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چکیده
ـبات جدیـدي میـان ایـران بـا      .م1502/ .ق907(هجريغاز سده دهم با تشکیل دولت صفویه در آ ) مناس

رقم زده شد که وجـه غالـب   مانیان، اوزبکان و گورکانیان هندهمسایگان خود در شرق و غرب کشور نظیر عث
اي از همان آغاز رابطهصفویان با اوزبکان روابط،میاناین هاي نظامی و کشمکش و ستیزه بود. در آن، درگیري

دو هـاي  درگیـري منازعـات و  دامنهی را بین طرفین شکل داد. یهاجنگجویی بود وستیزهظامی پر از تنش و ن
شـد آغـاز  ) اوزبک و شاه اسـماعیل صـفوي   خان(شیبکمحمدخان میانساز مرو سرنوشتگجندولت که با 

اوزبکان قصـد  که خراسان بودها بیشتر بر سر والیتنیز ادامه یافت. این درگیرييهاي بعددر دوره،ق)916(
ـتافتند. در حاکمیـت   تصرفش را داشتند و صفویان  براي حفظ آن و تثبیت مرزهاي شرقی، بارها به مقابله آنان ش

با تغییـر سیاسـت  وي .ندخراسان را مورد تاخت و تاز قرار دادهامرزداران و سرداران اوزبک بارنیز شاه صفی 
بر اوزبکان موضع شدیدتري گرفت و سرداران او سرانجام توانستند اوزبکـان را  خود، در برااولیهمدارا و نرمش

هـا و  ، زمینـه حاضـر مقالـه . در وادار کننـد آمیز اي مسالمترابطهه و آنان را به برقراري مصالحه وشکست داد
ي شـاه  صفویان و اوزبکان، منازعات ایـن دو همسـایه در دوره زمامـدار   هاي دیرینهو ستیزهکشمکشعوامل 

روند رابطـه ایـن دو   وها و شرح تهاجمات مکرر اوزبکانيعوامل درگیر،صفی به ویژه بر سر ایالت خراسان
دهد که عالوه بر تفـاوت دیـدگاههاي مـذهبی و    این پژوهش نشان مییافته. شودبررسی میقدرت با یکدیگر 

اي یت راهبردي در شرق ایران، عامل عمـده ، ایالت خراسان به سبب موقعدو دولتدشمنی و نزاع دیرینهپیشینه
.  بوده استعهد شاه صفیاوزبکان در وصفویههاي مکرر بینگیري درگیريشکلدر 
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مهمقد
با همسایگان خود در شرق و غرب کشـور  ).ق907(دولت صفویه از همان اوان تأسیس

هاي نظامی و اختالف و ستیزه بـود. عثمانیـان،   درگیري،کرد که وجه غالب آنبرقرارمناسباتی 
یباً همزمان با صـفویه شـکل گرفتنـد ـ    که دو دولت اخیر تقرـ اوزبکان و گورکانیان هندوستان  

هـا مواجـه   هاي گوناگون، دولت صفویه بـا آن صورتهایی هستند که در خالل دو سده بهقدرت
ها، تنش میان صفویه با اوزبکان و عثمانیـان شـدیدتر بـود و ایـن     دولتاست. در میان این بوده

مـذهبی صـفویه بـا ایـن همسـایگان      اترا بین طرفین شـکل داد. اختالفـ  یهایها جنگستیزه
هـا کـه قصـد گسـترش     طلبی سیاسی هر کدام از ایـن دولـت  (اختالف تشیع و تسنّن) و توسعه

اختالفاتی را بین آنها فـراهم  هزمین،مل متعدد دیگرو عواان دیگري داشتیقلمروي خود را به ز
را به یکدیگر مشغول ساخت. ها آنهاکه سالآورد

؛هاي اوزبکان با صفویان نیز که از همان آغاز بـا رویـارویی دو حریـف قدرتمنـد    درگیري
ي ـ  هاي بعـد صفوي پدید آمد و در دورهیکممحمدخان شیبانی (شیبک خان) با شاه اسماعیل

دامـه یافـت،   اـن در عهد شاه عبـاس اهماسب و نبرد رباط پریطویژه نبرد جام در زمان شاه به
بـود و اوزبکـان   اهمیـت بـا الجیشی و اقتصادي بر سر والیت خراسان بود که از نظر سوقبیشتر

ایـن  هقصد تصرف آن را داشتند و صفویان براي حفظ آن و تثبیت مرزهاي شرقی بارها به مقابل
مهـم  یدر آن نقشـ یمـذهب وحـدت مهاجم رفتند. اتحاد عثمانی و اوزبکان کـه عامـل   همسایه

نسبت به عثمانی که از نظر بنیه اماکرد، ها دشوار میصفویان را با این قدرتهداشت، کار مبارز
ناپـذیري بـراي   هاي آتشین بر صفویه غلبه داشت، اوزبکان چنان قـدرت شکسـت  نظامی و سالح
صفویه نبودند.

مناسبات خود با همسایگان، با هر سه دولت هحاکمیت شاه صفی، دولت ایران در ادامدر
مسأله پیدا کرد. شاه صفی به دلیل آن که سعی داشت از وارد شدن در عملیات نظامی گسترده 

آرام را در قبال همسایگان پیش گرفت. اما این سیاسـت موجـب   یپرهیز نماید، در ابتدا سیاست
رزداران و سرداران این همسـایگان، بـه ویـژه اوزبکـان و عثمانیـان گشـت. در       دلیري برخی از م

. آشکار شدهاي پیاپی نظامی نتیجه در عهد او، آثار عدم امنیت مرزي در مرزهاي کشور و ضعف
شـاه عبـاس و آغـاز سـلطنت شـاه      (مـرگ در ایران با استفاده از فرصت تغییر سلطنت اوزبکان 
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ن را مورد تاخت و تاز قرار دادند و بارها دست به تهاجم و قتل خراساق. 1038در سال ،صفی)
در برابـر اوزبکـان موضـع    ،ر با تغییر سیاست مدارا و نـرمش خـود  گزیو غارت زدند. شاه صفی نا

سرانجام و جلوگیري از نفوذ آنها به داخل قلمرو صفوي،سرداران اومقابلهبا شدیدتري گرفت و 
ند.کآمیز وادار اي مسالمتمصالحه و برقراري رابطهپذیرشتوانست اوزبکان را به 

کوششی است براي بررسی مناسـبات سیاسـی و نظـامی شـاه صـفی بـا       حاضر، پژوهش
ها، سیاست شاه صفی در این ارتبـاط تبیـین   اوزبکان که ضمن اشاره به علل و موجبات درگیري

قرار دارد:زیرهايپرسشاساس این پژوهش بر طرحشود.می
دوره حاکمیـت بندي مناسبات دو دولت صـفویه و اوزبکـان در   امل اصلی در صورتع.1

؟شاه صفی چه بوده است و چرا
چـه  بـر ایالت خراسان در موردزبکان در عصر شاه صفی وسیاست دو دولت صفویه و ا. 2
؟بوده استاساسی 

زبکـان  واوصفویهبر روابطشاه صفی دوره صلح زهاب بین ایران و عثمانی در معاهده. 3
؟ثیري داشتأچه ت

هـاي  را ادامـه داد و پاسـخ  پـژوهش ها رونـد  وان بر مبناي آنپیشنهادي که بتهايهیفرض
:ارائه کرد، از این قرار استهااین پرسشمناسبی براي 

در تأثیرگـذاري عامـل ، سـبب موقعیـت راهبـردي در شـرق ایـران     ایالت خراسان به . 1
.بکان در این دوره بوده استبا اوزصفویه هبندي رابطصورت

قـرار  نظـامی بـراي   اقدامات،خراساندر مورد اوزبکان هر دو دولت صفویه و سیاست .2
.ن ایالت در حوزه حاکمیتی خود بوددادن ای

سیاست همگرایی میان اتخاذ بر ،) بین صفویه و عثمانی.ق1049(معاهده صلح زهاب. 3
تأثیر مثبت داشت.اوزبکان صفویه و 

هاي همسایه ) میان دولتگرایی و یا ستیزه و خصومت (واگراییی و شناخت عوامل همبررس
ها در شرایط تقویت مبانی استحکام پیوند دولتها وهاي تاریخی به منظور پرهیز از آسیبدر برهه

. بـر مبنـاي ایـن    ن دسـت یابـد  تواند به آهایی است که یک پژوهش تاریخی میکنونی از ضرورت
صـفویه و اوزبکـان در   بررسی و تبیین چگـونگی رابطـه  . 1:عبارتند ازپژوهشاف این ، اهدضرورت
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بررسی جایگاه ایالت خراسـان در  . 3ها و علل این رابطه؛ررسی و تحلیل زمینهب.2عصر شاه صفی؛ 
نظامی دو همسایه.ویامدهاي این رابطه در حیات سیاسیبررسی پ. 4روابط بین دو دولت؛

هاي روایی از حوادث چه در منابع تاریخی عصر صفویه، گزارشرگاه موضوع، پیشینباره در
هاي اولیه را براي که آگاهیاستهاي صفویه و اوزبکان توسط مورخان رسمی ارائه شدهیريگو در

- نویسندگان صـفویه اگرچه ها، بر مبناي همین گزارشدهد.مان دادن این پژوهش به دست میسا

بیشتر توصیف اند کهصفویه و اوزبکان پرداختهابطوبه ر،نواییوفردیانی، غفاري، نظیر: بایرانپژوه
روابـط  پور در دو مقالههمچنین حاجیان.شودتا عهد شاه عباس یکم را شامل میروند این حوادث

افـزون بـر آن،   است.بررسی کرده هماسب طشاه ودر دوره شاه اسماعیلتنهاایرانیان و اوزبکان را
.استتأثیر روابط دو دولت عثمانی و اوزبک را بر حیات دولت صفوي مطرح کرده ن پژوهشگر همی

. بـدین ترتیـب  اسـت پیامدهاي تعامل عثمانی و اوزبکان را در اوایل صفوي بررسـی نمـوده  اشرفی 
خـالء  کوشـد حاضر میمقاله صفویه و اوزبکان در عصر شاه صفی موضوعی مغفول است کهابطور

برطرف نماید.موجود را
تجزیـه و  بر اساس تحلیلی است کهـتوصیفی  وی هاي تاریخوهشژاین پژوهش از نوع پ

شده است.هیی ساماندیهابر مبناي پرسشموجود در منابع تاریخی واطالعاتتحلیل 

تهاجمات اوزبکان در عصر شاه صفی: بررسی عوامل
آرامـش مـوقتی مرزهـاي    و.ق1038سـال  ت سلطنت ایران درخبا جلوس شاه صفی به ت
در اثـر  که در سلطنت شاه عباس یکـم پدیـد آمـده بـود، بـار دیگـر       شمال شرق و اوضاع خراسان 

ـ تاخـت و تازهـاي پراکنـده و فرصـت    ؛تحرکات جدید اوزبکان به هم ریخـت  آنـان موجـب   هطلبان
وزبکـان عوامـل   ادر بروز اختالف بـین صـفویان و   د. شنادهاي نظامی میان صفویان و اوزبکبرخور

سخن گفت:به شرح ذیل توان از آنها مؤثر بوده است که به اجمال میسیاسی و مذهبی متعددي



25یو تحلیل مناسبات صفویه و اوزبکان در عصر شاه صفبررسی

ـ 1طلبی اوزبکـان تهاجمی و توسعه. روحیه1 در صـفویه ه قصـد تصـرف ایـران و قصـد     ب
2برقراري امنیت و تثبیت مرزهاي شرقی ایران (اختالفات سیاسی)

 .

