
 نظامیگری ها و ها، دیکتاتوری ها، ینگاهی بر حکمروای

  جهانگشایی های تاریخ
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تحقیقات بیشتر،  نوآوریھا و با ماخذ ھای مختلف و منابع و استفاده از تحقیق تاریخی با پژوھش و(

جنگ افروزیھا آگاھی  جنگھا و امیدوارم کھ این پژوھش مستند تاریخی بتواند بھ عواقب ناگوار

  ) ما بدھد ءویرانھ دردمند و کشور جنگ در بھ انسانھای خستھ از سودمندی را

  

  ن و فتح بغدادین النھریلشكركشى شاه عباس بھ ب
  م ١۶٢۴ - ١۶٢٢/ ق  ١٠٣۴ - ١٠٣١

  
 د كھ دریرس كھ شاه عباس براى فتح قندھار بھ ھرات رفتھ بود، خبر م، ھنگامى ١۶٢٢/ ق  ١٠٣١در 

خان دوم از در مخالفت درآمده، او را از سلطنت  نى چرى با سلطان عثمانیھ، سران سپاه یقسطنطن

نى چرى، اصرار سلطان عثمانى براى یو سركشى سپاه  ن مخالفتیل ایدل. اند  خلع کرده و كشتھ

وقع فارغ شده بود، م لھستان چون دولت عثمانى بھ تازگى از جنگ .ران بودیارسال آنھا بھ جنگ با ا

ك سلطان یر اعظم دربار ب نام دالور پاشا ھم در تحریدانست و وز ران مغتنم مىیا را براى حملھ بھ

  .ر نبودیر پا گذاشتن معاھده صلح بى تأثیز براى

دادند، با وى از در  سال بھ دو لشكركشى و جنگ تن نمى كیدر  نى چرى، كھ معموالً یان یاما سپاھ 

گر موكول سازد؛ چون یران را بھ سال دیتند كھ حملھ بھ خاك اخواس مخالفت درآمده، از سلطان

٢٠١٠مارچ  ٣  



ز سر بھ ید گشودند، آنھا نینى چرى زبان بھ تھدیرفتند و با سران یدرخواست را نپذ نیر ایسلطان و وز

 ر اعظم و چند تن از سرانیختھ، وزیبرداشتند و با گروھى از سربازان خود بھ كاخ شاھى ر شورش

عموى  - پس از آن بھ خانھ سلطان مصطفى خان اول، سلطان مخلوع. دندمخالف را از پاى درآور

نى یم سران یعثمان خان از ب سلطان .گر بھ سلطنت برداشتندیرفتند و او را بار د - سلطان عثمان خان 

آقاسى پناھنده شد و از آنچھ گذشتھ بود  نى چرىیشان یس و فرمانرواى ایر بھ خانھ رئیچرى، ناگز

خان را با مقام سلطنت بھ  ھم در صدد برآمد كھ سلطان عثمان چرى آقاسى نىی. كردمانى یاظھار پش

ن كار مخالفت كرده، سلطان عثمانى و یا ى سلطان، بایم انتقام جویان از بیكاخ شاھى برد، اما شورش

  .فرمانده خود را بھ قتل آوردند

  یخان بھ سلطنت عثمان یجلوس مصطف

ار مطلق شدند، اما چون ینى چرى صاحب اختیشورشى  سرانبا جلوس مصطفى خان بھ سلطنت، 

د یبود، امور سلطنت را مادر او با مشورت و صوابد سلطان تازه، كم ھوش و عقب مانده فكرى

اى براى شاه عباس بھ شھر  ام، نامھ دوستانھیدر ھمان ا. كرد مى سرداران سپاه و سران دولت اداره

. ر سلطان قرار گرفتییان اوضاع آشفتھ دربار عثمانى و تغیجرران در یپادشاه ا ھرات فرستاده شد و

 نى چرى و فرمانداران دولت عثمانى بروز كرد،ین سران یى كھ بیر سلطنت و اختالفھاییتغ بر اثر

مركزى  ات ترك بھ راه خودسرى رفتند و بھ مخالفت با حكومتیبرخى از حكام و سرداران سپاه وال

بود، كھ با بكرسو باشى  نى چرى عثمانى در بغدادیقنبر، فرمانده سپاه  كى محمدیاز جملھ، . برخاستند

 .چى نمودیعرب سرپ عراق حكمران ارى او، از فرمانیكى كرد و بھ یاز بزرگان آن شھر دست بھ 

از  ز اختالف افتاد و بكرسو باشى، محمد قنبر را با جمعىیان آن دو نیرى نگذشت كھ میاما د

  .افتیدر سراسر عراق عرب استقالل  طرفداران وى ھالك كرد و

  یدربار عثمان یبغداد از سو یگماشتن حافظ احمد پاشا بھ حکمران
احمد  كى از سران ترك بھ نام حافظیافت، یان بكرسوباشى اطالع یعثمانى چون از تمرد و عص دولت

بكرسو باشى، . تساخ د و بھ دفع متمردان مأموریالت بغداد و عراق عرب برگزیپاشا را بھ حكمرانى ا

ل كرد و بھ او یگس - لرستان  حكمران -ن خان یاى نزد حس مناك شده بود، فرستادهین خبر بیكھ از ا

م یران است، بى درنگ تسلیرا كھ حق مسلم ا ران عزم فتح بغداد كند، وى شھریغام داد كھ اگر شاه ایپ

  .خواھد كرد

  ق ١٠٣٢تصرف بغداد ثوسط شاه عباس بزرگ 
ن یم در دھم ١۵٣٣/ ق  ٩۴٠ از سال بغداد - ال بر بغداد بودیفكر است ش دریھ از مدتھا پشاه صفوى ك

