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 چکیده طرح

قلعۀ ماکو در دورۀ اسالمی از قالع مهم و پراهمیت منطقۀ شمالغرب ایران محسوب میی شیو و ابلی     

با تشکیل حکومیت فییویو و شیکل یییر      فاتحان بزرگ نظیر تیمور و شاه عباس اول در فتح آن ناکام بودنو. 

ها بیا  مانیثمرزها  ایران پس از جنگ چالوران بر اهمیت قلعۀ ماکو در همسایگی ایران و عثمانی افزوده شو. ع

اما فیو  ها با کوچ دادن بخشیی از اییل بییا      ،حمایت از ایل محمود  سعی در تسلط بر این منطقو داشتنو

بو این قلعو توانستنو تسلط خود بر آن را حیظ کننو. با فروپاشی حکومت فیویو خوانین بیا  تسیلط خیود ر   

 -ا  و بیو شییوۀ توفیییی   این پژوهش بر آن است تا با استیاده از منیاب  کتابخانیو  ابر این قلعو را حیظ کردنو. 

گاه قلعۀ ماکو در مناسبا  فیویو و عثمانی از آباز دورۀ فیویو تا برآمون حکومت قاجار جایتحلیلی بو بررسی 

قلعۀ ماکو بو خاطر قیرار ییرفتن در میرز مییان حکومیت فییویو و عثمیانی از        دهو، ها نشان مییافتو بپردازد.

بو حکومت فیویو و ییاه  ا  برا  طرفین برخوردار بود. حکام این قلعو تا زمان شاه عباس اول، یاه اهمیت ویژه

ها یرایش داشتنو. اما با فتح ماکو توسط نیروها  فیو  در این دوره و کوچ بخشی از ایل بییا  بیو   بو عثمانی

ها بیو خیاا اییران،    قلعۀ ماکو، این قلعو بو حاکمیت فیویان درآمو. با سقوط حکومت فیویو و تهاجم عثمانی

بیرب اییران،   هیا از شیمال  ها درآمو، اما با عق  نشینی عثمانینیایرچو این قلعو بو طور موقت بو اطاعت عثما

 خوانین بیا  مجوداً بر آن مسلط شونو.

 

ها، ایل محمود ، ایل بیا ، ایل دنبلی، قرارداد قلعۀ ماکو، حکومت فیویو، عثمانیها: کلیدواژه

 زهاب.
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 فصل اول: مقدمه و هدف

 مقدمه:-1-1

ا  در مرزها  ایران برخوردار بود و مرز میان کشور ایران و ماکو از دوران باستان از اهمیت ویژه

ها بر آن امار  داشتنو. با حمال  مسلمانان بو ایران و تصرف شو و ارامنو برا  قرنقلمرو ارامنو محسوب می

خود را حیظ کرد و امرا  این منطقو این سرزمین و یرایش مردمان آن بو اسالم، ماکو باز سنت دورۀ باستانی 

ییر  از موقعیت جغرافیایی و امنیتی قلعۀ ماکو، حاکمیت مستقل و دین مسیحیت را در این منطقو با بهره

ا  محسوب می یردیو، کو در استحکام و بیر قابل در دوره اسالمی ماکو بو عنوان شهر و قلعوحیظ کردنو. 

  ایرانی از این قلعو مربوط بو دورۀ ایلخانی است. در این دوره امرا  این اولین روایا تصرف بودن زبانزد بود.

در نزدیکی  -قره کلیسا–منطقو بو فور  نیمو مستقل بودنو و رهبر مسیحیان آذربایجان در کلیسا  تادئوس 

لی نتوانست تیمور قلعو ماکو را محافره نمود و ماکو مستقر بود. امرا  بزریی در فتح قلعۀ ماکو ناکام مانونو؛

. در آنرا فتح نمایو، پس با حاکم شهر توافق نمودنو کو هریاه تیمور بخواهو بیست نیر برا  خومت اعزام نمایو

دورۀ ترکمانان قراقویونلو قومیت قلعۀ ماکو از ارامنو بو ترکمانان تغییر یافت. در این دوره بو خاطر استحکام 

 کردنو. برا  زنوانی کردن متهمان سیاسی استیاده میزایوالوفف قلعۀ ماکو از آن بو عنوان مکانی 

زمان شاه تهماس  فیو  دو طاییو  شاه اسماعیل اول وارد قلمرو فیویان شو. درقلعۀ ماکو در دورۀ 

این دو طاییو در منازعا  فیویو و عثمانی، هریاه برب قور  یافتنو. محمود  و دنبلی در منطقو شمال

قور  هر یک از این دو حکومت رو بو فزونی بود و بر شمال برب ایران تسلط داشتنو، بو طرف آن دولت 

ها توانستنو ایل محمود  را کو بر ماکو نیز امار  داشتنو، بو سمت اما در مجموع عثمانییافتنو. یرایش می

دنبلی کو بر خو  امار  داشت، بیشتر بو حکومت فیویو یرایش داشت. اما تسلط ایران  خود بکشاننو. اما ایل

ها بو بر قلعۀ ماکو تا پایان سلطنت شاه اسماعیل دوم حیظ شو. در دورۀ شاه محموخوابنوه حمال  عثمانی

بو عثمانی فتح ایران آباز شو. قلعۀ ماکو نیز ار جملو اولین مناطقی بود کو بو دست امرا  محمود  وابستو 

هی.ق در دست آنان باقی مانو. شاه عباس پس از تسلط بر آذربایجان بسیار  از امرا و 1015شو و تا سال 

رؤسا  ایال  را کو در تابعیت و وفادار  آنان بو حکومت فیویو شکّ و تردیو داشت، مورد حملو قرار داد. در 
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ها سیاست تردیوآمیز و نازعا  شاه عباس با عثمانیاین راستا مصطیی بیگ محمود  حاکم قلعۀ ماکو کو در م

هی.ق بو دست نیروها  1015مشکوکی در پیش یرفتو بود، مورد توجو شاه قرار یرفت و قلعۀ ماکو در سال 

 فیو  تصرف شو و ایل محمود  از مرزها  ایران اخراج شو.

