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چکیده
پــا، هشــداری بــرای  ی آن بــه طــرف ارو ــا تشــکیل خالفــت عثمانــی و پیــش رو ب
وجــود دولت هــای مســیحی ایجــاد شــد� بیزانــس بــه تنهایــی قــادر بــه دفــع 
کــه اتحادیــه نظامــی نیرومنــدی  حکومــت عثمانــی نبــود و بــه ناچــار بــر آن شــد 
کشــورهای  پایــی بــر ضــد عثمانــی تشــکیل دهــد.  از حکومت هــای مســیحی ارو
ــوی  ــد جل ــن راه بتوان ــا از ای ــد ت ــد بودن ــی جدی ی سیاس ــرو ــال نی ــه دنب ــی ب پای ارو
پــا بگیرنــد. احســاس نیــاز طرفیــن بــه هم دیگــر بــرای  حمــالت عثمانــی را بــه ارو
اتحــاد علیــه دشــمن مشــترک باعــث شــکل گیری اولیــن ارتباطــات خارجــی 
پایــی شــد. بعــد از چنــدی بــا یــورش تیمــور بــه عثمانــی،  دربــار تیمــور بــا دول ارو
ــا  ــود ب ــط خ ــترش رواب گس ــه  ــد ب ــده بودن ــا ش ــزرگ ره ــری ب ــه از خط ک ــی  دول غرب
روابــط تجــاری و  ایجــاد  رونــد،  ایــن  نتیجــه  تــداوم بخشــیدند.  تیمــور  دربــار 
بازرگانــی بــود. ایــن پژوهــش بــا روش توصیفــی- تحلیلــی بــه بررســی مناســبات 
پایــی از برآمــدن تیمــور تــا پایــان جنــگ  کشــورهای ارو گورکانــی بــا  امیرتیمــور 

آنقــره می پــردازد.
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بــهتوافقاتــی بــرســرمســائلدینــی،مذهبــی،سیاســی،نظامــی،فرهنگــیواجتماعــی کــه
ــا ــودهاســت؛ام گرچــهعمــرایــناتحــادچنــدانهــمدرازنب ــد. ــذرادســتیابن گ ــیو ــدآن هرچن
کــهدرتغییــرمســیررویدادهــایتاریخــیمیگــذارد،بســیاربــااهمیــتاســت.تیمــور تأثیــری
کــردنقدرتهــای )137۰-14۰5م(بــاازمیــانبــردنفتنههــایملوکالطوایــفوســرکوب
گردیــدو محلــی،قــدرتمرکــزینیرومنــدیراپدیــدآورد.حکومــتتیمــورازآســیایمیانــهآغــاز
گســترشدامنــهدارقــدرتبــهآســیایصغیــررســید.ویبــاجلــبحمایــتامیــران ســرانجامبــا
کشــورهای کــرد.تصــرف مغــولوتــرک،خودســریهایآنــانرابــهاطاعــتمحــضتبدیــل
خارجــیتنهــاراهحــلجلوگیــریازجنگهــایخانهــابــود.بنابرایــناوبــهآنهــاوعــدهاشــغال
زمینهــایتــازهوغنائــمجنگــیسرشــارراداد.بــهایــنصــورتتیمــورلشکرکشــیهایبــزرگو
کــرد.روابــط طوالنیمدتــیرادرمناطــقاردویزردوپــسازآندرایــرانوآســیایغربــی،آغــاز
گــرچــهتیمــور بیــنامیرتیمــوروپادشــاهاناروپــابــرضــدعثمانــیازهمیــنقبیــلاتحادهــابــود.ا
خــودرابــهعنــوانغــازیاســالممعرفــیمیکــرد،امــابیشتــرتــوانجنگــیاوصــرفجنــگدر
جهــاناســالمشــد.اوبــااســتفادهازنیروهــایجنگــیمتمرکــزدرشــرقایــرانوماوراءالنهــروزنــه
متعادلکننــدهایبــرایجهــانغــرببــهحســابمیآمــدتــابــااســتفادهازخــویبرتریجویــی
ــاز ــدوب ــراردهن ــهشــدتتحــتفشــارق ــیراب ــهاســتبدادشــرقیاســت،عثمان ــهالزمــههرگون ک
شــدنجبهــهایجدیــدوبســیارمخاطرهآمیــزدرشــرقمعــادالتسیاســیونظامــیرادرجبهــه
اروپایــیبرهــمزننــد.اروپاییــاندرمعــادالتخــودجنــگدوپادشــاهبربــررایگانــهعامــلحیــات
کشورگشــاییهای کــردهبودنــد. خــودچــهازنظــرسیاســیونظامــیوچــهازنظــرعقیدتــیتصــور
کنــافجهــانداشــت.دراینزمــانعثمانی تیمــورنیازمنــدمتحدانــیهرچنــدخــرددراطــرافوا
کشــورهایمســیحیاروپــاراتحتفشــاردرآورده،مخاطــراتزیــادیبــرایجهــان توانســتهبــود
غــرببــهوجــودآورد.بــابازگشــتتیمــورازتــاراجهندوســتاندرســال1399میــالدیغــرب
گرفــت.بــافتــححلــبودمشــق،درســال14۰2میــالدی جهــاناســالممــوردهجــوماوقــرار
ــان ــداول،ســلطانعثمانــی،پای ــااســارتبایزی ــکارا(ب ــاعثمانــیدرنزدیکــیآنقــره)آن جنــگب
پذیرفــت.درنتیجــهفشــارمســتقیمعثمانــیبــردولاروپایــیازبیــنرفــتوجهــاناســالم
گردیــد.حضــوراروپاییــاندراردویتیمــورماننــد بــهشــدتدســتخوشتجزیــهوانفعــال
افــرادیبــهنامهــایپالیــویســوتومایوریوفرنانــدویپالزولوســیازدربــارپادشــاهاســپانیا
گورکانــیبــرایاجــرایمنویــاتپنهــانخــودنمیتوانــد دلیلــیجــزاعمــالفشــاروهدایــتفاتــح
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ــرممالیــکمصــرچیــزیجــز دلیلــیداشــتهباشــد.انگیــزهتیمــوردرنابــودیعثمانــیوفشــارب
کــردن نقشــهقدیمــیصــدورجنــگازجبهــهاروپــابــهداخــلجهــاناســالموبــهخــودمشــغول
ــطتجــاری گســترشرواب ــر ــنتیمــورومســیحیانعــالوهب ــود.آمدوشــدســفرابی مســلماناننب
گویــایدسیســهعمیــقبــرایتضعیــفوبــه کــهماهیــتهــرامپراتــوریپهنــاورشــرقیبــود،
انفعــالدرآوردننیروهــایجهــاناســالماســت.بــهعنــوانمثــال،افــرادینظیــرژانسراســقف
کــهســفیرتیمــوربــهنــزدچارلــزششــم،پادشــاهفرانســهبــود،حــاجمحمــدالغــازیســفیر ســلطانیه
گومــزســاالزاریدیگــر کالویهــو،آلفونســوپائــزو گونزالــس کاســتیل،روی هنــریســوم،پادشــاه
ســفرایهنــریســومبــهنظــرســفرایصرفــًاتجــاریبــهحســابنمیآینــد.امــابــهدلیــلانجــام
سیاســتهایجهــانغــرب،عمــرایــناتحــادنیــزبــهپایــانرســیدوبــاحــذفقــدرتعثمانــیاز
صحنــهبینالمللــیحداقــلبــرایپنجــاهســالآینــده،بــرایاروپاییــانآســودگیبــههمــراهآورد
ــندورانآســایش ــاندچــارتشــتتوفروپاشــینمیشــد،شــایدعمــرای ــرحکومــتتیموری گ وا

بــرایدولاروپایــیطوالنیتــرهــممیگردیــد.
پایی  کــه روابط بیــن دربــار تیمــور و دول ارو ایــن تحقیــق در پــی پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت 
تــا چــه میــزان بــر ایجــاد انگیــزه بــرای حــذف عثمانــی مؤثــر بــوده اســت؟ و از طرفــی نیــز بــر ایــن 
گورکانــی روابطــی بســیار مهــم در جهــت  پاییــان و دربــار تیمــور  کــه بیــن ارو فــرض اســتوار اســت 

حــذف عثمانــی برقــرار بــوده اســت.

یخی زمینه تار
ســابقهارتبــاطوایجــاداتحــادبیــنشــرقوغــرببــهدورهمغــوالنبــازمیگــردد.جنــگ
کــهازایــنچالــشبــه مغــوالنبــامســلمانانشــامومصــربــهدولاروپــاوپــاپ،ایــنامــکانراداد
نفــعخــوداســتفادهنماینــد.ایجــادرابطــهدوســتیمیــانایلخانــانبــاپادشــاهانمســیحیاروپــا،
درظاهــربــاروابــطتجــاریامــادرعمــلبــرایاســتفادهازنیرویــیدرپشــتســردشــمنماحصــل
ایــنروابــطبــود.تیمــوربــهمحــضاینــکبــهقــدرترســید،فتوحــاتخــودرادرمقیــاسجهانــی
ــاحــرکاتخــودبیــنشــرقوغــرب،ایــران،هنــدشــمالی،آناتولــیونواحــی کــرد.تیمــورب آغــاز
کــرد.ایــنفتوحــاتبــهنــامشــریعتوبــهبهانــهســرکوبدشــمنان شــمالســوریهرامتصــرف
گرفــتتیمــوربــرایادارهامپراتــوری،پســرانونــوادگانخــودرابــه خائــنبــهاســالمصــورت
کــهباعــزلونصبهــایمکــرروانتصاب کــردامــابســیارمراقــببــود حکمرانــیوالیــتمنصــوب
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ــدو ــرویمســئولبودن ــهمســتقیمًادربراب ک ــی فرماندهــاننظامــیومأمــورانتحصیــلمالیات
کمیــتآنــان کــردنبــرحا گماشــتننماینــدگانشــخصخــودبــراینظــارت همچنیــنازطریــق
کــرد)الپیــدوس،278،137۶(.تیمــوردرپــیمحــدود قــدرتحکمرانــانخــودرامحــدود
کنــد.تیمــور ــافرصــتبیشتــریبــرایمداخلــهبــرایخــودفراهــم کــردنقــدرتحــکامبــودت
نیــزمثــلبســیاریازپادشــاهاندیگــر،دیــنرادســتآویزیبــرایرســیدنبــههدفهــایخــود

قــراردادهبــود.
تیمــورمیخواســتنظــارتخــودرابــرجادههــاوبازرگانــانمیــاناروپــاوآســیابرقــرارســازد.
گذشــتن کشــورهایقفقــازوآســیایمقــدمرابــهدلیــل کوشــیدتــاایــران،عــراق، بدیــنســبب
ــه کران ــهازنواحــیمجــاور ک کاروانرویرا کنــد.امــاجادههــای کثــرجادههــایازآنتســخیر ا
کرانــهبحــرخــزرمیگذشــتند،تیمــورنمیتوانســتقــدرتخویــشرا دریــایســیاهوصحراهــای
درآننواحــیمســتقرواســتوارســازد،بــرهمیــناســاس،مایــلبــودایــننواحــیخــارجازقلمروی
کــهبــرســرایــن خویــشبــررویتجــاروبازرگانــانمســدودباشــد.بدیــنمنظــورتمــامشــهرهایی
جادههــاوجــودداشــتراویــرانســاخت)گرگانــج،ســرایبرکــه،حاجــیطرخــان،آزوفو...(.
ــه ک ــی کاروان ــقجادههــای ــاوآســیاازطری ــاناروپ ــهمــدتســیســالتجــارتمی ــسازآنب پ
ــی،189،1359(. ــرانمیگذشــتصــورتمیگرفــت)پیگولوســکایا،429،1354؛باوزان ازای
کشــورهایدیگــر،ســطحاقتصــادماوراءالنهــر تیمــورمیکوشــیدتــابــاغــارتوویرانــیشــهرهای
ببــرد)گرانتوســکی،233،1359(.لشکرکشــیهایاوباعــثویرانــیشــهرها،تلفــات رابــاال
کــهدر انســانها،نابــودیتجــارتوبازرگانــیرادرپــیداشــت.تباهکاریهــاوانهدامهــای
ســرزمینهایاشــغالیبــهعمــلآورد،درراســتایسیاســتاودرتوانگــرســاختنماوراءالنهــر

بــود.
و نبــوده باختــرچنــداندوســتانه بــاجهــان میــانجهــانخــاور گذشــتهدور،پیونــد از
ســتیزمیــانفرهنگهــایاروپایــیوآســیاییعمــریدرازداشــتهودرتاریــخباســتان اصــواًل
ــداز ــینیرومن ــهدولت ک ــری،51،13۶7(.ازســدههشــتم/چهاردهم ــیاســت)حائ ــلردیاب قاب
تبــارترکمانــانبــهنــامعثمانــیدرهمســایگیباختــریایــرانپدیــدآمــدودرمیــانهمســایگان
اروپایــیوخــاوریخــود،هراســیســختپدیــدآوردتــاتقریبــًاپایــانروزگاروآندودمــانپیونــد
کارزاروکشــتارهمراهبــود.ازاینروی، میــانایــرانوعثمانــیدرمجمــوعنادوســتانهوبارهــابــا
درچارچــوبایــنویژگیهــا،ایرانیــانبهرغــمشــیوهدیرپــایمســلمانانمبنــیبــربیعالقگــی
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ــاد ــربنی ــانفشــردند.ب ــاآن ــاندســتدوســتیب ــخوفرهنــگترســیانواروپایی ــهتاری نســبتب
کــهبــرایــران،هنــد،قفقــازوبخشــیازروســیه گورکانــی کــهامیرتیمــور همیــنپیوندهــابــود
حکــممیرانــد،درواپســینروزهــایســال14۰2میــالدیبــاجمهــوریونیــزوامپراتــوریروبــه
ــد، کــههمــوارهخواهــانناتوانــیوواپسگرایــیدولتهــایاســالمیبودن نابــودیرومشــرقی

همســازشــد)حائــری،14۰،13۶7(.

