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چكيده

اولين كااوو قاررت كا ماورد حملا ي اسامايي صاووي پا

خروج از گيال در سال  111ه.ق قرار گرفات دولات شرواوشااها

از

بود ك بر ایالت مهم شروا حکومت م كرد .ب شك اوتقاا گياري

از شرواوشاها ب دليا قتا جنيار و حيارر (پارر و جار اسامايي )

آزمایش توا رزم ويروها پيش از درگيري با قررت تركمن مستقر

در آذربایجا و ترارك پشتواو ي مال از طریق كسب غنایم سرشار

ایالاات شااروا در تصااميم اساامايي در اوتخااا شااروا ب ا ينااوا

وقط ا ي آغااازین يمليااات وظااام خااویش ماار ر بااودهاواار .در ایاان
 .5داوشيار گروه تاریخ داوشگاه لرستا و وویسنرهي مسئولjahan_savagheb@yahoo.com .
 .9كارشناس ارشر تاریخ ایرا اسالم داوشگاه لرستا Z.reza1357@yahoo.com .
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رویاروی

شرواوشاها ك قررت خویش را از دست دادور پا

مرت كشمکش و ستيزهجوی

از

ب برقاراري مناسااات حسان باا شااه

اسمايي تن دادور .در این مقال مناسااات شااه اسامايي صاووي باا

شرواوشاها در محرودهي زماو سالهاي  119تا  131ه.ق و يواما

مر ر در شک گيري این روابط را بررس و تحلي كاردیم و با ایان

وتيج رسايریم كا اوگيازهي اصال اسامايي در پایاا بخشاير با

سلسل ي محل شرواوشاها هموار كرد زمين ها باراي دساتياب با

قررت سياس در ایرا بود؛ زیارا هار وهاای او براوارازي دولات

تركمناا آققویوولااو و برچياار بسااا ملااوكالطااوایو از ایاارا و

دستياب ب تاج و تخت سلطنت و تأساي

دولات باود .اسامايي بار

اسااس تجاار پيشااين باراي جلاوگيري از هرگووا اتحااد و تااااو

دولت شرواوشاه با دولت تركمن

در گا وخست ب شروا لشاکر

كشير و شرواوشاها را از سر راه خود برداشت.

واژگان كليدي :صووی شرواوشاها شروا شاه اسامايي اول

فرخیسار شيخ شاه.
 .1مقدمه

والیت شروا ب دلي موقعيت ممتاز جغرافيای و روت سرشار وهوت ك وتيج ي شاکوفای

و رووق تجارت و كشاورزي بود همواره اوگيزهي حمل ي دولتهاي همساای را با وجاود
م آورد .حکومت شرواوشاها از جمل حکومتهاي محل ایراو باود كا بار ایان منطقا
حکومت م كرد .با تغيير روی ي طریقت صووی از حالت صوفياو و تاليغات مساالمتآمياز
و ورود ب يرص ي سياس و دوياطلا در زما شايخ جنيار پااي شايوخ صاووي و مریارا
آ ها ب يرص ي سياس وواح آذربایجا و شروا كشيره شر .آذربایجا در ایان برها از
زمااا زیاار ساالط ي حکوماات مقتاارر قراقویوولااو بااود و بااا كشاات شاار جهاوشاااه پادشاااه
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قراقویوولو در جنگ با اوزو حسن ب تركماوا آققویوولو رساير .در ایان مياا موقعيات
مهم جغرافيای شروا ب ينوا مح ورود ب منطق ي چرك ها وقاش حياات در راساتاي
اهرا

شيوخ صووي داشت .در پ تحقق این آمال ك تصر

منطقا ي شاروا و در گاا

بعري چيرگ بر آذربایجا و تشکي حکومت بود چنرین برخورد وظام باين صاوویا و
شرواوشاها ك از حمایت آق قویوولوها برخوردار بودور ب وقوع پيوست .این درگياريهاا
بايث كشت شر دو تن از رهارا طریقت صووی شيخ جنير و پسرش شيخ حيرر شار كا
وقط ي يطو را در مناساات سياس و وظام طرفين پریر آورد.
آققویوولوها و شرواوشاها ب دلي وگراو از قاررتیااب شايوخ صاووي كا بار وياروي
قزلااش پرشور و حرارت متک بودوار كا اوگيازهي غازا و جهااد در منااطق مسايح وشاين
داشتنر يلي شيوخ صووي متحر شرور و مناساات را رقم زدور ك تا پ
ويز ادام یافتنر .با شروع يمليات وظام اسمايي

پا

از تشاکي دولات

از تارك الهيجاا شاروا وقطا ي

آغازین اقرامات سياس  -وظام و مح ارزیاب توا ويروهاي جنگ وي شر .وتيج ي این
اقرا سقو دولت شرواوشاه و تن داد ب تابعيت و خراجگزاري در برابر دولت صاووی
بود؛ ب طوري ك در زما شاه تهماسب اول والیت شروا ب یک از ایاالت ایارا تااری
شر و در تقسيمات كشوري در زمرهي بيگلربيگ هاي صووی ب شامار آمار .در ایان دورا
شرواوشاهيا ب تالشهاي وااموفق دسات زدوار و مشاکالت را وياز باراي صاوویا فاراهم
كردور.
هر

اصل در این پژوهش بررس و تحلي مناسااات سياسا و وظاام شااه اسامايي

اول با شرواوشاها است .محرودهي زماو این پژوهش از لشکركش اسمايي ب شروا در
سااال  119تااا فااوت شاااه اساامايي صااووي و شاايخ شاااه شرواوشاااه در سااال  131ه.ق را
دربرم گيرد .بررس ایالات شاروا با دليا تحاوالت كا باراي صاووی ایجااد كارد در
مطالعات صووی پژوه ضروري است.
پرسش اصل پژوهش این است ك چ يوامل در شک گيري مناساات سياسا و وظاام
شاه اسمايي اول با شرواوشااها مار ر باودهاوار؟ فرضاي ي اصال پاژوهش ایان اسات كا
موقعيت ممتاز جغرافيای شروا ب ينوا محا ورود با منطقا ي مهام و راهااردي قوقااز
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اوگيزهي مذها غزا در مناطق مسيح وشين دستياب ب غنایم و امکاوات اقتصادي توسع ي
سرزمين و هموارسازي زمين هاي دستياب ب قاررت سياسا در ایارا از ساوي صاوویا و
تالش شروا شاها براي حوظ قاررت و همکااري باا آققویوولوهاا يواما تأ يرگاذار بار
شک گيري مناساات سياس و وظام شاه اسمايي اول با شرواوشاها بودهاور.

_

در بررس پيشين ي موضوع داوستيم كا باا وجاود پاارهاي گازارشهااي روایا سياسا
وظام معمول ك واقع وگارا يصر صووي در این باره ارائ كردهاور این موضوع در مياا

پژوهشهاي جریر صووی پژوها در كاوو توج واوده و تحليلا از آ ارائا وشاره اسات.
در جُنگ ك ورجاوور ( )5371دربارهي قوقاز گردآوري كرده است در ارتاا با موضوع
این پژوهش مطلا وجود ورارد .آ ار رئي ويا ( )5311و باكيخاوو

( )5313ووي تااریخ

يموم دربارهي منطق ي شروا از ادوار قریم تا استيالي روسي ي تزاري محساو ما -
شوور و موضوع این مقال ك با رویکردي پژوهش اوجا شره است باا موضاوع آ هاا كا
با رویکردي تأليو ووشات شارهاوار متوااوت اسات .پاژوهش مينورساک ( )5317تااریخ
شروا و دربنر در قر چهار هجري است و ب حوادث دورهي صووی مرباو وما شاود.
در ميا مقاالت صووی پژوها

سلماسا زاده ( )5371وگااه گاذرا با شاروا در دورهي

صووی داشت و این مقول را در حوزهي مناساات اسامايي و شاروا شااها بررسا وکارده
است .مقال ي كوتاه خزائلا ( )5311كا صاوویا و منطقا ي شاروا را بار مانااي روایات
صووهالصوا مطرح كرده است ب دورا اولي ي شيوخ صووي بازم گردد .صالح و قلا -
زاده ( )5315كيويت و ماهيات رواباط خاارج سا شرواوشااه وخسات از خاوارا دربناري
(سالل ي دو ) را با تيموریا و تركمنا مورد مطالعا و بررسا قارار دادهاوار و با دورهي
صووي وپرداخت اور .ب این ترتيب اوجا پژوهش ك ياالوه بار روشان كارد موضاوع بار
اساس آگاه هاي متو تاریخ

ب بررس و تحلي این مناساات دوجاوا بپردازد ضروري

اسات و ما تواوار با روشاان شار ایاان مقولا یااري رساااور .ایاان پاژوهش را با صااورت
كتابخاو اي و ب شيوهي توصيو  -تحليل اوجا دادیم و كوشيریم با استحکا مااو تحليل
و اتقا استرالالت و پشتواو ي استنادي بر اساس گزارشهااي مناابو و مراجاو تااریخ

با

پرسش اصل پاسخ درخور دهيم.
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 .2لشكركشي اسماعيل به شروان
اسمايي