یا فرمانروایی نیمو مستقل در دوره فیویو ایر بین ایران و عثمانی دولت حائلی اعم از والی نشین 

چون برخی امیرنشین ها  کرد وجود نواشت، دو طرف توافق می نمودنوکو آن نواحی را چون نوعی منطقو 

ماکو نیز در مرز  .1554-55ق/962-961طرف متروا و ویران رها سازنو. نظیر قارص بعو از معاهوه سال بی

وارد عهونامو ایران و عثمانی کو بین ساروتقی میان ایران و عثمانی این وضعیت را داشت. یکی از م

م در زهاب امضا شو این بود کو قلعو 1639ق/1049اعتمادالوولو و مصطیی پاشا فوراعظم عثمانی در سال 

ها یردد. این قلعو در همان سال بو دست عثمانی ماکو بو همراه چنو قلعو دیگر در مرز میان دو کشور ویران

 فیو  ها بو استحکام قلعۀ ماکو پرداختنو و مواض  خود را در آن تقویت نمودنو.ویران شو، اما موتی بعو 

ها تا پایان حکومت فیویو بارها بو این تصمیم اعتراض کرده و لزوم ویرانی قلعۀ ماکو را بو فیویان عثمانی

همیت تجار  و یوشزد نمودنو، اما با اهمیتی کو قلعۀ ماکو برا  تسلط فیویان در شمال برب ایران داشت و ا

بازریانی این منطقو، شاهان فیو  هریز با این درخواست موافقت نکردنو و تاپایان حکومت فیو ، قلعۀ ماکو 

 آمو و حکام بیا  بر آن امار  داشتنو.جزئی از قلمرو ایران بو حساب می

مناطقی بود ها بو خاا ایران آباز شو و قلعۀ ماکو از جملو اولین با سقوط افیهان، حمال  عثمانی

ها زیر نظر ها بو تصرف این حکومت درآمو. این قلعو برا  مو کو توسط ایل محمود  وابستو بو عثمانی

ا مرگ نادرشاه در سال بها بازپس بگیرد. ها بود، اما موتی بعو نادرشاه توانست آن را از عثمانیعثمانی

کومت مستقلی برا  خود در این منطقو ، امرا  بیا  ماکو بو رهبر  احموسلطان توانستنو حهی.ق1160

 ایجاد نماینو. آنها بر شهرها و قصبا  اطراف هم دست انواز  کردنو و دایرۀ قور  خود را بسط دادنو.

همچنین بو خاطر پیونوها  خانوادیی و سیاسی با امرا  حاکم بر ایروان، نیوذ این خانوان در این شهر هم 

هی.ق بو اطاعت او درآمونو 1205  آقامحموخان بو آذربایجان در سال چشمگیر بود. حکام این منطقو با حمال
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و عمر خان نشین ماکو بو سرآمو. اما بازمانویان این خانوان با استیاده از موقعیت خاص جغرافیایی ماکو تا 

 ها  پایانی حکومت قاجار حیظ کردنو.سال

از دورۀ فیویو تا برآمون قاجارها،  نقش پر اهمیت قلعۀ ماکو در منازعا  ایران و عثمانیربم علی

تاکنون هیچ پژوهشی در این مورد انجام نگرفتو است. اما در برخی مطالعا  نگاه جزئی و یذرا بو این موضوع 

توان بو کتاب تاریخ ماکو شوه است. دستۀ اول این مناب  مناب  تاریخ نگار  ماکو هستنو. از اهم این کت  می

اکویی اشاره کرد. نویسنوه در این مطالعو تاریخ ماکو را از دوران باستان تا زمان نوشتۀ میراسواهلل موسو  م

معافر بررسی کرده است. ایراد اول این کتاب در آن است کو نویسنوۀ آن مورخ نیست و نوع نگاه او بو مناب  و 

ت. همچنین نویسنوه اسناد تاریخی بیشتر توفییی و در قال  نقل قول پراکنوه از برخی از مناب  دست اول اس

در توفیف قلعۀ ماکو در دورۀ فیویو وابستو بو روایت مینورسکی از این دوره است و خود او بو مناب  و متون 

 (.1376افلی مراجعو نکرده است )موسو  ماکویی:

ها  یونایون نوشتو شوه است؛ ها، در قال  موخل ماکو در دایره المعارفدستۀ دوم از این پژوهش

این مطالعا ، موخل ماکو نوشتۀ والدیمیر مینورسکی در دایرۀ المعارف اسالم چاپ لیون است.  مهم ترین

مینورسکی در بخشی از این موخل بو بررسی وضعیت قلعۀ ماکو در کشاکش میان حکومت فیو  و عثمانی 

ییر  او بهره پرداختو است. ایرچو نویسنوه بو  این موضوع بو فور  یذرا پرداختو است، اما نقطۀ قو  اثر

هم زمان از مناب  ایرانی و عثمانی است کو توانستو طرح کلی این منازعا  بر سر قلعۀ ماکو در این دوره را 

سلطان اوا در دانشنامۀ ترا در ذیل موخل ماکو، یاه (. Minorsky, 1992, V.5: 181-183ترسیم نمایو )

درخور  دربارۀ خان نشین ماکو آورده است. از دیو  با استناد بو اسناد آرشیو ملی جمهور  آذربایجان مطال 

او منطقۀ ماکو بو علت شرایط ویژۀ جغرافیا  و جایگاه استراتژیک خود در بین دو دولت متخافم ایران و 

عثمانی از این فرفت برا  پیشبرد اهواف استقالل طلبانۀ خود بهره برد. از دیو او حکام و رؤسا  ایال  ساکن 

شونو و از این یرفتنو، با طرف دولت دیگر متمایل میز طرف دولت دیگر در فشار قرار میدر ماکو هریاه ا

 :Sultanova,2002, V.7کردنو )طریق حکومت و موجودیت خود را در رقابت بین دو حکومت برقرار می

169.) 
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از مهم  باشو.ها، مطالعا  انجام یرفتو در کشور ترکیو و آذربایجان میدستۀ دیگر از این پژوهش

-1590ها در قیقاز )ز  اوبلی با عنوان فتوحا  عثمانیکیر توان بو پایان نامۀ ارزشمنوب  میترین این منا