با توجھ بھ اوضاع آشفتھ دربار  - سال سلطنت شاه طھماسب اول بھ تصرف تركان عثمانى درآمده بود

 ز براى بكرسو باشى نوشت و او را بھ مقامیآم اى مالطفت عثمانى، موقع را مغتنم شمرد؛ پس نامھ



دوار یام شیبكرسو باشى، كھ بھ قدرت و حكومت مستقل خو اما. استاندارى و عنوان خان مفتخر نمود

سرانجام، بھ . برآمد لھ درآمد و حتى در صدد كشتن فرستاده شاهیبود، با فرستاده شاه عباس از در ح

حسن  د كھ سپاهیھمان حال خبر رس در. دیران را برگزیقلعھ دارى پرداخت و مقاومت در برابر سپاه ا

عباس فرمان حملھ داد و  شاه. است بغداد صفوى عازم حكمران موصل براى مقابلھ با سپاه پاشا

ش درآوردند یزمانى آن را بھ تصرف خو ران از ھر سو بھ قلعھ بغداد تاختند و در اندكیان ایسپاھ

حسن  .و را كشتنداران ایحكمران بغداد و دست ، و»م ١۶٢٣ھ یژانو ٢۵/ ق  ١٠٣٢ع االول یرب ٢٣«

ران شكست خورد و خود بھ یك بغداد، از سپاه ایقلعھ ھاى نزد كى ازیگر و در یاى د  ھم در جبھھ پاشا

   .نابود شدند انشیھمراه شمارى از سپاھ

موصل و نواحى  ران را بھ گرفتن شھریقرچقاى خان، سپھساالر ا پس از تصرف بغداد، شاه عباس،

گناه را كشت و تا حدود  ارى از مردم بىیز موصل را فتح و بسین آن سردار. اطراف آن مأمور كرد

رجب «برد، بازگشت  بھ سر مى ار بھ اردوى شاه، كھ در نجفیم بسیش رفت و با غنایار بكر پید

ر گونھ یام مان صلح،یط پیخالف شرا ز، شاه عباس برین سال نیدر ھم .»م ١۶٢٣مھ / ق  ١٠٣٢

مسق، را فتح  گرجستان آخسقھ از توابع ا مأمور كرد كھ قلعھر گى چخور سعدیگلربیب خان قاجار،

ن، یانجام گرفت و شاه پس از چند روز اقامت در نجف و كربال و كاظم ن كار بھ آسانىیكند، ا

سپرد و خود بھ اصفھان  -حكمران ھمدان  -عرب را بھ صفى قلى خان  حكومت بغداد و عراق

   .بازگشت

   رانیا یاست ھایمقابلھ با س یبرا یل سپاه عثمانک یبھ سردار احمد پاشا دنیبرگز
نى چرى، احمد پاشا را كھ ید، سران یرس چون خبر حملھ شاه عباس و سقوط بغداد بھ دربار عثمانى

دند و از او یو سردارى كل سپاه عثمانى برگز است معروف بود، بھ وزارت اعظمیدر كاردانى و ك

ران باز یان ایرا از سپاھ نین النھریب دست رفتھ در زخواستند كھ ھر چھ زودتر شھرھا و نواحى ا

م گروھى از تركان و اعراب اطراف موصل بھ سردارى حسن پاشا بھ  ١۶٢۴/ ق  ١٠٣٣در  .ردیگ

ران یا شاه. ش نبردندیمانلو، حكمران قلعھ كارى از پیدارى قاسم خان ایتاختند، اما بھ سبب پا موصل

پاشا در نبرد با  حسن. ن بھ آن حدود فرستادین النھریصرفات بگ شاملو را براى دفاع از متینل بیز

پس از آن سردار سپاه . ماند جھیرانى شكست خورد و اقدامات باز دارنده عثمانى بى نتیسردار ا

نى چرى روانھ یان یبكر را با گروھى از سپاھ اریگى دیگلربیمراد پاشا، ب - حافظ اسد پاشا - عثمانى

با انتشار خبر . ران شكست خوردینفرات باز ھم از سپاه ا رك على رغم برترىبغداد كرد، اما سپاه ت

ل داشت و خواھان متاركھ و صلح و یران گسیاى نزد پادشاه ا فرستاده شكست عثمانى، احمد پاشا،

ران است و تا سلطان یت بغداد ملك موروثى ایصفوى در پاسخ اعالم داشت كھ وال پادشاه. آشتى شد

 .ر نخواھد بودیران نسپارد، مصالحھ امكانپذیت و نواحى اطراف آن را بھ دولت این والیا عثمانى



ران یگر اید گ و سردارانینل بین بار ھم از زیگر بھ جنگ درآمد، اما ایر، سردار ترك بار دیناگز

ار بكر یر بھ دیناگز پس. کند و بھ خاك ھالكت افتادند یانش خودداریارى از سپاھیشكست خورد و بس

ب یران، از تعقینكھ شاه ایبر ا نى كند، مشروطین عقب نشین النھریشت و حاضر شد كھ از تمام ببازگ

ن را ین النھریبغداد و قسمت جنوبى ب م ١۶٢۵جوالى  ١۵/ ق  ١٠٣۴شوال  ٩انش در یو كشتار سپاھ

  .ترك گفتھ بھ خاك عثمانى بازگشتند

  شکست از افغانان تا و ییجھان گشا از ھا ییصفو

  
 عراق سال بر قلمرو بزرگی کھ شامل ٢٠٠آنھا بیش از  .رسیدند صفویان بھ قدرت .م ١۵٠١درسال 

بھ اوج  عباس اول شاه سلسلھ صفوی در عھد .حکومت کردند ،کنونی می شد افغانستان بخشھائی از و

پایتخت خود قرار داد و آنرا یکی از زیباترین شھرھای خاورمیانھ  را اصفھان او .قدرت خود رسید