.شدتشدید میدو دولت مذهبی که از سوي روحانیون - و تعارضات عقیدتیات. اختالف2
هـاي شـدید  و قحطـی هاي سختتوجه ساکنان نواحی آسیاي مرکزي که از زمستان. 3

و خـرم و  هـاي سرسـبز   ، به نواحی ثروتمند مجاور که از قدرت اقتصـادي و زمـین  بردندمیرنج 
ها را تحت تـأثیر  ظامی و سیاسی آنو اقلیمی، حیات نشرایط طبیعی مند بود، زیراحاصلخیز بهره

داد. قرار می
طبیعی، حیـات شـهري و   سرزمینی و منابعگستره،. برتري فرهنگی و تمدنی خراسان4

ی با مصنوعات و ملزومات مورد نیاز زندگی اقوام نیمه بیابانگردي که بـه سـوي اسـتقرار    بازارهای
نها به این ایالت فراهم می کرد.حکومت بودند، چشم انداز مناسبی را براي دست اندازي آ

.ماوراءالنهردر شان دامنهخراسان براي اوزبکان در اهداف درازاقتصادي- اهمیت تجاري.5
دامـن زدن بـه   هاي ایران و اوزبکـان بـه منظـور   زاع. دخالت و تحریکات عثمانیان در ن6

مانی و اوزبک از قرابت این دو دولت، به ویژه آن که عثهاي مذهبی در روابط سیاسی میان تنش
برخوردار بودند. مذهبی 

بوالخیر و سـپس محمـدخان شـیبانی و جانشـینان وي، ر.ك:     پیشینه دودمانی شیبانیان (یا اوزبکان) از شیبان تا ابارهدر.1
. 200-202: 1380. راقـم،  252-262: 1384. جهانگشـاي خاقـان  150-164: 1369. شیرازي، 784-788: 1368گروسه، 
.207-209: 1342. غفاري، 79-88: 1380منشی، .5-11: 1385قطغان، 

. منشـی،  179- 268: 1363ن و اوضاع آخرین شاهزادگان تیموري، ر.ك: ناشـناس،  یان و تیموریاهاي شیبانباره تفصیل درگیريدر.2
. منشـی قزوینـی،   1042- 1055/ 2: 1384باره تفصیل جنگ مـرو، ر.ك: روملـو،   در.320- 368: 1383دوغالت، .86- 87: 1380
. 181- 197: 1372. والـه،  61- 67/ 1: 1377. منشـی،  290- 315: 1363. ناشناس، 101- 114/ 1: 1383. قمی، 126- 128: 1378

- 368: 1384. ناشـناس،  68- 72: 1370. خوانـدمیر،  281: 1386. قزوینی، 49- 50: 1369و بعد. شیرازي، 54/ 4: 1363خواندمیر، 
. 232- 243: 1378. جنابـدي،  41- 43/ 1: 1371و بعـد. شـاملو،   352: 1364. جهانگشاي خاقـان 44- 45: 1366استرآبادي، .326
باره خصومت میان شاه اسماعیل و شیبانی خان و جنـگ بـین آن دو، ر.ك: سـرور،    . در104- 118: 1385. قطغان، 1380:93،راقم

باره تهاجمات عبیدخان به خراسان در دوره شاه طهماسب همچنـین ر.ك: منشـی قزوینـی،    . در34: 1372. سیوري، 71- 78: 1374
، 152- 161، 140- 146، 128- 132: 1370. خوانــدامیر، 321- 351: 1372. والــه، 157- 178/ 1: 1383. قمــی، 154- 155: 1378
ــدي، 170- 172 ــره. جناب ــداهللا 453- 456، 416- 421، 400- 407، 388- 400، 364- 369، 334- 337: 1378و غی ــه عبی . نام

. 1168- 1180/ 2: 1384، آمده است. در باره تفصیل جنگ جام، ر.ك: روملـو،  28- 34: 1368)، 2(یینواخان به شاه طهماسب در: 
: 1366. اسـترآبادي،  393- 400: 1378. جنابـدي،  88- 94/ 1: 1377. منشی، 179- 188/ 1: 1383. قمی، 351- 354: 1372واله، 
.51- 52/ 1: 1371. شاملو، 60/ 59
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. طرح ادعاي وراثت خراسان از سوي اوزبکان به عنـوان وارثـین چنگیزخـان و سـپس     7
،هاي باستانی ایـران به عنوان جانشینان دولتاین سرزمین رادر مقابل، صفویان نیز1ن.تیموریا

ملک موروثی خواندند. 
انشاهپادبرخی از به برخی از سالطین اوزبک ب سیاسی . مکاتبات خالی از نزاکت و اد8

). 87: 1380منشی، /91-92: 1380(راقم، صفویه 
: 1385. حمالت اوزبکان به شهرهاي ایران و کشتار مردم و غارت اموال آنهـا (قطغـان،   9

103-101(
ذهبی (در شـکل تفاوت دیدگاههاي م،در عهد شاه صفی جنبه نظري اختالف با اوزبکان

به طلبی ارضی و تهاجم آنهاتوسعه،دشمنی و نزاع دیرینه میان دو دولت،جدال تشیع و تسنّن)
کـرد. در  ناسبات فیمابین را تعیین مـی مپی داشت که شکل خراسان برخوردهاي نظامی را در

هاي داخلی و تهاجمات مختلف یکی از عوامل بروز تحرکات و شورشاین رابطه گفتنی است که
بـود  یکمن و عثمانیان در همان اوایل جلوس شاه صفی، انتشار خبر درگذشت شاه عباس اوزبکا

هاي داخلی و مهار که به عنوان یکی از پادشاهان قدرتمند صفوي توانسته بود با سرکوب شورش
و یک دولت توانمند کند کشور برقرار را در گردنکشان و نیز با دفع تهاجمات همسایگان، امنیت

به تصور مسـاعد  ،داران، مرگ او را مغتنم شمردهطلبان و داعیهفرصت،از این روي. 2دایجاد نمای
بودن اوضاع و به ویژه ضعف و ناتوانی جانشـین او، از گوشـه و کنـار سـر برآوردنـد و در نتیجـه       

هر شد و اوضاع کشور را مختل کرد.درپی ظاحوادث گوناگون پی
النهـر و سـالطین عثمـانی کـه همـواره از      راءماواوزبکبا درگذشت شاه عباس، خوانین

کردند، تهاجمـات بـه ایـن    دگرگونی اوضاع سلطنت و تغییر قدرت سیاسی در ایران استفاده می
آغاز کردند. قبایل و طوایف ناراضی و برخی حکام و بزرگان محلی بـراي کسـب اقتـدار    را کشور 

پسر اشاره کـرده  شود و در آن به مسأله میراث پدر بهشروع می"اسماعیل داروغه"خان با عبارت: هاي شیبکیکی از نامه.1
.1043-1045/ 2: 1384است و آن را دلیلی بر تصاحب ملک ایران براي خود دانسته است. براي تفصیل نامه، ر.ك: روملـو،  

.81-84: 1368. نوایی، 91-92/ 2: 1364. اعتمادالسلطنه، 335: 1384. ناشناس، 183-185: 1372واله، 
، 692-697، 640-649/ 2: 1377فویه در عهد شاه عباس یکـم، ر.ك: منشـی،   هاي اوزبکان و صدر باره تفصیل درگیري.2

اي نطنــزي، . افوشــته979-952، 929-879، 837-836، 832-831، 810-802، 775-770، 737-727، 715-705
6653-6661، 6616-6645/ 8: 1380. هدایت،373-367: 1373
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. عالوه بر شورش مردم گیالن (قیام دودمانی خویش به تکاپو افتاده و به تحرکاتی دست یازیدند
،تاریخی برخوردار بودنـد، کردهـاي نـواحی غربـی ایـران     هغریب شاه) و گرجستان که از پیشین

و دیگران نیز تحرکـاتی را آغـاز کردنـد کـه بـا واکـنش       الماعراب بنی،ترکمانان حوالی استرآباد
کـه بـه   یانسـ در واقـع، آن ک )61، 75: 1368(اصـفهانی،  .نیروهاي دولت مرکزي مواجه شدند

بردند، با مرگ او جسارت و دلیـري  انتظار به سر میهها در گوشقدرت شاه عباس، مدتهواسط
ی آن عصر نیز پوشیده نمانده یافته و پاي در عرصه گذاشتند و این موضوع از دید مورخان رسم

مامداري شـاه صـفی   ها و مشکالت اوایل زدر بیان آشفتگی اوضاع و بروز شورشاصفهانی است. 
مطلبـی و  به هـوس «داريکه موجب شد هر داعیهاستعباس را مؤثر دانستهآشکارا مرگ شاه

ایشان ذخیره بود دست از آستین جـالدت بـرآورده پـاي از    ههواي آرزویی که از دیرباز در مخیل
طرف از هر«شاه صفی بر تخت سلطنت نشست، و چون)56-57(همان: .نهادند» اندازه بیرون
آلوده شروع در چشم مالیدن کرد و آشوب پاي به دامن پیچیده قوت رفتـار نیافـت و   فتنه خواب

نمودنـد و از آن رهگـذر   از اکناف ممالک هر روزه منهیان اخبار موحش به سدره سنیه عرض می
1)60-61(همان: .»گشتمزاج با ابتهاج منحرف می

شـد و  آغـاز عام و کشتار شاه صـفی  قتلن وقایع بود که سیاست خشونت، در پی بروز ای
جان باختند. مقارن زمامداري شاه صـفی، رسـتم محمـدخان فرزنـد ولـی      میانبسیاري در این 

، از دسـت  یکـم برد. وي در پادشـاهی شـاه عبـاس   محمدخان والی ترکستان در ایران به سر می
به تیـول او مقـرر شـده    و در والیت درجزین که بود عموزادگان خود به درگاه صفویه پناه آورده 

ق. به حضور پادشاه جدید ایران، شاه صفی رسـید و  1038ت. در هشتم رجب سکونت داش،بود

از «... هاي او سخن گفته است: عامها و قتلها در زمان شاه صفی و سرکوبشورشاسکندربیگ ترکمان به طور ضمنی از وقوع.1
افروز سلطنت و جهانبانی و آغاز دولت و کامرانی هر خللی که از وقوع واقعه ناگزیر نواب گیتی ستانی در بنیـان  بدو طلوع نیر عالم

حارس و نگهبان گردید سـر بـه شـورش و فسـاد     یران بیقصر خالفت واقع شد و هر منقلبی از هر طرف به مظنه آن که ممالک ا
زوالش به اندك توجه بندگان درگاه و سعی امراي دولتخواه و هـر یـک از مفسـدان برگشـته روزگـار و      برآورده از میامن اقبال بی