وپایی وضعیت دولت های ار
پــایغربــیوجــودداشــت.ازجملــهآنهــا یــادیدرمیــانممالــکارو شــقاقواختالفــیز
ــت ــودداش ــوروج ــندوکش ــنای ــهدربی ــیک ــتانوجنگهای ــهوانگلس ــهایدرفرانس ــزاعفرق ن
کــهآنهــارااغــوامیکــردتــادشــمنمذهــبخــودراخدمــتنمایــد)گیبــون،12۶5:1381(.
بــرای رنجبــر طبقــه آرزوهــای امپراتــوری، اجتماعــات کشــمکش صدســاله، جنگهــای
تصــرفاراضــیوامــوالپــسازشــکنجهوعذابهــایجســمانی،یکــیپــسازدیگــریازبیــن
رفــت؛اشــرافوبــزرگانمطیــعکلیســابودنــد.بحــرانسیاســیبــابحــراناقتصــادیوکاهــش
پــایغربــیکاهــشجمعیــتدرروســتاهاوشــهرها منابــعوقــدرتسیاســیهمــراهبــود.درارو
وجــودداشــت،کاهــشجمعیــتکــهیکــیازعوامــلآنمــرگســیاهدرســالهای1349-
1348کــهیــکعامــلناشــناختهبــود.درحالــیکــهشــواهدیازطاعــوندرقســطنطنیه،
تغییــرات کــه گروهــی عنــوان بــه اشــراف دارد. وجــود اژه یــای در جزایــر و مــوره مقدونیــه،
قابلمالحظــهایدرایــندورهداشــتندروبــهروشــدند.جنــگداخلــیباعــثفقیــرشــدن
بســیاریازآنهــامیشــد.فتوحــاتپیدرپــیدرمقدونیــهتوســطصربهــاوعثمانیهــا
یــعمجــددامــوالبــهدســتفاتحــانجنــگمیشــد.امــابعــدازآناشــرافبیشتــر منجــربــهتوز
پاییــانزمانــیکــهبــهامــرپــاپوفرماندهــی درگیــرتجــارتشــدند)JONES،821:2۰۰8(ارو
پادشــاهیچــونســنلوئــیســرگرمحملــهبــهاعــرابدرکشــورهایمســلمانانبودنــد،دولــت
ــود،نفــوذ ــورعثمانــیب اســالمیکوچکــیدرشــهرپــروستشــکیلشــد.ایــندولــتکــهامپرات
پــاگســترشداد)صــدر،41:1322(.اشــغالگالیپولــی-اولیــنجــای خــودرابــهطــرفارو
پــادارایاهمیــتبیشتــریبــود.ایــنشــهرکــهازجانــب پــایتــرکانعثمانــی-بــرایارو
گــذارشــد،بــهپایگاهــیبــراییــکسلســلهلشکرکشــیهای امپراتــوربیزانــسبــهعثمانیهــاوا
پیروزمندانــهدرکشــورهایبالــکانتبدیــلشــد.تــرکاندرزمــانســلطنتســومینفرمانــروای
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عثمانــی،ســلطانمــراداول)7۶4-792ه.ق()13۶2-1389م(پیشــرفتهایســریعیدر
ــر یانوپل)ادرنــه(1راکــهموضــعمســتحکمیب ــاکردنــد.درحــدودســال13۶1میــالدیآدر پ ارو

ســرراهقســطنطنیهبــهدانــوببــود،فتــحکردنــد.
ــد ــهدر13۶1میــالدیبــهدســتمــراداول،اروپاییــانرامتوجــهایــنخطــرجدی فتــحادرن
کــرد.ولــیآنهــاآمادگــیالزمبــرایبرخــوردبــاخطــرعثمانیــانرانداشــتندو یعنــیعثمانیــان
ــهطــرفســواحل کافــینبــود.ترکهــاآهســتهب ــد ــرایرفــعخطــرتهیــهمیکردن کــهب وســایلی
کمجارســتانبــهصــورتجــدیمــوردحملــه دانــوبپیــشمیرفتنــد.اهالــیصربســتانوواال
گرفتنــدوامپراتــوریرومشــرقیبــهوحشــتآنــانبــاخونســردیمینگریســت.هنگامــی قــرار
کنــده)13۶3( کشــورهایبالــکانرادرماریتــزانزدیــکادرنــهپرا کــهترکهــاارتشهــایمتفــق
کــرد.عــالوهبــرایــن، کردنــد)1375(،تــازهاروپــاخطــرواقعــیراحــس وشــهرنیســهرامتصــرف
آنهــاتمــامبلغارســتانرابــهدســتآوردنــدوبــهســرحداتمجارســتانرســیدند)صــدر،1322:
کــه 41(.)درســالهای13۶۶(قویتریــنرقیــبآنــاندرایــنزمــانپادشــاهمجارســتانبــود
گســترشســلطهمجارهــابــرحوضــهدانــوب ســعیداشــتازپیشــرویعثمانــیدربالــکانبــرای
کنــد.نقطــهضعــفاصلــیعثمانیــاننداشــتننیــرویدریایــیبــود)اینالجــق، ســفالاســتفاده

.)2۶:1388
پــا پی بــرده بــود.  یجــی تــرکان در ارو گســترش تدر پــاپ اوربانــوس پنجــم بــه اهمیــت نفــوذ و 
ی جهــان مســیحت را بــه جنــگ صلیبــی دیگــری فراخوانــد. بــر ایــن اســاس، لشــکری مرکب  و
کنــاره  کیــا دلیرانــه بــه ســوی ادرنــه پیــش رفتنــد. در  از ســپاهیان صربســتان، مجارســتان و واال
کوچکــی از تــرکان بــا  گرفتنــد، ســپاه نســبتًا  یتــزا، پیشــرفت بی مانــع خــود را جشــن  رود مار
کــرد. بــر اثــر ایــن حملــه در ســال 1371 میــالدی، بســیاری  شــبیخون خــود، آن هــا را غافل گیــر 
ــا عبــور  کوشــیدند ب کــه  کشــته شــدند و بســیاری هــم  پیــش از آن کــه بتواننــد ســالح برگیرنــد، 
کننــد، غــرق شــدند. صوفیــه در ســال 1385 تســلیم شــد و نیمــی از  از رود عقب نشــینی 
بلغارســتان بــه دســت تــرکان عثمانــی افتــاد. تــرکان در 1386 نیــش و در 1387 ســالونیک را 
گشــوده شــد )دورســون، 1380:  ی آن هــا  گرفتنــد و بــا فتــح آن دروازه هــای سراســر یونــان بــه رو
کشــورهای همســایه  کوشــید. برخــی از  کار فتوحــات و امــور نظامــی بســیار  ــد در  196(. بایزی

1 . Adrianople
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 ،JONES( ــد پرداختنــد ــا بایزی ــه مخالفــت ب ــرادرش یعقــوب ب آناتولــی مرکــزی و طــرف دارن ب
کــه  2۰۰8:854( بایزیــد متوجــه بقایــای ســرزمین بیزانــس در آناتولــی شــد و ســالی نگذشــت 
دولــت بیزانــس آخریــن ســرزمین های خــود را در آســیای صغیر از دســت داد. این زمــان مانوئل 
ــرعتی  ــان س ــد چن ــت. بایزی ــوذ داش ــود نف ــرزمین خ ــی س ــش غرب ــر بخ ــا ب ــس تنه ــور بیزان امپرات
یــم لقــب  کــه او را یلدر در انتقــال نیروهــای خــود از آناتولــی بــه بالــکان و بــه عکــس داشــت 
ــه ایجــاد یــک حکومــت  ــا از میــان برداشــتن سلســله های محلــی بایزیــد دســت ب داده انــد. ب
مرکــزی بــه جــای یــک امپراتــوری متشــکل از حکومت هــای دست نشــانده زد. بایزیــد بــا فتــح 
کــرد. عــالوه بــر ایــن بــا  بلغارســتان ســد محکمــی در ســاحل دانــوب در برابــر مجارســتان ایجــاد 
از بیــن رفتــن ایــن سلســله های محلــی، قدم هــای مهمــی در راه ایجــاد یــک دولــت امپراتــوری 

ــود. مرکــزی در شــبه جزیره بالــکان برداشــته ب
بایزیــد معطــوف بــه خطــری جدیــد از جانــب سیگیســموند، پادشــاه مجارســتان بــود. 
کــه از حمــالت عثمانی هــا و خطــرات ناشــی از اســتحکامات آن هــا در ســواحل  سیگیســموند 
دانــوب بــه تنــگ آمــده بــود، بــرای یــک جنــگ صلیبــی جدیــد بــه جلــب حمایــت قدرت هــای 
مســیحی غربــی پرداخــت. ونیزی هــا بــه قــدرت عثمانی هــا بیــش از مجارهــا اعتمــاد داشــتند 
ــزی  ــای ونی ــا رقب ــمی ب ــا هم چش ــا ب ــد. جنووایی ه ــورت ندان ــی ص ــا اقدام ــگام آن ه ــن هن در ای
کــه هــر دو  کســب امتیــازات تجــاری از بایزیــد تــالش بیش تــری نمودنــد. در حالــی  خــود بــرای 
کردنــد. بــر ایــن اســاس،  دولت هــای ناپــل و میــالن روابــط مودت آمیــزی را بــا عثمانی هــا برقــرار 
کــه بــرای یافتــن داوطلبــان بــرای حملــه بــه منظــور بیــرون رانــدن  گزیــر شــد  سیگیســموند نا
پــا نماینــدگان خــود را بــه فرانســه، دربــار شــارل ششــم بفرســتد )لــردراس، 1373:  ترک هــا از ارو
ــان رســید. آن هــا بلغارســتان  ــه پای ــه نفــع عثمانی هــا ب 66(. در نتیجــه رقابت هــا در بالــکان ب
کردنــد. سلســله شیشــمان را بــه پایــان رســاندند. پســر آخریــن تــزار بلغــار بــه  را ضمیمــه خــود 
اســالم درآمــد و در آناتولــی بــه عنــوان افســر عثمانــی دســت بــه فعالیــت زد. سیگســموند بــرای 
پایــی را بــرای جلوگیــری از پیشــرفت عثمانی متحد  چنــد ســال در تــالش بــود تــا کشــورهای ارو
کنــد. در 1396 میــالدی او در ســاماندهی بــزرگ موفــق بــه ائتــالف یــک جنــگ صلیبــی جدیــد 
ــری مجارســتان  ــا فتــح بلغارســتان، خطــر بیش ت ــد شــد )JONES، 2008: 856( ب ــر بایزی در براب