  .ساخت

عنوان پادشاه،  بھ ،شھری در شمال غربی ایران کنونی ،تبریز شاه اسماعیل اول در :.م ١۵٠١

  .تاجگذاری می کند

برای مدت کوتاھی  .دھند صفویان را بسختی شکست می ،جنگ چالداران در ترکان عثمانی :١۵١۴

اعیل اول را این شکست شاه اسم ضربھ روحی حاصل از .تبریز بھ اشغال ترکان عثمانی در می آید

  .می کند ،گوشھ نشین

تولید  ،دولت :عصر طالیی ھنر ایرانی می باشد ،طھماسب اول شاه دوران حکومت :١۵٢٩-٧۶

 .کند با عالیترین کیفیت را تشویق می مینیاتور و نقاشیھای نساجی ،فرش ،ھا سفالینھ ،مصنوعات فلزی

 

 .پنجمین شاه صفوی می شود ،شاه عباس اول :١۵٨٨

راشکست داده  ،سرزمین ایران مردمان چادر نشین ساکن شمال شرقی ،ازبکھا ه عباس اولشا :١۵٩٨

  .می شود ،جدید پادشاھان صفوی اصفھان پایتخت .و آنھا را از قلمروی خود بیرون می راند



  .بھ ترکان عثمانی اعالم جنگ می کند ،سازماندھی مجدد سپاھیان خود شاه عباس اول پس از :١۶٠٢

  .دھد شکست می ،عباس اول ترکان عثمانی را در جنگ تبریز شاه :١۶٠۴

شورش نتیجھ بخشی را در  ،بودند ناراضی ،افغانا ن کھ از زندگی در سایھ حکومت صفوی :١٧٠٩

 .برابر صفویان آغاز می کنند

و  نفر از گرسنگی ٨٠٠٠٠سپاھیان افغان پس از محاصره ای شش ماھھ کھ در خالل آن  :١٧٢٢

پادشاه  آخرین ،شاه سلطان حسین اول. را تصرف می کند) پایتخت(اصفھان  ،ادندبیماری جان د

   .سرنگون می شود ،صفوی

 ،در میان مسلمانان شیعھ و سنی دو فرقھ ،میالدی ۶٣٢در سال  ص«حضرت محمد  پس از وفات

می را بزرگ اسال سنی ھا در اکثریت بودند و حکام و فرمانروایان سرزمینھا و دولتھای .پدید آمدند

 ،خاورمیانھ سر تاسر شیعیان در اقلیت بودند و از گروھھای کوچک پراکنده در .شامل می شدند

  .تشکیل شده بودند

سلسلھ شیعھ  (.م ١۴٨٧-١۵٢۴(شاه اسماعیل اول  ١۵٠١در سال  :پادشاھان شیعھ مذھب صفوی

 .اعالم کرد ،کشور بنیان نھاد و تشیع را بھ عنوان مذھب رسمی،مذھب صفوی را در ایران وخراسان

این امر سبب  ،بعضی جھات از .بھ تدریج اغلب پیروان مذھب تسنن بھ مذھب شیعھ روی آوردند

از  تفوق مذھبی .گردید،ایران کنونی تمایز ایران از بقیھ جھان اسالم و مشخص شدن ھویت ویژه

خود را حاکمان  لذا ،حساب می آورند آنجاکھ شاھان صفوی مذھب شیعھ را بھ عنوان مذھب بر حق بھ

بویژه ترکان  ،را بھ درگیری با ھمسایگان سنی مذھب این اعتقاد آنان .واقعی جھان اسالم می دانستند

دو قدرت بزرگ اسالمی با یکدیگر جنگیدند بدون  .م ١۶طول قرن  در تمام .سوق می داد ،عثمانی

-١۶٢٩(اه عباس اول در زمان ش ظھور و سقوط .شکست دھند ،بطور کامل انکھ بتوانند یکدیگر را

اما با مرگ او پادشاھی  ،باالترین حد قدرت و اعتبار خود رسید پادشاھی صفوی بھ ،).م ١۵٧١

در اوایل قرن ھجدھم ترکان عثمانی از غرب و افغانھا از شرق  .زوال گذاشت صفوی بھ تدریج رو بھ

افتاد و خاندان اصفھان بھ دست سپاھیان افغان  .م ١٧٢٢در سال . ایران پیشروی کردند بھ سمت

بدون  چنان ریشھ ای دوانده بود کھ توانست ،اما در سرزمین ایران مذھب تشیع .سقوط کرد صفوی

   .باقی بماند ،اھمیت دادن بھ حکام خارجی بھ عنوان مذھب ملی

  شاه عباس اول صفوى

   م ١۶٢٩ -  ١۵٨٨/ ق   ١٠٣٨ - ٩٩۶

ھنگام والدت او، . دیده بھ جھان گشوددر ھرات » م ١۵٧١فوریھ / ق  ٩٧٨«در رمضان  شاه عباس

 سالھاى کودکى عباس در ھمین تختگاه پر آوازه خراسان. محمد میرزا حکومت ھرات داشت پدرش

و از  گذشت؛ در ھمانجا، و در ھمان سالھاى کودکى، مدتھا حکومت اسمى خراسان بھ او تعلق داشت



پدر را در  ر قزوین شد و تخت و تاجھمان دیار ھم بود کھ در آغاز جوانى، عازم تختگاه صفوى د

   .عھد حیات او بھ دست گرفت

سال داشت و بھ سعى امراى قزلباش خراسان کھ در  ھنگام دست یابى بھ تاج و تخت صفویان ھجده

ھنگام جلوس . »م ١۵٨٨/ ق  ٩٩۶الحجھ  ذى«سلطنت نشست  واقع بر پدر او شوریده بودند بھ تخت