... مجمالً هر شورش و طلبان ضاللت شعار بر نهجی جزاي عمل یافته به دیار ادبار شتافتند که عقول عقال در آن حیران ماندواقعه
اندیشه در هر طرف شیوع یافت به معاونت جنود غیبی و امداد الریبی تسکین پیشه و مفسدان تباهجویان غوایتانقالبی که از فتنه

) 14- 15: 1317(ترکمان، ». یافته موجب امنیت و استقامت احوال خالیق و عباداهللا گردید
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النهر از با این حال، تحرکات اوزبکان در ماوراء)43(همان،.مورد شفقت و مهربانی او قرار گرفت
کرد.میحکایتاي در مرزهاي شمال شرقی ایرانموقعیت تازه

ات در مرزهاي شرقیآغاز تهاجم
در آغاز زمامداري شـاه جدیـد، حکایـت از    دولتی به دربارباناندیدههاي ارسالی گزارش

اختالل والیات خراسان داشت. از این رو شاه صفی براي رفع حوادث آن سامان و ایجاد امنیت و 
ولت بـود،  آقاسی را که یکی از رجال سرشناس دبیک ناظر بیوتات و تفنگچی، زمانآسایش مردم

هزار تومان از پول نقد و ابریشم و غیره به او داد تـا  15به سرداري خراسان تعیین نمود و مبلغ 
در آن والیت عالوه بر مالزمانی که ساکن آنجا بودند، مجدداً تفنگچی به خدمت گیرد و در نظم 

1)48: 1368اصـفهانی،  /225: 1388تفرشی، /20: 1317(ترکمان، و نسق آن حدود بکوشد
.

دیـدگان  یافتگان و نوازشکه خود از پرورشخان حاکم اورگنج ق. اسفندیار1038در همان سال 
دربار صفویه بود و بارها از طرف شاه عباس با نیروي نظامی حمایت شده بود، مرگ شاه عبـاس  

و اي از سپاهیان خـود، راهـی شـد    مرو با دستههرا غنیمت شمرد و به عزم تسخیر والیت و قلع
. محافظان قلعه به سرکردگی عاشورخان کهرلو بیگلربیگـی در حفـظ و   کردحصار شهر را احاطه 

رسـپاه اسـفندیا  آن کوشیده و در برابر دشمن مقاومت ورزیدنـد. سـرانجام  هحراست شهر و قلع
نیز به زحمـت از مهلکـه جـان بـه در     اوبا مجاهدت نیروهاي مدافع شکست خورد و خودخان 

: 1368. (اصـفهانی،  با غنایم بسیار به شهر مراجعت نمودندنیروهاي صفويرگیري برد. در این د
هـاي مـرزي   این تـنش 2)21: 1317ترکمان، /224-226: 1388/ تفرشی، 211/ شاملو، 57

هاي تاریخی عصر شاه صفی انعکـاس  هاي دیگري را دامن زد که در گزارشپس از آن، درگیري
آمد.خواهدو در ادامه است یافته 

.1383:222. وحید، 15: 1380نیز واله، .1
.225-226: هماننیز در: وحید، .2
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جنگ نسا
با وجـود ایـن پیـروزي کـه بـراي نیروهـاي صـفویه دسـت داد، ابوالغـازي سـلطان بـرادر            

قرابت مذهبی با اوزبکان هابیورد و درون که به واسط،اسفندیارخان به تحریک جمعی از بزرگان نسا
ان خـ علـی سـلطان فرزنـد بکـش    شد. محبگردان بودند، عازم تسخیر این نواحی از صفویان روي

هاستاجلو حاکم نسا و اغورلو سلطان از غالمان درگاه که به حکومت درون اشتغال داشت، سررشـت 
تدبیر از دست دادند و از ترس اوزبکان، قالع خود را رها کرده و فرار نمودند. مردم آن نواحی که از 

د که از این فرصتنظر مذهبی با مهاجمین قرابت داشتند از ابوالغازي استقبال کرده و از او خواستن
هاستفاده نموده و درنگ روا ندارد. او نیز با شنیدن این خبر به سرعت پیشروي کرد و توانست قلعـ 

/29: 1388نگــار، / ســوانح19- 25: 1317. (ترکمــان، نســا و درون را بــه تصــرف خــود درآورد
)58: 1368اصفهانی، 

خان حاکم مشهد مقـدس بـدون   ها، منوچهرخان فرزند قرچقايپس از این تهاجم اوزبک
این که منتظر دستور دربار بماند، خود به قصد استرداد آن نواحی اقدام کرد. در حوالی نسا بین 

نیروهـاي  طرفین جنگ به وقوع پیوست که پس از اندکی جدال، شکست بر سپاه ابوالغازي افتاد و 
نسا و درون گماشته شده بودنـد  . گروهی از سپاه اوزبک که به محافظت قالعنهادندفراروي رو به

ها را رها کرده و شبانه راه گریز پیش گرفتنـد.  قلعهتلف شدن در برابر نیروهاي صفویه، نیز از ترس 
از نیروهاي اوزبک کشته و یـا اسـیر شـدند.   ـهزار نفر3- 4حدود فراوانی ـ  در این درگیري تعداد 

و سرهاي مقتـولین و  ءام یافته بود، اسرامنوچهرخان حاکم مشهد که این پیروزي به دست وي انج
. (اصـفهانی،  غنایم جنگ را به دربار شاه صفی فرستاد و مورد قدردانی و الطاف شاهانه قرار گرفـت 

بیک ناظر مأموریـت یافـت تـا    به دستور شاه، زمان)29- 30: 1388نگار، سوانح/58- 59: 1368
و از مقابل دشـمن فـرار کـرده    ود را رها کرده هاي خسلطان را که قلعهعلی سلطان و اغورلومحب

گران آن نواحی را که در تحریـک ابوالغـازي و حمایـت از او اقـدام     همچنین جمعی از فتنهبودند و
هـاي نسـا و   بیک نیز بنا به دستور عمل نمود. وي سـپس قلعـه  زمانکرده بودند به مجازات رساند. 

نیز فراهم کرد و براي محافظت از قـالع آن نـواحی   هزار تفنگچی 10،درون را تعمیر و تجهیز کرد
. مرزي به قدر لزوم کشیکچی و آذوقه تهیه نمود و پس از سـامان دادن امـور بـه مشـهد بازگشـت     

)237- 238: 1366استرآبادي، /23- 25: 1317(ترکمان، 
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شکست سپاه اوزبک و شدت عمل نیروهاي صفویه در همان آغاز زمامداري شـاه صـفی،   
اي حملـه و تهـاجم بـه نـواحی     النهر را از مناسب بودن اوضـاع ایـران بـر   خوانین ماوراءهمحاسب

بهبود روابط برآمدنـد.  د. از این رو درصدد کربر هم زد و از اقدامات نظامی ایران نگران خراسان
از اقـدام  ،اي براي تصرف مرو دست زده بوداز این به حملهپیشخان حاکم اورگنج که اسفندیار

ش پشیمان شد و در انجام این عمل، برادر خود ابوالغازي را مقصر دانست که به تحریـک و  خوی
خـواهی، ابوالغـازي را دسـتگیر    اغواي او پرداخته است. لذا براي جلب نظر دربار صفویه و معذرت

خواهی و هدایاي مناسب به دربار شـاه صـفی فرسـتاد.    هاي بخشش و پوزشکرد و همراه با نامه
د و از وي خود را با شاه صفی اعالم کرهخان با این اقدام، اظهار دوستی و ترك مخاصماسفندیار

بدین ترتیب به تفوق و برتري صفویان گردن نهـاد. ابوالغـازي نیـز در    تقاضاي حمایت نیز نمود؛
شـاه از تقصـیرات او   ،ق. در شـهر همـدان بـه حضـور شـاه صـفی رسـید       1038الثـانی  جمادي

را بـه اصـفهان بـرده و از او    يسپس دستور داد تا و.را مورد عفو قرار داديپوشی کرد و وچشم
)24-25: 1317ترکمان، /59: 1368/ اصفهانی، 230-231: 1388تفرشی، (.نگهداري کنند

درگیري ماروچاق
نیروهاي شاه صفی، مانع از آن نشد که دیگر خـوانین اوزبـک کـه از زمـان     هپیروزي اولی

اي تقسیم شده بودند، دسـت  انهدرونی به خانات چندگاتدر اثر تجزیه و اختالفیکمشاه عباس 
به تحرکاتی در نواحی مرزي ایران نزنند. اشتهاي حمله بـه خراسـان و اغتنـام فرصـت از تغییـر      

همـین تـالش، مقـارن    النهر نیز تجربه کردند. در تـداوم سلطنت در ایران را سایر خوانین ماوراء
کـرد و  ر میمیبیورد را تعادرون و ،ابوالغازي در قالع نساههاي حملبیک خرابیاوضاعی که زمان

بلـخ بـه حـوالی و    بیگی از سرداران معروف خان قوشاورازکوشید، و نسق آن حدود میدر نظم
. وي پس از وارد ساختن آتش زدر کشید و غالت و محصوالت آن نواحی را نواحی ماروچاق لشگ
ن حدود توقف نمود تا اخبار و اطالعاتی از وضـعیت نظـامی قزلباشـان بـه     این خسارات، در هما

نیروهـاي ایـران و اوضـاع داخلـی صـفویه      هدست آورد. او قصد داشت با کسب اطـالع از روحیـ  
: 1368(اصـفهانی،  .چنانچه موقع را مناسب تشخیص داد، خراسان را مورد تاخت و تاز قرار دهد

ی عصر شـاه عبـاس در مرزهـاي شـرقی بـه ویـژه در برابـر        هاي دفاعشک آمادگیبی)62-61
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کرد کـه بـا رعایـت    تهاجمات اوزبکان، این حزم و دوراندیشی را از جانب سردار اوزبک طلب می
در خراسان نماید.گذارتیاط، خود را درگیر یک جنگ تأثیراحجوانب 

بیگـی، ابتـدا   ازقـوش اورهبیک سردار اعزامی شاه صفی در خراسان، پس از اطالع از نقشزمان
هاي وارده بـر آنـان از جانـب    سعی نمود که آذوقه و خواربار مردم ماروچاق را تأمین نماید تا خسارت

نگردد. از این رو، در اندك فرصتیدر برابر دشمن شاناز پاي درآمدن و عدم مقاومتاوزبکان موجب
ز تفنگچیـان را بـه   سـپس جمعـی ا  آوري کـرد و  فراوان از نواحی مختلف خراسان جمـع هغله و آذوق

اي امراي خراسـان همـراه   بیک بیجستانی که یکی از یوزباشیان قشون بود با نیروهمجنونسرکردگی 
ت ایـن کـاروان   ماروچـاق برسـانند. خبـر عزیمـ    هها را مأموریت داد تا این تدارکات را به قلعنمود و آن