ها بو مرزها  شمال برب ایران اشاره کرده (، اشاره کرد. نویسنوه در این مطالعو بو حمال  عثمانی1451

اما همان یونو کو از  ایران و عثمانی هم پرداختو است.است و این بین بو تغییر و تحوال  قلعۀ ماکو در منازعۀ 

نام این اثر پیواست، محوریت بحث او فتوحا  عثمانی در قیقاز است و در مورد قلعۀ ماو مطال  او بو فور  

. از این دستو از مناب  (Kirzioğlü, 1976پراکنوه است و تصویر  روشن از این موضوع بو دست بوهو )

را « خان نشین ایروان»ب نوشتو شوه در جمهور  آذربایجان اشاره کرد. هر دو کتاب عنوان توان بو دو کتامی

دارد کو یکی توسط نوشتۀ علی اف و حسن اف نوشتو دشو و دیگر  نوشتۀ الچین است. . نویسنویان در این 

ان از مرگ ییر  از اسناد روس، ارمنی، یرجی و ترکی تصویر روشنی از خان نشین ایرودو کتاب با بهره

ترسیم کرده انو. بو خاطر پیونو نزدیک خوانین بیا  ماکو با ایروان،  نادرشاه تا تسلط قاجارها بر ایروان

 :Aliyev, Hasanovنویسنویان بو اقواما  سلطان احمو و فرزنوش حسن خان در ایروان پرداختو انو )

2007; Qarayеv: 2010 .) 

موضوع این پژوهش انجام وهشی مستقل و دقیق دربارۀ بر اساس آنچو کو ییتو شو، نوشتو و پژ 

. این مطالعو ضمن استیاده از دستاوردها  دیگران در این حوزه، سعی کرده با رویکرد  نقادانو و نگرفتو است

ییر  از مناب  و اسناد ایرانی، ترکی عثمانی، ترکی استانبولی و ترکی بو ویژه با بهره تحلیلی بو مناب ،

جایگاه قلعۀ ماکو در منازعا  ایران و عثمانی را در دورۀ مورد نظر ترسیم تصویر  روشن و جام  از  آذربایجانی

قلعۀ ماکو چو جایگاهی در مناسبا  ایران و عثمانی نویسنوه در فود پاسخگویی بو این سؤال است کو  نمایو.

ض است کو قلعۀ ماکو در دورۀ از دورۀ فیویو تا برآمون قاجارها داشت؟ در پاسخ بو اسن سؤال چنین میرو

فیویو بو عنوان یکی از مناطق مورد مناقشۀ ایران و عثمانی بود. اما از دورۀ شاه عباس اول و با کوچ بخشی از 

ایل بیا  بو این قلعو، منازعۀ قور  در این منطقو بو نی  حکومت فیویو خاتمو یافت. با سقوط حکومت 

ر ماکو مسلط شونو، اما این منطقو بو زود  در قال  خان نشین ماکو ها بو طور موقت بفیویو ایرچو عثمانی

 هویت حکومتی مستقل تا برآمون قاجارها بو دست آورد.

 



6 
 

 نقد و بررسی منابع

 تاریخ انقالب آذربایجان و خوانین ماکو؛ محمد رحیم نصرت ماکویی

وطو تا اوایل پهلو  از نویسنوۀ این کتاب از جملو خوانین بیا  ماکویی است. او خود در عصر مشر

توان روایت رسمی خانوان بیا  بازیگران نو چنوان مهم تاریخ ماکو است. یزارش او دربارۀ تاریخ ماکو را می

فیویو ها  ماکو بو حساب آورد. یزارش نویسنوه از تاریخ ماکو در دورۀ ماکویی دربارۀ تاریخ خانوانی بیا 

 . با روایا  معتبر عصر فیو  در تناقض است بسیار ناچیز است و یاه روایاتی دارد کو

 تاریخ ماکو؛ حسینقلی افتخاری بیات

باشو. نویسنوۀ این کتاب هم از خوانین بیا  ماکویی و تقریباً هم عصر محمو رحیم نصر  الملک می

کو توان تالش خانوان بیا  ماکویی برا  بیان روایت رسمی از تاریخ خانوانی خود در مااین اثر را هم می

توان تاریخ خانوانی بیا  ها  ماکو دانست کو از مهاجر  ایل بیا  بو ماکو شروع دانست. این کتاب را می

شود. مطال  این نویسنوه بوون استناد شوه و بو سقوط قور  این خانوان در اوایل قورتیابی رضاشاه ختم می

  بو روایا  شیاهی بسنوه کرده است. او رسو او نیز در شرح وقایبو منب  خافی نوشتو شوه است. بو نظر می

پردازد ها  ماکو میدوران فیویو پرداختو است و یاه بو جزئیاتی از تاریخ خانوانی بیا نیز با تعص  خافی بو 

. نویسنوه بو ماننو نصر  الملک با دیو جابنوارانو بو کو در مناب  افلی این دوره بو آنها پرداختو نشوه است

 .ده استاین دوره نگاه کر

 تاریخ عالم آرای عباسی؛ اسکندر بیگ ترکمان

تاریخ ایران در دورۀ شاه عباس اول، بیشتر از هر بررسی  بین مورخین عصر فیو  و در  نویسنوه در

ها  این پادشاه با مصطیی خان محمود  حاکم ماکو پرداختو مورخ دیگر  با جزئیا  تمام بو جریان جنگ

دورۀ فیو  او تنها مورخی است کو بو شرح جزئیا  قلعۀ ماکو و استحکام آن است. همچنین در بین مورخان 

پرداختو است. همچنین او تنها مورخی است کو بو کوچ بخشی از ایل بیا  بو ماکو در دورۀ شاه عباس اول 

 پرداختو است.
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 نامه اولیاء چلبیسیاحت

باشو. چلبی در حوود ۀ قلعۀ ماکو میترین مناب  عثمانی دربارنامۀ اولیاء چلبی از جملو مهمسیاحت

ها بو ایران مأموریت هی.ق بو قلعۀ ماکو آموه بود. او از جملۀ اعضا  هیأتی بود کو از سو  عثمانی1056سال 

کردنو کو از جملۀ آن استرداد حکمران شورشی شوشیک بود داشتنو. آنها در این سیر چنو هوف را دنبال می