ناشى از سستى و بى لیاقتى پدرش سراسر ایران را فرا گرفتھ  باو بر تخت سلطنت، اغتشاش و آشو

عبدهللا خان . کھ او عازم قزوین شد، عرصھ تاخت و تاز ازبک واقع شد خراسان از ھمان ھنگام. بود

ازبک، این تختگاه خراسان را با وجود یک مقاومت طوالنى ھشت ماھھ در برابر  ثانى، فرمانرواى

 پسرش عبدالمؤمن خان، حتى مشھد را ھم بر قلمرو. زلباش بیرون آورداز دست حکام ق محاصره او،

و حتى  شروان و گرجستان. ازبکان افزود و دامنھ تاخت و تاز را تا نواحى قومس و بسطام کشاند

واقعى در دست  در دولتخانھ قزوین ھم قدرت. لرستان ھم تحت اشغال یا نظارت آنھا قرار داشت

و حتى گھ گاه بھ او  دانست رکز بود کھ خود را مربى پادشاه جوان مىمرشد قلى خان استاجلو متم

   .کرد تحکم نیز مى

حمزه میرزا دست داشتند و برخى از آنھا حتى متھم  حضور سران قزلباش کھ در توطئھ قتل برادرش

 کرد و قدرت و نفوذ بودند، جو دربار را براى وى آزار دھنده مى علیا مھد بھ دخالت در قتل مادرش

یافت کھ بدون دفع آنھا حفظ حیات و دوام سلطنت  را براى خود نوعى کابوس موحش مى این قاتالن

   .غیر ممکن یا آکنده از تشویش و تزلزل بود برایش

غریزه حفظ حیات و تجربھ سرنوشت پدر و برادر، این اندازه بھ  با آنکھ ھنوز کم تجربھ و جوان بود،

توان یک باره از میان برداشت و باید با سعھ  تھدید و خطر را نمى این عوامل او آموختھ بود کھ تمام

در  بدین گونھ از احتمال اتحاد آنھا بر ضد خویش. از سر راه دور کرد ،بھ یک و بھ نوبت صدر، یک

برادرش بھ  شاه عباس با حوصلھ و تأنى، سران گستاخ و نافرمان قزلباش را کھ مادر و. امان ماند

خود مرشد ھم کھ . برد نھا بھ قتل رسیده بودند، بھ کمک مرشد قلى خان از بینتحریک یا مداخلھ آ

کرد، بھ تدبیر و حیلھ، در  مى مزاحم قدرت او بود و دخالتش در جزییات امور عرصھ را بر وى تنگ

در داخل دربار قدرت او را تھدید یا  اولین فرصت از میان برداشت؛ بدین گونھ، نیروھایى را کھ

 قدرت مطلقھ شد بھ کار فرمانروایى مربوط مى رد، بھ تدریج سرکوب کرد و در آنچھ بھک محدود مى

سرکشان داخلى را ھم بھ مجرد آن کھ . امور فرمانروایى بود، دست یافت کھ الزمھ استبداد او در تمام

سرکوبى آنھا برایش حاصل شد، دفع یا آرام کرد و خود را براى مبارزه با  فرصت مناسب براى

   .کھ قلمرو او را از شرق و غرب اشغال یا مورد تھدید قرار داده بودند آماده یافت مات خارجىتھاج

تشیع  این دشمنان خارجى، ھر دو اھل تسنن و ھر دو مھاجم بودند و چون بھ شدت تعصب ضد

. فراوان بود داشتند، احتمال اتحاد آنھا و درگیر شدن شاه عباس در دو جبھھ، متضمن خطر و ریسک



حصول اتحاد مابین  دشاه قزلباش کھ شروع جنگ ھمزمان در دو جبھھ را با دشمنان خود، محرکپا

آذربایجان بھ تختگاه او در قزوین  یافت، ترجیح داد اول با دولت عثمانى کھ قواى آنھا در آنھا مى

کھ فقدان داشت، کنار بیاید؛ تا براى دفع ازبکان  نزدیکتر بود و درگیرى با آنھا دشواریھاى بیشترى

سان، جنگ با قواى ازبک را آسانتر یافت و با آسایش خاطر  ارتش منظم و قدرت منسجم بودند؛ بدین

حیدر میرزا، برادر زاده خود را کھ بعد از کشتھ شدن پدرش حمزه میرزا  از این رو،. بھ آن دست زد

ھده صلحى کھ بستھ در معا. پیوستھ بود، جھت مذاکره صلح نزد سلطان عثمانى فرستاد بھ موکب او

بود، بھ  شاه جوان، والیات آذربایجان، کردستان، شروان و گرجستان را کھ در دست قواى عثمانى شده

   .اتحاد آنھا با ازبکان شود آنھا واگذاشت، تا در وقت مقتضى آنھا را باز پس گیرد و در عین حال مانع

   شاه عباس اول و سرکوب مخالفان

عبدهللا خان دوم کھ در حوالى خراسان مشغول تاخت و  خان خرد، پسرعبدالمؤمن خان، معروف بھ 

پادشاه قزلباش از تھران، با عجلھ آن دیار را ترک و بھ  تاز بود، بھ محض شنیدن خبر حرکت

شاه عباس کھ نیازى بھ تعقیب او در آن سوى جیحون . »م ١۵٩۶ / ق ١٠٠۵«ماوراءالنھر بازگشت 

. و یزد بھ تنبیھ سرکشان و برقرارى نظم در داخل مملکت پرداختکرمان  ندید، چندى در خراسان،

بھ تسخیر لرستان کھ در دست بازماندگان امراى لر کوچک بود توفیق یافت و ھم  در عین حال، ھم