فرزور شيخ حيرر صووي پ

از گذشت پان ساال اقامات در الهيجاا و تحات

حمایت حاكم گيال كاركيا ميرزا يل ( 111-111ه.ق) در سيزده سالگ مخويگاهش را
ترك كرد تا راه پرر و وياي خود را ادام دهر و مياراث جارش اوزو حسان را با چناگ
آورد .با اینک كاركيا ميرزا يل «ب واسط ي صغر سن و قلت سپاه و كثرت اياوا و اوصاار
مخالوا » (روملو  )131/9 :5311زما خروج و ظهور اسمايي را مناسب وما داوسات و او
را ب توقف بيشتر در الهيجا تشویق م كرد از وظر سياس در زما بسيار مناساا تصاميم
گرفت.
در آ زما جنگ هاي جاوشين كا با هنگاا فاوت سالطا یعقاو در ساال  119ه.ق
( ) 5111آغاز شره بود آققویوولوها را ك اسمايي در قلمرو آوا م زیست فل كارده
بود .تيموریا بعر از فوت ابوسعير در مركز و غر ایرا قررت ب شمار وما رفتنار .ایان
زما يثماو ها در غر و اوزبکا در شرق در ماوقعيت واودوار كا بتواونار در اماور ایان
منطق دخالت كننر .گذشت از چنر حکومت محلا كام قاررت ایارا در منطقا ي غار
كویر لوت خالء قررت سياس را احساس م كرد (رویمر .)971 :5311
در گزارشهاي مورخا يصر صووي اوضاع آشوت ي داخل ایرا پيش از قاررتیااب
شاه اسمايي آشکارا توصيف شره است .در این گازارشهاا از وجاود هارجومارج قتا و
غارت و طغيا ظلم و ستم بر مرد حاكميت ملوكالطوایو و رخت بربستن وظم و اوتظا
از جامعا ساخن با مياا آماره اساات (قزوینا
روملو  .)171 /9 :5311در چنين وضعيت

315 :5393؛ منشا قزوینا

اسمايي «در اواسط محار سان ي  111با ياز

تسخير ممالك ایرا » و پایا بخشير ب وضو موجود حركت كارد (قزوینا
مستوف

 .)11 :5371اسمايي پ

خود ب طار رفت و سپ

559 :5371؛
319 :5393؛

از وداع با كاركيا با تعراد اوارك از همراهاا تاركمن

براي دیرار مادر و زیارت خاوقاه اجارادش رهساپار اردبيا شار

(روملو )131 /9 :5311؛ اما ب دلي مخالوت حکمرا اردبي

سلطا يلا چااكرلو كا از

سوي دولت آققویوولو منصو شره بود وتواوست در آوجاا بماوار و تحات حمایات ميارزا
محمر تالش ك اسامايي خاود از او درخواسات كارده باود راها ارجاوا شار (روملاو
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)139-131 /9 :5311؛ زیرا در این زما ويروي كاف در اختيار وراشت و وم تواوست خاود
را درگير خطر كنر .در چنين شارایط

هاریاك از مخالواا اسامايي

شاام الووار ميارزا

تركمن سلطا يل چاكرلو و فرخیسار شرواوشاه كوشيرور با فریوتن ميرزا محمار تاالش
اسمايي جوا را ب دست وي از بين بارور ك با سرپيچ او اسمايي جا سالم با در بارد
(روملو 131-139 :5311؛ وال  .)13 :5379در این ميا فرخیسار شرواوشاه ك از خاروج
اسمايي آگاه شره بود با وحشات افتااد و تاالش كارد پايش از گساترده شار اقارامات
اسمايي
ح

شرّ او را از سر خود دفو كنر؛ زیرا از قاررت وهوتا ي صاوفيا صاووي و كينا و

اوتقا این خاورا و مریراوش وسات ب شرواوشاها م ترسير .از ساوي دیگار در ایان

بره آققویوولوها ماونر دورهي اوزو حسن و سلطا یعقو قررتمنار واودوار تاا بتواوار از
آ ها یاري بخواهر؛ بنابراین در اقرام پايشگيراوا باا ايازا فرساتادهاي با ميارزا محمار
پيشنهاد كرد ك در ازاي پرداخت هزار توما پول وقر ب او اسمايي را با همراها دستگير
كنر و وزد او بورستر (روملو )131 /9 :5311؛ اما ميرزا محمر وپذیرفت و جایزهي شرواوشاه
را رد كرد .تالش شرواوشااه باراي كشاتن اسامايي هاي ساودي باراي او وراشات و فقاط
دشمن و كين ي اسمايي و مریراوش را وسات ب او افازایش داد و آ هاا را در تصميمشاا
براي تصر

شروا راسختر كرد.

با اوتشار خار حركت اسمايي در ميا مریرا تركمن او هواخواهاوش در اورك زماو
خود را گروه گروه ب او رسااورور .اسامايي از ارجاوا راها قراباار ارا شار و ساراوجا
همراه مریراوش در تابستا سال  119ه.ق ( ) 5111ب ارزوجا در شرق آسياي صغير رفت
(خواورامير 11 -11 :5379؛ امين

 .)19-11 :5313دستياب ب ويروي وظام بيشتر یک از

اوگيزههاي اسمايي در لشکركشا با ارزوجاا باود .در مارت كا اسامايي در ارزوجاا
اقامت داشت مریرا از اطرا

و اكنا

ب گرد وي جماو شارور .بيشاتر آ هاا از طوایاف

روملو شاملو تک لو ذوالقرر افشار قاجار ورساق و قراج دار بودور .در این مکاا آماار
ويروي وظام اسمايي ك از همين قاای فراهم شره بود ب بايش از هوات هازار ووار رساير
(قزوین

319 :5393؛ روملو  .)111/9 :5311برخ گزارشها وشا م دهنر ك اسمايي

خود برخ از خلوا یا افراد مورد ايتماد را ب ميا مریرا ایالت و قاای ايزا كرد تا آ هاا
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را براي پيوستن ب مرشرشا فراخواونر .این كار در كوچ ويروها ب سوي اسمايي مر ر باود
(امين

11-17 :5313؛ خورشاه 7 :5371؛ خواورامير .)11 :5371

یک از اقرامات مهم اسمايي در ارزوجا تشکي شاورای از امارا و صاوفيا و با ویاژه
وخاگاو بود ك از زما فرار از چناگ آققویوولوهاا تاا دورهي پنهاا شار در الهيجاا
همراه او بودور تا براي چگووگ اوجا يملياات وظاام باا آ هاا مشاورت و تصاميمگياري
كننر .این افراد ب اه اختصاا

یاا صاوفيا قاریم و صاوفيا الهيجا معارو

شارور.

اسمايي از داوش و تواوای این صوفيا صااف ايتقااد در مأموریاتهااي مختلاف با ویاژه
طراح يمليات وظام و مأموریتهاي جنگ بهره م برد .در ایان جلسا وظریا هااي زیار
مطرح شر:
 .5در ارزوجا توقف كننر تا ويروهاي بيشتري از مریرا و صوفيا ب اردو بپيوورور.
 .9در گرجستا جنگ كننر و ب «ساركو كواار با دیان» بپردازوار .همچناين با ساوي
كوري و تولي

پيشروي كننر و سپ

رهسپار گنج شوور تاا از غناایم آ اسالح و یاراق

لشکر را ويز بيشتر كننر.
 .3براي قشالق ب چخورسعر بروور.
 .1ابترا با تراكم ك هامو و دشت را پر كارده بودوار با جناگ بپردازوار و محايط را از
آ ها پاك كننر.
 .1ب سوي دیاربکر بروور.
 .9وظر اسمايي ك روز بعر در جمو ويروها ايال كرد این باود كا «صاالح و صاوا » را
در لشکركش ب شروا م داور .او براي استوار كرد ياز مریارا ایان وظار را با ارواح
مطهرهي ائم ي دین مربو كرد ك شااوگاه در يالم رؤیا ب او الهاا كارده بودوار (روملاو
111-111 /9 :5311؛ خواورامير 15-11 :5371؛ امين

.)511-517 :5313

برین ترتيب شروا در سال  119ه.ق ب ينوا اولين منطق ي رزمایش ويروهاي اسمايي
اوتخا شر .دالیل ك در این تصميم دخالت داشتنر ياارتاور از:
 .5تعراد ويروهای ك در ارزوجا گرد آمره بودور باراي ورود با یاك جناگ تماا يياار
براي مثال درافتاد برو محاسا با آققویوولوها كاف واود.
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 .9صوفيا همراه اسمايي

پيش از این س رهار خود را پ درپ از دست داده بودور و بایر

روحي ي آ ها در وظر گرفت م شر .هرگوو اشتااه محاساات ك منجر ب مرگ رهار جریر
م شر مساوي با برچيره شر اساس وهضت صوویا بود.
 .3ب دلي يمليات پيشين در شروا ويروهاي صووي آشنای بيشتري با این واحي وسات با
وقا دیگر داشتنر.
 .1وکت ي دیگري ك در كاوو توج اسامايي باراي لشکركشا با شاروا قارار داشات
استواده از امکاوات و روت هنگوت موجود در منطق بود ك ب صورت غاارت و غناایم در
اختيار او قرار م گرفتنر .اسمايي با توزیو آ غناایم باين ويروهاا اوگيازهي آ هاا را باراي
لشکركش هاي بعري تقویت م كرد و پشتواو ي اقتصادي خود را ويز تأمين م كرد.
 .1اساامايي كا هاار

وهااای اش تصاار

آذربایجااا و براواارازي آققویوولااو و تشااکي

حکومت بود براي جلوگيري از كمك احتمال شرواوشاها ب تركمناا وااگزیر باود كا
ابترا حکومت شروا را از سر راه بردارد .سابق ي اتحاد شرواوشاها و تركمنا در مقابل باا
شيوخ غازي صووي تجرب ي روشن براي اسمايي جوا بود ك او را مصمم م كرد ایان
رشت ي ارتاا را در سر راه اهرا

بعري خود از هم بگسلر.