بود و دیگر  درخواست تخری  قلعۀ ماکو بر اساس معاهوۀ فلح زهاب. ایرانیان با کو بو قلعۀ ماکو پناه آورده 

نظیر  از منازعۀ درخواست اول موافقت نموده ولی با دومی مخالیت کردنو. چلبی یزارش هرچنو جزئی اما بی

ییا  دقیق و ایران و عثمانی بر سر قلعۀ ماکو بو دست داده است. همچنین او کو بو داخل قلعو راه یافتو توف

 دهو.ها و چگونگی تأمین امنیت این قلعو بو دست میجزئی از موقعیت قلعو، جمعیت، نظامیان، تعواد خانو

 سفرنامۀ کالویخو

کالویخو سیاح اسپانیایی، در اواخر حکمرانی تیمور بو دربار او راه یافت. او در مسیر عزیمت بو سمت 

ترین نمونو در طول تاریخ ایران یزارش او از ماکو اولین و میصلسمرقنو در مرز ایران بو قلعۀ ماکو رسیو. 

دوره اسالمی است. تا آن زمان شناخت ما از ماکو منحصر بو چنو روایت بسیار کوتاه و جزئی بود. اما با ورود 

کالویخو بو ماکو این شناخت رنگ دیگر  بو خود یرفت. او عظمت و استحکام قلعۀ ماکو را بو همۀ جهانیان 

شهر  مواجو شوه بود کو تا آن زمان نظیر آن را نویوه بود. همچنین او -و تصویر کشیو. در واق  او با قلعوب

توانست قومیت ساکنان این منطقو و دین و مذه  آنان را بو تصویر بکشو. تا آن زمان قلعۀ ماکو، در تاریکی 

یخ این منطقو شو. توفیف او دربارۀ مطلق فرو رفتو بود، اما او با توفییا  میصل خود، روشنی بخش تار

جغرافیا  ماکو، معمار  و ساختمان قلعو، جمعیت، مردمان، دین و مذه  آنان و روابط آنها بو دنیا  اطراف 

 ماننو است و حتی در دوران بعو  هم تکرار نشوه است.بی
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 هدف: -1-2

ایران و عثمانی از آباز دورۀ بررسی جایگاه قلعۀ ماکو در مناسبا  هوف از طرح پژوهشی حاضر 

تحوال  سیاسی قلعۀ ماکو در این دوره را . همچنین این پژوهش سعی دارد، فیویو تا ابتوا  دورۀ قاجار است

 بررسی نمایو. ساختار قومی و ایلی قلعۀ ماکو از دیگر اهواف این پژوهش است.
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 هاروشفصل دوم: مواد و 

 مواد: -2-1

  تاریخی هست هادادهفور  یسترده شامل اسناد و   مورد نیاز برا  این پژوهش بوهادادهمواد و 

بو دست  ، اسناد دیوانی و ادار ، مقاال  و بیره پردآور  شوه است بنابراین برا هاناموکو از میان؛ کت ، 

مانوه از دوره مورد پژوهش مراجعو کرد و بو همو اسناد و موارا برجا  ستیبایمتوجو دادن پژوهشی قابل

ها و اطالعا  دربارۀ موضوع مورد نظر مواجو آنها را مطالعو کرد. پژوهشگر در این مرحلو با انبوهی از داده

و این است کو نویسنوه از همۀ مطال  مناب  اعم از دست اول شود. الزمۀ حیظ امانتوار  در پژوهش می

بایست بو فور  نقل قول مستقیم فیش بردار  تحقیقی فیش بردار  نمایو. مطال  حائز اهمیت و مهم می

توان با ادبیا  خودمان بازنویسی شونو، یعنی عین عبار  و متن بایو در فیش وارد شود. اما دیگر مطاب را می

شناسی مناب  و حاو  اطالعا  کتاب بایستها میکنیم و یا خالفو ا  از آن را در فیش وارد نماییم. فیش

مآخذ باشو تا بعواً در مرحلۀ نگارش متن بتوان بو راحتی از آنها بهره برد و بو منب  مورد استیاده ارجاع داد. 

بایست در مرحلۀ یردآور  مرت  شوه و با توجو بو ارتباط ها  مرتبط با موضوع مورد پژوهش میفیش

 موضوعی در کنار هم قرار بگیرنو.

 :هاروش -2-2

ها و اطالعا  تاریخی دربارۀ موضوع خود بردار ، محقق با انبوهی از دادهپس از اتمام مرحلۀ فیش

ها است و ایر نتوانو آنها را بو فورتی روشمنو و منسجم بنو  این دادهرو است. اقوام بعو  تنظیم و دستوبورو

ها دچار سریشتگی خواهو شو. یذشتو از این درون ن دادهبردار  از ایبنو  کنو، در مقام نگارش و بهرهدستو

ها  نادرست، تحریف شوه و مغشوش وجود دارنو کو ها و اطالعا  یردآور  شوه، حجم وسیعی از دادهفیش

پردازد و فوق و کذب ها میانو. محقق پس از این مرحلو بو تصییو و ارزیابی دادهنیازمنو تصییو و پاالیش
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تواننو روش مشاهوۀ مستقیم را دربارۀ رخوادها  تاریخی قویمی بو دهو. مورخان نمیمی روایا  را تشخیص

ها  شاهوان پیشین ها و یزارشکار ببرنو یا رخوادها را بو نحوۀ دلخواه تکرار نماینو، بنابراین بایو بو داده

 ها  درست را از نادست تشخیص دهنو.اکتیا کننو و با نقو علمی داده

کنو و قور  و   کو بیش از همو توانایی پژوهشگر و  احاطۀ او را بر موضوع حکایت میااما عرفو

ها در این است کو در هاست. تیاو  این مرحلو با تصییو دادهدهو، تحلیل دادهابتکار و نوآور  او را نشان می

ست و منطقی را از ها  درها و دادهدهو، یعنی واقعیتمرحلۀ تصییو، پژوهشگر اقواما  سلبی انجام می

کنو. اما در مرحلۀ تحلیل، پژوهشگر بایو بو کار ایجابی دست بزنو، یعنی بر اساس ها  نادرست جوا میداده