خـود فرسـتاد   هاي از اوزبکان را با برادرزادستهبیگی را بیشتر به طمع انداخت و دتدارکاتی، اورازقوش
بـا اقـدامات   در فرصت مناسب به نیروهاي قزلباش دستبرد زده و تدارکات آنها را به غنیمت برنـد. تا

از نیروهـاي کمـین اوزبـک    تعـداد زیـادي   اوزبکان  خنثی شـد و رنگها، نیقزلباشهنقشاحتیاطی و
یلنگتوش با تنـی چنـد از نظامیـان    هو خواهرزادآنهاهی سردستبیگاورازقوشهبرادرزادکشته شدند؛

به اسارت درآمدند و قزلباشـان توانسـتند کـه آذوقـه و مایحتـاج قلعـه را بـه ماروچـاق         شانهبرجست
- زبک که از این واقعه و آمدن زمـان سردار او)62: 1368اصفهانی، / 34- 35: 1380(واله، .برسانند

بیک فرسـتاد و اظهـار   عذرخواهی با یک ایلچی نزد زمانهع شد، ناچار نامبیک به والیت خراسان مطل
مان شاه عبـاس و  خود قید کرده بود که به همان ترتیبی که در زهپشیمانی و ندامت کرد. وي در نام

بیک نیز پس ه، در حفظ آن خواهند کوشید. زمانطرفین صلح و صالح برقرار بودپادشاه اوزبک میان
سردار اوزبک، موارد دوسـتی و وداد را قیـد نمـود و    هدرخواست به دربار، در جواب ناماز گزارش این 

بیک، اسرایی را که در درگیري ماروچاق از اوزبکان گرفتـه بـود   بازگشت داد. زمانهاو را اجازهفرستاد
د کـرده و  را آزاشاه همگی آنان سرا در همدان به حضور شاه رسیدند؛به دربار شاه صفی فرستاد. این ا

والـه،  /27- 28: 1317ترکمان، /62- 63: 1368اصفهانی، (.بازگشت دادهها اجازخلعت داد و به آن
1380 :37 -36(
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تغییر سیاست شاه صفی
آمیز وي با اسـراي  سیاست نرمش و مداراي شاه صفی با اوزبکان و به ویژه رفتار مالطفت

اوضاع نواحی شرقی کشور دارد و قصد وي آن بود تا شدنآنها، نشان از عدم تمایل او در آشفته
هـاي معمـول   نابر زیافزونبا اوزبکان طریق صلح و آرامش را ادامه دهد. زیرا درگیري و جدال، 

حرمسرا فراهم هآسا و تربیت شد، اشتغاالتی را براي شاه جوان تنبرداشتکه براي دولت وي در
شـاه  هزد. با این حال، اوزبکان در دورو را برهم میباشی اطلبی و خوشکرد که بساط عشرتمی

بارها خراسان را مورد حمله قرار دادند و از طرف نیروهاي مدافع عقب رانده شدند. هرچند صفی
برخـی از آنهـا از   امـا ،کردنـد النهر با دربـار صـفوي اظهـار دوسـتی مـی     برخی از خوانین ماوراء

بـراي شـدند.  اي را سـبب مـی  هاي پراکندهبیخونها و شهاي ممکن سود جسته و یورشفرصت
ق. که شاه صفی به مناسبت حلول سال جدید، مجلس عیش و شـادمانی  1039نمونه، در نوروز 

خـان تاتـار و ایلچیـان اورگـنج در     گرايچون شاهینگسترده بود، عالوه بر ارکان دولت، مهمانی
آن سال، ایلچیـان اروس (روسـیه) و   و در محرم )73: 1368(اصفهانی، او حضور یافتندمجلس 
هفـده دسـت   «و هدایاي خود را شامل حضور شاه صفی رسیدندحاکم اورگنج به خاناسفندیار

طالي میناکار و دندان ماهی و سـایر متـاع آن   هسمور و پیالهشنقار به رسم ارمغان و چند جام
)98،مانه(.از نظر شاه گذرانیده و مورد مالطفت او قرار گرفتند» والیت را

هشـاه صـفی، رابطـ   همناسبات ایران و عثمانی همانند گذشته از عواملی بـود کـه در دور  
اتحـاد  بـه لحـاظ  عثمانیـان و اوزبکـان   داد. پیوند دیرینهصفویه و اوزبکان را تحت تأثیر قرار می

علیـه صـفویان   شـان ههاي خصـمان سیاسی و قرابت مذهبی بین آنان، موجب هماهنگی سیاست
با ذکـر اعمـال شـاه    اي به عبیدخان اوزبکلیم در نامهپیش از این، سلطان سچنانکهشت.گمی

/374-377/ 12741بیـک،  . (فریـدون کند که در دفع وي بکوشـد اسماعیل، او را تحریک می
-379/ 12741، همـان (.دهـد او را مـی عبیدخان نیز جواب نامـه )115-122: 1368نوایی، 

نی قدیمی در ادامه تبااس یکم نیز عبدالمؤمن خان ـ  ). در عهد شاه عب127-132همان،/377
نویسد و خبـر  اي به سلطان مراد عثمانی میپس از تصرف مشهد، نامهبا عثمانیان علیه صفویه ـ 

کـرد کـه   که بنا به نقلی تصور مـی [این فتح و سوزاندن استخوان شاه طهماسب و شاه اسماعیل
عام نمودن قزلباشان را به او اطـالع  و قتل]استامام هشتم دفن شدهها در نزدیکی قبرجسد آن



33یو تحلیل مناسبات صفویه و اوزبکان در عصر شاه صفبررسی

در مرزهـاي  اوسرگرمی نیروهاي در عصر شاه صفی نیز )104-112: 1380(منشی، 1.دهدمی
مناسب را در اختیـار اوزبکـان بـراي تـاختن در     یها، فرصتغربی کشور در برابر حمالت عثمانی

هاجمات سرداران عثمانی به نواحی غربی ایران به ویژه والیت . تدادقرار میمرزهاي شمال شرق 
اش را بـه  اردالن و تالش براي تصرف بغداد، موجب شد تا شـاه صـفی بیشـتر نیروهـاي نظـامی     

خوانـد و او را بـه   بیک سردار خراسان را از آن والیت فراد. وي حتی زمانکنربی اعزام مناطق غ
ـ "عنبـر گل"همنظور استرداد قلع 14بیـک در  عـروف در شـهر زور مـأمور کـرد. زمـان     الع ماز ق

والـه،  /56: 1317/ ترکمـان،  104. (همـان،  ق. به غرب کشور عزیمـت نمـود  1039الثانی ربیع
آشفتگی سرحدات غربی کشور و فراخوانده شدن سردار خراسـان و تبـانی سیاسـی    )37: 1380

راسان شد.ها در خعثمانیان و اوزبکان، موجب تحرکات بیشتر اوزبک
آمدند و "باالمرغاب"را به ق. جمعی از اوزبکان بخا1040این کوشش، در شوال ادامهر د

اي از قزلباشـان را  حاکم باالمرغاب عدهجا قصد تاخت و تاراج بادغیس و آن حوالی نمودند.از آن
اقـع  خی شهر هرات درگیـري و فرسهشتچهارباغ هها فرستاد. بین دو گروه در ناحیآنهبه مقابل
هنگامی که نفر از آنان به اسارت درآمدند. 300ن اوزبکان شکست خورده و حدود طی آشد که

خـان بیگلربیگـی هـرات بـه شـاه صـفی داد، موجـب سـرور و         خبر این پیروزي را مالزم حسـن 
)114: 1368(اصفهانی، .خوشحالی او گشت

د. ایـن بـار عبـدالعزیز    دیگر در همان سال، اوزبکان قصد تاخت و تاز خراسان نمودنيبار
خان فرزند ندرمحمد خان به یاري گروهی از نیروهاي نظامی اوزبکان بخارا و بلخ با هدف حمله 

غوریان را محاصره کردند. در اثنـاي محاصـره، تعـداد زیـادي از اوزبکـان      هبه خراسان، ابتدا قلع
گذاشتند. در آنجـا نیـز   خرز روي به جانب جام و خواف و با،کشته شدند و ناچار مراجعت کرده

چون کاري از پیش نبردند، میان اعراب ایل خفاجه رفته و تعدادي از احشام آنـان را بـه غـارت    

...ما نیز به سعادت و اقبال « ورزي و ستیزه مذهبی سالطین اوزبک با صفویه دارد. عبارات این نامه نشان از عمق کینه.١
و عنان ظفرامتثال به صوب دارالملک خراسان منعطف گردانیده داخل مشهد شدیم. جمعی از طایفه قزیلباش اوباش در فتنه 

آیین را آتش کین آن دین و بهادران نصرتپاك]غازیان[اند. از این جانب آشوب را گشاده در مقام قتال و جدال درآمده
طایفه از درون کانون سینه شعله زده تیغ انتقام از نیام کشیده از جانبین حرب را به جایی رسانیدند که غبار سم ستوران 

رد کدورت این طایفه از صفحه ایام گی نیت و تمامی همت مصروف بر آن است که گن همردانید. اما چوگنور دیده مهر را بی
).104-112: 1380ر.ك: منشی، (». شتند...گآشام ردد،... آن قوم را هزیمت داده طعمه تیغ خونگمحو 
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قصد گوشمالی آنان برابر سپاهیان و مردم خراسان را که بهي در بردند. اوزبکان که یاراي پایدار
چـون  )245: 1383وحید، /123، (همان.نداشتند، مجبور به فرار شدند،بودندمصممآماده و 

اي به شاه صفی گزارش کرد، شاه با تغییر سیاست نـرمش و  حاکم هرات، این حادثه را طی نامه
» باشیان و تفنگچیـان بیگیان و یوزباشیان و مینبیگلربیگیان و قول«اوزبکان، به مالیمت خود با

د و نگذارند کـه پـاي از   والیت خراسان دستور داد که با شدت، تهاجمات اوزبکان را در هم کوبن
ري و کشوري را تهدید کرد که اگر در دفع اوزبکـان  گحدود خود فراتر نهند. او سپس بزرگان لش

اوزبکان نیز با تأکید به سوگند اعالم کـرد کـه   هبارکوتاهی نمایند به مجازات خواهند رسید. در
طالـب قسـم کـه    ابـی بـن به روح جدم امیرالمؤمنین علی «سیاست گذشته را تغییر خواهد داد: 

)123: 1368. (اصفهانی، »دیگر در باب تنبیه و آزار ایشان مداهنه و مساهله نخواهم نمود
دریافت که سیاست نرمش او، نه تنهـا مشـوق اوزبکـان در برقـراري     به خوبیشاه صفی 

عجز و ضعف دولت صفوي پنداشـته  هدر ذهنیت آنان به منزلاست، که مناسبات دوستانه نبوده 
از این رو، رؤیاي دیرینه تصرف خراسان و حتی فراتر از آن در میان اوزبکـان تجدیـد   .استشده

و فشـارهاي آنـان بـر    هاي سپاه عثمانی در نـواحی غربـی ایـران   گشته است. از طرفی پیشروي
هـاي  هـاي موجـود، نقشـه   و همچنین عدم کاردانی شاه صـفی در حـل بحـران   نیروهاي صفوي

هاي موجود، در ایامی کـه سـپاه شـاه صـفی درگیـر      اساس گزارشکرد. بریاوزبکان را تقویت م
با عثمانی متوجه بغداد بود، عبدالعزیز سلطان بنا بـر غـرور جـوانی  بـا جمعـی بسـیار از       گجن

آنها صد تاخت و تاز به خراسان در حرکت آمد. حسن خان بیگلربیگی هرات از ارادهقاوزبکان به 
را به جاهاي امن ببرند که بـه  شانموال و احشامع خود دستور داد که اباخبر شد و به امراي تاب

کوسویه و کاریز آمـد و چنـد روز قلعـه کـاریز را     ،خان تا غوریاند. عبدالعزیزدست اوزبکان نیفت
س از چنـد روز بـدون   پـ سـرانجام کالنتر و مردم آن حدود به دفاع پرداختند. ، امامحاصره کرد

)236-237: 1383وحید، /107-108: 1388نگار، ح(سواندستاوردي بازگشت.