در اوضاع آشوت ي سياس آ روز شروا بهترین شرایط را براي شروع حركت بزرگ
تأ يرگذار و روحي بخش صوویا داشت؛ جای ك حاكمش فرخیسار دوازده ساال پايش
پرر اسمايي را با كمك آققویوولاوهاا مغلاو كارده و موجاب قتا وي شاره باود .پارر
بزرگش جنير ويز پيش از او در جنگ با سلطا خلي شرواوشاه جاا خاود را از دسات داده
بود؛ با این تواوت ك این بار ب دليا آشاوتگ اوضااع آققویوولاو شرواوشااه وتواوسات از
كمك آوا برخوردار شود .ب دالی یاد شره اسمايي و مریراوش از وظر رواوا اوگيازهي
الز براي گرفتن اوتقا از شرواوشاه را داشتنر و پ
شروا را مطرح كرد مریرا او ب ویژه اه اختصا

از اینک اسمايي پيشنهاد لشکركش ب
ك مشاورا زبره و كااردا وظاام

ب شمار م رفتنر با آ مخالوت وکردور.
مسئل ي اوتقا گيري از شرواوشاها و تأمين وياز اقتصادي (دساتياب با غناایم) در تحليا
بيشتر صووی پژوها معاصر مورد توج قرار گرفت است .سيوري براي اینک اسامايي ابتارا
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ب امپراتوري آققویوولو حمل وکرد و ب جاي آ باا شرواوشااه جنگيار دو اوگيازه را مار ر
م داور .5 :تمای طايع او براي آزمایش لشکرش در برابر دشامن كا از قاررت كمتاري
برخوردار بود پيش از قاول خطار درگياري در یاك جناگ تماا يياار باا آققویوولاو و .9
اوگيزهي رواو براي اوتقا گارفتن از حکاا شاروا با دليا كشاتن پارر و پارر بازرگش
(سايوري  .)91 :5379فااروق سااومر در بياا يلاات تعياين شااروا با ينااوا اولاين هاار
اسمايي

بر گرفتن اوتقاا از حااكم شاروا و تاأمين ويااز اقتصاادي اطرافياا خاود باا فات

منطق ي روتمنر شاروا تأكيار ما كنار (ساومر 91 :5375؛ پارسادوسات -917 :5371
.)911
 .3تحركات نظامي اسماعيل پيش از درافتادن با شروانشاهان

اسمايي پيش از ورود ب جنگ با شرواوشاه در مسير خود ب قصر تناي و مجاازات برخا

سركشا فرماورهاوش را ايزا كرد .این اقرامات وظام

يالوه بر اینک غنایم براي ساپاه

فراهم كردور ب دلي ب تاعيت واداشتن برخا از حکاا واوي آماادگ وظاام ويروهااي
اسمايي

پيش از حمل ب شروا با شامار ما رفتنار .برخا از اقارامات وظاام اسامايي

ياارتاور از:
 .5خلوابيگ را براي حمل ب گرجستا پ

از اردو زد در محل ب واا پاساين (موضاع

وزدیك شروا ) مأمور كرد (روملو .)111/9 :5311
 .9الياسبيگ ایغوت اوغل را براي فت قلع ي شورهگ ك منتش كوتوال آوجا بود ماأمور
كرد؛ زیرا منتش ب كاروا قراچ الياس از پيروا صووی كا باا همراهاا خاود از آساياي
صغير حركت كرده بود و قصر پيوستن ب اسمايي را داشت دستارد زده بود و اموالشاا را
غارت كرده بود (خواورمير 113 /1 :5313؛ روملو  .)111 /9 :5311اسمايي غنایم حاص
از این درگيريها را در ميا مریرا تقسيم كرد (خواورامير 15 :5375؛ امين

)559 :5313

تا اوگيزهي آ ها را براي رویاروی با شرواوشاه افزایش دهر .وويزیاا دیراركنناره از ایارا
بارها از تقسيم غنایم توسط اسمايي بين ويروها سخن گوت اور (زواو 991 :5315؛ آوجوللاو
391 :5315؛ بازرگا وويزي  139 :5315و .)113
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 .3بيرا بيگ قراماو را با گروه از ويروهاي تک لو و ذوالقرر ب ينوا پيشقراول باراي
شناسااای و در اختيااار گاارفتن معااابر ورودي و خروجاا رود كطاار باا منطقاا ي شااروا و
جلوگيري از ياور احتمال شرواويا از این معابر ايزا كارد .اسامايي وقتا با كناار رود
رسير براي اینک فرصت تجهيز سپاه و مقابل را از شرواوشاه بگيرد منتظر ساخت پ وشر و
سپاهيا خود را از رودخاو گذراور (روملو 111 /9 :5311؛ امين

.)551-559 :5313

 .1يرهاي از ويروهاي خود را براي سركو مرد شک ك دسات با طغياا و تمارد زده
بودور فرستاد (روملو .)119 /9 :5311
 .1اخاار و اطاليات از وضعيت دفاي و آمادگ وظام شرواوشاه توسط یك ساوار كا از
سمت شروا م آمار با دسات آورد (خواوارمير 111-119 /1 :5313؛ روملاو /9 :5311
.)119
 .9از موضو گرفتن شرواوشاه با سپاه خود در قلع ي قَاَل كا بسايار مساتحکم و رفياو باود و
مورخا آ را ب يظمت توصيف كردهاور بااخار شار (خواوارمير 119 /1 :5313؛ امينا
595 :5313؛ خواورامير .)13 :5371
 .7قل بيگ بایاردي ملقب ب چُش (جوش) ميرزا را در رأس گروه باراي فات شاابَرا و
ايال خار رسير اسمايي ب مرد فرستاد (امين

.)591 :5313

اسمايي با اقرامات باال خود را ب شروا رساور و آمادهي واردي سرووشاتسااز باا رقياا
شر ك بر یك دولت محلّ حکومت م كرد.
 .4نبرد جياني ،غلبهي اسماعيل بر فرخيسار

اسمايي ك روز بعر از فت شابَرا ب شروا رسير بر خال

تصور امراي لشکر با ساوي

قلع ي قَاَل ك مح استقرار شرواوشاه بود لشکركش وکرد و ب سريت از شابَرا با ساوي
شماخ

تختگاه شرواوشاه رهسپار شر .اسمايي با این ترفنر وظام م خواسات شرواوشااه

را وادار كنر از قلع بيرو آیار تاا در محيطا مناساب باا او بجنگار .باا ایان روش وقشا ي
فرخیسار خنث شر؛ زیرا او براي در اما ماور خود و مجاور كرد اسمايي ب محاصرهي
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طوالو مرت قلع ك وتيج ي آ واكام وي در پيروزي و اوصرا
قلع موضو گرفت بود (امين

از درگيري بود در این

.)591-591 :5313

شرح این لشکركش ب طور موص در متو تاریخ يصر صاووی آماره اسات .اداما ي
این پيشروي از این قرار اسات كا اسامايي با شاماخ رساير؛ اماا مارد از تارس هجاو
صوفيا صووي شهر را تخلي كرده و در كوهستا هاي اطرا
روز توقف در شماخ

پناه گرفت بودور .پ

از دو

اسمايي دریافت ك در این فاصل فرخیسار از قلعا ي قَاَلا خاارج

شره و در جنگ هاي ميا قلع ي گلساتا و حصاار بيغارد (بيقارد در سا فرسانگ شامال
شماخ ) سنگر گرفت است .اسمايي بالفاصل شاماخ را تارك كارد و با محا اساتقرار
شرواوشاه رفت .در اینجا شرواوشاه ب اشتااه خود در ترك قلع و تربير اسمايي پا بارد .او
ك سراسيم شره بود و سررشت ي تربير از دستش با در رفتا باود مرتکاب دوماين اشاتااه
وظام شر و تصميم گرفت خود را ب قلع ي گلستا برساور و با ويروهاي خود كا متشاک
از بيست هزار سواره و هوت هزار پياده بودور با ويروهاي قزلااش ك آمار آ را هوت هازار
وور گوت اور ب مقابل بپردازد .ب این ترتيب او در كمنر تاربير وظاام اسامايي افتااد؛ زیارا
اسمايي با مشاورهي صوفيا خود ك شناخت خوب از این منطق داشتنر ويروهااي اوارك
خود را ب دو قسمت تقسيم كرد و قسمت را ب سامت شامال فرساتاد و دسات ي دیگار را از
سمت جنو رواو ي جنگ با فرخیسار كرد .شرواويا ك از حصار خود خارج شره بودوار
و م خواستنر ب قلع ي گلستا بروور در محل ب وا جياو وزدیك هما قلعا باا وياروي
قزلااش درگير شرور .در این درگيري فرخیسار توسط صوفيا صووي كشت شر و سرش را
بریرور و پيش پاي اسمايي اوراختنر .تعراد زیادي از ساپاهيا شارواو وياز كشات شارور و
صوویا از سر آ ها كل منار ساختنر .بنا بر یك روایات سار فارخیساار را باا جسار هماراه
كردواار و سااوزاورور (خواواارمير 111-119 /1 :5313؛ اميناا

531-599 :5313؛ روملااو

.)111-119 /9 :5311
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 .5عوامل پيروزي اسماعيل و پيامدهاي آن

ب تربيري وظام فرخیسار و موتو شر ب كثرت ويرو در شکست او و پيروزي اسامايي

در جنگ جياو تأ ير داشت .ترابير وظام اسمايي و بيرو كشاور شرواوشااه از حصاار و
واگزیر ساختن او ب مصا

در ميرا وارد ك ب كشت شر وي منجر شر در ایان پياروزي

ب تأ ير واوده است؛ اما يام مهم پيروزي جسارت و غيرت صوفيا و اطايت كام آ هاا
از فرامين شيخ و مرشرشا اسمايي بود ك در هم ي زمين ها حاضر ب جاواازي و از خاود
گذشتگ بودور .این اطايت و سرسپردگ را م تواويم از روایت دریابيم .در این روایات از
زبا جلودار محمر یوزباش روملو وق شره است ك صوفيا بعر از این فت