ها  باقی مانوه، اثر  تحقیقی خلق کنو کو از نظر علمی و روشی قابل دفاع باشو. بنابراین این مصالح و داده

با بررسی و  کوشویمو نویسنوه  شوه انجاما  اب  کتابخانوبر پایو منتاریخی و  -پژوهش با روش تحلیلی 

جایگاه قلعۀ ماکو در مناسبا    تاریخی، بو تصویر  مطلوب از هاپژوهشتحلیل اطالعا  موجود در مناب  و 

 حکومتها  ایرانی با عثمانی از دورۀ فیویو تا آباز تشکیل حکومت قاجار بپردازد.
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 بحثفصل سوم: نتایج و 

 قلعۀ ماکو  طلبی درمیراث باستانی استقالل -3-1

ق.م( متعلق 646-680ترین بنا  تاریخی ماکو بو دورۀ پادشاهی روسا  دوم پادشاه اورارتو )قویمی

(. این منطقو پس از فروپاشی حکومت اورارتو، جزئی از خاا Minorsky, 1992, V.5: 181است )

اولین بار نام ماکو در مناب   (.Minorsky, 1992, V.5: 181؛59-60: 1363ارمنستان شو )اعتمادالسلطنو، 

ا  دارد، بعو از شکست اژدهاا ها  ارمنی کو رنگ افسانوتاریخی ارمنی ذکر شوه است؛ بر اساس روایت

زن اژدهاا را بو همراه « آنوش»فرمانروا  ماد در برابر تیگران یِرونویان پادشاه ارامنو و قتل او، تیگران، 

در نواحی شرقی « بالغ بر ده هزار نیر بودنو»و بو همراه اسرا  دیگر کو « وشیزیان بسیار  از نسل آژدهااد»

(. نام ماکو 31-30، 1 ،ج1984در نزدیکی ماکو جا  داد )موسی خورنی،  1ها  تامبا آرارا  کو شامل آباد 

 ,Chamich؛ 35: 2، ج1984خورنی، ذکر شوه است ) 3و سپس آرتاز 2در این مناب  ابتوا بو فور  شاوارشان

107: 1V., 1827کو یکی از رسوالن و  4«تادئوس»ها  اول میالد حضر  عیسی مسیح )ع(، ( در سال

حواریون عیسی مسیح )ع( بود، برا  مالقا  با ساناتروا پادشاه ارمنستان کو در استان شاوارشان یا آرتاز 

وا و بسیار  از اعیان و مردم عاد  حوالی آرتاز مسیحی اقامت داشت بو منطقو رفت و با دعو  و  ساناتر

شونو. اما ساناتروا بعو از موتی از مسیحیت رویگردان شو و تادئوس و بسیار  از همراهان و  از جملو 

یردانیون از مسیحیت نشونو بو قتل رسانیو. پس از موتی را کو حاضر بو رو « سانووخت»دختر خود 

کلیسا در نزدیکی ماکو منتقل و دفن یردیو علی کلیسا  تادئوس یا قرهها بو محل فها  آنجنازه

(Greenwood, 2008:227 ؛Chamich,1827,V.1: 107 ،از این زمان 34: 2،ج1984؛ موسی خورنی .)

                                                           
1- Tambat)منطقه ای باستانی در نزدیکی ماکو( 
2 .Shavarshan 
3 Artaz 
4- Thaddeus 
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العاده ا  یافت و نقش فرهنگی مهمی ترین اماکن ارامنو جهان اعتبار فوقعنوان یکی از مقوسمنطقو ماکو بو

  مسیحیت بر عهوه یرفت.در جهان 

 ,Chamich, 1827, V.1: 318,155برنو )عنوان یک استان نام مینویسنویان ارمنی از آرتاز بو

آرتاز )ماکو( (، این مسئلو نشانگر عظمت منطقو ماکو در دوران باستان و محوریت آن از نظر سیاسی بود.298

 و جایگاه مهمی در نزد مسیحیان داشت در دوره باستان از مناطق درییر  ایرانیان و ارامنو بود

(Sanasarian, 1998: 616.) ( در ادامۀ سیاست اعمال فشار بر 438-457یزدیرد دوم ساسانی ،)م

م. مالیا  سنگینی بو ارامنو وض  کرد و آنها را برا  تغییر دینشان 447ها  مذهبی کشور، در سال اقلیت

مقابلو با یزدیرد، یک شورا  حکومتی تشکیل دادنو. یزدیرد تحت فشار قرار داد. امیران محلی ارمنی برا  

سپاه عظیمی بو ارمنستان اعزام کرد و در جنگ خونینی کو در جنوب شرق ماکو در ساحل رود زنگمار در 

میان طرفین دریرفت، وارتان مامیگونیان، فرمانوه و بسیار  از ارامنو کشتو شونو و بقیو هم  5روستا  آوارایر

با بروب آفتاب دست از جنگ کشیونو، اما سپاهیان یزدیرد هم بو علت خستگی زیاد نتوانستنو جنگ را ادامو 

ارامنو یاد و خاطرۀ آن را بو  ا  دارد ودهنو و آنها هم عق  نشستنو. این واقعو در تاریخ ارامنو جایگاه ویژه

؛ 11: 1395ا  بزرگ برا  دفاع از آیین و ایمان خویش زنوه نگو داشتنو )بویاسیان، عنوان حماسو

Hewsen,2011, Vol.3: 32؛ Mehmetov,2009: 159 در این دوره ماکو بو عنوان استان آرتاز در .)