چون در ھمین ایام، عبدالمؤمن خان . والیت استمداد را در مازندران بھ اطاعت درآورد حکام محلى

 تاخت و تاز مشغول بود بھ دست امراى خود بھ قتل رسید و خراسان بار دیگر در خراسان بھ کھ

 ١٠٠۶ ھمچنان عرصھ غارت ازبک ماند، شاه، بار دیگر، لشکر بھ خراسان برد و مشھد را در محرم

ماوراءالنھر  م گرفت و ازبکان را بھ سختى شکست داد؛ پس از آن تاخت و تازى در ١۵٩٧اوت / ق 

   .ھزنى و غارتگرى قوم ایمن ساختکرد و خراسان را از دست را

   شاه عباس بزرگ نیاز بھ ارتشی جدید و مجھز

براى جھانگردى  ظاھر خراسان، شاه عباس، دو برادر انگلیسى را کھ در در بازگشت از لشکرکشى

، در قزوین بھ حضور پذیرفت؛ »م ١۵٩٧/ ق  ١٠٠۶«شرق آمده بودند  اى مالزم بھ ھمراه عده

رابرت شرلى کھ با ھمراھان خویش بھ ظاھر بھ طور اتفاقى و در واقع بھ  شآنتونى شرلى و برادر

درگاه صوفى اعظم بھ ایران آمده بودند، در باریابى بھ حضور شاه، ھدایایى بھ وى  قصد باریابى بھ

ھمراھان  شاه چون دریافت کھ برخى از. کردند و از جانب شاه با محبت و عالقھ پذیرفتھ شدند تقدیم

آنھا ارتش شخصى  ادر در فن توپ ریزى و ساختن سالحھاى آتشین مھارت دارند، بھ وسیلھاین دو بر

دیگر بھ ارتش قزلباش کھ  شاه چون. خود را کھ در حال تشکیل بود، بھ اینگونھ سالحھا مجھز کرد

سرکردگان ھم گرچھ با وجود اظھار  افراد آن فقط از سرکردگان خود فرمانبردارى داشتند، و

نبودند؛ تشکیل یک ارتش جدید را کھ داراى  بھ وى وفادار" و اخالص زبانى، لزوماجانسپارى 



بھ عالوه، از روى تجربھ شخصى . دید باشد، الزم مى انضباط محکم، و تحت فرمان مستقیم خود او

پیروزیھاى خود در جنگ با ایران را مدیون برترى و کارآیى  غالباً  نیز دریافتھ بود کھ ارتش عثمانى

بود؛ از این رو، ضرورت تجھیز ارتش بھ سالح آتشین و مدرن و بھ ویژه بھ  ھ و تجھیزات خوداسلح

شد؛ و این شرط نخست براى آمادگى در جنگ با عثمانى  احساس مى و کارساز، کامالً  توپخانھ مؤثر

ویق تع بھ احتمال قوى، شاه دانا، بر مبناى ھمین نیازھا بود کھ نبرد با عثمانى را بھ عھده بود؛

   .جست انداخت؛ و از ارتش قزلباش تنھا براى دفع ازبکان و سرکوب متمردان داخلى سود

   ایران در عھد شاه عباس بزرگ ضیتمامیت ار بازیافتن وحدت و

بود،  اى کھ تجھیز کرده اولین فرصت، با ارتش جدید منظم و تعلیم یافتھ و جنگ آزموده تازه شاه در

سپاه عثمانى  ،»م ١۶٠٢/ ق  ١٠١١«را از چنگ عثمانى بیرون آورد  لشکر بھ آذربایجان برد، تبریز

عظیم روم را با یکصد  را از ایروان بیرون کرد و چقالى اغلى، سردار عثمانى را کھ ماشین جنگى

قارص در ارمنستان ھمراه آورده  ھزار مرد جنگى براى مقابلھ تعرضى بھ ایران، بھ نواحى وان و

/ ق  ١٠١۵بھ دنبال آن در . »م ١۶٠۴ نوامبر/ ق  ١٠١٣دى الثانى جما«بود، شکست سختى داد 

با آنکھ دو . ھم از دست عثمانى خارج ساخت م تفلیس و شروان و حتى موصل و دیار بکر را ١۶٠۶

طى یک لشکرکشى مجدد کھ بھ سردارى صدر اعظم  سال بعد، سلطان احمد خان، پادشاه عثمانى،

، سپاه عثمانى »م ١۶٠٨/ ق  ١٠١٧«دوباره فتح کرد  بریز راخود مراد پاشا بھ راه انداخت و ت

باالخره،عثمانى کھ بیشتر مناطقى را کھ مقارن آغاز . گردید بالفاصلھ در ھمانجا مغلوب و منھزم

متارکھ طوالنى بھ حساب خود بھ دست آورده بود، در طى این جنگھا از  سلطنت شاه عباس طى یک

اى رسمى،  سرانجام، طى مقاولھ نامھ. یک صلح پایدار ناچار یافتبراى برقرارى  دست داد و خود را

 شاه عباس ھم براى. والیات غصب شده ایران، بھ خاک اصلى، مورد تأیید و قبول قرار گرفت الحاق

ساالنھ  دفع ھر گونھ بھانھ غرامت جویى از جانب آنھا، موافقت کرد کھ در مدت برقرارى صلح،

بدین گونھ در  .»م ١۶١١/ ق  ١٠٢٠«بھ دولت عثمانى تحویل نماید  معادل دویست بار ابریشم خام

سرزمین ایران را کھ در  پایان سھ سال جنگ، شاه عباس بھادر خان، توانست وحدت و تمامیت ارضى

دوباره برقرار نماید و بھ تجاوز دو  دوران فرمانروایى پدرش محمد خدابنده بھ سختى لطمھ دیده بود،