در پاساخ با

درخواست اسمايي ك غنيمت برداشتن از شرواويا را منو كرده بود حت اسب و استر آ
جمايت را در آ اوراختنر .جلودار محمر م گویر ك از خزاو ي پادشاه شاروا كيسا ي
جواهري سر ب مهر ب دست من افتااد و وسوسا شار كا آ را حواظ كانم؛ اماا وتواوساتم
خال

امر مرشر ومایم و آ را در آ اوراختم (منش قزوینا

551 :5371؛ قما

:5313

 .)99 /5در روایت دیگاري آماره اسات« :شاهرت تماا دارد» كا در روز جناگ غازیاا
خورجين هاي اساا خود را در پاي درخت روي هم ریختنر پ
ب واسط ي اماوت و دیاوت ك ويروها داشتنر هرك
و چيزي از كس كم وشر (منش قزوین

از پایا گارفتن جناگ

هما ك متعلق ب خود باود برداشات

551 :5371؛ قما 99 /5 :5313؛ غوااري :5313

.)991
هرچنر ب آ ریختن غنایم با گزارشهای ك حاك از تقسيم غنایم فاراوا ایان جناگ
بين غازیا صووي بود مغایرت دارد در صورت ساختگ بود ذهنيت مریرا را وسات ب
دستور مرشر خود وشا م دهر ك حت در خوا هم آ را الز االجرا ما داوساتنر .ومووا ي

دیگري از این اطايتپذیري در جواهراالخاار برین شک وق شاره اسات كا وقتا ساوير
يثماو در مراغ ب حضور شاه اسمايي رسير اسامايي باراي وماایش ميازا سرساپردگ

مریراوش فرما داد ك هر ك

پادشاه خود را دوست دارد از مناري ك در مراغ بود خود

را بينرازد .در زما اورك تا صر وور خود را اوراختنر و ووبت ب یکریگر وم دادور تا اینک
با شوايت سوير این كار متوقف شر (منش قزوین
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در گزارشهاي وويزیا با هم ي آشوتگ و گااه گزافا هاای كا داروار ما تاواويم از
وگرش مریرا ب شاه اسمايي و جایگااه قرسا او در پنارار آواا آگااه شاویم .آوجوللاو
گزارش م دهر ك این شاه را ب خصو

سپاهياوش م پرستنر و بسياري از آوا ب جوشان

و زره م جنگنر از مرد در راه سرور خود خرسنرور و با سين هاي برهن با ميارا جناگ
ما روواار و فریاااد ما زوناار :شاايخ شاايخ (آوجوللااو  .)311 :5315یکا دیگاار از وويزیااا
م وویسر« :این صوف را مرد كشاورش ماونار معااودي دوسات داروار و تکاریم و تعظايم
م كننر ب خصو

سپاهياوش ك بسياري از آوا ب زره ب جنگ م رووار و اوتظاار داروار

ك اسمايي در پيکار وگهرار ایشا باشر .همچنين كسا دیگر هستنر ك با زره و جوشان
ب جنگ م روور و راضينر ك در راه پادشاه خاود كشات شاوور» (بازرگاا وويازي :5315
.)119
وارد جياو براي اسمايي پيامرهاي زیر را داشت:
 .5ب غنایم سرشاري دست یافات كا بنيا ي ماال ويروهااي او را تقویات كارد و اوگيازهي
وظام آ ها را براي يمليات بعري افزایش داد .ميزا این غنایم آوقرر بود كا «هاریاك از
افراد لشکر با غنيمت الیق و وصيا درخور ياز و اق خود گشت ب فراغت مشغول گردیر»
و ب تعاير صااحب فتوحاات شااه
ماورور (امين

محاسااا و مساتوفيا از محاساا و بارآورد آ يااجز

.)531 :5313

 .9با ورود اسمايي ب شماخ

«سادات و قضات و ماوال و اهاال و اشارا

و ايياا » با

استقاال او آمرور و «در تخت شروا مقا و آرا گرفت» (روملو .)111 /9 :5311
 .3اسمايي با این پيروزي يالوه بر گرفتن اوتقا پرر و وياي خود مملکت را فت كرد ك
از زما هاي قریم در دودما شرواوشاها از استقالل معاينن برخاوردار باود؛ گرچا تحات
تابعيت قررتهاي مختلف قرار داشت (رویمر .)919 :5311
 .1تالشهاي شيخ ابراهيم مشهور ب شيخ شاه پسار فارخ یساار را در بازگرداوار قاررت
شرواوشاها ب وتيج كرد .شيخ شاه هنگاا شکسات ساپاه شاروا از جناگ گریخات و با
شهروو در كنار دریا در جزیرهاي محکم پناه برده و در پ جموآوري سپاه و تجهياز آ هاا
براي مقابل با ويروهاي صووي بود (روملو  .)111 /9 :5311بنا بر گزارش
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در پ ا اخااتال
اسمايي

بااا پااررش در صااحن ي يمليااات صااورت گرفاات (امين ا

.)515 :5313

خاد بيگ خلوا را مأمور سركو و دستگيري شيخ شاه كرد؛ اما پايش از رساير

وي ب شهروو شيخ شاه با كشت های ك از پيش تهي كرده بود ب گيال گریخت (روملاو
 .)111 /9 :5311مرد شهروو ك از او واراض بودور ب استقاال خاد بيگ رفتنر و تواوساتنر
از غارت شهر جلوگيري كننر .اسمايي ويز مرد شهروو را مورد ووازش و محات خود قارار
داد خاد بيگ خلوا را ب حکومات ایان شاهر گماشات و ساپ
(امين

رهساپار محمودآبااد شار

519-511 :5313؛ خواورامير 17-19 :5371؛ خورشاه .)59 :5371

 .9اقدامات اسماعيل پيش از درافتادن با شيخ شاه

اسمايي در ایا توقف در اردوگاه زمستاو محمودآباد پيش از درافتااد باا شايخ شااه یاا
درگيري واخواست با الوور آققویوولو كارهاي زیر را اوجا داد:
 .5از اوضاع داخل حریف تركمن با ايزا امير موس خليو از مریرا قریم پاررش با
تاریز براي خریر و تأمين تجهيزات وظام

در پوشش تعزیتگوی ب الوور با دليا فاوت

برادرش محمري و خواستگاري خواهر او باخار شر (امين
 .9وزیر دولت تركمن

امير زكریا تاریزي كطجج

.)519 :5313

فرزورزادهي شيخ محمركطجج را كا

سالها وزیر آققویوولو بود پذیرفت .پيوستن وي ب اسمايي وشا م داد اوضااع آشاوت ي
داخل تركمنا و رسير افول قررتشا بر صاحبمنصاا آوا وياز پوشايره وماواره اسات.
اسمايي قر او را با ويات دروو خود ك تصر

آذربایجا بود موافق یافت و او را «كليار

آذربایجا » خواوار و منصاب وزارت دیاوا ايلا را بارو داد (قزوینا

311-313 :5393؛

[ب وا] .)3 :5331
 .3باكو را ب دليا تمارد مارد شاهر از پرداخات خاراج و جلاوگيري از ورود فرساتادگا
اسمايي ب قلع ي باكو تصر

كرد .احتماالً اساتحکامات و تساخيرواپذیري قلعا در با -

ايتنای آوا ب يامال اسامايي با تاأ ير وااوده اسات .آواا حتا باراي اظهاار اطايات از
اسمايي هم كس را وورستاده بودور .وصف این قلع در گزارشهاي مورخا يصر صووي
با ايجا و شگوت همراه است« .حصاري بود موصو
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(روملو  )111 /9 :5311ك «دست هي صاحب شاوكت با دامان خااكریز آ وما رسار»
(منش

 .)19 /5 :5377این «قلع ي گردو شمای » چهار دروازه داشت ك س دروازهي آ

ب دریا و یك دروازهي آ ب صحرا منته م شر .قلع از سوي صحرا حصاار بلنار سانگ
داشت ك دور آ را با خنرق محافظت م كردوار و هماين ورود با شاهر را غيار ممکان
كاارده بااود (امين ا

517 :5313؛ خورشاااه 53 :5371؛ خواواارامير  .)17 :5371از دفاااین و

خزاین شرواوشاها در همين قلع وگهراري م كردوار .ويروهااي قزلاااش قلعا را محاصاره
كردور؛ اما ب دلي استحکا قلع و مقاومت اهال

وتواوستنر كاري كننر .با فرا رسير بهاار

اسمايي ياز باكو شر .ابترا سع كرد ب شيوهي مسالمتآميز و راه ح سياسا با قضاي
پایا دهر و بر این اساس كس را وزد همسر غازي (قاض ) بيگ پسر فرخیسار كا حااكم
قلع بود فرستاد تا با وصيحت و اوررز او را وادار ب تساليم كنار؛ اماا او فرساتاده را كشات.
ابوالوتاحبيگ ك از جاوب قاض بيگ داروغ ي باكو بود وازد ایان ز رفات و با او

سپ

دربارهي ياقات مخالوت با اسمايي ميرزا هشرار داد؛ ول او داروغ را ويز كشات (روملاو
.)111 /9 :5311
چو راه ح مذاكره وتيج بخاش وااود اسامايي تصاميم گرفات قلعا را تصار

كنار.