محاصره مرو
شد که بیشتر فشـار  الجیشی در حمالت اوزبکان محسوب میماروچاق از نقاط سوقهقلع

سـال تصـرف آن در برايبیگی ده بودند. پس از ناکامی اورازقوشخود را بر روي آن متمرکز کر
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اي، عبـدالرحیم  ندر طوقـ از امراي سرشناس بخارا:ق. چند تن1041ل سادیگر در يق. بار1038
ماروچاق مصمم شدند. شـاه صـفی بـا    همرو و استرداد قلعهقلعهبه عزم محاصربهادر و نظر بروتی

را مأمور نمود تا با نیروهاي خود به سوي خراسان خود دریافت این خبر، تعدادي از حکام برجسته 
به سرداري خراسـان مـأمور   بیک ـ به جاي زمانـ ه تازگی  که ببیگفحرکت نمایند و به اتفاق خل

- 103: 1317ترکمـان،  /131: 1368اصفهانی، (.شده بود، در حفظ و حراست آن حدود بکوشند
بیـانگر در واقع اعزام نیروهاي کمکی والیـات دیگـر بـه خراسـان     )245: 1366استرآبادي، /102

ن عملیات نظامی اوزبکان براي دربـار شـاه صـفی    اهمیت این والیت در شرق کشور و خطرساز بود
بود. شاه صفی در پی تغییر سیاست خود در قبال اوزبکان و جدي گرفتن تحرکات آنـان، نیـاز بـه    

هاي او اي در مرزهاي شمال شرقی داشت تا از خالء موجود که در پی سرگرمیآرامش نظامی تازه
ل بیشتري نیابند.در نواحی غربی پدید آمده بود، اوزبکان آزادي عم

ار شـده بـود بـه دسـت     خان که اخیراً ایالت مرو به او واگذقلیمقارن این احوال، مرتضی
که مرو را محاصره کرده بودند، در حالی اسیر شد که مردم محاصـره شـده در مـرو    سپاه اوزبک

فراوانـی ات تلفـ قلعهداري پرداختند. سپاهیان اوزبک نیز در ایام محاصرهبیشتر از پیش به قلعه
دادند. از این رو، امراي اوزبک که کاري از پیش نبردند ناچار با اسیري که در چنگ داشـتند بـه   

خان را آزاد کردند و او قلیکان اندکی بعد در همان سال مرتضیالبته اوزب.سوي بخارا بازگشتند
: 1317کمـان،  (تر.توسط شاه صفی بر ایالت مـرو حـاکم شـد   بار دیگرپس از مراجعت از بخارا 

ــد،/133، 134و144: 1368اصــفهانی، /104، 105و107 . ســبب )244-245: 1383وحی
ایـن پیونـد   هبـار النهر داشت. درخان پادشاه ماوراءخانوادگی بود که با امامقلیهآزادي وي رابط

امـامقلی  تیلیم خـان پـدر   همعقودهخان از بنات اکابر تون و زوجقلیمرتضیهآمده است که والد
خان و مادر سببی او بود که در خراسان مانده بود. پس از کشته شدن تیلیم خان، شاه عباس او 

وي متولـد شـد. از ایـن رو    خان ازقلیه نکاح او درآمد و مرتضیرا به محراب خان داد و به حبال
حترام بـه مـرو   آمد و به وي محبت و مهربانی کرد و او را با ابرخان با وي از در مسالمت امامقلی

ماروچـاق دسـت بردارنـد و از    همـرو و قلعـ  هفرستاد. همچنین دستور داد تا اوزبکان از محاصـر 
این خـود  )246: 1366استرآبادي، /106: 1317. (ترکمان، مخاصمه با دربار ایران پرهیز کنند

در تجدیدنظر امامقلی خان در سیاست گذشته داللت دارد.
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حمله مجدد به ماروچاق
خـود، مـرو را در محاصـره داشـت،     نفري هزار15خان با سپاه همان اوان که امامقلیدر

اي از اوزبکـان فـراهم کـرد و عبدالعزیزسـلطان     نفرههزار20پاه محمدخان پادشاه بلخ نیز سندر
اوزبک به قصـد دسـتبرد و   هپسر خود را با تعدادي دیگر از سرداران با این سپاه همراه کرد. سپا

را در محاصره گرفتند و عرصه را بر نیروهاي دولتـی تنـگ   جاوالی ماروچاق آمده و آنغارت به ح
سـپاهیان  پیش از هر اقدامی از سوي نیروهاي تقـویتی اعزامـی از جانـب شـاه صـفی،     ساختند.

بازگشـتند.  بلـخ و بخـارا  گزیر به اوطان خودنااي نگرفته بودند، که در این حمله  نتیجهاوزبک
براي او به دربار فرسـتاد، رسـتم محمـدخان فرزنـد     گبییدن این خبر که خلفشنشاه صفی با

سـرافراز  » تفقدات شـاهانه و عنایـات پادشـاهانه   «برد به دربار به سر میدرمحمدخان را کهندر
)135: 1368(اصفهانی، .ساخت

ماروچاق اقدام کردند که با شنیدن خبرهاوزبکان به محاصردیگريبارق. 1041در صفر 
. در رمضان همان سـال، گـروه   )143،(همان.پیشروي قشون قزلباش به آن ناحیه متفرق شدند

دیگري از اوزبکان به حوالی سرخس و زورآباد به قصد تاخت و تاز آمدند کـه در برابـر نیروهـاي    
حمالت پراکنده و مکرر اوزبکان به خراسان، حکام صـفوي  )155،(همان.صفوي مغلوب گشتند

نشین واداشت تـا آمـادگی دفـاعی خـود را بـه      این والیت را به تحرکات نظامی در نواحی اوزبک
دشمن نمایش دهند. این کار، تهدید و هشداري بود بـه اوزبکـان کـه از فشـار تهاجمـات خـود       

ن یا سردار این والیت در قلمرو اوزبکان که با بکاهند. مواردي از تاخت و تاز حکام نواحی خراسا
)153و 169،(همانغنایم همراه بود، در منابع آن دوره گزارش شده است. 

مبنی بر قصد و اراده اوزبکان بر تاخت و تاز در سلطنت شاه صفی اخبار مکرري در دوره
هـا نشـان   گـزارش ایـن  به دربار گزارش شده اسـت. از جانب حکام مرو، هرات و مشهد خراسان 

اند و دربـار را در جریـان آن   نظر داشتهدهد که حکام خراسان کامالً تحرکات اوزبکان را زیرمی
ق. حـاکم مـرو بـا اعـزام     1042قعـده  از جملـه در ذي انـد. کردهداده و کسب تکلیف میقرار می

از قصـد  امـا ،تاسقاصدي به دربار اطالع داد که ندرمحمد خان والی بلخ نیروهایی فراهم آورده
حکـام قزلبـاش   )162،(همـان .آگاه نیست،تاخت به خراسان دارد یا جاي دیگرهاو که آیا اراد

دادنـد.  مـی حتی از اوضاع داخلی اوزبکان و حوادث مربوط به آنها نیز به دربار شاه صفی گزارش 
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آمـده اسـت:   ق. فرستاد که در آن 1042خان حاکم مرو در شوال قلیاخباري که مرتضیازجمله 
آن، گروهـی از آنهـا تـا    هقزاق و قلماق با هم اجتماع کرده، به تاشکند تاخته و پس از محاصـر «

اند. همچنـین، اوزبکـان   حوالی بخارا رفته و تاخت و تاراج نموده و اسیر و غنیمت بسیاري گرفته
شـده و  ردان گـ خـان روي شنیدند گروهی از آنـان از امـامقلی  که خبر آمدن رستم محمدخان را 

)160-161،(همان.»محمدخان بپیوندندتصمیم گرفتند به رستم
باغ آمـد  اشركهنفر از اوزبکان به قلع1000ق. یلنگتوش با 1042در نوبتی دیگر، در سال 

سـردار خراسـان همـراه بـا     گبیو پس از مستحکم کردن قلعه آن را به خویشان خود سپرد. خلف
را محاصره کردند و پـس از  هقلعاین ـه استثناي حاکم هراتبـ محمدخان و امراي خراسان  رستم

یلنگتـوش و مرادقلـی   هزادقار بهادر عمبا تسلیم شدن اهل قلعه تصرف نمودند. قوچآن را چند روز 
کردنـد و  دستگیر،نفر از اوزبکان که در قلعه بودند200اوچی را با هبهادر از بستگان او، حاکم قلع

همراه با سر مقتولین به دربار صـفویه فرسـتاده   ءته و بقیه را کشتند. این اسراسرداران را نگاه داش
گـاه طـی احکـامی خواسـت کـه      را آزاد کرد تا به دیـار خـود برگردنـد. آن   ءشدند. شاه صفی اسرا

) 171و 175،(همان.خان حاکم هرات هرچه زودتر خود را به دربار برسانندو حسنگبیخلف

ن به خراسانحمالت عبدالعزیزخا
خان بـه  اوزبـک بـه اتفـاق عبـدالعزیز    نفـر 5000ق. حدود 1042سال االولیدر جمادي

هـا را  تاخت قرار دادند. سـپاه خراسـان آن  تا حوالی جام و لنگر را مورد و ندور شدخراسان حمله
ی استرداد کردند. شاه صف،که اوزبکان به دست آورده بودندراند و برخی از غنایمینمودتعقیب 

ـبیـک به جاي خلفـ باشی را براي محافظت خراسان  پس از دریافت این خبر، امیرخان قورچی
سالدر شوال1)88: 1334مالکمال، / 215: 1371/ شاملو، 175، (همان. آن والیت کردهروان

دختـران بـه   از راه چهـل ـاز المانچی و غیرهاوزبک ـ  12000. نیز عبدالرحمن اتالق با ق1043
اي از این نیروها را به خراسان فرستاد. ایـن نیروهـا در حـوالی خراسـان بـه      یه آمد و دستهکسو

/ 192: 1380. (والـه،  تاخت و تـاراج مشـغول شـده و پـس از عبـور از آب مرغـاب، بازگشـتند       

186: 1380. واله، 258: 1383نیز، وحید، .1
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اوزبک بـه  20000خان فرزند ندرمحمدخان با در همین ایام، عبدالعزیز)181: 1368اصفهانی، 
هراسان به کسویه آمد و چند روز در آنجا توقف نمود. مردم خراسان که از حملـ عزم تجاوز به خ

اوزبکان آگاهی یافتند، اسباب و اموال خود را به قالع مستحکم بـرده و بـه مقاومـت پرداختنـد.     
روز در 20فراه روانه شد. اما با اینکه مـدت  هخان اوزبک که کاري از پیش نبرد به قصد محاصر

ف نمود، به سبب استواري قلعه نتوانست آن را بگشاید و بدون نتیجه به محل خود پاي قلعه توق
1)103: 1317ترکمان، /182: 1368(اصفهانی، بازگشت.