   .سرکشى و گردنکشى حکام محلى خاتمھ دھد و ھمچنین - ازبک و عثمانى  -نیروى مھم خارجى 

 میان دو کشور چند سالى بیش نپایید و پناھنده شدن حاکم شورشى گرجستان بھ دربار با این حال صلح

سال  این جنگ کھ سھ. عثمانى کھ نقض عھدنامھ بود، جنگ دیگرى را پیش روى دو دولت قرار داد

اى نداشت،  ثمره رى نظامى ایران را بار دیگر نشان داد و براى سلطان عثمانىبھ طول انجامید، برت

   .عثمانى بھ نصف تقلیل یافت جز آنکھ در معاھده دیگرى کھ بھ امضاء رسید، میزان ابریشم دریافتى



دست نیروھاى عثمانى رود، بالتکلیف  معاھده دوم بین دو دولت، ھنوز مسئلھ بغداد را کھ در

از تأمین وحدت و تمامیت ارضى ایران کھ بغداد  لط بر این دیار براى شاه عباس، غیرتس. گذاشت مى

ویژه بھ خاطر وجود ابقاع متبرکھ ائمھ شیعھ و نیز بھ  شد، بھ و عراق جزء الینفک آن محسوب مى

زیارتگاه شیعیان ایران، حائز اھمیت فراوان بود و جدا ماندن آن از خاک  عنوان پایگاه علمى تشیع و

 از این رو، شاه عباس در اولین فرصت. رفت اى بھ حیثیت دولت شیعى بھ شمار مى لطمھ ایران،

تسخیر کرد؛  م ١۶٢٣ژانویھ / ق  ١٠٣٢مناسب لشکر بھ بین النھرین برد و بغداد را در ربیع االول 

   .احداث کرد بقاع متبرکھ را زیارت نمود و خرابیھاى آن را مرمت و بناھاى تازه نیز

بھ ویژه آنکھ در ھمان ایام و  اى بھ حیثیت دولت عثمانى تلقى شد؛ قدام شاه عباس، البتھ لطمھاین ا

و » گمبرون« را از جنوب ایران و بندر جرون اندکى پیش از فتح بغداد، ایران توانستھ بود پرتغالیھا

قدامات شاه از ا -دربار عثمانى  -» باب عالى«وحشت  بحرین و ھرمز و قشم بیرون راند، مایھ مزید

بھ ھر تقدیر، سلطان مراد  .گشت دولت عثمانى محسوب مى عباس و وھن بزرگى بھ حیثیت نظامى

بالفاصلھ در صدد تدارک این وھن برآمد و سردار خود احمد پاشا را با  - پادشاه عثمانى - چھارم 

درآمد، اما زینل بغداد بھ محاصره سردار عثمانى . استرداد بغداد بھ عراق فرستاد لشکرى مجھز براى

 خود شاه عباس. شاملو، سردار ایرانى، محاصره بغداد را شکست و سردار ترک را مغلوب کرد بیگ

برخوردھایى  سپاه عثمانى در. ھم براى اخراج سپاه عثمانى از عراق با لشکر مجھزى از راه رسید

باره بھ تملک ایران دو بغداد و بقاع متبرکھ. »م ١۶٢۵/ ق  ١٠٣۴«کھ روى داد بھ کلى منھزم شد 

   .تعرض بھ خاک ایران را پیدا نکرد درآمد و از آن پس تا شاه عباس زنده بود، دولت عثمانى جسارت

مقابل نفوذ خارجیھا، شاه عباس را از سعى در توسعھ روابط بازرگانى  مع ھذا، این سرسختى در

ز اراضى و آبھاى ایران، یک ھیئت حتى در ھمان ایام اخراج پرتغالیھا ا. مانع نیامد دوستانھ با آنھا

 نیت را با یک سفیر فوق العاده خویش ھمراه رابرت شرلى بھ دربارھاى اروپایى گسیل داشت حسن

 و براى توسعھ روابط بازرگانى با قلمرو پادشاھان مسیحى غرب آمادگى» م ١۶٢٣/ ق  ١٠٣٢«

برقرارى روابط  بھ دربار وى، بھ بھ دنبال آن ھم، دولت انگلستان با ارسال سفیر مخصوص. نشان داد

ھلند کھ نیز در این ایام  و ھم شرکت ھند» م ١۶٢۶/ ق  ١٠٣۶«بازرگانى با ایران اظھار عالقھ نمود 

داد و ستد، سفیری راھى ایران  در ھند فعالیت بازرگانى داشت، در این خصوص براى مذاکره و

شاه عباس بین ایران و فرنگ برقرار شد و  اى کھ در روزگار فرمانروایى  ترتیب، رابطھ بدین. نمود

جامعھ ایرانى را با کاالھاى فرنگى و شراب فرنگ و  پس از وى تا مدتھا بھ طور مستمر ادامھ یافت،

در گیر و دار آن دوستیھا، ھیچ کس این . مجال حضور یافت طرح فرنگ ھم در شعر و ادبیات عصر

اجتناب ناپذیر رکود و انحطاط بھ زودى آتش فرنگ  داد کھ در یک دوران نمى اندیشھ را بھ خاطر راه



 شد، در آینھ حوادث بعدى ایران، کھ نھ چندان دور رخ کشید، چھ بیمارى فرنگى خوانده مى و آنچھ

   .اى را در این سرزمین پدید آورد بلیھ

بود، آنکھ از خشونتھاى بسیار بھ ویژه با نزدیکان خویش خالى ن سلطنت چھل و دو سالھ شاه عباس با

 .شد، یک دوره استثنایى و بى ھمانند در تمام تاریخ جدید ایران بود توسعھ امنیت مى در آنچھ بھ رفاه و

اصفھان منتقل  شاه عباس، چھار سال بعد از جلوس بر اورنگ شاھى، تختگاه سلطنتش را از قزوین بھ