ــد می کــرد. را تهدی
مقابــل  در  را  دانــوب  منطقــه  از  دفــاع  مســئولیت  بلغارســتان،  پادشــاهی  حــذف  بــا 
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حائــل  پادشــاهی  یــک  عنــوان  بــه  دیگــر  را  ســرزمین  آن  رســید.  عثمانــی  بــه  مجارســتان 
ضعیــف خــود واننهــاد. واالشــی، نیــز بــه مرتبــه دست نشــاندگی تنــزل یافــت. جنــگ صلیبــی 
مجارهــا  و  عثمانــی  میــان  منازعــه  اوج  نماین گــر  میــالدی   1396 ســال  در  نیکوپولیــس، 
بــرای ســلطه بــر دانــوب ســفال بــود. ونیــز هــم در منازعــه بــر ســر بالــکان دخیــل بــود. در ایــن 
ــکان  ــی و بال ــی میــان آناتول ت ــدن خــط مواصال ــرای بری ــاوگان خــود ب کوشــید از ن ــز  جنــگ، ونی
کنــد. از دیــد شــوالیه های غربــی، ایــن لشکرکشــی یــک ماجراجویــی  در داردانــل اســتفاده 
کــه طــی آن نیروهــای صلیبــی شکســتی قاطــع خوردنــد. پیــروزی در نیکوپلیــس  صلیبــی بــود 
نــه تنهــا ســلطه عثمانــی را بــر بالــکان مســتحکم ســاخت بلکــه بــر اعتبــار عثمانــی در جهــان 
پاییــان در نیکوپولیــس شکســت ســختی خــورده  ــزود )اینالجــق، 1388: 33(. ارو اســالم اف
پــا در خطــر اشــغال  کــه نــه تنهــا قســطنطنیه بلکــه نواحــی دیگــر ارو یافتــه بودنــد  بودنــد و در
ــاری شــرایط  ــا ی کــه ب ــدازه  ــه همــان ان گســترش قلمــرو عثمانــی در بالــکان ب ــرکان می باشــد.  ت
اجتماعــی قریــن بــود، از مســاعدت شــرایط سیاســی هــم بهــره بــرد. تحقیقــات جدیــد نشــان 
کــه انحطــاط قــدرت مرکــزی در امپراتــوری بیزانــس و حکومت هــای جانشــین  داده اســت 
آن در بالــکان مصــادف بــود بــا ظهــور صومعه هــا و اشــخاص متنفــذ در ایــاالت در حــال 
کــه پیــش از آن تحــت ســلطه حکومــت قــرار داشــتند  کســب مالکیــت اراضــی پرونویــا1 بودنــد 

.(27  :1388 )اینالجــق، 
ــاز ــاازامتی ــهواســطهداشــتنقــوایینچــری،نخســتینارتــشثابــتدراروپ عثمانیهــاب
بــزرگبهــرهمیبردنــد)اینالجــق،25:1388(.منطقــهآســیایصغیــرشــاهراههایارتباطــی
وتجــاریمهمــیرادربرمیگرفــت.ایــنراههــابــهســواحلدریــایســیاهوطربــوزانمنتهــی
میشــدندیــابــهغــربآســیایصغیــروقســطنطنیهمیرســیدندواهمیــتتجــاری،خاصــیبــه
دریــایســیاهمیبخشــیدند.قســطنطنیهبــهجهــتاشــرافبــرایــنحــوزهتجــاریوقرارگیــری
کــهدرتــداومراهتبریــز درمســیرشــاهراههایتجــاری،اهمیــتویــژهایداشــت.شــاهراههایی
ــورازشــهرهایآقشــهرو ــاعب ــسازپشــتسرگذاشــتنارزنجــان،ب ــرارداشــتندوپ ــهارزرومق ب
زارهبــهســیواسازمهمتریــنشــهرهایآســیایصغیــرمیرســیدندســپسراههــایمختلفــی
کنــاردریــای ایــنشــهرتجــاریرابــهطربــوزانوعالئیــهوآنتالیــهوبنــادرسامســونوســینوپدر

1 .pronoia
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ســیاهوقســطنطنیهمرتبــطمیکردنــد)کریمــیوچاهیــان،57:1392(.ونیــز،جنــواوپادشــاهی
اســپانیابــابازرگانــیدرمدیترانــهمنافــعاقتصــادیخویــشراتأمیــنمیکردنــد.عــالوهبــرایــن،
ــر ــااشــرافداشــتنب ــسب ــتبیزان ــایســیاهدارایاهمیــتتجــاریبســیاریداشــت.دول دری
کمســاعی کننــدهایداشــت.اشــترا دریــایســیاهومدیترانــهدرمبــادالتمنطقــهنقــشتعییــن
ــرراههــایتجــاری ــردریــایســیاه،احاطــهب ــرســیطرهب ــرایهــردولتــیعــالوهب ــابیزانــس،ب ب
ــرایــن ــرایتســلطب ــتونیــزوجنــواب ــههمــراهداشــت.دول واقــعدرمنطقــهآســیایصغیــرراب
حــوزهتجــاری-ارتباطــیرقابتهایــیرابــههمــراهداشــت.درصــورتبرقــراریارتبــاطبــاهــر

کــدامازآنهــا،خشــمطــرفمقابــلبرانگیختــهمیشــد.
امپراتــورســالخوردهژانپالئولوگــوسدرســال1391درگذشــتواندکــیبعــدهــمپســرش
گشــتهبــودبــهدنبــالپــدرروانــهشــد.مانوئــلبــهجــای کــهاخیــرًادیرنشــین آندرونیکــوس
پــدرشژانپالئولوگــوسامپراتــوررســمیشــد.ژانپســرآندرونیکــوسخواهــانومدعــیتــاجو
کــهدرروم تخــتبــود.ســلطانبایزیــدازژانپشــتیبانیمیکــرد)کالویخــو،۶(.اوازاختالفاتــی
شــرقیبــرســرتاجوتخــتجریــانداشــت،اســتفادهمیکــرد.پادشــاهانبیزانــس،بــرایحفــظ
تاجوتخــتخــودامتیــازاتتجــاریدریــایســیاهرابــهجنــوایــاونیــزمیســپرد.ایــناقــدام،
کشــور عــالوهبــرفراهــمآوردنموجبــاتمبــادالتتجــاریازدســتبیزانــس،هــریــکازایــندو
رادرصــفدشــمنانبیزانــسقــرارمــیداد.مانوئــلبــهمحــضرســیدنبــهســلطنتبــااتمــام
ــادخــراجو ــدخواســتارادامــهدستنشــاندگیوازدی ــدمواجــهشــد.بایزی حجتــیازســویبایزی
درضمــنخواســتاراســتقراریــکقاضــیدرقســطنطنیهبــرایســکنهمســلمانآنبــود.ایــن
تقاضــایبــاورودیــکارتــشعثمانــیمقابــلحصــارشــهردنبــالشــد.ایــنارتــشســرراهخــود
کــردیــابــهاســارت کــههنــوزمســیحیبودنــدقتلعــام آندســتهازیونیهــایتــراسجنوبــیرا
درآورد)لــردراس،۶5،1373(.عثمانیهــادرقــرنپانزدهــم،سراســرســرزمینهایاروپایــی
کــهآنهــم بیزانــسرابــهتصــرفخــوددرآوردهبودنــد.تنهــاشــهربیزانــس،قســطنطنیهبــود
ازهمــهســودرمحاصــرهعثمانــیقــرارداشــت.بایزیــدتقریبــًاتمــامناحیــهآســیاییترکیــهفعلــی
راتســخیرنمــودوتنهــاشــهرقســطنطنیهوحاشــیهباریکــیدرخشــکیاطــرافآندرســاحل
شــمالیدریــایمرمــرهبــرایامپراتــورمانوئــلباقــیمانــدهبــود.مانوئــل،امپراتــورقســطنطنیه
بــرایدردســتداشــتنآنشــهربــهبایزیــدبــاجمــیداد.روابــطجنــواوونیــزبــابایزیــدطــوری
کــهایــنســرزمینها،اورافرمانــروایآینــدهایخــودمیدانســتند.تــرکان،قســطنطنیهرابــا بــود
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ــد)لمــب،22۶(. کاخهــاشــهرموعــودخویــشیعنــیاســتانبولمیدیدن آنباغهــاو
مســتملکاتآســیاییتــرکانازمتصرفــاتاروپایــیآنهــابــهوســیلهتنگــهبســفورازهــم
ــاتصــرفبوغازهــاضربــه جــداشــدهبــود.بــهایــنترتیــب،نــاوگانونیــزوجنــوامیتوانســتندب
محکمــیبــهتــرکانواردســازندوشــایدمیتوانســتندقســطنطنیهراازمحاصــرهنجــاتدهنــد.
کــهآنهــا کشــوراروپایــیبــرســربازرگانــیآســیاموجــبشــد امــارقابــتودرگیریهــایایــندو
کــهدیپلمــاتزبردســتیبــودبازرگانــیآســیا درمقابــلعثمانیــاناقدامــیصــورتندهنــد.بایزیــد
ــرایتقدیــم کــرهمیکــردوآنهــاهــمب ــاهــردودســته،مذا ــودوب ــرایهــردودامســاختهب راب
پیشــکشبــهخدمــتســلطانبــریکدیگــرســبقتمیجســتند.درنتیجــهاســتغاثهپــاپبــرای
نجــاتقســطنطنیهبــههــدررفــت.بــزرگانوســراناروپــاهــمســرگرمجنگهــایداخلــیبودنــد
کــهداراینیروهــای )لمــب،23۰:1388(.ســلطانعثمانــیبــاجلــبرضایــتونیــزوجنــوا
دریایــینیرومنــدبودنــدازآنجانــبآســودهخاطرشــد،عثمانیــانازراهدریــاقــادربــهاقــدام
فراوانــینبودنــد.ونیــزنیرویــیدریــایخــودرامنحصــرًابــرایخدمــتبــهمنافــعتجارتــیخــود
ــوری کــهدرتمــامامپرات ــزعمــاًلحــقدادهشــد ــانونی ــهبازرگان ــرد.ازســال1۰82ب کارمیب ــه ب
گمرکــیباشــندبــهدادوســتدبپردازنــد. بــدونتأدیــهعــوارضوبــدوناینکــهتابــعمقــرارت
تجــارتونیــزدرقلمــروامپراتــوریازتجــارتخــودبیزانــسدارایامتیــازاتبیشتــریبــود.
ــانشــرقوغــربموجــب ــودنمی ــاواســطهب ــهب ک ــایعظیمــی ــسازمزای ــدانوســیلهبیزان ب
کشــورشــدهبــودقطعنظــرمیکــرد.ونیــزازایــنزمــانبــهبعــدتوســعهشــایانتوجــه قــدرتآن
کشــورهایمجــاورمدیترانــهراتحــتنفــوذخــودقــرارداد کمکــمتمــام کــردایــنجمهــوری
کــهبکوشــدازاهمیــت )لومــرل،129:1329-13۰(.پــسازآنامپراتــوربیزانــسبــرآنبــود
کــهبــهونیزیهــایدادهبودنــدبــادادنامتیــازاتمشــابهبــهرقیــبمهــمآنجنــوا امتیازاتــی

بکاهــد.
کــه در دســت امپراتــور روم شــرقی  تنــدوس یکــی از چنــد جزیــره از مجمع الجزیره هــای 
بــود. ایــن جزیــره بــه دلیــل برخــوردار بــودن از موقعیــت مناســب بــرای ورود بــه تنــگ داردانــل 
کــه روابــط تجاری با قســطنطنیه و کشــورهای که در حاشــیه  یــادی بــرای کشــورهای  اهمیــت ز
ــرار داشــت، تنــدوس از  ــور ق ــد، داشــت. هــر دو طــرف تنگــه در اختیــار امپرات ــا ســیاه بودن ی در
یــک موقعیــت ممتــاز نظامــی برخــوردار بــود. ونیــز بــرای یــک مــدت طوالنــی خواســتار اشــغال 
گــذار شــد. امــا  ــز وا ــه ونی ــره ب ــور، ایــن جزی ــا امپرات ــی ب کــرات طوالن ــود بعــد از مذا ــره ب ایــن جزی
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گــذاری تنــدوس بــه ونیــز مخالــف بودنــد ) Vasiliev،1958:627( از ایــن زمــان  جنوایی هــا بــا وا
یــاه ســیاه تــالش می کــرد.  کنتــرل تجــارت از طریــق تنگــه داردانــل بــه در بــه بعــد ونیــز بــرای 
کــه  کــه بــه اصطــالح Chioggia معــروف شــد  امتیــاز تنــدوس باعــث جنــگ تــازه بــا جنــوا شــد 
ــه  ــه پایــان رســید. ایــن برخوردهــا مانــع اتحادی ــا صلــح ســفید )پیمــان توریــن اوت 1381( ب ب
 )JONES،2008:827(یــا اژه بودنــد، شــد کــه در حــال پیشــرفت در در مســیحی در برابــر ترک هــا، 
ــان  ــه پای ــود ب کــه ناشــی از رقابت هــای اقتصــادی ب ــزرگ بیــن ونیــز و جنــوا  کــه جنــگ ب زمانــی 
یــای  کنتــرل دادوســتد قســطنطنیه و در یــادی برخــوردار بــود. جنــوا بــرای  رســید، از اهمیــت ز
ــود. منافــع ونیــز و  ســیاه تــالش می کــرد. هــدف جنــوا ایجــاد انحصــار در تجــارت در بســفور ب

