  1148محرم    26نسبت به نواحی اطراف داشت. نیروهای کوپرلو در  
عثمان بغاورد رسیدند. سردار  و  به  تقسیم کرد  قسمت  دو  به  را  توپخانه  در    ها آنی،  را 

گرداند  بلندی مستقر  منطقه  توپ  کهیطوربههای  شلیک  قلب  زاویه  سمت  به  ها، 
های  به محل استقرار توپ  سرعتبهنیروهای نادر باشد. نیروهای نادر با شروع جنگ،  

 ن را تصرف کردند. سقوط توپخانه، اهمیتی عملی و نمادی  هاآنعثمانی حمله کردند و  
. نیروهای عثمانی با وجود برتری در تعداد  1داشت و باعث دلسردی قشون عثمانی شد 

 (. Axworthy, 2009: 202) نفرات و تجهیزات، شکست خوردند و متالشی شدند
بغاورد  جنگ  از ،  2در  تجهیزات    تعدادی  و  شدند  کشته  عثمانی  برجسته  فرماندهان 

بغاورد در استانبول   افتاد. شکست نبرد  نادر  نظامی متعدد و متنوعی به دست نیروهای 
  ازحدشی بداد این شکست حاصل احتیاط  ها نشان میزلزله سیاسی ایجاد کرد. گزارش

عثمانی   ارتش  اینکه  و  است  بوده  کوپرلو  عثمانی  شرق  سردار  مختلف  شهرهای  در 
نکردهت امپرا  نظامی  و  لجستیک  حمایت  یکدیگر  از  مقصر    نیبنیدراو  اند  وری  ارتش 

و   جدید  تدابیر  باید  و  برکناری    یتریجداست  جنگ،  آنی  نتیجه  بگیرد.  پیش  در 
بین و  آناتولی  نظامی  مناصب  در  گسترده  تغییرات  و  عثمانی  بودصدراعظم   النهرین 

(Şem’dani Zade, nr.140: 255.)   بود زیرا این برای ترکان وخیم شده  حال وضعیت 
پذیر کرده بود و شهرهای وان و قارص به  وری را آسیبت شکست مرزهای شرقی امپرا 

ساده   اهداف  می  بعدیعنوان  نظر  به  مقادیر    ؛رسیدندنادر  استانبول  در  بنابراین 
مایحتاج  یتوجهقابل و  نیرو  پول،  توپ،  بسالح،  نظامی  دیگر  استانهای  شرقی  ه  های 

قلمرو عثمانی ارسال گردید تا از پیشروی بیشتر نیروهای نادر جلوگیری شود. از مرکز  
در صورت   شد  داده  دستور  قارص  و  ارزروم  سیواس،  وان،  فرمانروایان  به  عالی  باب 

کنند نظامی  کمک  یکدیگر  به  و  متحد شوند  هم  با  نادر   :ibid, nr.140)  حمله مجدد 

422 .) 
جمعیتی مناطق مابین قارص و وان   یساز پاکز پیروزی در نبرد بغاورد، به  نادر بعد ا

(  154:  1393دست زد. او بعضی از طوایف این مناطق را به خراسان کوچ داد )ایروانی،  
انسانی   نیروی  از  بکاهد.  عثمانی  طرفدارتا  قارص  در  سال    ویها  هـ.ق/ 1148در 

 
 ( 220-145: 1388های نادر و عثمانی بنگرید به: )اسکورثی،  . برای بررسی جنگ 1
؛ فلور، 134:  1363)اوتر،    اندده یرسهای بغاورد و آرپاچای به ثبت  . در منابع عثمانی، این جنگ با نام2

1368 :64 ) . 
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آالکوی  1135 از سمت  سپاه    یسوبهم،  مسیر  طول  در  کرد.  حرکت  تیمورپاشا  قارص 
. نادر در ابتدا درآوردهم شکست و برای بار دوم قارص را به محاصره  والی وان را در