 (.Hewsen,2011, Vol.3: 32شو )یخاا ارمنستان واق  بود و مرز این کشور با ایران محسوب م

در قرن چهارم میالد  خانواده در ماکو امار  داشتنو.  6در دوران باستان خانوان آماتونی 

ماکو بودنو « مالک»ها  نجبا  بزرگ ارمنستان بود، ترین و قورتمنوترین خانوادهکو یکی از مهم« بایراتونی»

در قرن نهم بو عنوان حکمرانان منطقۀ    از خانوان آماتونی(. اما بعواً شاخۀ ا129: 1369)پاسورماجیان، 

آرتاز ظاهر شونو. شاهزادیان ارمنی کو تا نیمۀ قرن پانزدهم در ماکو حکمرانی داشتنو از این ریشو بودنو 

(Simonian,2007:35بنابراین بو نظر می .) رسو ماکو مرز منطقۀ ارمنی نشین با قلمرو ساسانیان محسوب

 شو.می

                                                           
5 .Avaryar 
6 Amatuny 
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 اسالمی از قلعۀ تسخیر ناپذیر ماکو منابع روایات -3-2

هی.ق بو دست اعراب فتح شو. اما در روایا  اسالمی هیچ یزارش و  22آذربایجان در سال  ایالت

(. سکو  مطلق مناب  دربارۀ 163: 1346؛ بالذر ، 1979: 5، ج1353خبر  از ماکو در دست نیست )طبر ، 

یردیو، کو در استحکام ا  محسوب میاسالمی، ماکو بو عنوان شهر و قلعو دورهماکو تا سوۀ هیتم ادامو دارد. 

ییر  از این موقعیت، استقالل خود را در برابر و بیر قابل تصرف بودن زبانزد بود و حاکمان آن با بهره

انو؛ اما بو نظر . مناب  تاریخی، زمان ساخت قلعۀ ماکو را مشخص نکردهکردنوها  اطراف حیظ میقور 

رسو نظر بو حضور اورارتوها در این منطقو و سنت ساخت قالع مستحکم برا  محافظت از قلمرو سرزمینی می

اورارتویی، توسط شاهان این حکومت، قلعۀ ماکو هم بو ماننو قلعۀ بسطام از بناها  دورۀ اورارتویی باشو. در 

ان بوده است؛ یرچو اثر  از بنایش بنا  نوشرو »هی.ق معتقو است  1056بین مناب ، اولیاء چلبی در سال 

. در دورۀ اسالمی حکیم ( Çelebi, 2003,1C: 259« )باقی نیست اما با نامِ بنا  نوشروان مشهور است

چو طغرل زماکو روان »زجاجی سراینوۀ تاریخ منظوم در سوۀ هیتم هجر  در شعر  از ماکو نام برده است: 

(. این متن دربارۀ دورۀ سالجقو 1190: 2، ج1383)حکیم زجاجی، « پیشو بو ر       بیامو بو تبریز آن نیک

انو بر آن چیره شونو: دانو کو سالطین متعود نتوانستواست. نسو  قلعۀ ماکو را مقر حکمرانان مستقلی می

انو، و از عالمت آن شهریست کو قلعِها دارد و در دست امراء عافی، کو هریز بر بساط سالطین قوم ننهاده»

 (.186: 1365)نسو ، « ایشان تا این زمان بیر از تقوِمها چیز  مشاهوه نکرده اطاعت

رفتو بودنو، سلطان « موبان»م کو مغوالن بو دنبال سلطان جالل الوین بو 1231هی.ق/ 628در سال 

بو (.  227-226:  2، ج1387)جوینی، « کوهستان قبان در آمو»جالل الوین از دست آنها فرار کرده و بو 

در این دوره از آن برخوردار بود، سلطان جالل الوین کو خاطر استحکام و امنیت زایو الوفیی کو قلعو ماکو 

شو، حرم خود را در ماکو یذاشتو بود، تا از دستبرد مغوالن و دیگر دشمنان دائماً از سو  مغوالن تعقی  می

و و اشنى )اشنویو( مقام داشت و چون بر وزیر هی.ق در ارومی 616سلطان در زمستان امسال»در امان باشنو: و 

ها یذاشتو بود افترایى کرده بودنو کو در وقت بیبت شرف الملک بلورجى کو در قلعو قبان )ماکو( بر سر حرم

سلطان و انقطاع آوازه او طم  در خانو و حرم کرده بود و این خبر بو سم  سلطان رسانیوه بودنو، در این وقت 
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آمو. آخر األمر ود رسیو، وزیر بلورجى از ترس سلطان و بیم آن تهمت از قلعو بیرون نمىکو سلطان بوان حو

رود، بالضروره در مقام عذرخواهى شوه از سلطان عهو و چون بلورجى دیو کو مخالیت او با سلطان پیش نمى

بود بو انورون میثاق درخواست نمود. و سلطان از جهت خاطرجویى او توتار خان را کو از مقرّبان سلطان 

فرستاد تا وزیر را بعو از نصایح بسیار بو عهو و امان از قبل سلطان بیرون آورد. چون بنویان وزیر بیرون 

خرامیونو سلطان کوتوال قلعو را حکم فرمود کو وزیر را نیکو محافظت نماینو و اموال و اسباب او را بالتمام 

: 6، ج1382)تتو  و قزوینی، « ل سیر آخر  پیش یرفتبار  فرمود و بعو از چنو روز از آن منزل کوتوا

3783 .) 

تومان نخجوان پنج »مستوفی در نزهو القلوب ماکو را جزء تومان نخجوان قلمواد کرده است: 

دانو کو مقر رهبر کشیشان ا  میشامل نخجوان، اردوباد، اجنان، آزاد و ماکویو. او ماکو را قلعو«: شهرست

ست بر شکاف سنگی ]،[ دیهی در پا  آن قلعو چنانکو آن کوه تا نیمروز سایو بان آن قلعو ا -ماکویو» است:

مستوفی، «) ث ] هرجاثیا، مرحاسیا[ کو بزرگ کشیشان است آنجا ساکن می باشودیوه شوه است و مرجانی

و دینی  از دوران باستان و هم زمان با دفن تادئوس در ماکو، این منطقو وجهۀ فرهنگی (. بنابراین89: 1362

خافی در بین ارامنو داشت و این خصوفیت خود را تا دورۀ مغول حیظ کرده بود و رهبر  دینی ارامنۀ این 

آیو کو قلعۀ ماکو با حمال  مسلمانان در برابر آنان منطقو در ماکو اقامت داشت. از روایا  فوق همچنین برمی

اختار سیاسی و دینی این قلعو را تغییر دهو. این مقاومت کرد و تا دورۀ مغوالن هیچ قورتی نتوانستو بود، س

مسئلو نو تنها ریشو در جغرافیا  این منطقو و دور  نسبی ماکو از مرزها  ایران بوشا ، بلکو بو خاطر پیونو 