یــای اژه می شــد. جنــوا باعــث برخــورد آن هــا در جزایــر و ســاحل در
کــه نــه تنهــا قســطنطنیه  یافتــه بودنــد  پــا بعــد از شکســت نیکوپولیــس1 در قــوای متحــد ارو
از  پــس  کــه  مانوئــل  امپراتــور  می باشــد.  تــرکان  اشــغال  خطــر  در  پــا  ارو نواحــی  دیگــر  بلکــه 
کش متعــدد بــا پــدر و بــرادرش و دسیســه های بی حــد دربــاری بــه حکومــت رســیده  کشــا
ــرک پایتخــت خــود شــد و مــدت دو ســال در نواحــی  ــه ت ــود در ســال1400 میــالدی مجبــور ب ب
کــه در دروازه هــای قســطنطنیه اردو زده و  پــا ســفر نمــود تــا بلکــه علیــه بایزیــد  مختلــف ارو
ــای شــرقی  پ ــا ارو کنــد )جــوادی، 1352: 158(. ام ــود متحــدی پیــدا  ــه فتــح شــهر ب مصمــم ب
و  داشــتند  داخلــی  مشــکالت  انگلســتان  و  فرانســه  داشــت.  قــرار  عثمانیــان  تصــرف  در 
گرفتــار اغتشاشــات ملــی  کنــد. هانــری چهــارم در انگلســتان  کمــک  نمی توانســتند مانوئــل را 
کــه  و در فرانســه دوک اورلئــان و دوک دوبــور بونــی بــا یک دیگــر در نــزاع بودنــد. ونیــز بهتــر دیــد 
گرفتــن  بــا ترک هــا از در مســالمت درآیــد. )صــدر،1322: 43(. در ضمــن آن کــه مانوئــل بــرای 
ــراری  ــدد برق ی درص ــرادرزاده و ــرد. ب ــر می ب ــه س ــه ب ــطنطنیه در فرانس ــات قس ــرای نج ــک ب کم
یــخ در آنقــره تهیــه جنــگ بــا تیمــور را می دیــد  کــه در آن تار روابــط دوســتانه بــا ســلطان بایزیــد 
گــر ســلطان تــرک در ایــن جنــگ فاتــح شــود  کــه ا گرفــت  برآمــد. پایــه موافقــت آن هــا بــر ایــن قــرار 
یخــو، 1337: 60(. قبــل از رفتــن مانوئــل، بــرادرزاده  گــذارد )کالو ی شــهر قســطنطنیه را بــه او وا و
کــه موافقتــی بیــن آن هــا حاصــل شــده بــود بــه نیابــت از جانــب خــود بــه حکومــت  خویــش ژان 
پایــی  کشــورهای ارو گرفتــن از ســایر  کمــک  کــرده بــود. اقدامــات مانوئــل بــرای  شــهر منصــوب 

1 . Nicopolis



شماره 6 ـ سال سوم ـ پاییز و زمستان 401394 ₪

کــرد. ــه دلیــل خیانــت تبعیــد  ــرادرزاده خویــش را ب ی بعــد از بازگشــت ب ــد. و بی نتیجــه مان
کــهدرپــرااقامــتداشــتپیامهایــیبــه مانوئــلامپراتــورقســطنطنیهوبــزرگمــردمژن
کــهتیمــوراقدامــیعلیــهعثمانیــانانجــامدهــدبــا تیمــورفرســتادمبنــیبــراینکــهدرصورتــی
کــهبیدرنــگیــاپــسازانــدک کشــتیبــهاویــاریخواهنــدنمــود.آنــانقــولدادنــد ســپاهو
کشــتیهایجنگــیخویــشرامجهــزنماینــدودرداردانــلمتمرکــزســازند.آنهــابــهایــن زمــان
کــهدریونــان)وترکیــهاروپــاهســتند( کــهمانــعبازگشــتلشــکریانتــرک وســیلهمیخواســتند
نتواننــدبــهآســیایصغیــربازگردنــد.بــهایــنترتیــب،مقدمــاتپیــروزیتیمــوررادرمقابــلســپاه
ــهعنــوانهزینــه کــهمبلغــیب ــد ــیفراهــمســازند.ازســویدیگــریونانیــانتعهــدنمودن عثمان
کارزاربــهاوبدهنــد.تیمــوردرایــنزمــانبســیارنیرومندتــروآمادهتــرازحریــفبــود)کالویخــو،
143:1337(.درهمــانزمــاننمایندگانــیازجنــوانــزدتیمــورآمدنــدبــرایمبــارزهبــاتجــار
کــهتحــتنظــر کمــکخواســتندومحرمانــهازطــرفامپراتــورمســیحیقســطنطنیه ونیــزازوی
کــه گیبــونمعتقــدبــود کردنــد)لمــب،224(.ازســویدیگــر بایزیــدبــوداســتدعایهمراهــی
کشــیدهبــودمســتحق گــرتیمــوربنــابــهتقاضــایامپراتــوریونــانجوانمردانــهبــهیــاریاولشــکر ا
کافرکشــیتــادرون کــهبــاشمشــیر تمجیــدوحقشناســیمســیحانمیگردیــد.ولیکــنمســلمانی
کــهبــربتپرســتان گرجســتانرفتــهبــودوجهــادبایزیــدرامحتــرممیداشــت.طبعــًامایــلنبــود
اروپایــیترحــمیــاایشــانرامســاعدتنمایــد.تیمــوربــهانگیــزهجاهطلبــیپیــشرفــتونجــات
قســطنطنیهازنتایــجتصادفــیایــنواقعــهبــود)گیبــون،1381،ج12۶۶،3(.عــالوهبــرایــن،
حکومتهــایمحلــیآســیایصغیــربــرایحفــظقلمــروخــودبــهتیمــورپناهنــدهشــدند.بعضــی

کمــکطلبیدنــد. ازایــنامــراازامیرتیمــور
ژنوونیــزدرخواســتروابــطدوســتانهبــاتیمــورنمودنــد.تیمــورنیــزازایــندرخواســتآنــان
کمــکبــهبایزیــد،احتیــاج اســتقبالنمــود.زیــرابــرایبســتنتنگــهبســفوروبســتنراههرگونــه
کــهبایزیــدبزرگتریــنحریــفنیرومنــداوســتو بــهنیــرویدریایــیداشــت.تیمــورمیدانســت
کــهبــهاومیرســید،رامیپذیرفــت.ویبــرایدســتیابیبــه کمکــی درهمیــنراســتاهرگونــه
کمــک کــردوازژنوونیــزوقســطنطنیه کثــردولغربــیروابــطدوســتانهایجــاد هــدفخــودبــاا
کــهروابــط بحــریخواســت)صــدر،44:1322(.ازطــرفدیگــرسیاســتمســیحانچنیــنبــود
کــردنمســلمانانازاتحــادبــاآنــان کننــدوبــرایمعــدوم دوســتانهخــودرابــاتاتارهــاحفــظ
اســتفادهنماینــد.ایــنعــادتوسیاســتهنــوزموجــودبــود.بنابرایــنبــرایاروپاییــاناهمیــت
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کــهمتحدشــاننیــزبــرایجنــگبــامســلمانان،مســلمانباشــند)صــدر،44:1322(. نداشــت
کشــورهای گذاشــتهمــهپیشرویهــایاورا گرجســتانپــا کــهبــه تیمــورازلحظــهای
ازمدتهــایمدیــدهمــهدیدههــا بــادقــتوعالقــهروزافــزونزیــرنظــرداشــتند. اروپایــی
کــهدرخــاورنزدیــکجریــانداشــت.دراســپانیامقــارنایــناحــوال گشــتهبــود متوجــهامــوری
ــا ــهب ــود)کالویخــو،9:1337(.بیزانــسجهــتمقابل کاســتیلولیــونب ــریســومپادشــاه هان
ــرآنکــهدرراســتایحفــظمنافــع ــهتیمــورپیوســتند.تیمــوریاننیــز،عــالوهب خطــرعثمانیــانب
کــردنطــرحاتحــاد منطقــهایخــودبــامســیحیانشــرقیدوســتیداشــتنددرراســتایاجرایــی

ــاعثمانــی،بــهآنهــانیازمنــدبودنــد. ــادرمقابلــهب ــااروپ ب

حمله تیمور به عثمانی سرآغاز کم شدن فشارها بر دول مسیحی
گاهموجودیــتامپراتــوریعثمانــیرا فتوحــاتتیمــوربــرایایجــادیــکامپراتــوری،بــهنــا
کــهدرنبــرد درمعــرضخطــرقــرارداد.بایزیــدســلطانعثمانــیدرایــنزمــانتوانســتهبــود
نیکوپولیــسبــازیگیســموندفرمــانروایمجارســتانبــهپیــروزیدرخشــانیدســتیابــد.او
کــهخطــرجغتاییهــاراازبیــن بــرایتوســعهقلمــروخــودوافزایــشاقتــدارعثمانــیالزمدیــد
کنــوناهــدافتوســعهطلبیخــودرابیشتــرمتوجــهغــربو کــهتا ببــرد.ایــنمســألهویرا
ــاســلطانازمحاصــره ــرایــنمبن ــرارداد.ب ــدق ــروضعیتــیجدی ــود،دربراب ــردهب ک شــمالغربی
ــاســپاهیانخــودبــهســمتشــرقحرکــتنمــود)رویمــر،138۰: کشــیدوب قســطنطنیهدســت

گرفــت. 12۰(.بایزیــددرســال14۰2میــالدیمحاصــرهقســطنطنیهراازســر
گرچــهدر گرفــتوا تیمــوردرتابســتانســال14۰2میــالدیتصمیــمبــهحملــهعلیــهبایزیــد
کلــیدر ابتــداآنچنانکــهبیایــد،مدعــیعدمحمایــتازاروپاییــانبــودامــابــهتدریــجاوضــاع
ــهمتوجــه ک ــهمــنبالّطبــعخواهــانآننیســتم ک ــود.»تیمــورمبالغتهــافرمــود ــرب حــالتغیی
ــاافرنــجدرمقابــل کــهایشــاندائمــًاب ــرمازآنجهــت آنطــرفشــومولشــکربــدانمملکــتب
کــهفرنــگراقوتــیپدیــدآیــدواســالمراضعفــیروینمایــد ایســتادهعــزامیکننــد،نمیخواهــم
ــاریدرحفــظهمبســتگی ــگامفتــحســوریهدیگــراجب ــرو،95۰:138۰(«.ویازهن ــظاب )حاف
ــا، ــاســایرنیروهــایاســالماحســاسنمیکــرد.جنوواییهــاوســایرقدرتهــایمســیحیاروپ ب
طالــباوبــهعنــوانمتفقــیعلیــهعثمانیهــابودنــد.بنابرایــنارتــشخــودرابــهطــرفجنــوب
کــهبایزیــدمحاصــره وبــهســویســیواسحرکــتداد.دوســالپــسازســقوطایــنشــهربــود
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کنــدوقســمتاعظــمارتــشخــودرابــهآســیاانتقــالدهــد)لــردراس،1373: قســطنطنیهرارهــا
گرســنگیمشــرفبــهمــرگبودنــدازباروهــایشــهربــهپاییــنمیآمــدو کــهاز 75(.یونانیــان
کــهســیلســپاهیان کــردنشکمشــان،خــودرابــهتــرکانتســلیممیکردنــد.هنگامــی بــرایســیر
کشــیدوبــاشــتاببازگشــت تاتــاربــهجانــبغــربنمــود،بایزیــددســتازمحاصــرهقســطنطنیه
تــانیروهــایخــودرادرآناطولــیجمــعآورد.دوســپاهتــرکوتاتــاردرآنقــره)آنــکارا(بــاهــم
ــدرادرهــم ــدبایزی ــکارا(لشــکرقدرتمن ــره)آن ــقشــددرجنــگآنق مصــادفشــدند.تیمــورموف
شــکند.)پورگشــتال،3۰4:13۶7(.عالقهمنــدیتیمــوربــهایجــادروابــطبازرگانــیودوســتی
ــدازطــرفدیگــرباعــثشــد ــااروپاییــانازطرفــیوآوازهفتوحــاتاووخاصــهشکســتبایزی ب
ــهزندگــیوقلمــرویحکومــتاوبشــود)جــوادی،1۶۰:1352(.تیمــوردر ــادیب ــهتوجــهزی ک
ــرازیکســالتمامــیســرزمینرومراتســخیرنمــود.بعــدازقــالعرومفتحنامههــاو کمت مــدت
پیامهــایرابــهاطــراففرســتاد.ایــنپیروزیهــایدرخشــاندرمشــرقومغــربجهــانباعــث