در . اى نشان داد ھمالحظ و در توسعھ و آبادانى آن شھر اھتمام قابل» م ١۵٩٢/ ق  ١٠٠٠«کرد 

نامیده شد » عالى قاپو«او در اصفھان  شد، دولتخانھ خوانده مى» باب على«مقابل دولتخانھ عثمانى کھ 

   .بود کھ بھ ھمان معنى و در ھمان پایھ از جالل و عظمت

ھاى وسیع، تأسیس  جاده بھ سعى شاه، در اصفھان بناھاى ممتاز و عالى ساختھ شد؛ امنیت راھھا، ایجاد

ناپایدارى را در ایران عھد او بھ  اروانسراھاى متعدد، رونق اقتصادى قابل مالحظھ اما شکننده وک

   .وجود آورد

 در مقابل سیاست خشک شاه طھماسب و سیاست خشن شاه تسامح نسبى او در عقاید کھ واکنشى

ارامنھ کھ تعداد  با. اى داد عصر او آزادى قابل مالحظھ بود، اتباع ادیان مختلف را در اسماعیل دوم

جلفاى آذربایجان بھ اصفھان کوچ داد، و جلفاى جدید بنا کرد، با محبت و  پنج ھزار خانوار آنھا را از

نسبت بھ عیسویان اروپایى و حتى بازرگانان ھندى نیز با تسامح و . کرد رفتار مى مالطفت خاصى

بھ  "و فرمانرواى شیعى، غالبا البتھ این تسامح شامل حال اکثریت اھل تسنن نبود. سلوک بود حسن

   .داد، پیروان اھل سنت داخل را بھ چشم بدبینى و سوءظن بنگرد خود حق مى

این عظمت کھ در سایھ . فرمانروایى شاه عباس اوج اعتال و عظمت دولت صفوى بود دوران

مھیب و پیروزیھا و سیاستھاى درست شاه عباس حاصل شد، در پایان سلطنت پر شکوه اما  مجاھدتھا

الزام شاه  .اش، بھ بازنشست و خود اسباب انحطاط فرمانروایان بعدى و بازماندگان او شد مستبدانھ و

از یک بدبینى و عدم  بھ تربیت فرزندان در حرم خانھ و جلوگیرى از ورود آنھا بھ عرصھ سیاست، کھ

اش باقى  انشینىاو براى ج شد؛ فرمانرواى الیقى چون اعتماد و بیم خطر از سوى آنان ناشى مى

چنین . متعھدانھ آبیارى و تنھ آن را تنومند سازد نگذاشت تا نھال کاشتھ شده را با سیاستھاى مدبرانھ و

تدبیر و سازندگى، بھ زودى از دست رفت، و با مرگ خود  شد کھ ثمره این ھمھ تالش و کوشش و

   .ھم پیچید شجره صفوى و حکومت آنھا را در

بصره را در سر  ، در حالى کھ با وجود بیمارى، اندیشھ تسخیرشاه عباس، در شصت سالگى

فرمان داده بود، در مازندران بھ  پروراند و حتى سردار خود امام قلى خان را بھ اقدام بھ این کار مى

در جمادى » بھشھر=«سلطنتى اشرف  بستر افتاد؛ اندک اندک بیماریش سخت شد و در عمارت



مازندران بھ قم انتقال دادند و در آنجا بھ  اش را از  جنازه. یافتم وفات  ١۶٢٩/ ق  ١٠٣٨االولى 

  .میرزا با عنوان شاه صفى بھ سلطنت رسید اش سام  بعد از وى نواده. خاک سپردند

  افغانانھا بدست  یصفون یننگزوال 

   
و بندر رسیدند  بھ حدود یزد ،دستھ ای از افراد قبیلھ بلوچ بھ کرمان حملھ آوردند ١١١٠بھ سال  ١

  .عباس را مورد تھدید قرار دادند

یرویس قندھار را تصرف کردند و گرگین خان مغلجایی بھ سرکردگی  افغانان .ه ١١٢٠بھ سال  ٢

 ،بھ دست عباس دوم .ه ١٠۵٨قندھار از زمان تصرف مجدد آن بھ سال ( .رساندند یازدھم را بھ قتل

  ).اختیار صفویھ بود در

اعالم کرد اما بھ خاطر اختالفات  برادر زاده گرگین را از اصفھان کیخسرو ،شاه سلطان حسین ٣

اوضاع را بھ حال عادی برگرداند خودش  کیخسرو نتوانست ،رسیدن میان قزلباشھا و نیروی گرجی

  .آنان قرار گرفت و کشتھ شد مورد حملھ ،نیز درجریان درگیری با افغانان

او نیز پیش از رسیدن بھ  ،خان اعزام کرد حمد زمانشاه سلطان حسین سپاه دیگری بھ سرکردگی م ۴

  .قندھار درگذشت و سپاھیانش پراکنده شدند

  .اختیار داشت قندھار را بی ھیچ دردسری در ١١٢٧بنابراین از آن پس تا ھنگام مرگش در سال  ۵

  .گرفت پس از مرگ سیروس پسرش محمود رھبری افغانیان غلجایی را بر عھده ۶

دیگر از قبایل  شورش گروه عمده .زوی سرنگون شاه سلطان حسین را در سر داشتمحمود آر ٧

  .در پیشبرد ھدفش کرد افغان یعنی ابدالیھا کھ ساکن منطقھ ھرات بودند کمک عمده ای بھ محمود

شکستھای خفت باری بر نیروھای صفوی کھ  اما .اگرچھ ابدالی ھا در تصرف مشھد شکست خودند ٨