تا از   تمام مزارع و روستاهای اطراف قارص تا ارزروم را به آتش کشید و غارت کرد 
مردم    مواد  هرگونهورود   و  کرد  قطع  را  شهر  آب  او  کند.  قارص جلوگیری  به  غذایی 

کوه به  اطراف  بردند  روستاهای  پناه  که    (Kırzıoğlu, 1953: 540-541).ها  احمدپاشا 
است،   محصور  قارص  قلعه  داخل  در  و  است  شرق  پاشای  رانمایندهاینک  برای    ای 

تنها در   صورتی محاصره قارص را  بررسی مفاد صلح نزد نادر فرستاد. نادر اعالم کرد 
تسلیم کنند. نادر در این زمان در شرایط    اوها، ایروان را به  رها خواهد کرد که عثمانی

بود   افتهیدستهای مهمی برتری قرار داشت. او در کرکوک، آرپاچای و قفقاز به پیروزی
 ها خارج کرده بود. های ایران را از دست عثمانیو تمام سرزمین

ن اینکه چنین اختیاراتی ندارد و باید باب عالی در مورد این پیشنهاد  احمدپاشا با بیا
را مسئول مذاکره با    یسفیرنیز  نادر    .نظر دهد، تلویحاً قدرت نادر را به رسمیت شناخت

و  عثمانی فرستاد  استانبول  به  را  او  و  کرد  صلح    کهداشت    تأکیدبسیار  ها  قرارداد  در 
 ود.آینده، قارص به ایران تحویل داده ش

در   زیادی  تجارب  و  بود  شده  قدرتمند  بسیار  اخیر  سال  چند  در  نادر  ارتش 
  ؛ ، قفقاز، غرب ایران، افغانستان و آسیای میانه به دست آورده بود نیالنهرنیبهای  جنگ

. اما این  (Tadcusz, 1988: 22)ترین ارتش جهان بودقوی  توان گفتمیکه    یاگونهبه
اخالقی  های اخالقی و غیر از تمام تکنیک  اصره و استفادهارتش آماده، بعد از دو ماه مح

و این امر    1جنگ و بمباران مداوم شهر، توانایی تصرف قلعه مستحکم قارص را نداشت 
می عثمانینشان  برای  این شهر  میزان  چه  تا  هر  دهد  به  را  آن  که  بود  اهمیت  حائز  ها 

می حفظ  تواقیمتی  به  عثمانی  و  ایران  نمایندگان  آن کردند.  پایه  که  یافتند  دست  فقی 
مفاد   قصرشیرین همان  مفاد    دوره صفوی  عهدنامه  آقا  و حاجی حسین  پاشا  علی  بود. 

ها را به نزد نادر در داغستان بردند. نادر در سفر جنگی داغستان  صلح پیشنهادی عثمانی
و   به    هاآنبود  را  صلح  مفاد  بتوانند  تا  ماندند  منتظر  ماه  نادر    اوچند  دهند.  گزارش 

به شرایط صلح    کند بنابراین  یگذارتاجرسمی    صورتبهقصد داشت در مغان    یزودبه
ها بودند و عالقه  ها نیز درگیر منازعات نظامی خود با روسنیاز اساسی داشت. عثمانی

 
 .51c, 2005: Tahirzad. در مورد جزئیات محاصره دوم قارص توسط نادر بنگرید به: 1
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نمی نشان  خود  از  جدید  جنگ  به  طرف  زیادی  دو  شرایط،  این  به  توجه  با  دادند. 
موافقت کردند ایروان به ایران واگذار شود و قارص همچنان در سلطه ترکان    تیدرنها