ــزدی،1174:1387(. شــگفتیشــد)شــامی،27۶:13۶3؛ی
کــهمرکــزمهــمبازرگانــیبیــنآســیاصغیــروایتالیــابــوداز بعــدازفتــحازمیــر،شــهرفوســه
طــرفســپاهتیمــورمحاصــرهشــد.امــااهالــیآنفــورًامطیــعوخراجگــذارشــدند.بــهایــنترتیــب،
گروســه،1353: ــیشــهرنجــاتپیــدانمــود)ســمرقندی،948:1383؛ ازقتــلوعــاموویران
کــهمؤسســهمهــمتجارتــیدرجزیــرهخیــوداشــتاظهــاراطاعــتو 751(.ازجملــهشــرکتژنــی
کــمجزیــرهســاقیزبــاشــنیدنپیــروزیتیمــورهدایــای انقیــادنمــود)گروســه،751:1353(.حا
ــه کمین ــه»ایــن ک ــامداد ــهوســیلهســفیرخــودپی ــهب ــرایویفرســتد.ضمــناینک بســیاریب
گرفتــه،ســایراوامــرو گــردنانقیــاد ــر ــهوســاو1ب ازبنــدگاندرگاهاســالمپناهمورســانیدنجزی
کمــرامتثــالوطاعتگــزاریبــرمیــانخدمتــکاریبســتهاموچشــم احــکامخــدامآنحضــرترا
امیــدبــهاستشــراقانــوارمرحمــتوالطــافپادشــاهانهگشــاده«.ویمراتــبفرمانبــرداریخود
کــهجزیــهوخــراجبپــردازد)یــزدی، کــرد کــمایــنجزیــرهقبــول بــهتیمــوررااعــالمداشــت.حا
کــمایــنجزیــربــااقــدامخــود،»خواســتتــادفــع 1177:1387؛ســمرقندی،949:1383(.حا

کند«)حافــظابــرو،979:138۰(. ســطوتلشــکرمنصــورازمــرزوبــومخــود
ــان ــتعثمانی ــدطلیعــهزوالدول کــهشکســتســلطانبایزی ــود ــلامیــدوارب ــورمانوئ امپرات

1.خراجوباج
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کمــکدیگــراننمیتوانســتموجبــاتایــنزوالرابــهوجــودآورد.بعــداز باشــد.امــاویبــدون
گرفتنــد.ژنوائیــان شکســتبایزیــددرآنقــره)آنــکارا(جمهوریهــایایتالیــااحتیــاطرادرپیــش
کشــورهابــرای بــرایحفــظتجــارتآســیاییخویــششــتابانبــاتیمــورقــراردادبســتند.امــاایــن
حفــظتجــارتخــوددربالــکانوبــهســببعــدماطمینــانبــهآینــده،باانتقــالبازماندگانلشــکر
کشــیده کردنــد.ونیزیــاندامــانبــهیکســو کمــک ــا،بــهدوامدولــتعثمانــی بایزیــدبــهاروپ
کــرده گرفتــهوازنظــرسیاســیدربالــکانچنــاننفــوذ بودنــد.نــژادتــرکدرآناطولــیچنــانجــا
ــود)رانســیمان، ــهآســانیمیســرنب ــهب ــندومنطق ــدامازای ــردنآندرهیچک ک ــهریشــه ک ــود ب
ــه ک ــهســرزمینهاییمنحصــرشــد ــیب 549:138۰(.بعــدازایــنشکســتمســتملکاتعثمان
بایزیــدبــههنــگامرســیدنبــهســلطنتبــهمیــراثبــردهبــود.بــاحمایــتتیمــور،امــرایپیشــین
گذاشــتند.قلمــروعثمانــیمیــان درهــرمنطقــهاماراتهــایســابقومســتقلخــودرابنیــان
گــردننهــادهبودنــد،تقســیمشــد.بــامــرگتیمــور،آنــان کمیــتتیمــور کــهبــهحا پســرانبایزیــد

کردنــد. کلقلمــروپیشــینعثمانــیآغــاز منازعــهایشــدیدیرابــرایاســتیالبــر
بعــدازشکســتنیــرویعثمانــیدرجنــگآنقــره)آنــکارا(جنــگبــرســرتصاحــبقــدرتبیــن
گرفــت.بــاایــنهمــهدراروپــایجنوبــی،یعنــیبالــکانهیــچحرکتــی شــاهزادگانعثمانــیدر
کــهازدســتعثمانیهــامتضــرر علیــهعثمانیهــاصــورتنگرفــتوحتــیدودولــتونیــزوجنــوا
کشــتیهایونیــزیوجنوایــیزمانــی شــدهبودنــددســتبــهاقدامــیعلیــهعثمانــینزدنــد.
کــهچهــلهــزارنفــرازنیروهــایشکســتخــوردهعثمانــیدرصــددورودبــهروملــیبرآمدنــد
بــهشــکلرقابتآمیــزیایــننیروهــارابــهروملــیبردنــد.بدیــنترتیــبیــکلشــکرنیرومنــد
کــهازشکســتآنقــره)آنــکارا(درصــددبهرهگیــری عثمانــیدربالــکانمســتقرشــد.تنهــادولتــی
کــهبالطبــعدرصــددجبــرانشکســتنیکوپولیــسبــود.امــادرهمیــن آمــدمجارســتانبــود
کــهقصــدتصاحــبســلطنت کمــکپــاپبونیفــاسبــهالدســیالسســلطانســبیل ایــامبــراثــر
مجارســتانراداشــت،سیگســموندســلزانمجارســتاننتوانســتازایــنفرصــتاســتفادهنمایــد

کنــد)چارشلــی،3۶9:13۶8(. ودربالــکاننقشــیایفــا
کشــورشبازگشــتویهنــگامبازگشــتبــاســلیمان مانوئــلبعــدازشکســتبایزیــدبــه
گلیبولــیرامنعقــدســاخت.همزمــانبــاایــنپیمــان،امیــرســلیمانبــاونیــزوجنــوا معاهدهنامــه
کــرد.بــه کــردهبودنــد،موافقتنامــهایامضــا کمــک کــهبــهورودنیروهــایعثمانــیبــهروملــی
گنبــرهوبرخــی کارتــال،پندیــک، کــه گلیبولــی،امیــرســلیمانمتعهــدشــدهبــود موجــبمعاهــده
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ــامیســوری،ســیلیوریرادرمرمــرهو ــاســیاهرات ــی،ســواحلدری ازجزایــرواقــعدرســاحلآناتول
گــذارد.اوبــادادنپــارهایامتیــازات ســالنیک،تســالیاوبعضــینقــاطدیگــررابــهامپراتــوروا
تجــاریبــاونیــزوجنــوابــهتوافــقرســید.درازایایــنامتیــازاتدودولــتجنــواوونیــزمتعهــد
کــهازورودتیمــوربــهروملــیممانعــتبــهعمــلآورد)چارشــلی،373:13۶8(.امپراتــور شــدند
قســطنطنیهوســرکردهمــردمژنمقیــمپــرا،بــهجــایوفــایبــهعهــدوپیمــان،بــهلشــکریان
کــهبگذرنــدوبــهآســیایصغیــربرســندونیــزپــسازجنــگهــم تــرکمقیــماروپــااجــازهدادنــد
کردنــدویونانیهــاآنهــا گریــزازآنقــرهوبــهســالمترســیدنبــهترکیــهاروپــایــاری بــهتــرکاندر
کــه کشــتیهایخــودازاینســوبــهآنســویدریــابردنــد.اقــدامآنهــاموجــبآنشــد رابــا
ــد کن ــار ــهشــدترفت ــامســیحانسراســرقلمــروخویــشب کنــدوب ــایونانیــانمخالفــت تیمــورب

)کالویخــو،144(.

وپا بعد از حذف عثمانی سیاست خارجی تیمور با ار
گردیــد.ازجملــه پیــروزیدرنبــردآنقــره)آنــکارا(موجــبتحــرکاتوفعالیتهــایمتعــددی
ــارآنایجــادروابــطبیــندربارهــایشــرقیوبالعکــس،همچنیــنبیــنتیمــوروقدرتهــای آث
کــردتــانظــرمســاعدتیمــوررابــهســویخــود گرفــتســلطانفــرجازقاهــرهســعی غربــیانجــام
کــهتــاآنزمــانازبازگشــتآنــانممانعــتمیکــرداجــازه جلــبنمایــد.ویفرســتادگانتیمــور
مراجعــتدادوفرســتادگانینیــزازجانــبخــودبــرایاظهــاراطاعــتنزدتیمورفرســتاد.تیمورنیز
ایــنفرســتادگانرابــهحضــورپذیرفــت.ازســویدیگــرگئورگــیهفتــمپادشــاهگرجســتانغفلــت
کــهبــهمناســبتپیــروزیتیمــوربــربایزیــداولبــهویتهنیــتبگویــد.بــانزدیــکشــدن نمــود
گلههــایاســبوســکههایطــال فاتــحدرصــددجبــرانبرآمــدوبــهدلیــلهدایــایزیــادازجملــه
کــهنــامتیمــوربــرآنهــاضــربشــدهبــوداورامــوردعفــوقــرارداد)رویمــر،123:138۰(.تیمــور
پــسازنبــردآنقــره)آنــکارا(درفکــریــورشبــهجانــبرومبــودزیــرامانوئــلامپراتــوربیزانــساز
کــهنامــهتیمــوررادربــابتهیــهجهــازاتبــرای اســارتبایزیــدبســیارخشــنودبــودامــاهنگامــی
ــر ــهســبباشــغالازمی گشــت.ویب ــیدریافــت،مبهــوتودســتپاچه ــبرومل ــهجان ــورشب ی
کنــد. توســطتیمــورپــسازمحاصــره15روزهتصــورمیکــرداوازآنجــابــهاســتانبولحملــه
بنابرایــنباعجلــههدایــاوســفراییرانــزدتیمــورفرســتادومراتــباطاعــتوفرمانبــرداریخــود

کا،۶8:139۰(. رااعــالمنمــود)آ



₪ 45 سیاست حذف امپراتوری عثمانی، ترفند دوگانه تیمور و دول اروپایی

تیمــوربــامتانــتپیــشدرآمدهــایمصالحــهازجانــبقدرتهــایاروپایــیراپذیرفــت.
کمیــتاورابــهرســمیتبشناســدوخــراج کــهحا کــهامپراتــوربیزانــسپذیرفــت لیکــنهنگامــی
ــرایحمــلســربازانشازپهنــهتنگــهبــه گاونــیب کــهنا الزمــهآنرابپــردازد،تیمــورآمــادهبــود
کــهاوقصــدمحاصــرهقســطنطنیهرادارد کنــد.ایــنعمــلبــهفرضیــهدهشــتزایی اروپــاایجــاد
دامــنزد.امــاتیمــورهیچگونــهنقشــهایبــرایاروپــادرســرنمیپرورانــدنــهحتــیعلیــهآناطولــی،
کــهســنتهایغــازیرایــجدرآنارجمینهــادوحتــیامــالکشــاهزادگانبیخانمــانمحلــی
رابــهآنــانمســتردداشــت.دراینجــالشکرکشــیاشراچیــزیبیــشازتهاجمــیشــکوهمندتلقــی
ــردراس، ــود)ل ــرمتوجــهشــرقب ــب،بیشت ــورجاهطل ــذاریــکامپرات ــامبنیانگ ــرد.درمق نمیک