20000ق. در رأس سپاهی مرکـب از  1044االولی دیگر، در جمادييعبدالعزیزخان بار
زوار راهـی شـد.   مشهد و سبجنگجوي اوزبک به قصد حمله به خراسان و خرابی و ویرانی حوالی 

باشی سردار خراسان به همراهی منوچهرخـان بیگلربیگـی مشـهد و جمعـی از     اما امیرخان قورچی
مردم هرات و میرکالن خفاجه و سایر تفنگچیان خراسانی به عزم مقابله و درگیـري بـا آنهـا روانـه     

پس از طی مسافت و سپاه صفويوتجرود مستقر شده بودندهر اوزبک در حوالی قریگگشتند. لش
شبانه راه فـرار  ،محل با اوزبکان درگیر شدند. نیروهاي اوزبک که توان نبرد نداشتندآنرسیدن به

ـ  3000اي را اسیر و قریب عدهوکردندشانپیش گرفتند. قزلباشان تعقیب ه قتـل  نفر از آنـان را ب
باشی، جمعـی  امیرخان قورچیخان نیز به دست نیروهاي صفوي افتاد. رساندند و خزاین عبدالعزیز

را و کتابخانه و اسـباب  از اسرا و سر مقتولین و غنایم را به دربار شاه صفی فرستاد. پس از اینکه اس
محمدخان اوزبـک  از نظر شاه گذشت، وي اسباب خان اوزبک را به رستمخان در اصفهانعبدالعزیز

/ 207- 209: 1380. (والـه،  کـرد ءدابـرد، اهـ  که ملتزم درگاه شاه صفی بود و در ایران به سر می
2)192- 193: 1368اصفهانی، /263- 264: 1383وحید، 

از اقدامات شاه صفی در حفظ خراسان، گماشتن سردار ویـژه سـپاه در آن والیـت و اعـزام     
امراي نواحی خراسان بـا  همهدیگر به خراسان بود، ضمن اینکه مناطققشون امدادي از اصفهان و 

بـر ایـن   مالزمان خود موظف به دفاع از سرحدات و مقابله با تجاوزات دشمنان بودند. تفنگچیان و 

اسـکندربیگ تعـداد سـپاهیان عبـدالعزیزخان را در ایـن حملـه بـیش از        . 259: 1383. وحیـد،  192: 1380نیز، در: واله، .1
)103: 1317نفر ذکر کرده است. (ترکمان، 30000

ق. انجـام  1046. براي حمله دیگري از سوي اوزبکان به خراسان که به قصد غارت در سال 250: 1366نیز در: استرآبادي، .2
.145: 1388نگار، فراوانی نیز از دست دادند. ر.ك: سوانحشد، اما همگی نیروهاي آنها کشته شدند و غنایم 
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کرد تا امور دیگري را اعزام میشخصبه جاي او ،خواندمی، هر گاه سرداري را از خراسان فرااساس
- ق. به جاي امیرخـان، سـیاوش  1046سپاه در آن ناحیه حساس مختل نگردد. شاه صفی در صفر 

/163: 1388ار، گـ ن(سـوانح .را به سرداري خراسان تعیین نمود و او را اعزام کرداسیرآققوللگبی
قصد اما به ،کردندها با اینکه از حمالت خود نتیجه مطلوبی حاصل نمیاوزبک1)255: 1380واله، 

بردنـد. از  امن ساختن مرزهاي ایران، گاه به گاه به نواحی خراسان یـورش مـی  غارت و غنیمت و نا
رسـید کـه   هر روزه از جانب امراي خراسـان خبرهـاي متـواتر مـی    «نگاران وقایعازبه نقل،ین روا

)248: 1368(اصفهانی، ».تاخت و تاراج خراسان را دارنددهاوزبکان ارا

درگیري جام
ایـن  دیگر سپاهی از اوزبکان قصد حمله به مشهد کردند. در سـبب يق. بار1046سالدر

پیشین خود به خراسان و فرار در برابـر  خان پس از ناکامی در حملهعبدالعزیزحمله آمده است که 
، پیش از آنکه سردار جدیـد  استباشی، چون دریافت که امیرخان از خراسان رفتهامیرخان قورچی

نفـر از اوزبکـان   30000ري بـیش از  به جاي وي به خراسان رسد، با لشگبیگ قوللرآقاسیسیاوش
ما چون امراي خراسان از راه احتیاط، مردم و اموال و حیوانات خود را بـه قـالع   وارد خراسان شد. ا

روز در جام اقامت گزید و 8خان به مدت ه بودند، عبدالعزیزدست انتقال دادمستحکم و نواحی دور
امـا در  .ویژه مشهد مقدس روانه کـرد نیروهاي خود را به قصد غارت به نواحی مختلف خراسان به

سـلطان غـالم   بست از قراي مشهد، محمدسلطان چگنی حاکم سـبزوار و یوسـف  ه سنگحوالی قری
بـا آنهـا درگیـر جنـگ     ،ر قزلباش بودنـد گخاصه شریفه حاکم درون و چمشگزك که در مقدمه لش

بهـادر از  مرادبهادر و علیشدند. سرانجام در این درگیري، سپاه اوزبک دچار شکست شد. اللهویردي
تعداد زیادي از نفرات سـپاه کشـته شـدند و بقیـه مجبـور بـه فـرار        ر شدند،ها گرفتانآسرکردگان 

رکشی، خرابی بسیار به حوالی جام وارد آمد. شاه صفی براي امرایی که در اثر این لشگاماگردیدند.
خـالع  «در این نبرد استقامت ورزیده بودند و دشمن را در مقصود خـویش ناکـام گذاشـته بودنـد،     

.241/ 1: 1371. شاملو، 248: 1368نیز اصفهانی، .1
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/ 255- 257: 1380/ واله، 249: 1368اصفهانی، (.نها را مورد نوازش قرار دادفرستاد و آ» فاخره
)283: 1383وحید، /255: 1366استرآبادي، 
اگرچه دوسـتانه گذشـت و   ،شاه صفیسلطنت هاي پایانی ایران و اوزبکان در سالهرابط

وسـتی خـود را بـا دربـار     مناسبات د،گاه با فرستادن سفیر و هدایابهبرخی از خوانین اوزبک گاه
اي همچنان از جانب برخـی سـرداران اوزبـک در    داشتند، لیکن تحرکات پراکندهایران اظهار می

ق. یلنگتوش با گروهی از سپاه اوزبک به خراسـان  1049سالگرفت. دراي ایران انجام میمرزه
ه و آمـادگی  ر کشید و امراي خراسان در تدارك دفع این حمله مهیا شدند. خبـر ایـن حملـ   گلش

.آقاسی سـردار خراسـان بـه دربـار اطـالع داده بـود      قوللربیک تر سیاوشپیشنیروهاي دولت را 
خـود را بـا دربـار صـفویه     هدوسـتان هخان پادشاه اورگنج رابطاسفندیار)287: 1368(اصفهانی، 

تاسـ ق. به سفیر او اشاره شده1050الثانی در حوادث بیستم ربیعچنانچه؛همچنان حفظ کرد
والـه،  /291، (همـان .خان را از نظر شـاه گذرانیـد  یاي اسفندیارکه به اصفهان آمد و نامه و هدا

که بارها آماج حمالت اوزبکان واقع در همین روز، شاه صفی حکومت ماروچاق را )308: 1380
)291: 1368اصفهانی، /259: 1366. (استرآبادي، علی سلطان زنگنه سپردبه دوستشده بود، 

خـان پادشـاه   شاه صـفی و اوزبکـان، آمـدن امـامقلی    ذکر در مناسبات شایانمسائل هز جملا
دربـار  خـان حـاکم مـرو بـه    قلـی این سفر را مرتضیهالنهر به ایران است که خبر لحظه به لحظماوراء

.مـی شـد  ت الزم براي استقبال و همراهی  او صادردستورانیزو از جانب شاه صفیگزارش می کرد
ويخدا مشـرف گـردد.   هخان در این سفر قصد داشت که با عبور از خاك ایران به زیارت خانمقلیاما

که در امـور کشـورش اختاللـی    آهنگ سفر حج، براي اینکه در این ایام دیگر نابینا شده بود، پیش از 
ور سـلطنت  به بخارا دعوت کرد و امـ خود را که والی بلخ بود، ترِمحمدخان برادر کوچکندررخ ندهد، 

خـان  میم گرفت که مانع از سفر امامقلی. اما ندرمحمدخان به اغواي برخی از اوزبکان تصسپردرا به او 
بــرادر آگــاه شــد و بــه هخــان از نقشــپــیِ وي اعــزام کــرد. امـامقلی گروهــی را در ،از ایــن رو.دشـو 

ه دستور شاه عبـاس  ق. ب1052با مرگ شاه صفی در اماد. شخان بیگلربیگی مرو متوسل قلیمرتضی
بـراي مت داشت، مأمور شـد تـا   خان سپهساالر که در رأس نیروهاي صفویه در نیشابور اقادوم، رستم

آداب استقبال و مهمانداري را بـه جـا آورد و   ـکه در آن ایام در مشهد توقف کرده بودـ خان  امامقلی
سـفر بـه او داد و   هادامـ هوي، اجـاز بفرستد. شاه عباس دوم پس از پذیرایی شایسـته از راو را به دربا
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صحبت را با او همراه کرد که تـا سـرحد   بیک یساولنیز پرداخت. سپس خاندانقلیمخارج سفرش را
. مهیـا نمایـد  و همراهـانش  خـان امـامقلی بـراي ،چـه الزم باشـد  بغداد از آذوقه و علوفه و مایحتاج آن

303: 1383/ وحید، 307و 382- 1380:388واله، /309- 310و 291- 293: 1368(اصفهانی، 
)96: 1334/ مالکمال، 271- 275/ 1: 1371شاملو، /

شـده  در سبب آمدن پادشاه ماوراءالنهر به ایران به ایـن نکتـه اشـاره    الخاقانی،در قصص
آمد و امیـد داشـت   » نشانبالد ایران بهشت«(کوفت) چشم به بیماريهکه او براي معالجاست

) باز به ترکستان بـازگردد و بـر تخـت سـلطنت قـرار      دومشاه ایران (شاه عباس که به کمک پاد
سـلطنت روا  هظاهراً چـون پـس از مـدتی، امیـدش بـراي اعـاد      )272/ 1: 1371(شاملو، .گیرد
شود.گیر او میگریبانزگردد، از این جاست که ذوق سفر حجانمی