ها  ارمنی در شمال شرق آناطولی آنها توانستنو در برابر حمال  متخافمان، ماهیت دینی این منطقو با کانون

کننو. همچنین قلعۀ ماکو و تسخیرناپذیر  آن نقش مهمی در حیظ مردمان ارمنی آن در برابر خود را حیظ 

 دینی ارامنو در شمال برب ایران ر ابر عهوه داشت.-ها  سیاسیمهاجمان داشت. و این منطقو رهبر  کانون

ا  از اما شاخوبا حمال  ایلخانان بو ایران کمتر قورتی توانست در برابر حمال  آنان مقاومت نمایو، 

(. در این دوره بو خاطر Bausani, 200:133ماکو امار  داشتنو ) ها  ارمنی زیر نظر مغوالن درامیرنشین

ا  کو بین ایلخانان و دول مسیحی بو ویژه کلیسا  واتیکان برقرار بود، زمینو برا  ارتباط روابط یسترده
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ا  کو کلیسا  تادئوس در جهان بو جایگاه ویژه یسترده میان پاپ و مسیحیان ماکو برقرار شو. با توجو

ا  بو روحانیون م. نامو1305هی.ق/ 704مسیحیت داشت، پاپ برا  انجام افالحا  در امور کلیسا در سال 

 ,Chamich, 1827)نوشت « اسقف اعظم آرتاز و راه  بزرگ انجمن رسول تادئوس»بزرگ مسیحی از جملو 

V.2: 276) تساهل دینی و مذهبی مغوالن، فضا برا  فعالیت آزادانۀ مسیحیان ایران . با توجو بو تسامح و

دادنو. و از دیویاه مسیحیان این منطقو فراهم شو و ارامنۀ ماکو بو راحتی اعمال مذهبی خود را انجام می

م اسقف 1315ق/715در سال (.Morgan, 1918, V.2: 410کشیو )همچنان نام استان آرتاز را یوا می

حکومت سیاسی و مذهبی ماکو را بو دست آورد. او با فرف هزینۀ بسیار قلعو ماکو را کو محل اقامت  زاکاریا،

هایی در مسیر ارتباطی ماکو ساخت و آن را بو فور  راهی ها  کاروانرو و پلآنان بود، استحکام بخشیو و راه

کلیسا  تادئوس ویران شو و ا  م بر اثر زلزلو1329قمر /  730الجیشی درآورد. در سال تجار  و سوق

-69: 1376؛ موسو  ماکویی،  366-365: 1375زاکاریا در طول ده سال بعو آن را بازساز  نمود )مشکور، 

68).  

یر  کل ارامنۀ آذربایجان در محوطۀ کلیسا  در دورۀ اسالمی تا اوایل سوۀ نوزدهم میالد ، خلییو

نظیر الجیشی و امنیت بیاما با توجو بو موقعیت سوق (.57: 1382تادئوس واق  در ماکو قرار داشت )الزاریان، 

مشکور، داد بو جا  محل کلیسا، در داخل قلعۀ ماکو اقامت نمایو )قلعۀ ماکو، اسقف اعظم ماکو ترجیح می

1375 :365-366) 

م توفیف منحصر بو فرد  1403هی.ق/ 806کالویخو سییر اسپانیا در دربار تیمور یورکانی در سال 

بهنگام بروب بجلو  دژ  کو ماکو نام دارد »سابقو است: از قلعۀ ماکو بو دست داده است کو تا آن زمان بی

ها. اما نام او نورالوین است و همۀ آنان کو از این دژ نگهبانی و رسیویم. این محل از آن کسی است از کاتولیک

بودنو. اینان افالً از نژاد ارمنی هستنو و بزبان ارمنی سخن میگوینو و نیز ترکی و کردنو کاتولیک پاسوار  می

ها  شهر در دامنۀ ا  کو پایین قلۀ کوهی واق  است، قرار دارد. همۀ خانویابنو. این دژ در درهفارسی هم درمی

شوه و با آهک و ها  چهار یوش ساختو ها  بسیار کو از سنگآن ساختو شوه است. حصار بزریی با برج

ساروج بهم پیوستو یشتو است یردایرد شهر را یرفتو. این حصار انوکی بر فراز کوه هم باال میرود. در درون 
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هایی ها  بسیار  متعلق بمردم شهر وجود دارد. این خانوحصار و نیز در بیرون آن، در دامنۀ باالیی کوه خانو

انو کو این نیز در محل معینی ر بیرونی دیگر  محصور یشتوکو در خارج از حصار اول واق  شوه است با حصا

انو هایی کو در خارج حصار درونی قرار یرفتوپیونود. موخل این محوطۀ اخیر یعنی خانوبا حصار درونی می

پلکانی است کو در فخره کشیوه شوه است و در پایان دیوار بر فراز دروازۀ موخل برجی بزرگ ساختو شوه 

هایی ها  دیگر مردم میان فخرهکنو. در آنسو  دیوار دوم یا حصار برونی خانوجا پاسوار  میاست کو از آن

ها کو مردم این منطقو در آن ساکن انو در میان کو در پیرامون کوه واق  است، ساختو شوه. این خانو

نواحی است و نیز  ها  اربابی محل اقامت و سکنا  فاح  آنبرجهایی قرار یرفتو است. این برجها یا قلعو

[ میآینو و در میان کوهها  بیرون از دو حصار شهر 154یروه بسیار  از مردم شهر در تابستان باین نواحی ]

ها  مرتی  این حوود همچون بامی بر دژ و دیوارها  شهر معلق است کو آنها را از هایی دارنو. فخرهخانو

کامال نواحی اطراف دژ را می پوشانو. با موقعیت ممتاز  کو  دارد. زیرا این فخره هایزنو باران مصون نگاه می

توان نو از پایین و نو از باال بر آن دست یافت. در درون حیاط دژ چشمۀ آبی است کو نیاز این دژ دارد نمی

ا  بسیار زیبا در پایین ماکو هست کو ها  اطراف شهر را سیراب میکنو. درهمردم شهر را برطرف و نیز بیشو

با وفیی کو از کالویخو از تسخیر «. آن رود  میگذرد و موستانها و کشتزارها  متعود  را آبیار  میکنواز 