.)79:1373
ــه ــًاب ــودوغالب ــاازابتدایــیحکومــتمغــولهمیشــهموقتــیب روابــطسیاســیایــرانواروپ
کمتریــن کــهارتبــاطآنهــامؤثــرنبــود. کــرد مرحلــهعمــلنمیرســید.بــاوجــودایــننبایــدتصــور
ــع ــهخــودرامداف ک ــز ــانتیمــورنی ــود.درزم ــانب ــرایاروپایی ــاحراهآســیاب ــطافتت ــنرواب ــرای اث
کشــورهایمســخرشــده کننــدوبــرایآبادانــی کــهخرابیهــایاوراترمیــم اســالممیدانســت
کــرد)صــدر،45:1322-4۶(.تیمــورپــسازایــن بازرگانــانوصنعتگــرانخارجــیراتشــویق
کــهبــانجــاتقســطنطنیهانتقــامشکســت فتــحروابــطخــودرابــااروپــاقطــعنکــرد.اروپاییــان
کردنــد.درایــنموقــعمهمتریــن گرفتــهبودنــدبیــشازپیــشبــاتیمــوردوســتی نیکوپولیــسرا
رابطــهبیــنایــرانواروپــاازطــرفتیمــورحاصــلشــد.ازهمــهمهمتــرومحکمترروابطــیبودکه
کــهخطــر کلیــهروابــطایــرانواروپــابــودوهمیــن تیمــوروفرانســهداشــتندروشعثمانــیمبنــای
گردیــد.دوبــارهایــرانواروپــاازهــمجــداشــدند)صــدر،45:1322(.عالقهمنــدی عثمانــیرفــع
کــهتوجــهزیــادیبــهزندگــی تیمــوربــهایجــادروابــطبازرگانــیودوســتیبــااروپاییــانباعــثشــد
کــهبــهدربــارســمرقندمیرفتنــددربــارهاش وقلمــرویحکومــتاوبشــودونــهتنهــافرســتادگانی
کیهایاوموضــوعنمایشــنامههاینویســندگانی بــهبحــثپرداختنــد،بلکــهجنگهــاوســفا
گردیــد)جــوادی،1۶۰:1352(.فتوحــاتســالطینعثمانــیوحشــت چــونمارلــو1وپــرادن2
زیــادیدراروپــاپدیــدآوردهبــود.ایــنوحشــتســببایجــادروابــطنزدیــکآنقــارهبــاتیمــور
گردیــد.ایــن وجانشــیناناووهمچنیــندولتهــایترکمــانآققویونلــووقراقویونلــومنجــر

1 . Marlowe.
2 . Pradon.
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کــهتیمــورســرگرمزدوخــوردبــابایزیــدعثمانــیوفتــحآســیای روابــطدرســتدرهمــاناوقــات
صغیــربــود،آغــازشــدومیــاناووهانــریچهــارمپادشــاهانگلســتانوهانــریســومپادشــاه

گردیــد. کاســتیل)قســطیله(نامههایــیمبادلــه

وابط میان دربار امیرتیمور و دربار فرانسه ر
فرانســه بــرای اروپــامســائلخارجــیمهمتــری بــهداخــلخــاک بــاپیشــرفتعثمانــی
کــهبــااهمیتتــرازمســائلداخلــیبــود.ایــنواقعــهپیشــرفتترکهــابــهطــرف پیــشآمــد
مرکــزاروپــابــودونهتنهــافرانســهبلکــهتمــامدولمســیحیبــهوحشــتافتادنــد.درایــنموقــع
ــه ک ــود ــزموجــودب ــتدیگــرینی ــاحاصــلشــد.عل یــکموافقــتموقتــیبیــنپادشــاهاناروپ
کــهبــاپیشــرفتترکهــانســبت توجــهفرانســهرابــهمشــرقجلــبمیکــردوآننگرانــیبــود
کــهشــارلبــه بــهمســتملکاتاوپیــداشــد)صــدر،79:1322(.سیلوستردســایمعتقــداســت
کافــیازآشــفتگیهایآســیاناشــیازاقدامــاتتیمــوراطــالعداشــت.هــردوآنهــامنافــع انــدازه
مشــترکیدربرابــرترکهــاداشــتندودرانتظــاریــکبرخــوردتقریبــًااجتنابناپذیــریبیــنتاتارهــا
وترکهــاوجــودداشــت)Moranvillé،1894:44۰(.شــارلششــمدرتاریــخفرانســهبــهلقــب
کــهبــرتخــتســلطنتنشســتولــیتــامدتهــااختیــار دیوانــهشــهرتداشــت.دوازدهســالهبــود
گردیــدودوک امــوردردســتاعمــاماوبــود.ازســال1389میــالدینیــزدچــاربیمــاریدماغــی
اورلئــانعمــاًلنایبالســلطنهشــد.امــانامــهتیمــورچنانکــهپیداســتدرهمــانموقــعاقامــت
اودرروم)آســیایصغیــر(ودوازدهروزپــسازفتــحآنقــرهواســارتســلطانبایزیــدنوشــتهشــده
ــرازاغــالط ــبوپ ــگارشآنبســیارغری ــیاســلوبن ــودول ــددوســتانهب ــود.لحــننامــههرچن ب

ــود)نوایــی،12۶:1341(. کتابتــیب
اعتمــاد بــرایجلــب وشــدمیکردنــد، آمــد امیرتیمــور کــهدرممالــک دعــاتمســیحی
ــرایخــودهمیشــهازقــوتوقــدرتپادشــاهفرانســهتعریــفو ــرامب امیرتیمــوروتحصیــلاحت
ــا ــانوپادشــاهاناروپ ــهسلســلهتیموری ک ــاازعــدواتمشــترکهای ــد.آنه ــدمینمودن تمجی
کــهمکاتیــبازجانــب بــاترکهــاداشــتهاند،اســتفادهمینمودنــدوتوســطهمیــندعــاتبــود
ــهپادشــاه ــهتحریــکهمیــندعــات،نامــهایب ــودوب ــهامیرتیمــوررســیدهب پادشــاهفرانســهب
ــهدوساســیملتفــتشــدهاســت ــی،58:1332(.چنانک فرانســهنوشــتهشــدهاســت.)قزوین
عالمــاتاهمــالکاریومســامحهبــروجنــاتایــننامــهازهــرطــرفهویداســت.چــهعــالوهبــر
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کمــیعــرضحاشــیهآنبرخــالفآنچــهمعهــود کاغــذو کوچکــیقطــع کاتــب ســهوهایمکــرر
درمکاتبــاتســالطینآناعصــاربــودهاســتهمــهداللــتبــرســهلانگاریومســامحهدرصــدور
کــهدرحقیقــت گویــادردربــارامیرتیمــوربــهپادشــاهفرانســهاهمیتــیرا ایــننامــهمیکنــدو
ــانمیدانســتهاند.چــونایــننامــهبــهتحریــکدعــاتمســیحیبــرای دارابــودهنمیدادنــدی
کــردهوتمــامآندقتــی پادشــاهفرانســهنوشــتهشــدشــایدآنرایــکمســألهغیــرمعتنیبــهفــرض
گــرددبــهعمــلآوردهنشــده کــهدرآنبــابمرعــی کاربــردهشــودوشــرایطی کــهبایــددرآنبــه

ــی،۶1:1332(. اســت)قزوین
ــود. گمــاردهب ــف کشــورهایمختل ــرایجمــعآوریاطالعــاتدرداخــل ــرادیراب تیمــوراف
جاسوســاندیگــریرانیــزدرلبــاسصوفــیدرویــش،تاجــر،منجــمبــهســرزمینهایدیگــر
میفرســتاد.آنهــااطالعاتــیرادربــارهشــهرها،قصبههــا،راههــا،اقــوام،اعیــان،اشــرافو
کا،234:139۰(.»مترددیــنومســافرانهــرملــکو حــوادثمهــمبــرایویمیفرســتاد)آ
کــهاخبــارممالــکرابــهمــنبرســانندوتجــارآنراوقافلهســاالرانراتعییــن دیــارراتســلیدادم
کــهبــههــرملــکودیــاررفتــهازختــاوختــنوچیــنوماچیــنوهندوســتانوبــالدغــرب نمــودم
ــد ــهجهــتمــنبیاورن ــاعنفیــسوتحفههایــیالیــقب ــرفرنــگمت ومصــروشــاموروموجزای
واحــوالواوضــاعواطــوارمتوطنــانوســکنهآندیــاررابــهعــرضمــنرســاندوســلوکحــکام
ــهخاطــرآورد.نمــودارسازند«)حســینیتربتــی،214-21۶:1342(. ــاب ــارعای هــرمملکتــیراب
بــهشهرســتانها،شــهرهای مــوردوقایــعمربــوط ایــنمناطــق،اطالعاتــیدر از جاسوســان
کوچــک،جادههــاوافــرادبرجســتهدراختیــارتیمــورقــراردادنــد.بــهایــنترتیــب،بــابــهدســت
گاهبــودودرپــیفرصتــیبــود آوردنایــناطالعــات،امیرتیمــورازنقــاطضعــفدشــمنانخــودآ
کنــد)PAYDAŞ،35(.ایــنجاســوسدرمــوردقاصلــهشهرســتانها تــابــردشــمنانخــودغلبــه
آنهــارابــهتصویــرمیکشــیدندپیــروزیدرنبــردآنقــره)آنــکارا(نتیجــهایــناطالعــاتبــهدســت
ــود. ــهراهانــدازییــکســرویساطالعاتــیقــویزدب آمــدهازایــنافــراداســت.تیمــوردســتب

ــهمناطقــیازجهــانفرســتاد. ــادیرادرپوشــشهایمختلــفب تیمــورافــرادزی
ــکارا(ژاندوماســقفســلطانیهدرســال14۰2میــالدی ــهپــسازجنــگآنقــره)آن بالفاصل
ــزرگمنطقــهای کشــیشب ــا ــهســفارتازطــرفتیمــورمأمــورشــد.فــریمارحســیا،مطــرانی ب
کــهســلطانیهدرمرکــزآنقــرارداشــت.ویازمــردمایتالیــاوازفرقــهفرانسیســکن،موســوم بــود
بــهجــاندومبــود.اوازطــرفتیمــوربــهدربارهــایونیــز،ژن،انگلســتانوفرانســهمأموریــت
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کــهاندکــیپیــشاز14ژوئــن14۰3بــهپاریــسرســیدومدتــیدردربــارفرانســه ســفارتداشــت
کلمــهســریانی:مــاربــهمعنــی اقامــتداشــت)نوائــی،71:137۰(.مارحســیا1مرکــباســتازدو
کــهدراصــل کــهبــههــرشــخصیبــهقصــداحتــراماطــالقمیشــودوحســیا بــزرگ،ســیدوآقــا
ــهمعنــی کلیســااســماب ــیدراصطــالح ــهمعنــیمتدیــن،مقــدسوقدیــساســتول صفــتوب
ــودودرســال1398م/8۰۰-8۰1هاز اســقفاســتعمالمیشــودویابتــدااســقفنخجــوانب
گردیــدوتــاآخــرعمــردرهمیــن آندرجــهارتقــاجســتهوبــهســمتمطــرانســلطانیهمنصــوب
درجــهباقــیبــودتــادرســال1423میــالدیدرســلطانیهفــوتنمــود)قزوینــی،۶۰:1332(.