دستياب ب قلع تنها با وقب زد از زیر حصار (هما ) یا پر كرد خنرق و ایجاد یك تپ با
بلنراي حصار ك ويروها از فراز آ ب درو راه یابنر امکا پذیر بود (خواوارمير /1 :5313
199؛ خواورامير 11-11 :5371؛ امين
يظا «از هر طر

 .)515 :5313بنا بر گزارش ایلچ وظا شاه غازیاا

ب اوااشتن خنرق و كنر وقاب قياا و اقارا ومودوار» (خورشااه :5371

.)51
سراوجا ويروهاي اسمايي قلع را تصر

كردور و يرهاي را از د تيغ گذراورور .مارد

تسليم شرور و يرهاي از بزرگا شهر قرآ ب دست گرفتنر و اماا خواساتنر و اسامايي از
آ ها گذشت .با دستور اسمايي براي دلگر كرد مریرا و حوظ وفاداري آ هاا هما ي
دفاین و خزاین شرواوشاها را از قلع ب اردوگاه آوردور و بين ويروها تقسيم كردوار .مارد
شهر ويز مالغ هزار توما ب رسم خوواهاا (در گازارش خواوارامير  11 :5371مالاغ كلا با
رسم پيشکش و ساوري) ب خزاو ي اسمايي پرداختنر .پ
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دستور اسمايي صوفيا با جساتوجاوي قارهااي ملاوك آ دیاار پرداختنار و اجسااد و
استخوا كساو را ك وسات ب شيخ جنير دشمن كرده بودور ب آتش كشايرور و يماارت
آ ها را با خاك یکسا كردور .قار ميرزا خلي اهلل شرواوشاه را شکافتنر و جسر او را بيارو
آوردور و ساوزاورور .آ هاا در گناار ایان قاار مقارار زیاادي زر یافتنار (خواوارمير :5313
199-111/1؛ روملو 191-111 /9 :5311؛ امين

 .)511 -515 :5313اسمايي با ایان كاار

قرري از خشم و كين اش وسات ب شرواوشاها را تسکين داد .اهميت تصر

قلع ي باكو ب

اورازهاي بود ك م توا سقو آ را با پایا اقترار و يظمت شرواوشاها برابر داوست .این
اتواق مهر تأیيري بر سقو حاكما آ دیار بود.
 .1قلع ي گلستا یک از مستحکمترین قلع هاي والیت شروا را تصر
شرواويا پ

كرد .بساياري از

از كشت شار فارخیساار در ایان قلعا پنااه گرفتنار و قصار مقابلا داشاتنر.

اسمايي این قلع را محاصره كرد؛ اما با دليا اساتحکامات آ ورود با قلعا با آسااو
امکا پذیر واود .از سوي دیگر افراد قلع ايال كرده بودور ك ب شر تسليم شر قلعا ي
بيقرد ك پسر قاض بيگ در آ بود و قلع ي سرخا ك تحت امر قاضا بياگ پسار فارخ
یسار بود دروازهها را م گشاینر (روملو  .)191 /9 :5311اسمايي ب دالیل از محاصرهي
قلع ي گلستا دست برداشت و تصميم گرفت براي براوارازي الووار ميارزا آققویوولاو با
آذربایجا لشکركش كنر.
دالی اوصرا

اسمايي از محاصرهي قلع ي گلستا ياارتاور از:

 .5آگاه از پيشروي سپاه الوور ميرزا ب سوي شروا (خواورامير 95 :5371؛ خورشااه
 :)51 -51 :5371الوور ميرزا سارگر باود اسامايي در جناگ باا شرواوشااها را فرصات
مغتنم براي حمل ب او م داوست؛ زیرا آگاه داشت ك اسامايي پا
تسااخير شاروا با سااوي آذربایجااا خواهاار آماار (قما

 .)91 /5 :5313اساامايي بااراي

جلوگيري از احتمال اتحاد دوبارهي دو ويروي تركمن و شرواو
از تصر

از فاارر شار از

ماونر زماا شايخ حيارر

قلع ي گلستا چشمپوش كرد و در اواخر سال  119ه.ق براي رویاروی با الوور

ب سمت رود كطر رفات .الووار ميارزا در برابار وياروي پايشقاراول اسامايي

با فرماواره

قراپيري بيگ قاجار ب وخجوا يقبوشين كرد .مأموریت دیگر قراپيري سركو حسان-
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بيگ شکراوغل بود ك ب قراج دار آمره بود و ب مرد ستم م كرد .او ويز فرار كارد و با
الوور پيوست (شيرازي .)31 :5391
 .9آگاه اسمايي از وضعيت آشوت ي الوور و دولات آققویوولاو و تصاميم وي باراي
حمل ي واگهاو ب الووار :وي باا توقاف يملياات خاود در شاروا و صار وظار موقات از
وقش هایش در جنگ گرجستا ب سوي الوور لشکركش كرد .با پيشروي اسامايي

الووار

ميرزا ط وام اي از او خواست ك ب شاروا باازگردد و خاود حااكم آ ایالات باشار؛ اماا
اسمايي این پيشنهاد را رد كرد ([ب وا]  .)99 :5393ساراوجا اسامايي در شارور وخجاوا
با ارتش س هزار وورهي الوور روب رو شر (اوای  117ه .ق) ك با شکست ارتش تركمنا
الوور ب ارزوجا گریخت و غناایم زیاادي وصايب اسامايي و ويروهاایش شار (خواوارمير
199-199 /1 :5313؛ امين

.)579-517 :5313

 .3ترغيب اسمايي ب فت آذربایجا توسط امير زكریا كجج  :او ك از اوضاع داخلا
آققویوولو آگاه داشت و پا

از ساالهاا خارمت در دولات ساالطين تركمنا از آ هاا

رویگردا شره بود ب اسمايي پيوست (شيرازي .)31 :5391
 .1الهامات و «سروش يالم غيب» :بنا بر برخ گزارشها يلت اوصرا
كا اساامايي پاايشتاار دربااارهي ایاان قلعا دریافاات كاارده باود (امينا
خواورامير 95-91 :5371؛ قم

الهامات بودور
591-511 :5313؛

 .)91 /5 :5313اینگوو روایتها ك صرورشاا از ساوي

خود اسمايي بوده است براي توجي يقبوشين از این محاصاره ضاروري باود تاا تصاویر
ماورای اسمايي و قرس پنراري شخصيت او ب ينوا مراد در اذها مریرا كا با او با
ينوا یك منج مُلْهَم از الطا

غيا و «مریر من ينراهلل» م وگریستنر خرش وپذیرد.

 .1ايتقاد اسمايي ب صالح واود محاصرهي طوالو  :اسمايي طوالو شار محاصاره
را فرصت مغتنم براي الوور ميرزا و ساب خستگ ويروهاي خود م پنراشت .او تا همينجا
تواوست بود شرواوشاه را شکست دهر و اوتقا جر و پررش را بگيارد و از جناا ي اقتصاادي
هم ب حر كاف ب وياز شره بود؛ از این رو تصميم گرفت آرزوي دیرین اجراد خود را كا
تشکي حکومت بود برآورده كنر و رهسپار آذربایجا شر .او ب پيروا خود این حركات

5/9/2014 1:12:42 PM

Text [20] ed 2.indd 73

 / 74بررسي تحليلي مناسبات شاه اسماعيل صفوي با شروانشاهان ( 930 -906ه.ق)

را ويز ماونر لشکركش ب شروا با يناوا ماأموریت از ساوي ائما ي هاري معرفا كارد
(روملو .)191 /9 :5311
اسمايي پ

از پيروزي در شرور در آغاز سال  117ه.ق ( ) 5115وارد تاریاز پایتخات

تركمنا شر و پيش از آوک ب صاورت وهاای با حياات آققویوولاو پایاا دهار در آوجاا
تاجگذاري كرد و ب شاه اسمايي ملقب شر .خطا و سک ب وا دوازده اما و با القاا او
مزینن شر و مرد ب مذهب اه بيات گرویروار (شايرازي  11-31 :5391؛ قزوینا

:5393

311؛ جنابري .)511 :5371
 .7مناسبات شاه اسماعيل با شروانشاهان پس از تشكيل دولت صفويه
پ

از تأساي

دولات صاووی با دسات شااه اسامايي اول در ساال  117ه.ق () 5119

مناساات صوویا و شرواوشاها بعر دیگري گرفت .از این تاریخ رهارا صاووی در وقاش
پادشاها ایرا ك شروا را جزئ از قلمرو خود م داوستنر با اوالد فارخیساار كا ایناك
دولت وساتاً مستق خود را از دست داده بودور و شاهزادگا تابو و خراجگزار شره بودوار
روب رو شرور .وضعيت كامالً دگرگو شره بود .وار ا شروا شاه اقترار خویش از كف
داده بودور و اوالد شيخ صاو كا پايش از ایان پيشاوایا طریقتا صاوفياو بودوار تخات
سلطنت ایرا را در اختيار داشتنر و در پ ايمال حاكميت خود بر شروا بودوار .باا اینکا
گزارش لشکركش اسمايي ب شروا و درگيري او با فارخیساار در متاو تااریخ يصار
صووی ب طور موص آمره است در مورد حوادث بعري شاروا تاا ساال  151ه.ق (5151
) ك لشکركش دو شاه اسمايي ب شروا رخ م دهر آگاه چنراو ارائ وشره است.
شایر ب دلي رقابتهاي داخل فرزورا فرخیسار ك هریك براي مارت كوتااه خاود را
شرواوشاه واميروار و تهریار خاصا در ماورد صاووی اوجاا ورادوار و از ساوي دیگار شااه
اسمايي در حال پيروزيهاي پياپ خود بر حکا داخل بود واقع وگارا دربارهي شاروا
موضوع برجست اي براي گزارش وراشت اور.
از تركيب چنر گزارش موجود درم یابيم كا در سلسال ي شرواوشااها پا

از كشات

شر فرخیسار ك  37سال سلطنت كرد ابترا یک از پسارا او با واا بيارا بياگ در ساال
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 117ه.ق شرواوشا ه شر كا حکاومتش دیاري وپایيار و پا

از یاك ساال و وايم حکمراوا

درگذشت .بعر از او برادرش غازيبيگ حاكم شروا شر و او ويز حرود یك سال ( 9مااه
هم ووشت شره است) حکومت كرد؛ هما كس ك همسرش از طر