  .آورند ھا فرستاده شده بود واردبھ مقابلھ با آن



میان  ،جزایر بحرین ،قندھار ،در این زمان بھ دنبال از دست دادن نقاطی از کشور از جملھ ٩

  .نیروھای داخلی و دربار اختالف پیش آمد

شاه سلطان حسین را  ).ه ١١٢٩(پس از دست رفتن جزایر بحرین  ،عمھ شاه سلیمان ،مریم بیگم ١٠

  .بی توجھی بھ سرنوشت کشور مالمت کرددلیل سستی و  بھ

شاه سلطان حسین از شرم این  .لشکری برای سرکوب باغیان برآمد مریم بیگم در صدد تدارک ١١

  .تا سپاھیان تازه نفس فراھم آورد ،دربارش را بھ قزوین حرکت دھد ،اقدام ناچار شد

تن از طریق دشت  ١١٠٠٠ر مورد محمود با ھدایت نیرویی د ).ه ١١٣١(تابستان سال  در اواخر ١٢

   .تسخیر کرمان پرداخت بھ

حتی توطئھ ای بھ منظور بھ  ،گرفتھ بود در این زمان اختالفات داخلی میان خاندان صفوی بھ اوج ١٣

در (سلطان حسین بھ نام عباس در اصفھان بھ عمل آمد  سلطنت رساندن برادر تواناتر و الیق تر شاه

  .اما با شکست مواجھھ شد .قزوین بھ سر می بردم دراین زمان شاه سلطان حسین 

در  ،بھ منظور تصرف مجدد تصرف مجدد قندھار و ھرات ،داغستانی فتحعلی خان ،وزیر شاه ١۴

  .صدد نقشھ ای برآمد

  .خان شد مانع انجام طرح فتحعلی ،مخالفت محمد حسین مالباشی و رحیم خان حکیم باشی ١۵

داغستانی منجر بھ قتل وزیر  مالباشی و رحیم خان باشی با فتحعلی خانمخالفتھای محمد حسین  ١۶

  .توسط شاه سلطان حسین گردید

  .با نیروی نظامی قوی از کرمان گذشت بھ سوی اصفھان بھ حرکت افتاد محمود ١١٣٣در سال  ١٧

 ملھ فوریزمان شاه با پیشنھاد عده ای از اطرافیان بھ جای دفاع از شھر تصمیم بھ ح در این ١٨

  .گرفت

ندیده و تعداد اندکی سپاه  سپاه صفوی در این حملھ کھ مرکب بود از دھقانان و بازرگانان تعلیم ١٩

  .کردند کیلومتری اصفھان حرکت ٢٩بھ طرف سلو ن آباد در  ،منظم

فرماندھان عملیاتی سپاه  تاکتیکھای جنگی نا بجای ،بھ واسطھ اختالف میان فرماندھان مشترک ٢٠

  .افغانان بھ پیروزی تبدیل شد شکست احتمالی ،فویھ و ثبات قدم سر فرمانده سپاھیان محمودص

اصفھان را  ،بتواند با یورشی بر شھر مسلط شود محمود کھ نیروی نظامی اش کمتر از آن بود کھ ٢١

  .مدت شش ماه بھ محاصره کشید

   .بخشید و تاج و تخت را بھ محمود بدون قید شرط تسلیم شد .ه ١١٣۵شاه سلطان حسین در اول  ٢٢

  .وارد اصفھان شد و بر تخت نشست ).ه ١١٣۵محرم  ٢۵(محمود در  ٢٣



دولت صفویھ بی  نظامی اجتماعی ،بھ این ترتیب مدت بیش از نیم قرن بود کھ بنیادھای سیاسی ٢۴

 ٢٠٠٠٠حدود ضربھ مختصر  تنھا بھ ،ھنگامی کھ فرا رسید ،وقفھ در حال فرسایش بود سرنگونی آن

  .افغان احتیاج داشت

  از افغانان فروپاشی و زوال سلسلھ صفویھ

 بی عالقگی و ناتوانی شاه سلیمان و سلطان حسین .1

 .ل امور سیاسی از جانب آنھاوعلما کنتر افزایش قدرت روحانیون و .2

 نفوذ نیروی حرم و دربار در امر حکومت .3

 والیت بود ساد و ھرج و مرج روز افزون در حکومتبی کفایتی شاھان این دوره راھگشای ف .4

 .ناامنی درشاھراھھا کھ عالمت ضعف حکومت بود شایع شده بود .5

اعتنایی بھ  این بی عالقگی ھم بھ معنای بی ،در ارتباط با روابط ایران با قدرتھای خارجی .6

 .فعالیتھای آن قدرتھا بود

 .کار شده بودآش ضعف نظامی مملکت در ای دوره کامال .7

 ،گرگین خان شاھزاده گرجی بھ کرمان و تقاضای کمک از قبیلھ بلوچ حملھ دستھ ای از افراد .8

 .دربار صفوی است بیانگر نھایت ضعف

بھ سال  افغانان غلجاری توسط قندھار حمالت مجدد بلوچھا بھ مرزھای شرقی و تصرف .9

  .سقوط قطعی صفویان را نشان داد زمزمھ ھای ،١١٢٠

  تسلیم شاه سلطان حسین بھ افغانان

دربار عثمانی  فرستاده کھ ).ه ١١٣۵(پس از سقوط اصفھان بھ دست افغانان طھماسب دوم در سال 

  .فرستاد برای رفع افغانان غاصب و در خواست کمک کرد

   .اشرف افغان جانشین وی شد ١١٣٧محمود در سال  پس از فوت
 

 !توجھ

  مجاز است »اصالت« صرف با ذکر منبع و نام »اصالت« و نقل مطالب از کاپی

  می باشد »اصالت« ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق بھ کلیھ

Copyright©2006Esalat  

   

www.esalat.org 

http://www.esalat.org