درنامــهشــارلبــهتیمــوراینکــهمذهــبوزبــاننمیتوانــدمانعــیبــرایتجــارتباشــد
ــانفرانســهو ــلبازرگان ــطمتقاب ــرایرواب ــردب ک ــاردرخواســت ــانتات درازایحفاظــتازبازرگان
بهطورکلــیبــرایمســیحیان.اســقفاعظــمســلطانیهاهــدافخــودرابــرایســفارتبــهشــارل
ــودو ــدواســارتاوب ــربایزی کــرد:هــدفاولخــوداطــالعدادنپیــروزیتیمــورب ــر ــهذک اینگون
کــرد.ویافــزودهــدف کــهتوســطبایزیــداســیرشــدهبودنــدراصــادر آزادیزندانیــانمســیحیرا
دومــشازمأموریــتقــدرتپادشــاهفرانســهودرخشــشتیمــوربــود.اوهــدفازســفارتخــود
رادومزایــایاصلــیبــرایدیــنمســیحیارائــهداد.درابتــدااواجــازهســاماندهیآزادیبــرای
ــد ــنآزادیمیتوان ــدای کن ــرپادشــاهودوکموافقــت گ ــسازآنا ــان.پ تجــارتوتجــاردوادی
بــاتوافــقویــامعاهــدهاختصــاصدادهشــود)Moranvillé،1894:434(اســقفاعظــم
کــه ســلطانیهبــهدنبــالمأموریــتخــودنــزدشــارلازطــرفتیمــورنامــهایبــرایبازرگانــی
درخواســتازهمــهشــاهزادگاناروپایــیبــرایآزادیافــرادخــودبــرایتجــارتدرغــرببــود.
گرفــت.بــاایــناعتقــادبــهایــن ســفارتتیمــوربــرایارســالنامــهخــوداســقفاعظــمبرعهــده
دیــدگاهمســیحیبــرایایجــادروابــطتجــاریبیــنشــرقوغــرببــهمنظــوردسترســیمبلغــان
ــر، ــیب ــهدســتآمــدهمبن ــود.نامــهایازتیمــورومیرانشــاهب ــوریمغــولب ــهامپرات مســیحیب
)Moranvillé،1894:بــودهاســت ازمعاملهگــرانغربــیدرشــرق ســاماندهیوحفاظــت

.)44۰-441
موضــوعنامههــایمتبــادلبیــنامیرتیمــوروشــارلششــم،بــهخصــوصبعــدازشکســت
تــرکانعثمانــی،درحــدایجــادیــکاتحــادنظامــینبــود.بلکــهفقــطتحکیــممبانــیدوســتی

1.درمقالهقزوینیبهصورتمارحنسیاآمدهاست.
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وازطــرفامیرتیمــوربیشتــردرخواســتتوســعهتجــارتوروابــطبازرگانــیبــود)میرجعفــری،
کنــونتوقــعازآن کــه»ا کــردهبــود 187:1387(.امیرتیمــوردرنامــهایبــهشــارلدرخواســت
کــهدائمــًامکاتیــبهمایــونفرســتادهشــودوســالمتیآنامیرکبیــربــازنمایــدتــا امیرکبیــرداریــم
کــه کــهبازرگانــانشــمارابدیــنطــرففرســتادهشــود تســلیخاطــرحاصــلآیــد.دیگــرمیبایــد
ایــنجایگــهایشــانرامعــززومکــرمســازیمونیــزبازرگانــانمــابــدانطــرفرجــوعســازندایشــان
کســیزوروزیادتــینکنــد.زیــرادنیــابــهبــازرگانآبــادان رانیــزمغــزورومکــرمســازندوبرایشــان

اســت«)نوایی،128:1341(.

وابط میان دربار امیرتیمور و دربار اسپانیا ر
کســباخبــاردرســتومقــرونبــهواقعیــت هانــریســوم،بســیارمشــتاقبــهدســتآوردنو
کاســتیلدوافســرنظامــیبــه ازدوقــدرترقیــب)تیمــوروبایزیــد(بــود.هانــریســومپادشــاه
شــرقفرســتادهبــودتــااوضــاعراازنزدیــکبررســینماینــدتــاوضــعتــرکانوقــدرتآنــانرامعلــوم
ــانســانچزدپاالزوئلــوس2 ــور1ودیگــریهرن ــودســوتومای ــوریکــیپای ــامدوســفیرمزب ــد.ن دارن
ــارهنیــرویتیمــوروســلطان ــادرب بــودایــندوســفیرتوســطهانــریســوممأمــورشــدهبودنــدت
کــهبــرضــددیگــریبــه کننــدوراجــعبــهتعــدادوپیــروانهــریــکازآنــان بایزیــدتــرکتحقیــق
گــزارشدهنــد کدامیــکازطرفیــنبیشتــرامــکانغلبــهدارد جنــگبرخاســتهاندواینــک
کردنــدوســرانجامبــهاردویتیمــوررســیدند )کالویخــو،3۰(.آنهــاآســیایصغیــررابازدیــد
ودرجنــگآنقــرهحضــورداشــتند.تیمــورآنــانرابــهحضــورپذیرفــتودوزنمســیحیرااز
میــاناســیرانحرمســرایبایزیــدبرگزیــدهبــهآنهــاهدیــهداد)لمــب،245:1388(.وقــرار
کــهســفرایویدرایــنمســافرتبــههمــراهفرســتادگانپادشــاهاســپانیاباشــندوبــهوســیله شــد
آنــانراهنمایــیشــوند)کالویخــو،1۰:1337(.تیمــوراندکــیپــسازفتــحبــزرگآنقــرهتصمیــم
کــهمحبــتو گرفــتتــاســفیرانرابــانامــهایازجانــبخویــشبــاهدایــاوتحــفبســیاری
ــارویبفرســتد.حاجــی ــهدرب کاســتیلنشــانمیدهــدب ــهپادشــاه عالقهمنــدیاورانســبتب
کاســتیافرســتادهشــد. کــهبــهعنــوانســفیرنــزدپادشــاه محمــد3بزرگــیازقبیلــهجغتــایبــود

1 . Pay de Sotomayor.
2 . Hernan Sanchez de Palazuelos.

3.دربرخیازمنابعمحمدقاضیذکرشده.
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کاســتیلهمــراهداشــت.حاجــی گرانبهــایاورابــرایپادشــاه ویبــاخــودنامــهتیمــوروتحــف
کــه کــرد.بنابرایــنهانــری گذاشــتهبــودعرضــه کــهتیمــوربیــکبــهعهــدهاو محمــدآنچــه
گرفــت نامــهوپیشــکشهارادریافــتداشــتهوبــهمقصــودتیمــورواقــفشــدهبــودتصمیــم
کــردنمــودتبیــنخــودوتیمــوربیــک تــامتقابــاًلهیئــتســفارتیبــاهدایــابــهمنظــورافــزون
کالویخــورا گســیلدارد)کالویخــو،31:1337(.درنتیجــهایــنســفارتپادشــاهاســپانیاهــم
گروهــیدیگــربــهســفارتبــهنــزدتیمــورفرســتاد.ایــنهیئــتســفارتاســپانیاییبــااســتفاده بــا
گرجســتانبــهحضــوراو کــهدر ازراهنمایــیفرســتادگانتیمــورروانــهشــدندومنتظــربودنــد
برســند.امــاهــوایســردزمســتانادامــهســفرآنــانرامدتــیبــهتعویــقانداخــتوســرانجام
درســمرقندبــهخدمــترســیدند)کالویخــو،11:1337-1۰(.»ودرآناثنــاازپیــشفرمانــده
ممالــکافرنــجایلچــیرســید،وبســیتحــفوهدایــایفاخــروانــواعتبــرکاتوتنســوقاتنــادر
بــهموقــفعــرضرســانید«)یزدی،1255:1387؛ســمرقندی،1۰18:1383(.هانــریســوم،
کــردومقصــودعمــدهاشتصــور هیئتهــایســفارتبــهممالــکوبــالددوردســتجهــاناعــزام
ــرکانومســلمانانمجــاور ــریازتجــاوزاتت ــرایجلوگی ــیب ــهاتحادیههای ک ــود ــنب مــیرودای
کــهاســپانیارادرهمهجــامعــروفســاخته تشــکیلبدهنــد.امــاایــننکتــهراهــمدرنظــرداشــت
کنــد)ســایکس،9۰9:1391(.ایــنســفراازاشــبیلیه وازممالــکوبــالددیگــرشناســاییحاصــل
کردنــدوازطریــققســطنطنیه،طرابــوزان،ارزروم،خــوی،تبریــز،ری بــهطــرفشــرقحرکــت
ومشــهدبــهســمرقندرفتنــد.همــراهایــنســفراننماینــدگانپادشــاهبابــلنیــزبــهحضــورتیمــور

رســیدند)بــرون،27۰:1339(.
کــهســفیراســپانیابــهحضــورتیمــوررســیدازجانــبویمــورداحتــرامفــراوان هنگامــی
گفــت:»اینــکســفیرانی کــردو کــهدرحضــورشبودنــد گرفــت.تیمــوررویبــهبــزرگان قــرار
کــهپســرمپادشــاهاســپانیافرســتادهاســتبنگریــد.ویبــهراســتیازبزرگتریــنپادشــاهان را
کــهاوتنهــاســفیرانینــزدمــنمیفرســتادوپیشــکشوهدایــا کافــیاســت فرنــگاســت.همیــن
گاهشــوموپیشکشــیاز کــهازتندرســتیوخوشــیاوآ نمیفرســتاد.بــرایمــنهمیــنبــسبــود
اوتوقــعنداشــتم.«)نوائی،74:137۰(.همزمــانبــاورودهیــأتسیاســیاســپانیابــهســمرقند،
هیاتــیهــمازجانــبچیــندرپایتخــتتیمــوربــودوظاهــرًاایــنهیــأتبــرایمطالبــهخراجــی
ــارتیمــورقصــدپرداخــتخــراجرا ــیایــنب ــود.ول ــهدرهــرســالتیمــورپرداختــهب ک ــود آمــدهب
ــانرا ــراردادوآن ــرق ــههمیــنجهــتهیــأتســفارتچیــنرامــوردتوهیــنوتحقی نداشــتوب
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زیردســتســفیراســپانیانشــانید)نوایــی،7۶:137۰(.مــدتســهمــاههیئــتسیاســیمصــرو
گرفتنــد.درآنهنــگامبنابــرامــرتیمــورمراســم اســپانیامــوردتوجــهوپذیرایــیشــاهانهقــرار
گلبرگــزارمیشــد)نوائــی،74:137۰(.ســرانجام کان ازدواجچنــدشــاهزادهدرمحلــیبــهنــام
کشــورهایخــودبازگشــتند.لــذاآنهــادرابتــداازایــن ایــنســفرابــهدســتورمنشــیهایدربــاربــه
دســتوربــهدلیــلاینکــهخواســتارپیغــاموتعــارفازتیمــوربــهپادشــاهانخــودبودنــد،امتنــاع

گزیــرشــدند)بــرون،272:1339(. کاربرفتــننا ــیدرآخــر کردنــد.ول

وابط میان دربار امیرتیمور و دربار انگلیس ر
گذاشــت. ــهجــای ــتدرســال1399درگذشــتوامــالکپردرآمــدیازخــودب گان جــانآو
کــهبــرایلشکرکشــیبــهایرلنــداحتیــاجبــهپــولداشــت،درمیــانتــرسووحشــت ریچــارد
گانت کــرد.هانــریآوبالینگبــروک،پســرتبعیــدشــدهجــانآو اشــرافیت،دارایــیدیــوکراضبــط
کــهشــاهســرگرمبرقــراریصلــحوآرامــشدرایرلنــد کــهازارثپــدرمحــرومشــدهبــود،هنگامــی
کــهبــهســرعتبــرشــمارآنهــاافــزودهمیشــددریــورکپیــادهشــدو بــودبــاســپاهیاندکــی
کــهبــهانگلســتانبازگشــتســپاهدشــمن نجبــایقدرتمنــدبــهویپیوســتند.ریچــاردهنگامــی
راچنــانبــرلشــکرخــودافــزونیافــتویــارانرابــهخاطــرترســیموهــومچنــانازخــودرمیــده
کــردوویبــهنــامهانــری گــذار کــهخویشــتنوتاجوتخــتســلطنترابــهبالینگبــروکوا دیــد
کــهبــاهانــری چهــارمدرســال1399بــهپادشــاهینشســت.بــهایــنطریــقسلســلهپالنتاژنــه
ــری ــاســلطنتهان ــهب ک ــانپذیرفــت.سلســلهلنکســتر ــود،پای دومدرســال1154آغــازشــدهب

ــت،۶8:1373(. ــاممییافــت،شــروعشــد)دوران ششــمدرســال14۶1اختت
را آزادتجارتــی مــراوده و انگلســتاننوشــت پادشــاه بــههانــریچهــارم نامــهای تیمــور
ــهرونوشــتآنمحفــوظ ک ــریدرحواشــی ــرد.هان ک ــهپیشــنهاد ــننام ــیاودرای ــرایرعایای ب
گفتــهاســت. کــهبــرتــرکانحاصــلنمــودهتبریــکوتهنیــت وباقــیمانــدهتیمــوررادرفتحــی
کــهمقیــمتبریــز ــاراهــبفرانسیســکان گرینــالیــکنفــرانگلیســیی ــورتوســطژان دونامــهمزب
ــا ــریچهــارمب ــزهان ــسازمــرگتیمــورنی ــود)ســایکس،9۰9:1391(.پ ــودفرســتادهشــدهب ب
ــهاســقفســلطانیهایــننامــهراآوردهاســت ک ــومنیســت ــیمعل میرانشــاهمکاتبــهمیکنــد.ول