خـود  هدوستانهشاه صفی رابطمت حکوهاي پایانی خان والی بلخ نیز در سالمحمدندر
ق. محمدیوسف اتـالیق  1050به دربار صفویه فرستاد. در شوال نیز را با او ادامه داد و سفرایی را 

به عنوان سفیر به خدمت شاه صـفی  ـرسیده بودیکمهم به خدمت شاه عباسترپیشکه ـ را  
کاشان بـه حضـور شـاه ایـران     محمدخان، در شهر ق. نیز سفیران ندر1051محرم اعزام کرد. در 

)314: 1380/ واله، 298، 294: 1368. (اصفهانی، رسیدند و دوستی خود را اظهار کردند
در مرزهاي شمال شرقی ایـران  ترین ناآرامیرویمر با اشاره به اینکه در دوره شاه صفی، بزرگ

درگیر مشـکالت داخلـی   که استقبال شایان صفویان از امراي اوزبک کهرادیدگاهجریان داشت، این 
داند. زیرا معتقد است کـه در  نادرست می،شودتفسیر بودند، به روابط خوب همسایگی بین دو دولت 

/هجـري 11این زمان نیز مانند گذشته، یعنی از آغاز حکومت صفوي بـه بعـد و همچنـین در سـده     
دوران سلطنت شـاه صـفی،   و تاخت و تازهاي اوزبکان به ایران خاتمه نیافت. در اتتهاجمیالديم17

رکشی اوزبکان به ایران به اوج خود رسید. گرچه اوزبکـان مکـرر بـه    گلش11این تهاجمات با بیش از 
)، بـا ایـن وصـف ایـن     اسـت هزار نفر گزارش شـده 30یا 20(آوري کردندمیزان وسیعی سپاه جمع

داشتند. در هر حال از این رود آنها قصد تصرف خراسان راعملیات اغلب تاخت و تاز بود و گمان نمی
)375- 377: 1380. (رویمر، دست نیافتندی مهملحاظ به نتایج
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تأثیر صلح زهاب در روابط شاه صفی و اوزبکان
،داشـت برجسـته یاز عواملی که در مناسـبات ایـران و عثمـانی در عصـر صـفویه نقشـ      

ق عـرب بـود. وجـود بقـاع متبرکـه      النهرین و به ویژه بغداد یا به تعبیري عرابینموقعیت ناحیه
متعدد شیعیان در شهرهاي عراق عرب و آمد و رفت زایرین ایرانی به عتبات که غالبـاً بـا آزار و   

شد. عشـق و  موجب اختالف و دشمنی می،هاي مرزداران عثمانی همراه بودگیرياذیت و سخت
فویه مهم ساخته بـود و سـعی   شیعیان ایرانی به زیارت بقاع متبرکه، عراق عرب را براي صعالقه

النهرین و بغداد حفظ کنند. از ایـن رو، در خـالل دوره صـفویه،    داشتند که تسلط خود را بر بین
هـایی بـر  سـر تصـرف آن بـین      ایران و عثمانی دست به دست گشت و جنـگ میانبغداد بارها 

ق. دو 1048ق. تـا سـال  1040توسـط قـواي ایـران در    پس از فتح ایرواندولتین انجام گرفت.
یک از طرفین اقدامی علیه یکـدیگر  بردند و هیچحال متارکه به سر میدولت ایران و عثمانی در 

سلطان ،قرار گرفتند. در این سالهمدیگر دو پادشاه در برابر ينکردند تا اینکه در این سال بار
ن حملـه کنـد. بـه    مراد چهارم تصمیم گرفت به انتقام از دست دادن ایروان، مجدداً به خاك ایرا

سـلطان مـراد   گردید و توانست آنجا را تصرف نماید،این قصد با نیروي مجهزي عازم فتح بغداد 
قصـد  ،ایروان، شاه صفی عزم تسخیر مجدد بغداد نمایـد چون قلعههمسپس از ترس آنکه مبادا 

داد تـا  مشروح عملیات بغـ که بازگشت به جانب استانبول کرد و به شاه صفی پیشنهاد صلح داد
/ والـه،  259-1368:264(اصـفهانی،  .انعقاد صلح زهاب در منابع تاریخی این دوره آمده است

)268-273و235-218: 1380
ق./1049سـال در(قصرشـیرین) زهابمذاکرات طرفین منجر به عقد معاهدهسرانجام 

: به اختالفات و فصل جدیدي در مناسبات دو کشور گشودصلح زهابمعاهده1.گردید.م1639
دو دولت ایران و عثمانی خاتمه داد. خطوط مـرزي دو  هاي پی در پی یکصد و پنجاه سالهجنگ

ها مورد اختالف دو کشـور  هایی که سالو تکلیف سرزمینشد مشخصدولت در اثر این معاهده 
ش و یک دوره آرامتا موجب شد ،این صلح که به مدت یک قرن طول کشید.گردیدتعیین،بود

هاي مکرر به کار و فعالیـت  امنیت مرزي پدید آید و مردم ایران بتوانند فارغ از درگیري و جنگ

.24-42: 1360هاي متبادله، ر.ك: نوایی، براي نامه.1
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مناسـبات  کـه  کشاورزي و تولید بپردازند. شاه صـفی و جانشـینان وي همـواره سـعی داشـتند      
د ایـران بـه   وهـاي سـفارت اروپـایی کـه قصـد ور     دوستانه را با عثمانی حفط کنند، لذا به هیأت

نظر یکی از عوامل نزدیکـی  مپاسخ مثبت نمی دادند و از این ،داشتندراهاعلیه عثمانیاتحادي
ها در جنگ مانیاز بین رفت. سرگرمی عث،ایران و اروپا که همانا دشمنی مشترك با عثمانی بود

ق. به بعد نیز منجر بـه آن شـد کـه روابـط بـا ایـران بـه همـین صـورت          1050سالبا اروپا از
پایانی شـاه صـفی و   دورهدر کهز تا پایان صفویه ادامه یابد. صلح زهاب موجب شدآمیمسالمت

اي نسـبتاً طـوالنی   ق. دوره1135وط آن به دست افاغنه در سـال  بقیه ایام سلسله صفویه تا سق
غربی ایران حاکم باشد و بین دو کشور جنگی رخ ندهد. هايآرامش در مرز

آرامـش در  تین ایـران و عثمـانی و شـروع یـک دوره    دولبین گمان برقراري صلح زهاببی
مؤثر نیزآمیز در مناسبات ایران و اوزبکانگیري چنین روند مسالمتمرزهاي غربی کشور در شکل

را متزلزل کرد و اتحاد دیرینه اوزبکان و عثمانیان بر ضد ایران این معاهده از یک سويبوده است. 
توانستند نیروهاي بیشتري را در مرزهاي شمال ، صفویان میغربجنگ دربا متارکهاز دیگر سوي

ات خـود بـا   اوزبکان ناگزیر در مناسبو در والیت خراسان تدارك ببینند. در نتیجه این تحولشرق
دیپلماتیک روي آوردند. هرچه بود، اوزبکان با همه ها و افزایش رابطهستیزهبه کاهش دامنهصفویه

همچنان در دست صفویان نتوانستند خراسان را تصرف کنند و این والیتتالشی که به کار بستند،
هـاي  تر شاه عباس یکم بر اوزبکان وارد کرده بود و مقاومـت هایی که پیششکست.باقی مانده بود

تصـرف خراسـان و دسـت کشـیدن از     مرزهاي شرقی در ناکامی اوزبکان درسرداران شاه صفی در 
پس از صلح زهاب و فـروکش کـردن   شرایط جدیدبود. در پرتو همین افتادهرؤیاهاي آغازین مؤثر

ر آخـرین سـال حیـاتش دسـتور تـدارك لشـگ      تهاجمات اوزبکان به خراسان بود که شاه صفی در
به قصد آنکـه قنـدهار را از چنـگ    ،سنگینی را از ایاالت مختلف صادر کرد تا در خراسان گرد آیند

رکشی، در کاشان درگذشت گدر اثناي همین لشکههرچند.والن (گورکانیان) هند بازپس گیردمغ
والـه،  / 293: 1368. (اصـفهانی،  و این مهم پس از او به دست پسرش شاه عباس دوم تحقق یافت

)258/ 1: 1371شاملو، /313- 314: 1380
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گیرينتیجه
ه خان و شـا یري شیبکگدهم هجري با دراز همان آغاز سدهمناسبات صفویه و اوزبکان

یـازدهم  رفت و تا اواخر سـده گاي نظامی شکل اسماعیل یکم به شکل ستیزه و دشمنی و رابطه
هـاي او در  خان به قلمرو مورد نظر شاه اسماعیل و خشـونت تجاوزات شیبکهجري ادامه یافت.

دشـمنی دو طـرف را نسـبت بـه     ،کشتار مردم و اقدامات مذهبی شاه اسماعیل در ترویج تشیع
یعنـی عثمانیـان از اوزبکـان ایـن رابطـه     ،زد و حمایـت همسـایه غربـی صـفویه    دامـن  رگیکدی

هاي مداوم اوزبکان به خراسان در اواخر حیات تیموریان و در جویانه را تشدید کرد. یورشستیزه
مقابلـه بـا   از طریـق  اما صفویان توانسـتند  ،دوره صفویه خسارات زیادي را به خراسان وارد کرد

بـا اوزبکـان را بـه    شـان این ایالت را در حاکمیت خود حفظ کنند و مرزهـاي ،تهاجمات اوزبکان
بط نظامی و به عللی که ریشه وانیز در تداوم همین رشاه صفی سلطنتحدود جیحون برسانند.