  (.Ragıp, 1149: 7/ab: hüküm, nr.141. 61) عثمانی باقی بماند

 محاصره سوم قارص توسط نادرشاه

رو دشت مغان، با موانع مختلفی روبه  یگذار تاجهای تقریب مذاهب نادر بعد از  سیاست
ها داده بود رد شد و علمای مذهبی عثمانی، حاضر به بود. پیشنهادهایی که او به عثمانی
د. ظهور فردی به نام صفی میرزا که مدعی بود یکی از  پذیرش رسمی فقه جعفری نبودن

ها با او، شرایط صلح را  پسران شاه سلطان حسین صفوی است و حمایت ضمنی عثمانی
نامه میرزا  صفی  کرد.  پیچیده  قدرت  دو  در  بین  صفوی  حامیان  به  قارص  از  را  هایی 

ها  وقتی این نامه  و آنان را تشویق به شورش علیه نادر نمود.  شمال غرب ایران فرستاد
قارص   به  بار  سومین  برای  گرفت  تصمیم  و  شد  خشمگین  او  رسید،  نادر  دست  به 
توطئه   مرکز  و  قفقاز  و  آذربایجان  امنیت  ثبات  مانع  را  شهر  این  چون  کند  لشکرکشی 

 دانست.صفی میرزا می
سال   رهبری  م،  1744هـ.ق/  1156در  به  افشاری  پسرشنادر ارتش  و  نصراهلل    شاه 

های قارص رسید و محاصره را آغاز  گذشت از خانقی بنه و آغروق، به دیواره  با،  میرزا
نظامی شهر   و  اقتصادی  بنیه  تقویت  به  ایرانی،  نیروهای  از رسیدن  قبل  احمدپاشا  کرد. 

خاک   با  و  کرد  حفر  عمیق  خندقی  قارص،  برج  اطراف  در  او  زد.   آمدهدستبه دست 
تیراندازان را مستقر گردانید و با منحرف  توپ و    هاآنسنگرهایی ایجاد کرد و بر روی  

عمده بخش  آب،  زمینکردن  از  را  ای  قارص  قلعه  اطراف  برای    آلودگلهای  تا  کرد 
 (.Bkz, 1876: a.g.e, IV, 31) های جنگی دشمن خلل ایجاد کندحرکت

ا  سیری  نام  به  شخصی  عثمانی  نیروهای  بین  حضور  در  تمام    داشتفندی  که 
است  رویدادها کرده  ثبت  دقت  با  دیدگاه  را  تفاوت  او،  گزارش  ارزش  ی  نگارخی تار. 

سیاست از  ارزشمندی  اطالعات  که  است  ترک  و  به  افشاری  قارص  در  ایرانیان  های 
 دهد.دست می

تاکتیک از  برای  نادرشاه  مختلفی  شهر    فشارتحتهای  داخل  نیروهای  قراردادن 
بین راه ارزروم   1شی از نیروهای خود را در روستای کومبیت قارص استفاده کرد. او بخ

 
1. Kümbet köyü 
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کند.   جلوگیری  قارص  به  کمکی  نیروهای  رسیدن  از  تا  کرد  مستقر  قارص   Sırrı)و 

Efendi, 1744: 14/b.)   همچنین استحکاماتی را در نزدیکی قارص ایجاد کرد تا سپاهیان
، کامات قرار داد. این اقدامن استح های نظامی را بر روی ایدر آنجا مستقر شوند و توپ

 داد.عزم نادر برای یک محاصره طوالنی خبر میاز 
نادر   کردند    منظوربهنیروهای  سعی  احمدپاشا،  نیروهای  به  مضاعف  فشار 

بیورودی اثر  بر  شهر  تا  کنند  قطع  را  شهر  آب  کند.  های  سقوط  شهر    هاآنآبی  آب 
های آب آشامیدنی شهر  لوله  وقارص را از سرچشمه آن یعنی روستای کومبیت منحرف  

کوهرا   از  میکه  شهر  داخل  به  بوروک  کردندآمد،  های  شهر  قطع  بود  امیدوار  نادر   .
های  . در میان سیاستدیدرآو فشار مردم به نظامیان از پای    یآبکم  تأثیرتحت    یزودبه