وي در قلعا ي بااكو

در برابر ويروهاي شاه اسمايي مقاومت م كرد .غازيبيگ با شورش پسرش سلطا محمود
روب رو شر و بر ا ر توطئ ي وي ب قت رسير .از آوجا ك محمود فاردي ساتمکار و خاووریز
بود مرد حکومت او را وپذیرفتنر و يمویش شيخ ابراهيم مشهور ب شيخ شااه را با تخات
شرواوشاه وشاورور .سلطا محمود فرار كرد و ب شااه اسامايي پنااه بارد .پادشااه صاووي
ويروی در اختيارش قرار داد؛ اما در سا مااه كا قلعا ي گلساتا را در محاصاره داشات
كاري از پيش وارد و ب دست قرهبيگ وام از غالماوش كشت شر و سار بریارهي او را وازد
شيخ شاه بردور .چو ويروهاي قزلااش همراه او دچار آشاوتگ شارور شايخ شااه بار آواا
شايخو زد و تارومارشا كرد .شايخ شااه كا در ساال  111ه.ق پادشااه شار باا فرساتاد
هرایای براي شاه اسمايي و پذیرفتن خراج تواوست شروا را از گزور مجارد صاوویا در
اما وگ دارد .او تواوست قررت خود را تثايت كنر و از شاه اسمايي تقاضاي صال كارد.
شاه اسمايي با او ب مهربااو رفتاار كارد و از جاواب وي «با ينایات شااه سارافراز شار»
(قرماو

913 -919 /9 :5159؛ شيرازي 531 :5391؛ قزوین

.)313 :5393

در دورهي حکوماات شاايخ شاااه بااار دیگاار در متااو تاااریخ از لشکركش ا دو شاااه
اسمايي ب شروا در سال  151ه.ق سخن ب ميا آماره اسات؛ زیارا در ایاام كا پادشااه
صووي مشغول درگيري با ملوكالطوایف و تصر

كشور باود شايخ شااه كا بار شاروا

حکومت م كرد درصرد خودسري و تمرد برآمار از پرداخات بااج و خاراج سااالو كا
ويره داده بود خودداري كرد و حاكم شروا را كا شااه اسامايي بار آوجاا گماارده باود
بيرو كرد .ب تعاير یک از واقع وگاارا صاووي شايخ شااه با پشاتواو ي «متاوات قاالع و
حصو » منطق ي شروا و ايتماد بر «سپاه ب چناروچاو » خاود در پا اساتقالل باود و باا
خرا شاه اسمايي سلوك وراشت (جنابري  .)991 :5371با لشکركشا شااه اسامايي با
شروا شيخ شاه ك تا مقاومت وراشت با قلعا ي بيقارد پنااه بارد و در آوجاا با مقابلا
برخاست .چو قلع بسيار مستحکم و استوار بود و ب آساو تصر
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محاصره را رها كرد و ب سمت بااكو رفات .در ایان مساير كوتاوال قلعا ي بااكو و ساپ
كوتوال شابَرا با اطايت از شاه اسمايي
پ

كلير قلع هاي خود را ب وي دادور .شاه اسامايي

از آ ب سوي دربنر رفت ك حصاري استوار و رفيو داشت و لشکر قزلااش در حاوال

قلع ي دربنر فرود آمرور .با وجود درگيري بين محافظا قلع و ويروهاي صاووي قزلااشاا
تواوستنر حصار را سوراخ كننر .محافظا قلع واگزیر خود را تساليم كردوار .شااه اسامايي
حکومت دربنر را ب منصوربيگ و حکومت مناطق دیگار شاروا را با للاا بياگ داد .شااه
اسمايي در همين سور دساتور داد جناازهي پاررش حيارر را كا در طارسارا با خااك
سپرده شره بود ب اردبيا باروار و در مقاارهي اجارادياش دفان كننار (روملاو /9 :5311
5131 -5131؛ امين

 .)399-357 :5313بنا بر گزارش

شاه اسمايي پ

از تصر

دربنر

و شابرا فرما داد ك جمع از اتاراك بياات سااكن ياراق را در دربنار و شاابرا جااي
دادور تا ب مالزمت حکا آوجا ب سر برور (باكيخاوو
مناساات شرواوشاها با دولت صووي پ

.)553 :5313

از لشکركشا دو شااه اسامايي با شاروا

همچنااا ادام ا یافاات .هرچناار ادارهي والیاات شااروا ب ا لااال بي اگ سااپرده شاار دولاات
شرواوشاه ب حيات خود ادام داد .شرواوشاها ك ستيزهجوی با صاوویا را بارهاا تجربا
كرده بودور شيوهي خاود را تغييار دادوار و راه آشات در پايش گرفتنار و تاا پایاا حياات
سياس دولت خود خراجگزاري صووی را پذیرفتنر .از وام اي ك سلطا سليم يثماو پا
از فتوحات خود در مصر و سوری (در 59جمادياآلخر سال  193ه.ق ) 5151 /باراي شايخ
شاه ووشت است درم یابيم ك وي پ

از شکست سال  151ه.ق بار دیگار قاررت یافات؛

ب طوري ك سليم براي وي وام ووشت و او را ب ماارزه يلي دولت صووی و تهيا ي يلوفا
و آذوق براي سپاهياوش در جنگ با صووی ديوت كرد .سليم شيخ شاه را تشویق كارد كا
«وظایف اجتهاد در تقریم لواز غزا و جهااد آ طایوا ي ظااهرااللحااد» مااذول دارد و هار
كاري ك م تواور بکنر امراي اطرا

را با ارسال وام فراخواور تا در قلو و قمو فتن و فساد

همکاري كننر و ارتااطش را با او از طریق ارسال پيوست ي واما و فرساتاده تنگاتناگ وگا
دارد .شيخ شاه ك از هوشياري ب بهره واود و قصار وراشات باا دولات صاووي بجنگار و از
سوي دیگر وم خواست درخواست ساليم را هام بارو پاساخ بگاذارد باا ارساال واما اي
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هوشمنراو كوشير مسئل را دوستاو ح كنر و از هجو يثماو با ایارا جلاوگيري كنار؛
زیرا ممکن بود فرجا واخوشاینري براي شروا داشت باشر .شيخ شاه در وام ي خود واومود
كرد ك از جاوب شاه اسمايي واسط ي برقراري صل و سازش است و از سليم م خواهار
ك این درخواست را مورد توج قرار دهر (فریرو بيگ 111-139 /5 :5971؛ اساپناقچ
991-951 :5371؛ ووای  911 :5371و .)917
از لحن وام ي شيخ شاه برم آیر ك در این ایا شرواوشااها و صاوویا تاوا مقابلا باا
دولت يثماو را وراشتنر و تما تالش خود را ب كار م گرفتنر ك از یورش يثمااو هاا با
ایرا جلوگيري كننر؛ زیرا سليم در سال  191ه.ق تواوست بود شاه اسمايي و ساپاه قزلاااش
او را در جنگ چالررا شکست دهر .ظاهراً پيروزي سلطا ساليم ایان اميارواري را باراي
شيخ شاه ایجاد كرده بود ك با سقو صووی دولت شرواوشاه ويز بار دیگر حيات مستق
خود را تجرب م كنر؛ زیرا در گزارش آماره اسات« :در روز اول مااه شاعاا سان ي 195
ایلچ شرواوشاه ب قررت و فتور قزلااش را [ب سلطا يثماو ] ايال وماود و بناا با ياادت
قریم یك پرده يلم ب چاوشباش سابق شجاعبيگ داده ب خاا قار و قپچااق فرساتادور»
(اسپناقچ

 .)531 :5371برخ بر این يقيرهاور ك شيخ شاه زماو براي برقراري مناسااات

دوستاو با شاه اسمايي اقرا كرد ك از آمر سلطا سليم ب ایرا و كمك سلطا يثماو
مان بر پایا داد ب استيالي صوویا در شروا مأیوس شر .چو گوت هاي سلطا يثماو
را ب اساس داوست براي حوظ مقا خود بنااي ت ملاق وهااد و صاالح دیار كا باا صاوویا
ارتاا دوستاو برقرار كنر؛ از ایانرو با خارمت اسامايي آمار (ساال  191ه.ق) و يهار و
پيما را تازه كرد (اسپناقچ

991 :5371؛ رحيمزاده صووي .)113 :5311

شيخ شاه در سال  193ه.ق فرستادگاو با هرایا و پيشکش براي ايال اوقياد و اطايات با
اردوي شاه اسمايي در وخجوا فرستاد و از شاه طلب يوو و بخشش كرد و تعهر كارد كا
از آ پ

وسات ب پادشاه صووي وفادار بماور .اسامايي كا پا

از شکسات چالاررا از

روابط سلطا يثماو با شيخ شاه و تحریك وي يلي صووی آگاه شره بود پيا صل شايخ
شاه را پذیرفت؛ زیارا احتماال ما داد اتحااد باين شاروا و يثمااو ساراوجا خاوب باراي
صوویا در پ وراشت باشر .ب این ترتيب شاه اسمايي ميرزا شاه حسين وكي السالطن را با
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ينوا سوير سياس و امير جمالالرین محمر صرر را ب ينوا چهرهي مذها راه شاروا
كرد تا سوء تواهمات پيش آمره را برطار

كننار .شايخ شااه وياز باراي بهااودي مناسااات

سياس خود با صوویا مقر فرستادگا را گرام داشت .در این ایاا فرساتادهي سياسا
شاه اسمايي خاطر شيخ شاه را از جاوب قزلااشا آسوده داشات و شايخ شااه پاذیرفت كا
هرگز با شاه اسمايي دشمن وورزد و حت اگر شاه اسامايي خواسات از قشاالق وخجاوا
ب شروا برود همکاري الز را اوجا دهار .صارر كا بيشاتر ماأموریت ماذها بار يهاره
داشت در این مرت تواوست شاهات را ك حااكم شاروا در بعضا از مساائ مرباو با
امامت و تشيو داشت برطر