ناپذیر  قلعۀ ماکو بو دست داده، تیمور قلعۀ ماکو را محافره نمود، ولی نتوانست آنرا فتح نمایو، پس با حاکم 

(. 155-154، 1384زام نمایو )کالویخو، شهر توافق نمودنو کو هریاه تیمور بخواهو بیست نیر برا  خومت اع

بعو بار دیگر یذار تیمور بو حصار ماکو افتاد. امیر ماکو پسر بیست سالۀ خود را با هوایایی بو استقبال تیمور 

فرستاد. تیمور با نهایت امتنان پذیرفت و دستور داد کسی متعرض اراضی آنها نشود. او این جوان را جزو 

زا درآورد. او در سپاه عمر میرزا کو فرمانروا  برب ایران بود بو درجۀ فرمانوهی رسیو. اش عمر میرمالزمان نوه

با فشار او را بو مسلمانی وادار کردنو و او نام سیوربتمش نام نهادنو. او اینک سردار نگهبانان عمر میرزا است 

بو امانت می سپردنو. حاکم ماکو [.در این دوره یاه افراد معتبر خزانۀ خود را نزد حکام ماکو 155]کالویخو: 

حاکم ماکو در نظر داشت تا ایر یذار « دانشمنو و بوستور زبان ارمنی مسلط و محیط»پسر دیگر  داشت 

کالویخو و هیئت همراه در بازیشت از سمرقنو بو ماکو افتاد، او را با خود بو اسپانیا ببریم و او از پاپ بخواهو تا 

چگونو مسیحیان حصار ماکو این چنین در »شگیت است کو « پورش کنو او را اسقف والیت تحت حکومت»
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میان مسلمانان با آنکو این همو از عالم مسیحیت دورنو و امان برخوردار  از یار  و کمک آنان انوا است، 

ا استوار مانوه و خویستن را حیظ کرده انو. اینان در حقیقت از ملت ارمنی و بآیین کاتولیک هستنو و خوا را ب

(. در واق  جواب این سوال در جغرافیا  ماکو و 156: 1384)کالویخو، « رسوم و آیین درست خومت میکننو

قلعۀ تسخیر ناپذیر آن بود کو امکان حیظ این جامعو را فراهم کرده بود. کالویخو در شهرها  اطراف ماکو 

 (.152-160: 1384سخنی از جماعت ارمنی بو میان نیاورده است )کالویخو، 

ترین معبر عبور از ایران ترین و افلیماکو در محل تالقی فال  ایران با آناطولی قرار داشت و مهم  

بو سمت قلمرو عثمانی بود. لذا تیمور قصو داشت با تسلط بر این منطقو، حاکمیت خود را در شرق آناطولی 

در اوایل سوۀ نوزدهم  7اس الکااتقویت کنو. بو خاطر موقعیت خافی کو ماکو از نظر شکل و ظاهر دارد، توم

همچنین با فیت مخوف از آن   توفیف کرده است. او« عجی  ترین شهر، شایو در تمام دنیا» میالد  ماکو را

 (.Alcock, 1831:57-58یاد کرده است )

 

 

 ماکو در دورۀ ترکمانان: قلعۀ ماکو به مثابه زندان متهمان سیاسی -3-3

با شکست دادن ابوبکربن میرانشاه، ماکو را بو همراه چخور هی.ق 809قرایوسف قراقویونلو در سال 

ها در منطقو، با حضور ترکمن .(376: 1، ج1377سعو، مرنو، نخجوان و شرور بو تصرف درآورد )بولیسی، 

: 5ورسکی، جمردم ماکو بو دین اسالم یرایش یافتنو و زبان ترکی در میان آنها یسترش یافت )مین

(. 181: 5(. از این پس منطقو ماکو، شاهو حضور اقوام ترا بود )مینورسکی، جKurtulus:458؛181

قرایوسف پس از تصرف آذربایجان، منطقۀ مابین نخجوان تا وان و قطور تا ماکو را بو عنوان محل ییالق و 

: 1375؛ هینتس، 594-595: 2، ج1384؛ روملو، 358: 2536قشالق بو امرا  محمود  وایذار کرد )طهرانی، 

 (. در این دوره با مهاجر  ایل محمود  از والیت جزیره یا عموریو بو آذربایجان تحوال  منطقۀ ماکو وارد 174

                                                           
7 .Thomas Alcock 
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The Place of Maku Fortress in Iranian-Ottoman Relations: 

From the Beginning of the Safavid to the Beginning of the 

Qajar Period 
 

Jafar Aghazadeh 
 

Abstract  

Maku Fortress was one of the most important fortresses of northwestern Iran during the 

Islamic period so that most of the great conquerors like Timur and Abbas I of Persia 

failed to conquer it. With the establishment of the Safavid government and the drawing 

of the Iranian borders after the Battle of Chaldiran, the importance of the Maku Fortress 

in the neighborhood of Iran and the Ottomans increased. The Ottomans tried to 

dominate the area with the support of the Mahmoudi tribe, but the Safavids managed to 

retain control of the fortress by moving part of the Bayat dynasty. With the collapse of 

the Safavid government, the Bayan dynasty maintained its dominance over the fortress. 

The present research aims to study the position of Maku Fortress in Safavid-Ottoman 

relations from the beginning of the Safavid period until the rise of the Qajar government 

via library resources. The findings show that Maku Fortress was of particular 

importance to both parties because of its position on the border between the Safavid and 

Ottoman governments. Until Abbas I of Persia’s era, the commanders of this fortress, 

sometimes tended to the Safavid rule and sometimes to the Ottomans. But with the 

conquest of Maku by the Safavid forces during this period and part of the Bayat dynasty 

moving to Maku Fortress, it came under the Safavids’ rule. With the fall of the Safavid 

government and the Ottoman invasion of Iran, though the fortress was temporarily 

subdued by the Ottomans, the Bayat dynasty took its control again when the Ottomans 

withdrew from the northwest of Iran. 

 

Keywords: Maku Fortress, Safavid government, the Ottomans, Mahmoudi Tribe, Bayat 

dynasty, Donboli Khanate, Treaty of Zuhab.  
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