)جــوادی،178:1352(.
بــرای کــه ســون آنتونیجنکیــن ظهــور تــا م.( 14۰۶ ســال )حــدود کالویخــو مــرگ از
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ــاد)ســال1557م.(یعنــیدرعــرض ــرانافت ــاای ــیب ــطبازرگان ــهفکرایجــادرواب نخســتینبارب
کشــورهایاروپایــیبــرایریختــنشــالودهمناســبات کوشــشهایزیــادیازطــرف 15۰ســال
کشــورایــرانبــهعمــلآمــد.امــاایــنروابــط سیاســیواقتصــادیبــاخــاورزمیــنوبــهویــژه
کــهازروســیهوعثمانیمیگذشــت، تجــاریبــهدلیــلبعــدمســافتوبــهخاطــرراههــایخشــکی
ــیجهــان صرفــهاقتصــادینداشــت.دراثنــایایــنصــدوپنجــاهســالتدریجــًاوضــعبازرگان
کشــفراههــایجدیــدتجــاریازطریــقدریاههــا،دگرگونــیجدیــدیدر گردیــد.بــا دچــارتحــول
روابــطتجــاریواهمیــتآنهویــداشــد.ازایــنپــسعالقــهبازرگانــانانگلیســیبــهدایرکــردن
رابطــهبازرگانــیبــامشــرقزمیــن،منجــربــهرقابــتشــدیدیبــاپرتغالیهــاشــد.درنیمــهدوم
ــارزه ــرنجنگهــایصلیبــیومب کشــورهایاروپایــی،پــسازدوق ســدهشــانزدهممیــالدی،
بــامســلمینفرســودهشــدهودرپــیراهــیبودنــدتــامناســباتخــودرابــادولتهــایمســلمان
خاورزمیــنبهبــودبخشــند.آنهــادرپــیآنبودندکــهتــاحرکــتجهانگــرداناروپایــی،دعــاه
ــا ــیازراهزمیــنودری گراناروپای ــاســودا ــرشــودت ــهســهولتامکانپذی ــانب مســیحیوبازرگان
ــوآ، ــاوگانجن ــهفعالیتهــایاقتصــادیمشــغولشــوند.ن ــاهامنیــتوآرامــشب ــددرپن بتوانن
کــهپــایســلطانمحمــدفاتــحبــه ونیــزوپیــزادردریــایمدیترانــهودریــایســیاهتــازمانــی
خــاکاروپــانرســیدهبــود،رفتوآمــدمیکردنــد.امــافتــحقســطنطنیهبــهایــنوضــعپایــانداد
کشــورهاییچــوناســپانیا،فرانســه،پرتغــال،هلنــدوانگلســتانرا ومقدمــاتچیرگــیوتســلط

درعرصــهدریاهــافراهــمآورد)راونــدی،1382،ج557:4(.

نتیجه
جناحبنــدیوخصومــتدربالــکانوتــالشدولایــنمنطقــهبــرایاتحــادبــاعثمانیهــاو
جلــبحمایــتآنــان،زمینــهپیشــروینیــرویعثمانــیرافراهــمآوردوآنراســرعتبخشــید.
کشورگشــاییعثمانیــانبودنــد، کشــورهایاروپــایبــهدنبــالســدیدرمقابــلجاهطلبــیو
گــردد.اختالفــات کــهتیمورمیتوانــدمانــعپیشــرویعثمانــیدرقلــباروپــا آنهــادریافتنــد
عثمانیــان بــا تیموریــان دشــمنی همچنیــن و عثمانــی امپراتــوری بــا اروپــای دولتهــای
کــه موجبــاتروابــطآنهــارافراهــمآورد.بعــدازامیرتیمــورعواملــیچنــدباعــثقطــعروابــطشــد
ــیموقعیــتجانشــینان ــنبیثبات ــرازای ــاومهمت ــیدراروپ ــنآنهــاجنگهــایداخل مهمتری
گردیــد.روابــطاروپــابــاایــران،دردورانبعــدازتیمــور، کــهمانــعازشــروعروابــط تیمــوربــود
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بیشتــربــاترکمانــانقراقویونلــووآققویونلــوادامــهیافــت.قراقویونلــووآققویونلــوبــاســالطین
عثمانــیمرزهــایمشــترکداشــتندوبــرایمنظورهــایسیاســیدولتهــایاروپایــیمســاعدتر
کــهبــاتزلــزلبیزانــسبــه بودنــد.عــالوهبــرایــن،دولتهــایمجــاوربیزانــسدرانتظــاربودنــد
گرفتــنبــرمســیرهای اهــدافسیاســیواقتصــادیخویــشدســتیابنــد.بیزانــسبــهدلیــلقــرار

تجــاریاهمیــتوپــژهایداشــت.
کــهدرپوشــشهایمختلــفبــهســایر کاروانیــانوبازرگانانــیافــرادی تیمــورازطریــق
گســتردهایدســتیافــت. گاهیهــای کشــورهایمختلــفبــهآ کشــورهامیرفتنــدپیرامــون
کشــورهایاروپایــینیــز کشــورهایهمســایهخــودبــاخبــربــود. امیرتیمــورازاوضــاعداخلــی
بــافرســتادننماینــدگانخــودبــهعنــوانســفیریــاایلچــیبــهشــرقدرپــینیــاتواهــداف
ــهتســلیمو کاهــشقــدرتنیروهــایخــودب ــهخاطــر ــد.تیمــورب کشــورهایمتبــوعخــودبودن
ــا ــالاحی ــهدنب ــکاننکــرد.اوب ــربال ــردوخــودرادرگی ک ــا کتف ــدگانقســطنطنیها اطاعــتنماین
ــی ــوریعثمان ــیمیتوانســتباعــثاضمحــاللامپرات ــود.شکســتعثمان ــوریمغــولب امپرات
ــاردیگــر ــزییــکب ــاپــسازیــکدورهفتــرتوآشــفتگیوعــدممرکزیــت،قــدرتمرک شــودام
تثبیــتشــدودولــتعثمانــییکپارچگــیخــودشرابــاردیگــربــهدســتآورد.تیمــورازپیــروز

ــکارا(اســتفادهنکــرد. ــره)آن جنــگآنق
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کیومــرث  اینالجــق، خلیــل )1388(، امپراتــوری عثمانــی: عصــر متقــدم 1600-1300، ترجمــه 

قرقلــو، تهــران، بصیــرت.
یــخ ایــران بــا تکیــه بــر اوضــاع اقتصــادی  بازوانــی، الســاندرو )1359(، ایرانیــان )متضمــن تار

و اجتماعــی(، ترجمــه مســعود رجب نیــا، تهــران، چــاپ رامیــن.
بــرون، ادوارد )1339(، تاریــخ ادبــی ایــران )از ســعدی تــا جامــی(، ترجمــه و حواشــی بــه قلــم 

علی اصغــر حکمــت، تهــران، چاپخانــه دانشــگاه.
یــخ امپراتــوری عثمانــی، ترجمــه میــرزا زکــی علی آبــادی، بــه  پورگشــتال، هامــر )1367(، تار

ــن. ــارات زری ــر، انتش کیانف ــید  ــام جمش اهتم
یــخ ایــران از دوران باســتان یــا پایــان ســده هیجدهــم میــالدی،  پیگولوســکایا، ن.و )1354(، تار

ــام. ــران، پی ــاورز، ته کش ــم  کری ــه  ترجم
تمــدن  رویــه  بــا دو  ایــران  اندیشــه گران  رویاری هــای  نخســتین  حائــری، عبدالهــادی )1367(، 

بــورژوازی غــرب، تهــران، مؤسســه انتشــارات امیرکبیــر.
ســیدکمال  تصحیــح  بــه  التواریــخ،  زبــده   ،)1380( لطــف اهلل  بــن  عبــداهلل  ابــرو،  حافــظ 

اســالمی. ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت  انتشــارات  و  چــاپ  ســازمان  تهــران،  ســیدجوادی، 
کتاب فروشی اسدی. حسینی تربتی، ابوطالب )1342(، تزوکات تیموری، تهران، 

ــه دره ای، ســهیل آذری، پرویــز  ــدون ب دورانــت، ویــل )1373(، اصــالح دینــی، ترجمــه فری
ــان، تهــران، شــرکت انتشــارات علمــی و فرهنگــی. مرزب

دورســون، داود )1380(، دیــن و سیاســت در دولــت عثمانــی، ترجمــه منصــوره حســینی و 
اســالمی. شــورای  مجلــس  کتاب خانــه  تهــران،  وفایــی،  داوود 

یــخ ایــران از 1350 تــا 1750(،  یمــر )1380(، ایــران در راه عصــر جدیــد )تار یمــر، هانــس رو رو
ترجمــه آذر آهنچــی، تهــران، انتشــارات دانشــگاه تهــران.

کاشــف، ج 3،  یــخ جنگ هــای صلیبــی، ترجمــه منوچهــر  رانیســمان، اســتیون )1380(، تار
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تهــران، انتشــارات علمــی و فرهنگــی.
یــخ اجتماعــی ایــران، ج 4، چــاپ دوم، تهــران، انتشــارات  راونــدی، مرتضــی )1382(، تار

نــگاه.
گیالنــی، ج 2،  ســایکس، سرپرســی )1391(، تاریــخ ایــران، ترجمــه محمدتقــی فخــر داعــی 

تهــران، مؤسســه انتشــارات نــگاه.
ســمرقندی، کمال الدیــن )383(، مطلــع ســعدین و مجمــع بحرین، به اهتمام: عبدالحســین 

نوایــی، تهــران، پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی.
گورکانــی، مصحــح پناهــی  شــامی، نظام الدیــن )1363(، ظفرنامــه تاریــخ فتوحــات امیرتیمــور 

کتــاب انتشــارات بامــداد. ســمنانی، تهــران، ســازمان نشــر 
پــای قدیــم و بــا  یــخ سیاســت خارجــی ایــران: روابــط ایــران بــا ارو کاظــم )1322(، تار صــدر، 

فرانســه از آغــاز تــا انقــالب 1789، تهــران، اداره مطبوعــات پرویــن.
ینــی، میــرزا محمدخــان بــن عبدالوهــاب )1332(، بیســت مقالــه قزوینــی، ج 1، تهــران،  قزو

چاپخانــه شــرق.
ــا، تهــران، بنــگاه ترجمــه  کالویخــو، ترجمــه مســعود رجب نی یخــو، )1337(، ســفرنامه  کالو

کتــاب. و نشــر 
کشــاورزی،  کیخســرو  گرانتوســکی، آ.آ )1359(، تاریــخ ایــران از زمــان باســتان تــا امــروز، ترجمــه 

تهــران، انتشــارات پویــش.
گروســه، رنــه )1353(، امپراتــوری صحرانــوردان، ترجمــه عبدالحســین میکــده، تهــران، بنــگاه 

کتــاب. ترجمــه و نشــر 
گیبــون، ادوارد )1381(، انحطــاط و ســقوط امپراتــوری روم، ترجمــه فرنگیــس شــادمان، ج 3، 

تهــران، شــرکت انتشــارات علمــی و فرهنگــی.
یــخ جوامــع اســالمی از آغــاز تــا قــرن هیجدهــم، ترجمــه  تار الپیــدوس، ایرامارویــن )1376(، 

اســالمی. پژوهش هــای  بنیــاد  مشــهد،  رمضــان زاده،  محمــود 
کیــن )1373(، قــرون عثمانــی )ظهــور و ســقوط امپراتــوری عثمانــی(، ترجمــه  لــردراس، 

کهکشــان. پروانــه ســتاری، تهــران، انتشــارات 
کالم، تهــران، انتشــارات نیــک  لمــب، هارولــد )1388(، تیمــور لنــگ، ترجمــه علــی جواهــر 

فرجــام.
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لومــرل، پــل )1329(، تاریــخ بیزانــس، ترجمه ابوالقاســم اعتصــام زاده، تهران، کتاب فروشــی 
کبــر علمــی. و چاپخانــه علی ا

لوئیــس، برنــارد )1350(، اســتانبول و تمــدن امپراتــوری عثمانــی، ترجمــه مــاه ملــک بهــار، تهــران، 
بنــگاه ترجمــه و نشــر.

میرجعفــری، حســین )1387(، تاریــخ تحــوالت سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی 
یــان و ترکمانــان، تهــران، انتشــارات ســمت. ایــران در دوره تیمور

نوائی، عبدالحسین )1370(، ایران و جهان از مغول تا قاجاریه، تهران، مؤسسه نشر هما.
ــا شــاه اســماعیل، تهــران،  ــات تاریخــی از تیمــور ت ــی، عبدالحســین )1341(، اســناد و مکاتب نوائ

کتــاب. بنــگاه ترجمــه و نشــر 
یــزدی، شــرف الدین علــی )1387(، ظفرنامــه، مصحــح ســید ســعید میــر محمدصــادق و 

کتابخانــه، مــوزه و مرکــز اســناد مجلــس شــورای اســالمی. عبدالحســین نوایــی، تهــران، 
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