كنر (خواورمير 117-119 /1 :5313؛ جنابري -311 :5371

)319؛ اما در متو تاریخ در مورد اینک تواوست باشر شيخ شاه و يالماا و اهاال آوجاا را
باا مااذهب شاايع درآورد مطلااا وجااود واارارد .در گزارشاا باا روشاان آمااره اساات:
«ميرجمال الرین محمر صرر و ميرزا شاه حسين جهت اطمينا او [شيخ شاه] ب شاروا رفتا
هراس ا ك ا در خاااطر او بااود رفااو ب ا سااوگنر كاارده باااز آمرواار» (شاايرازي 19 :5391؛
غواري .)971 :5319
بنا بر گزارش

شيخ شاه همراه فرستادههاي شاه اسمايي پيشکش ساخاوتمنراو اي باراي

او فرستاد و تعهر كرد ك یک از اوالد خود را ويز با خارمت او بورساتر تاا در طاول يمار
خود مالز ركا و در سلك بنارگا او در خارمت (با اصاطالح واوي گروگاا باراي
تضمين حسن رفتار او) باشر (جنابري  .)319 :5371در گزارشهاي دیگر آماره اسات كا
شيخ شاه ب اتواق فرستادگا پادشااه صاووی در قشاالق چخورساعر (در ساال  193ه.ق) باا
هرایا ب حضور شاه اسمايي رفت و مورد اوواع مراحم و توقرات وي قرار گرفات و ساپ
ب الکاي مورو

خود بازگشت (غوااري 917 :5319؛ قما

531 /5 :5313؛ والا :5379

.)991-991
از این زما ك صوویا و شرواوشاها دورهاي از مناساات حسن و روابط مساالمتآمياز
را در پيش گرفتنر براي تحکيم مااو آ يالوه بر حوظ رابط ي دوستاو با اظهاار اطايات
و پرداخت خراج و هرایا از سوي شرواوشاها وصلتهاي خاووادگ ويز برقرار شر .هنگا
مراجعت سويرا شاه اسمايي از شروا شيخ شاه ط پيغام دختر شااه اسامايي را باراي
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پسرش خواستگاري كرد و شاه اسمايي درخواستش را پذیرفت .شيخ شاه پسرش خليا را
همراه بزرگا با هرایاي فاخر راه تاریز كرد .مراسم واامزدي خليا و پاريخاا خااوم باا
شکوه شاهاو برگزار شر .ب این صورت رشت ي خویشاووري صوویا و شرواوشاها باراي
پ ریزي مناساات دوستاو تنيره شر (خواورمير  .)119 /1 :5313در تاریخ ایلچ وظا شاه
در وقایو سال  191ه.ق از آمر شيخ شاه ب دربار شاه اسمايي گزارش شره و آمره اسات
ك پيشکش وقري و جنس فراواو تقریم كرد و مورد لطف شاه قرار گرفت و شاه یک از
دخترا خود را ب ازدواج خلي سلطا پسر شيخ شااه درآورد و باا ایان مواصالت حااكم

شروا را سر فخر و مااهات ب اوج آسما رسير (خورشااه  .)73 :5371در تکملا االخااار
تاریخ آمر سلطا خلي ب درگاه شااه اسامايي

ساال  191ه.ق اسات (شايرازي :5391

.)11

مرلف روض الصووی وا ایان پسار را سالطا مظوار و فرزوار ارشار شايخ شااه ووشات و

م گویر ك با هرایا و وام ي پارر با حضاور شااه اسامايي رساير .در آ واما شايخ شااه
درخواست كرده بود ك یک از دخترا شاه ب ازدواج سلطا مظور درآیر .مظور در منازل
بنا مراغ ب اردوي شاه رسير و درخواست پررش را ب اطالع شاه رساور .شاه اسامايي
تقاضا را پذیرفت و یک از دخترا خود را ب يقر او درآورد .در ادام ي این گزارش آمره
است ك چو مظور در بازگشت شرح از ينایات و الطا

شاه اسمايي را وسات ب خاود

ب پرر گوت شيخ شاه ويز براي دیرار با شااه اسامايي راها شار (جناباري -359 :5371
 .)357او در ماه رمضا سال  197ه.ق در بنا مراغ ب اردوي شاه رسير و هارایاي زیاادي
را ك همراه داشت تقریم كرد و بابت رفتارهاي گذشت ي خود پوزش طلاير .شاه اسامايي
با او مهرباو كرد و با داد خلعت و هرایا ادام ي حکومت او را بر شروا تأیير كارد .وي
پ

از مرت توقف اجازه گرفت و ب شاروا بازگشات (جناباري 395 :5371؛ شايرازي

.)17 :5391
این وصلت ها با ازدواج شاه اسمايي با دختر شيخ شاه ادام یافت .درباارهي ایان ازدواج
در گزارش آمره است ك پ

از مخالوت شيخ شاه با صووی چو شاه اسمايي ب ساوي

شروا رفت شيخ شاه بنا بر مشورت بزرگا شروا براي اداي احترا و اطايت با حضاور
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شاه اسمايي رساير و در هماا جاا پيشانهاد ازدواج باا دختار خاود را با شااه داد و او وياز
رضایت داد و ب پاسخ خارمات شايخ شااه حکومات شاروا را با او بازگرداوار ([با واا]
111 :5393؛ [باا وااا] 955-951 :5311؛ اسااترآبادي  .)19 :5399در گاازارش دیگاار كاا
واقع وگار آ از معاصرا شاه اسمايي است آمره است ك در سال  191ه.ق شاه اسمايي
فرستادگاو را همراه با هرایاي گوواگو براي خواستگاري وزد شيخ شاه شرواوشااه فرساتاد
و شيخ شاه ويز با افتخار آ را قاول كرد و امير جمالالرین محمر (صرر) ب وكالات از شااه
اسمايي

دختر را ب يقر پادشاه درآورد و او را از شروا ب تاریاز بارد (خواوارمير :5313

.)919-111 /1
وتيج ي ایان وصالتهاا دو ساوی باود .شرواوشااه تواوسات هام خاود را از شار حماالت
قزلااشا مصو دارد و هم در صورت حمل ي احتمال قررتهاي دیگر ب شروا پشاتياا
مناسا داشت باشر .اسمايي ويز شروا را خراجگزار خود كرد تاا هام از اتحااد شاروا باا
دولت يثماو جلوگيري كنر و هم از روت سرشاار شاروا بهاره بارد .شايخ شااه كوشاير
حوادث بعري تأ ير بر بر رواباط خاو او باا شااه اسامايي وگاذارد؛ از ایان رو وقتا كا

مهترشاه قل ركابرار ك تحوی دار ركا خاو بود ميرزا شاه حسين اصوهاو را ك يهاره-
دار منصب وكالت بود ب قت رساور (ب دلي اختالفات ترك و تاجيک و كينا ي شخصا

مهتر و اینک وكي مالغ هوره هزار توما وقر و جن

را ك وزد مهتر بود از وي ستاور) و با

شروا فرار كرد او را دست گير كرد و ب درباار شااه اسامايي فرساتاد .شااه وياز مهتار را با
غالما ميرزا شاه حسين داد تا او را بکشنر (روملاو 5591 /9 :5311؛ [با واا] -957 :5311
.)995
آخرین دیرار شرواوشاه با شااه اسامايي در ساال  131ه.ق باود .وي در دامنا هااي كاوه
ساال در منطق ي گوكتپ وارد اردوي شاه شر و با خارمت رساير و ساپ
بازگشت (شيرازي 11 :5391؛ قم

با شاروا

 .)513 /5 :5313این دیرارها از سوي شيخ شااه باراي

ابراز اطايت و حسن رفتار و تراو رابط ي ويك با صووی اوجا م شر و شاه اسمايي ويز با
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رفتار مناسب ب آ ها پاسخ م داد .اورك بعر از آخرین دیرار شايخ شااه پا

از  99ساال

حکومت در روز شنا هورهم رجب سال  131ه.ق از دويا رفت و دو روز پ

از آ شاه
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اسمايي درگذشات (روملاو  5533 /9 :5311و 5531؛ امينا

 .)351-357 :5313پا

از

شيخ شاه پسرش سلطا خلي ك با یک از دخترا شاه اسمايي (پريخاا خااوم) ازدواج
كرده بود و تحت حمایت شاه بود تواوست بر برادرا غلا كنر و در شروا پادشاه شود .او
مرت یازده سال و چنري (معاصر باا شااه تهماساب اول صاووي) سالطنت كارد و در هواتم
جمادياالول سال  119ه.ق ( ) 5131درگذشت .با مرگ وي شاروا در اختياار تهماساب
قرار گرفت (شيرازي 531 :5391؛ قرماو
 .8نتيجهگيري

913 /9 :5159؛ خاتو آبادي .)111 :5319

موقعيت جغرافيای شروا امکاوات اقتصادي آ هر

سياس اسامايي باراي جلاوگيري

از اتحاد شرواوشاها با آققویوولوهاا و اوگيازهي رواوا او باراي گارفتن اوتقاا پارر و جار
خویش از شاها شرواو