هـا اوزبکهبا تهاجمات متعدد و فشارها و دستبردهاي اولیدو دولت داشت،مناسباتدر گذشته 
یکی از اشتغاالت از همین روي. گیري به طرفین وارد آوردات چشمو خسارآغاز شدبه خراسان
از بـه تـدریج   امـا ناآرام و دفاع از مرزهاي شرقی کشور بـود. پرداختن به این همسایهشاه صفی 

از وشـون آمـاده در آن والیـت    حکام خراسان و حضور سرداران نظـامی بـا ق  با اقداماتیک سو 
صلح بین شاه صفی و عثمـانی بـر   ن بر سر قدرت و نیز تأثیرتالفات داخلی اوزبکااخدیگر سوي

بـه دوسـتی و آرامـش تبـدیل شـد و التهـاب       نظامیروابطاین نوع مناسبات اوزبکان با صفویه، 
اي ولـت کـه رابطـه   دو دبه سـبب نـوع رابطـه   با وجود اینفروکش کرد.خراسان آغازین والیت 

در ایـن  .یان و اوزبکان چندان گسـترش نیافـت  ی بین صفوگروابط اقتصادي و فرهن،نظامی بود
نشـان نمـی   ر گتبادل سفرا و فرستاده به دربـار یکـدی  تمایلی چشمگیر برايدوره، طرفین حتی

آمیز و همراه با خونریزي و کشت و کشـتار بـود.   ، خشونتهر دو طرفبرخوردهاي نظامی .دادند
بدین معنـا کـه   ؛سابق بودودحددر هماندولتهاي خونین، تثبیت قلمرو دو گنتیجه این جن

و پادشاهان صـفوي نیـز وارد مـاوراءالنهر    صفویان را نداشتنداوزبکان در خراسان توان مقابله با
امـا  ،شـد ش یک پادشاه شیعه میرشدند. تعصب شدید اوزبکان به مذهب تسنن مانع از پذینمی

ر گـ دیطرفع شاه صفی از و اوضاطرفهایی که ناشی از وضعیت داخلی اوزبکان از یک ضرورت
نوعی همجواري مبتنی بر آرامش و احتیاط سوق داد. سوي متخاصم را بهاین دو همسایه،بود
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و مآخذمنابع
ج، چاپ استانبول.2، السالطینمنشآت)، .ق1274()کبیمعروف به فریدون(احمد فریدون توقیعی 

چـاپ  (از شیخ صفی تا شاه صـفی)  ، یاز تاریخ سلطان)، 1366استرآبادي، حسن بن مرتضی حسینی (
.انتشارات علمی:احسان اشراقی، تهران:به اهتمامدوم، 

نامـه تـاریخ  پـژوهش ، »آمدهاي آنتعامل عثمانی و اوزبکان  اوایل عصر صفوي و پی«اشرفی، احمد،
.35-54صص ، 1392، سال سوم، شماره دهم، تابستان اسالم

، بـه  السیر، تاریخ روزگار شاه صـفی صـفوي  ۀصخال)، 1368اصفهانی، محمد معصوم بن خواجگی (
.انتشارات علمیایرج افشار، تهران::کوشش

محمداسـماعیل  :تصـحیح بـه  ، 2ج ، تاریخ منتظم ناصـري )، 1364اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان (
دنیاي کتاب.  :رضوانی، تهران

: بـه اهتمـام  چـاپ دوم،  ، ذکر االخیاراآلثار فیةنقاو)، 1373اهللا (طنزي، محمود بن هدایتاي نافوشته
انتشارات علمی و فرهنگی. احسان اشراقی، تهران:

ارتشتاران.گانتشارات ستاد بزر:، تهرانصفویهتاریخ نظامی ایران دوره)، 1353بیانی، خانبابا (
:تصحیحبه ، آراي عباسیذیل تاریخ عالم)، 1317واله اصفهانی (و محمدیوسفترکمان، اسکندربیک

کتابفروشی اسالمیه.:سهیلی خوانساري، تهران
شاه صـفی)، مکان (مبادي تاریخ زمان نواب رضوان )، 1388تفرشی، میر محمدحسین الحسینی (

مقدمه، تصحیح و با نگار تفرشی، اهللا الحسینی سوانحابوالمفاخر بن فضل:ضمیمه تاریخ شاه صفی، تألیف
نشر میراث مکتوب.مرکزنژاد، تهران:: محسن بهرامتعلیقات

: غالمرضـا طباطبـایی مجـد،    ، به اهتمامالصفویهۀضرو)، 1378بیگ بن حسن حسینی (جنابدي، میرزا
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.تهران:

مجلـه مطالعـات و   ، »روابط ایرانیان و اوزبکـان در دوره شـاه طهماسـب صـفوي    «پور، حمید، حاجیان
، پاییز 19و 18یات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، دوره دوم، شماره دانشکده ادبهاي تاریخیپژوهش

.35-60صص ، 1378زمستان و 
کیهـان  ، »روابط سیاسی و مذهبی ایرانیان و اوزبکان در دوره شاه اسـماعیل صـفوي  «،ـــــــــــــــ

.42-63صص ، 1377، خرداد و تیر 78، شماره اندیشه
سـال  ، تاریخ در آینه پژوهش، »عثمانی و اوزبکان بر حیات دولت صفويتأثیر روابط «،ــــــــــــــ

.39-62صص ، 1387شماره اول، بهار ،5
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: هتصحیح و تحشـی با ، تاریخ شاه اسماعیل و شاه طهماسب صفوي)، 1370خواندامیر، امیرمحمود (
نشر گستره.محمدعلی جراحی، تهران:

ج ، السیر فی اخبار افراد بشـر تاریخ حبیب)، 1363(الدین حسـینی  الدین بن همامخواندمیر، غیاث
انتشارات خیام.  :محمد دبیرسیاقی، تهران:تصحیحبه چاپ سوم، ، 4

مرکز نشر :فرد، تهرانعباسقلی غفاري:تصحیحبه ، تاریخ رشیدي)، 1383دوغالت، میرزا محمدحیدر (
.میراث مکتوب

بنیـاد  :منـوچهر سـتوده، تهـران   :بـه کوشـش  ،تاریخ راقـم )، 1380راقم سمرقندي، میرسید شـریف ( 
موقوفات دکتر محمود افشار.

ــن)، 1384بیــک (روملــو، حســن ــواریخاحس ــا جلــدي) 3(دوره 2و 3ج ، الت :تصــحیح و تحشــیهب
انتشارات اساطیر.  :عبدالحسین نوایی، تهران

آذر :، ترجمـه 1750تا1350در راه عصر جدید: تاریخ ایران از ایران)، 1380رویمر، هانس روبرت (
انتشارات دانشگاه تهران.  :آهنچی، تهران
فـرد،  محمـدباقر آرام و عباسـقلی غفـاري   :، ترجمـه تاریخ شاه اسماعیل صفوي)، 1374سرور، غالم (

مرکز نشر دانشگاهی.:تهران
ان ایرتاریخ تحوالتصفی (تاریخ شاه )، 1388اهللا الحسینی (نگار تفرشی، ابوالمفاخر بن فضلسوانح

مرکـز نشـر   :نـژاد، تهـران  محسـن بهـرام  :تصحیح و تعلیقاتبا مقدمه، )ق.1038-1052هاي در سال
میراث مکتوب.
.نشر مرکز، ترجمه: کامبیز عزیزي، تهران:ایران عصر صفوي)، 1372سیوري، راجر (

:تهـران حسن سـادات ناصـري،   :تصحیحبه ، 1ج ، الخاقانیقصص)، 1371قلی بن داودقلی (شاملو، ولی
انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

نشر نی. :عبدالحسین نوایی، تهران:تصحیحبه ، االخبارتکمله)، 1369شیرازي نویدي، عبدي بیگ (
انتشارات حافظ.تهران:دیباچه حسن نراقی، ، آراتاریخ جهان)، 1342، قاضی احمد (قزوینیغفاري
: وزارت امور خارجه.)، تهران.ق913-1031اوزبکان (ویه و روابط صف)، 1376فرد، عباسقلی (غفاري

مؤسسـه  :مـریم میراحمـدي، تهـران   :تصحیح و حواشـی به ، فوایدالصفویه)، 1376قزوینی، ابوالحسن (
مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

انجمن آثار و:میرهاشم محدث، تهران:تصحیحبه ، التواریخ، لب)1386قزوینی، یحیی بن عبدالطلیف (
مفاخر فرهنگی. 
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نـادره جاللـی،   :تصـحیح بـه  ، "تاریخ شـیبانیان "مسخرالبالد )،  1385قطغان، محمدیار بن عرب (
.مرکز نشر میراث مکتوب:تهران

:احسـان اشـراقی، تهـران   :تصـحیح بـه  ، 1ج ، التـواریخ ۀصـ خال)، 1383قمی، قاضی احمد حسینی (
انتشارات دانشگاه تهران.  

شرکت :عبدالحسین میکده، تهران:ترجمهچاپ سوم، ، راطوري صحرانوردانامپ)، 1368گروسه، رنه (
انتشارات علمی و فرهنگی.

مطبعه فروردین.:ابراهیم دهگان، اراك:تصحیحبه ، تاریخ مالکمال)، 1334مال کمال (
اهللا وحیـدنیا،   سیف:، به کوششتاریخ عباسی یا روزنامه مالجالل)، 1366الدین محمد (منجم، جالل

.انتشارات وحید:[تهران]
:نـژاد، تهـران  محسن بهرام:تصحیح و تعلیقات،مقدمهبا ، جواهراالخبار)، 1378منشی قزوینی، بوداق (

مرکز نشر میراث مکتوب.  
:تصـحیح بـه  ، آراي عباسـی تـاریخ عـالم  ، جلـدي) 3(دوره 2و 1ج )، 1377منشی، اسکندربیگ (

.نیاي کتابانتشارات د:محمداسماعیل رضوانی، تهران
:فرشته صـرافان، تهـران  :مقدمه، تصحیح و تحقیقبا ، خانیتذکره مقیم)، 1380منشی، محمدیوسف (

میراث مکتوب.
انتشارات اطالعات.  :یداهللا شکري، تهران:به کوششچاپ دوم، ، آراي صفويعالم)، 1363(]ناشناس[
:آبـاد دتا مضطر، اسالماهللا:به کوشش،  جهانگشاي خاقان (تاریخ شاه اسماعیل))،1364(]ناشناس[

.مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان
بنگـاه  :ظرصـاحب، تهـران  نتاصغر م:مقدمه و تصحیحبا ، آراي شاه اسماعیلعالم)، 1384(]ناشناس[

ترجمه و نشر کتاب.
:انتهـر ق. 1105تـا  1038اسناد و مکاتبات سیاسی ایـران از سـال   ، )1360نوایی، عبدالحسـین ( 

ان.ایربنیاد فرهنگانتشارات
)، چـاپ  شاه اسماعیل صفوي (مجموعه اسناد و مکاتبـات تـاریخی  )، 1368(ـــــــــــــــــــ

انتشارات ارغوان.دوم، تهران:
)، شاه طهماسب صفوي (مجموعه اسـناد و مکاتبـات تـاریخی   )، 1368) (2(ـــــــــــــــــــ 

انتشارات ارغوان.چاپ دوم، تهران:
تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی، اقتصـادي و  )، 1381(فـرد  و عباسقلی غفارينوایی، عبدالحسین

انتشارات سمت.:، تهرانفرهنگی ایران در دوران صفویه
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بنیـاد موقوفـات   ، به کوشش: میرهاشم محـدث، تهـران:  خلدبرین)، 1372واله اصفهانی، محمدیوسف (
دکتر محمود افشار.

دوم ایـران در زمـان شـاه صـفی و شـاه عبـاس       )، 1380، محمدیوسـف ( واله قزوینـی اصـفهانی  
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.:محمدرضا نصیري، تهران:تصحیح، تعلیق و توضیحاتبا ، خلدبرین)(

:مقدمـه، تصـحیح و تعلیقـات   با،آراي عباسیتاریخ جهان)، 1383وحید قزوینی، میرزا محمدطاهر (
.وهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیپژ:سعید میرمحمدصادق، تهران

فـر،  جمشـید کیـان  :تصـحیح و تحشـیه  بـا  ، 8ج ، الصفاي ناصريۀروض)، 1380خان (هدایت، رضاقلی
ر.اساطیتهران، انتشارات 
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