نامه نادر  بود.  فعال  همچنان  دیپلماسی  طرف،  دو  و  نظامی  نوشت  احمدپاشا  به  هایی 
آن در  که  فرستاد  قارص  به  سید مصطفی  نام  به  اسرا  از  یکی  ایرانی  ،توسط  ها  شرایط 

 (ibid, 1744: vrk.9/b).شده بود  برای صلح توضیح داده
فشار به شهر هر روز افزایش یافت و جنگ آغاز شد. حمالت متعدد نادر منجر به  

مدت   در  و  نشد  شهر  چه  30الی    25سقوط  حدود  ایرانی  نیروهای  مرتبه  روز،  ل 
  زهای شهر انجام دادند که با محافظت چهل هزار سرباحمالتی را به قصد تصرف قلعه

حمله تمام  خنثی شد  ترک،  و  (ibid, 1744: 14/bها  بود  بحرانی  داخل شهر  اوضاع   .)
های  ها را نداشت. گروهی از نظامیان که با سیاستاحمدپاشا دیگر توان مدیرت بحران

ها را گشودند و به سمت نیروهای نادر حمالتی تدافعی احمدپاشا مخالف بودند، دروازه 
کشته شدند. با  بود و تعداد زیادی از این نیروها    بارفاجعه  هاآنرا آغاز کردند که برای  

در   باران، آب مجدد  بی  و  شهر جاری شدشروع فصل  از  پیدا کرد وشهر  نجات    آبی 
 نادر با شکست مواجه شد. نقشه

تر  وخیم  روزروزبهاش  که از محاصره طوالنی قارص خسته شده بود و بیماری  نادر
آخسقه    ،2روستای آزاد  ،1شد، دستور داد به روستاهای اطراف مانند روستای چروک می

احمدپاشا   فشارها،  این  با  رساند.  قتل  به  را  زیادی  تعداد  و  شود  حمله  آخکلک  و 
دو طرف بود، واسطه صلح شد. او    مورداحترامدرخواست مذاکره داد. احمد افندی که  

را   پیشنهادهایی  قدرت  دو  بین  بار  به   ردوبدل چند  را  خود  صلح  مفاد  نادرشاه  کرد. 

 
1. Croak köy 
2. Azad köy 
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تقدیم و    احمدپاشا  عالی    هاآنکرد  باب  در  تا  فرستادند  استانبول  به  را  افندی  احمد 
مذاکره کند. نادر به احمدپاشا، پنجاه روز فرصت داد تا مفاد صلح را نهایی کند و تهدید  

 (. (Aktepe, 1975: 17کرد در پایان فرصت، حمالت را از سر خواهد گرفت 
برا  بود،  داده  که  فرصتی  هفتم  و  بیست  روز  در  گذاشتن    فشارتحتی  نادر 

عقب کنندگانمذاکره و  خورد  شکست  مجدد  اما  داد  انجام  را  دیگری  ناموفق  حمله   ،
ها در بیه لزگینشینی سپاه نادر را زمستان سخت و تننشست. منابع افشاری علت عقب

: 1377گویند )استرآبادی،  های ارتش نادر سخنی نمیاند و از ناکامیداغستان ثبت کرده
(. باب عالی قبول کرد مذاکرات به نتیجه برسد. نادر  1046/  3:  1369روی،  ؛ م404-405

نشینی کرده بود، متوجه شد نیروهای عثمانی به فرماندهی یگین پاشا  که به ایروان عقب
موصل   و  قارص  یعنی  جهت  دو  و  کرده  دقوای تجداز  حرکت    یسوبهاند  در  ایروان 

ای که در ارتش خود انجام داده بودند، هها با توجه به اصالحات گستردهستند. عثمانی
رسیدند. دو نیرو با هم درگیر شدند و نادر با  به نظر می  ترچابکتر و  تر، منظممنعطف
نادر    نظامسوارهکمک   ادامه  در  کرد.  نابود  را  عثمانی  سپاه  از  بخشی  خود،  ابدالی 