مناساات سياس  -وظام رهار صووي را با این دولت محلا رقام

زدور .دولتهای چو تركمنا آققویوولو و يثماويا باراي باراوگيختن شارواويا در برابار
شاه اسمايي تالشهای كردور ك وتيج بخش واودور .شاه اسمايي با لشکركش ب شاروا
يالوه بر اینک قررت سياس شرواوشاها را متزلزل كرد و فرخیساار شرواوشااه را از باين
برد این ایالت مهم را در حوزهي حاكميت صووی قرار داد و توا رزم ويروهااي خاود را
ك در این فرصت بر تعراد آ ها وياز افازوده شاره باود در واارد باا شارواويا آزماود .ایان
پيروزي يز او را در براورازي دولات آققویوولاو و تصااحب تااج و تخات سالطنت ایارا
راسختر كرد .با اینک مرد شروا ب آساو ب حاكميت صووی تن وم دادور و یك دورهي
پرتنش را در برابر شيوخ صووي تا دو ده از سلطنت اسمايي اول از سار گذراواره بودوار
شرواوشاها چارهاي وراشتنر جز اینک موضو ستيزهگراو ي خود را وسات ب دولات صاووی
تعری كننر و با برقراري رابط ي مسالمتآميز با پادشاه صووي از تنشهاي موجود بکاهنر.
با این سياست ك از طریق دیرارهاي دوستاو ي شيخ شااه و شااه اسامايي و تااادل هارایا و
اوجا وصلتهاي خاووادگ تقویت شر شرواوشاها با حوظ مقاا و موقعيات شااه خاود
در شروا ب صورت دولت تابو و خراجگزار صووی درآمرور و ستيزهجوی هااي آواا باا
صوویا فروكش كرد .پا
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از مارگ شااه اسامايي ( 131ه.ق) ایان رابطا ي دوساتاو در
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دورهي امارت سلطا خلي

جاوشين شيخ شاه (از سال  131تاا  119ه.ق) باا دولات صاووی

ادام یافت تا اینک شاه تهماسب از ضعف و سست شاهرخ جاوشين خليا اساتواده كارد و
شااروا را در سااال  111ه.ق با قلماارو خااویش افاازود و با حيااات سياسا شرواوشاااها و
وضعيت خراجگزار باود شاروا پایاا داد .تاالشهااي مارييا بعاري شارواو در برابار
حاكميت صوویا ويز با وتيجا ورساير و ایالات شاروا در شامار یکا از بيگلربيگا هااي
صووی در حاكميت این دولت باق ماور.
منابع

 -آوجوللو« .)5315( .سوروام ي آوجوللاو» .سفرنامههاي ونيزيان در ايران .ترجما ي مناوچهر

اميري .چ  .9تهرا  :خوارزم .

 -اسپناقچ پاشازاده محماريار  .)5371( .انقالال االسالال باليا الخالوا

و المالوا  .با

كوشش رسول جعوریا  .قم :دلي .

 -استرآبادي حسنبن مرتضا حساين  .)5399( .از شاليخ صالفي تالا شالاه صالفي از تالاريخ

سلطاني .ب اهتما احسا اشراق  .چ  .9تهرا  :يلم .

 -امين هروي امير صررالرین ابراهيم .)5313( .فتوحات شالاهي .تصاحي و تعلياق محمررضاا

وصيري .تهرا  :اوجمن آ ار و مواخر فرهنگ .

 -بازرگا وويزي« .)5315( .سوروام ي بازرگا وويازي در ایارا » .سالفرنامههالاي ونيزيالان در

ايران .ترجم ي منوچهر اميري .چ  .9تهرا  :خوارزم .
 -باكيخاوو

يااسقل آقا .)5313( .گلستان ار تاريخ شاليروان و داغسالتان از آغالاز تالا

جنگهاي ايران و روس .تهرا  :ققنوس.

[ -ب وا] .)5331( .خالصهالتواريخ .ب تصحي و تحشي ي ابراهيم دهگا  .اراك :فروردین.

 -پارسادوست منوچهر .)5371( .شاه اسماعيل اول پادشالاهي بالا اثرهالاي ديالرپالاي در

ايران و ايراني .تهرا  :شركت سهام اوتشار.

 -جنابري ميرزابيگ حسنبن حساين .)5371( .روضهالصفويه .با كوشاش غالمرضاا طااطااای

مجر .تهرا  :بنياد موقوفات دكتر محمود افشار.
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 خاتو آبادي يارالحسين الحسين  .)5319( .وقالايعالسالنيا و االعالوا  .تصاحي محمارباقربهاودي .تهرا  :كتابوروش اسالمي .
 -خزائل

يليرضا« .)5311( .صوویا و منطق ي شروا بر ماناي روایت صاووهالصاوا» .مجموعاله

مقاالت همايش صفويه در گسترهي ايران زماليا .با اهتماا مقصاوديل صاادق  .تاریاز:

اوتشارات ستوده .صص.311 -911

 -خواورامير اميرمحمود .)5371( .تاريخ شاه اسماعيل و شاه طهماسب صالفوي .تصاحي و

تحشي ي محمريل جراح  .تهرا  :گستره.

 -خواورمير غياثالرینبن هما الرین الحساين  .)5313( .تاريخ حبيبالسير في اخبار افالراد

بشر .ب كوشش محمر دبيرسياق  .ج  .1چ  .9تهرا  :كتا فروش خيا .

 -خورشاهبن قاادالحساين  .)5371( .تاريخ ايلچي نظا شالاه .تصاحي و تحشاي ي محمررضاا

وصيري و كوئيچ هاو دا .تهرا  :اوجمن آ ار و مواخر فرهنگ .

 -رئي ويا رحيم .)5311( .تاريخ عمومي منطقهي شروان (در عهد شروانشاهيان) .تهرا :

وزارت امور خارج .

 -رحيمزاده صووي يل اصاغر .)5311( .زندگاني شاه اسماعيل صفوي :شرح جنگهالا و

فتوحات .تهرا  :دوياي كتا .

 -روملو حسنبيگ .)5311( .احسالاالتالواريخ .تصاحي و تحشاي ي يارالحساين واوای  .ج .9

تهرا  :اساطير.
 -رویمر هاو

روبارت .)5311( .ايران در راه عصر جديالد :تالاريخ ايالران از  1350تالا

 .1750ترجم ي آذر آهنچ  .تهرا  :داوشگاه تهرا .

 -زوو كاترینو« .)5315( .سوروام ي كاترینوزوو» .سفرنامههاي ونيزيالان در ايالران .ترجما ي

منوچهر اميري .چ  .9تهرا  :خوارزم .

 -سلماس زاده محمر« .)5371( .شيروا در دورهي صووی » .ايرانشناخت .وام ي اوجمن ایرا -

شناسا كشورهاي مشتركالمنافو و قوقاز .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم  .ش  .3زمستا  .صاص
.519-555

 -سومر فااروق .)5375( .نقش تركان آناتولي در تشالكيل و توسالمهي دولالت صالفوي.

ترجم ي احسا اشراق و محمرتق امام  .تهرا  :گستره.

 -سيوري راجر .)5379( .ايران عصر صفوي .ترجم ي كامايز يزیزي .تهرا  :وشر مركز.
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 شيرازي (وویري) خواج زینالعابرین يل (ياريبياگ) .)5391( .تكملهاالخبالار .تصاحي وتعليقات يارالحسين ووای  .تهرا  :وشر و .
كااورش و محاار قل ا زاده« .)5315( .بررس ا روابااط خااارج شرواوشاااها دربنااري

 -صااالح

(سالل ي دو )» .پژوهشهاي تاريخي .س  .11د جریر .س  .1ش ( 9پياپ  .)51بهار .صص-91
.71
 -غواري قزوین

قاض احمر .)5319( .تاريخ جهانآرا .با دیااچ ي حسن وراق  .تهرا  :حافظ.

 -فریرو بيگ احمر فریرو توقيع  .)5971( .منشآتالسالطيا .استاواول [ب جا].

احمربن یوسف .)5159( .اخبارالدول و آثاراالول في التالاريخ .دراسا و تحقياق

 -قرماو

احمر حطيط و فهم سعر .المجلر الثالث .بيروت :يالمالکتب.

ابوالحسن .)5397( .فوايدالصفويه ،تاريخ سالالطيا و امالراي صالفوي پالس از

 -قزوین

سقوط دولت صفويه .تصحي

مقرم و حواش مریم ميراحمري .تهرا  :مرسسا ي مطالعاات و

تحقيقات فرهنگ .
 قزوین -قم

یحي بن ياراللطيف .)5393( .لبالتواريخ[ .ب جا] :بنياد و گویا.

قاض احمربن شر الرین الحسين الحسين  .)5313( .خالصهالتواريخ .تصحي احساا

اشراق  .ج  .5چ  .9تهرا  :داوشگاه تهرا .

[ -ب وا] .)5311( .عالمآراي شاه اسماعيل .با مقرم و تصحي و تعليق اصغر منتظر صااحب .چ

 .9تهرا  :يلم و فرهنگ .

[ -ب وا] .)5393( .عالمآراي صفوي .ب كوشش یراهلل شکري .چ  .9تهرا  :اطاليات.

محمرمحسن .)5371( .زبالدهالتالواريخ .با كوشاش بهاروز گاودرزي .تهارا  :بنيااد

 -مستوف

موقوفات دكتر محمود افشار.
 -منش قزوین

بوداق .)5371( .جواهراالخبار .مقرم تصحي و تعليقاات محسان بهارا واژاد.

تهرا  :مركز وشر ميراث مکتو .
 -منش

اسکنرربيگ .)5377( .تاريخ عالمآراي عباسي .تصحي محمر اسمايي رضاواو  .ج

 5و .9تهرا  :دوياي كتا .
 -مينورسک

تاريخالبا
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والدیمير فئاودوروی  .)5317( .شاهان شروان و اميالران دربنالد (روايتالي از

و  .)...ترجم ي محسن خاد  .تهرا  :وشر كتا مرجو.
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 -ووای

يارالحساين .)5371( .اسناد و مكاتبات تاريخي از تيمور تا شالاه اسالماعيل .چ .3

تهرا  :يلم و فرهنگ .
 -وال اصوهاو

محمریوساف .)5379( .خلدبريا (ايران در روزگار صفويان) .با كوشاش

ميرهاشم محرث .تهرا  :بنياد موقوفات دكتر محمود افشار.

 -ورجاوور پرویز .)5317( .ايران و قفقاز (اران و شروان) .تهرا  :قطره.
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