سالح و آذوقه به نیروهای یگین    یرسان کمکنیروهایی را به سمت قارص فرستاد تا از  
عثمانی  تی درنها(.  1061  /3:  1369پاشا جلوگیری کند )مروی،   ها و کشته  با شکست 

فروپاشیدند و شکست دیگری را  شدن یگین پاشا در محل استقرارش، نیروهای عثمانی  
بازگشتند. نصراهلل میرزا پسر نادرشاه    هاآنمتحمل شدند و بخش اعظمی از   به قارص 

پدر   از  و  است  آناتولی  و  قارص  تصرف  برای  خوبی  فرصت  اکنون  داشت  اصرار 
درخواست کرد نیروها را برای محاصره چهارم به قارص اعزام کند. نادر این پیشنهاد را  

و تدافعی    نپذیرفت  حالت  به  ایروان  خود  درآمددر  جنگی  تجربه  با  نادر  شاید   .
امکانمی آن  فتح  و  قارص  مجدد  محاصره  به دانست  دست  بنابراین  بود،  نخواهد  پذیر 

چنین اقدامی نزد. باب عالی، سفیر خود نظیف افندی را به موظف به پیگیری مفاد صلح  
کرد نادر  سال    تیدرنهاو    با  در  قدرت  به  1176ق/  هـ.1159دو  صلح  مفاد  سر  بر  م، 

صلحی که در آن آرزوی ایرانیان برای تصرف    .(Karadeniz, 2016: 73)نتیجه رسیدند  
 رفت. میان  قارص، برای همیشه از
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 گیری نتیجه
قارص در شمال شرق ترکیه کنونی، نقش مهم و کلیدی در تحوالت سیاسی، نظامی و  

بود. این شهر به    دارعهدهها  بل با عثمانیاقتصادی ایران در دوره صفوی و افشار در تقا
کرد و تسلط بر آن به معنای، مدیریت  عنوان پل ارتباطی میان قفقاز و استانبول عمل می

با   عثمانی  دولت  بود.  شرقی  آناتولی  به    سی تأسکامل  آن  از  قارص،  پادگان  تقویت  و 
یبانی حمله به قفقاز  های دائمی در مرز با ایران برای یورش و پشتعنوان یکی از پادگان

می استفاده  گرجستان  به  و  حمله  برای  وان  و  ارزروم  شهرهای  را  نقش  این  کرد. 
به   حمله  برای  دیاربکر  و  عثمانیعهده  نیالنهرنیبآذربایجان  هدف  بودند.  از  دار  ها 

وری بود. به دلیل  ت ساخت قلعه قارص، کمک لجستیک به نیروهای پیشرو در شرق امپرا
های ایمن و امن  ین استانبول و قفقاز و غرب ایران، ترکان نیاز به پایگاهمسافت زیاد ماب

  س یتأس برای تهیه آذوقه و پشتیبانی از سپاهیان خود داشتند. از جهت دیگر دولت تازه  
کردند و این  های خود با عثمانی از سیاست زمین سوخته استفاده میصفوی، در جنگ

 شد. به دلیل کمبود مواد غذایی می هاآن ین ینشعقبامر باعث تضعیف ارتش عثمانی و 
می باعث  نیز  عثمانی  با  ایران  مرز  در  مرکز  از  گریز  طوایف  ترکان  وجود  گردید 

باشد نداشته  کافی  اعتماد  شرقی  آناتولی  مناطق  جمعیتی  بافت  به  این    ؛عثمانی  زیرا 
دهند   نشان  عالقه  ایران  سمت  به  بود  ممکن  سیاسی،  شرایط  به  توجه  با  و  طوایف 

پایگاهی در  عثمانی ایجاد  بنابراین  قرار دهند.  بحران، در شرایط سخت  را در مواقع  ها 
 رسید. قارص که نیروهای ثابت نظامی در آن مستقر باشند، ضروری به نظر می

راه   در  شهر  این  تجاری،  بُعد  از  بود.  حیاتی  بسیار  نیز  ایرانیان  برای  قارص  شهر 
ق مدیترانه  و  بورسا  به  تبریز  آن،  تجاری  کنترل  و  داشت  بر    تأثیر  توانستیمرار  مثبتی 

بود که اگر    یاگونهبهتجارت قفقاز و آذربایجان بگذارد. از نظر نظامی، موقعیت قارص  
  کرد یمها در شرق افزایش پیدا  ها بود، قدرت نظامی عثمانیکنترل آن در دست عثمانی

تبریز   و  تفلیس  ایروان، گنجه،  نظیر  آذربایجان  قفقاز و  واقع در    ری پذ بیآسو شهرهای 
بودند. بنابراین دولت صفوی و نادرشاه افشار، بارها تالش کردند قارص را به تصرف  
دربیاورند و یا حداقل نگذارند پایگاه مستقل و ایمنی در آنجا ایجاد شود. در بسیاری از  

قراردادهای صلح عثمانیمفاد  به  نادرشاه  و  از جانب صفویان  که  پیشنهاد میی  شد،  ها 
 آن بود. ترینمهمتخریب و بایر ماندن قلعه قارص، از  
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 :فهرست منافع و مآخذ
- ( مهدی  افضل،  وزینی  علی؛  عصر  (،  1399ابوالقاسمی،  ایران  به  چلبی  اولیاء  سفرنامه 

 جیرفت: دانشگاه جیرفت. ، صفوی
- ( عبداهلل  بن  پاشا،،  (1387ابوبکر  عثمان  نصراهلل   تاریخ  ترجمه  زیرک،  یونس  کوشش  به 

 صالحی، تهران: طهوری. 
- ( میرزا مهدی خان  نادرشاه(، (،  1366استرآبادی،  )تاریخ عصر  نادر  اهتمام جعفر    دره  به 

 علمی و فرهنگی.  :شهیدی، تهران
- ( خان  مهدی  میرزا  نادری،(،  1377استرآبادی،  جهانگشای  عبدا  تاریخ  سید  اهتمام  هلل به 

 انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.  :انوار، تهران
، سید امیر نیاکویی،  باکالمیترجمه صادق ز  ایران در عصر نادر،(،  1388اسکورثی، مایکل ) -

 .روزنه تهران:
)خورشاه   - نظام شاه،(،  1379الحسینی،  ایلچی  نصیری،    تاریخ  محمدرضا  تهران: تصحیح 

 . انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
 خارجه.  تهران: وزارت امور جغرافیای قفقاز،(، 1376امیر احمدیان، بهرام ) -
 . جاویدانتهران: ترجمه علی اقبالی،  سفرنامه )عصر نادرشاه(،(، 1363اوتر، ژان ) -
ترجمه ایرج نوبخت، تهران:   تاریخ عثمانی،(،  1377اوزون چارشی لی، اسماعیل حقی ) -

 کیهان. 
ها )گزارش نبردهای ایران و عثمانی پس از سقوط جنگ  تاریخ(،  1393ایروانی، آبراهام ) -

 ترجمه فاطمه اروجی، تهران: پژوهشکده تاریخ اسالم.  صفویه(،
ترجمه ابوتراب نوری، اصفهان: کتابخانه    سفرنامه تاورنیه،(،  1336تاورنیه، ژان باتیست ) -

 سنایی و کتابفروشی تأیید. 
- ( اسکندربیگ  منشی،  آر(،  1382ترکمان  عالم  عباسی،تاریخ  افشار،   ای  ایرج  تصحیح 

 تهران: امیرکبیر. 
به اهتمام رضا شعبانی،    تاریخ نادرشاهی )نادرنامه(،(،  1349تهرانی )وارد(، محمدشفیع ) -

 .فرهنگ ایرانتهران: 
- ( بیگ  میرزا  الصفویه،(،  1378جنابدی،  تهران:    روضه  مجد،  طباطبایی  تصحیح غالمرضا 

 افشار. بنیاد موقوفات دکتر محمود 
- ( بیگ  التواریخ(،  1384روملو، حسن  نوایی،  احسن  الحسین  عبد  تحشیه  و  تصحیح   ،3 

 جلد، تهران: اساطیر. 
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- ( بیگ  عبدی  االخبار،(،  1369شیرازی،  عبدالحسین    تکملة  تعلیقات  و  تصحیح  مقدمه، 
 نوایی، تهران: نی. 

- ( نصراهلل  ایروان  »جنگ(،  1398صالحی،  در  عثمانی  و  ایران  مطالعات   ق(«،  1143) های 
 .96-71تاریخی جنگ، شماره دوم، تابستان، صص 

 ج اول، استانبول. منشآت السالطین،ق(، 1275فریدون بیگ ) -
- ( ویلم  هلندی،(،  1368فلور،  منابع  روایت  به  نادرشاه  ابوالقاسم سری،    حکومت  ترجمه 

 تهران: طوس. 
- ( الحسینی  احمد  قاضی  التواریخ،(،  1359قمی،  ا  خالصة  تهران:  تصحیح  اشراقی،  حسان 

 دانشگاه تهران. 

- ( الرنس  صفویه، (،  1383الکهارت،  سلسله  دولتشاهی،    انقراض  اسماعیل  تهران:  ترجمه 
 . علمی و فرهنگی

)مروی - کاظم  محمد  نادری،(،  1369،  آرای  ریاحی،   عالم  امین  محمد  مقدمه  و  تصحیح 
 ن: علمی. اتهر

- ( دیگران  و  محمد  اوای(،  1395نصراهلل،  عثمانی  بیستم،اطلس  سده  نصراهلل   ل  ترجمه 
 صالحی و علی کاتبی، تهران: پژوهشکده تاریخ اسالم.

  تهران:   های تاریخی،وصف خلیج فارس در نقشه(،  1386وثوقی، محمد باقر و دیگران ) -
 . بنیاد ایران شناسی 
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The Position of Kars in the Security and Military 
Challenges of Iran and the Ottoman Empire (From 

the Safavid Era to the Nader Shah Era with an 
Emphasis on Ottoman Turkish Sources) 
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Abstract  
One of the most important areas which the governments of the Safavid 
and Nader Shah disputed with the Ottomans was the city of Kars. In 
the foreign policy of regionally-rival governments like Iran, the 
Ottomans and Russia, Kars held an important position because this 
city was the crossroads of the Caucasus and Asia Minor, and the 
domination of any government over it, strengthened the economic and 
military status in this complex geography. Given this fact, the 
questions the present analytical-comparative research, that emphasizes 
studying Turkish sources, tries to answer concern the political, military 
and economic goals the Safavids and Nader Shah pursued to capture 
Kars, and the reason for the importance of this city for the Ottomans. 
The findings indicate that politically, domination of Kars could change 
the balance of power in the western region of Iran and the Caucasus, 
and economically, the passing of the trade line between the Caucasus 
and the east of the Ottoman Empire and the Black Sea through Kars 
and hence controlling it could have a huge impact on the revenues of 
the Safavid, the Afsharid and Ottoman states. Therefore, the conflict 
with the Ottomans over Kars spread through the Safavid dynasty, and 
reached its peak in the era of Nader Shah.  
Keywords: Safavid, Nader Shah, Kars, Ottoman, trade. 
 

 

 
*Assistant Professor, Department of History, University of Jiroft; Email: 

Drmahdivazin@gmail.com 

| Received: April 21, 2020; Accepted: January 12, 2021| 


