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  ناازبك و ايران خارجي روابط در تنش علل

  )لاو اسعب پادشاهي از پيش تا آغاز از(
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ها  تنش،ي حكومت صفويه در روابط خارجي و حتي امور داخليكي از مشكالت جدي :چكيده

 هاتر از مشكل آني شايد جد،هامشكل صفويان با ازبك. ها در شرق بودهاي متعددش با ازبك و جنگ

 نبرد تر از آسان،هاي نظامي مشخصي بودند كه داراي قرارگاه،ها چراكه نبرد با عثماني؛بودها  با عثماني

اي گيرانههاي غافل و جنگنشستندميكه به محض نزديك شدن ارتش صفوي عقب ها بود  ازبكبا

 دسترسي سريع به ، استقرار پايتخت صفويه در تبريز و قزوينعلّت به ،از سوي ديگر. زدندرقم مي

ترين دردسرها  كه بزرگهاي ازبكمسئله ،در هر حال.  از مرزهاي شرقي بودپذيرترامكانمرزهاي غربي 

ها در ك اصلي اختالفات ايران و ازبيريشه. يابي است ريشهدرخور ،را براي صفويه فراهم آوردند

ها به گسترش قلمرو و  تمايل ازبك،ترديدبي. استپنهان مانده  گوناگون  و عواملاي از عللهاله

  .  به خراسان بودناهاي ازبك اصلي يورشلّت ع،ها و مراتع جديد و آبادتحصيل سرزمين

تحليلي  - يفبه روش توصي ،عصرصفويها به ايران  در خصوص علل حمالت ازبك حاضرتحقيق

  .نگاري و اسنادي اين دوره انجام پذيرفته است منابع اصلي تاريخيز طريق مطالعهو ا

  ها، علل تنش، روابط خارجي، صفويهازبك :كليدي واژگان
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The Causes of Tension in Iran and Uzbeks’ Foreign Relations 

(from the Beginning to the befor of Abbas I Reign) 

Ali Karimi
1

 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Abstract: One of the Safavids’ government serious problems in its foreign relations, even 

in its civil affairs‚ was numerous tensions and wars with Uzbeks in the east. The Safavids’ 

problems with Uzbeks perhaps were more serious than their difficulties with Ottmoans‚ 

because fighting with Ottomans who had definite army camps‚ was easier than making war 

with Uzbeks‚ that retreated as soon as Safavid army attached them‚ and waged surprised 

wars. On the other hand‚ because of positioning Safavids’ capital in Tabriz and Qazvin‚ rapid 

reaching to the western borders was more possible than eastern bondaries. Anyway‚ Uzbeks’ 

problem which caused a great trouble for safavids‚ is suitable deep – sighting. The original 

root of Iran and Uzbeks’ difference is hidden in a halo of various causes. Doubtless‚ Uzbeks’ 

tendency to expand territory and gaining new and populated lands and pastures‚ was the main 

cause of Uzbeks’ raids to Khorasan. 

This research is on the causes of Uzbeks’ offensives to Iran during Safavid era in a 

descriptive – analytical way and has been done by studying main historiographical and 

documental resources of that period. 

Keywords: Uzbeks‚ Causes of Tension‚ Foreign Relations‚ Safavids 
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  مقدمه

اي كه  به گونه؛ داخلي داشتههمواره روابط خارجي ارتباط تنگاتنگي با بسياري از موضوعات

.  مستلزم شناخت مواضع و روابط خارجي بوده است،تر موضوعات داخليدرك هر چه دقيق

 صفويه يكي از يدوره.  در لزوم شناخت دقيق روابط خارجي نمي توان ترديد نمود،روازاين

اخت روابط  مستلزم شن، كه شناخت كامل آنرودبه شمار ميادوار بسيار مهم تاريخ ايران 

 نخست يطي سدهدر  به ويژه ، بارز اين روابطيجاكه مشخصهاما از آن. خارجي آن است

 درك كامل و دقيق علل اين ،هاي فراوان مرزي استها و درگيري تنش،حيات اين سلسله

  .جا مي نمايده سيار مناسب و ب بهاتنش

.  منابع تاريخي الزامي استيعه مطال،ها علل اصلي و يا غير اصلي اين تنشبراي رسيدن به

االت ؤكنند كه محقق را در مقابل سي ميي از علل خودنماانبوهي ، اين منابعياما هنگام مطالعه

توان تمامي علل تنش را پيدا كرد؟ آيا در اين منابع مي: االتي نظيرؤس. دندهفراواني قرار مي

- توان الويتتند؟ آيا علل اصلي را مي و كدام غير اصلي هس، اصلي،يك از علل معرفي شدهكدام

ها سعي اند؟ چرا حكومتي داشته نقش علّها حقيقتاًيك از علل اصلي در تنش بندي كرد؟ كدام

  ...  داشتند؟ واصليهاي غير در تعريف علت

 ابتدا به معرفي علل مطروحه در ،تحليلي -   تالش شده است به روش توصيفي،در اين مقاله

كه در آثار با توجه به اين. ها مورد توجه قرار گيردد و سپس تحليل و نقد آنمنابع اقدام گرد

 به علل تنش در روابط خارجي ايران عصر صفوي به طور مستقل ،تحقيقي منتشر شده تاكنون

 با توجه به اما ، كردهدركاين مهم را يافتن  نگارنده ضرورت انجام ،پرداخته نشده است

 از پيش  تا ،هاقط علل تنش در روابط خارجي صفويه با ازبكجا فگستردگي بحث، در اين

 كردن علل اصلي نهدف اين پژوهش روش.  مورد توجه قرار گرفته است،پادشاهي عباس اول

  .ان است در روابط ايران و ازبكتنش

   خراساندر نامطامع اقتصادي ازبك

 از لحاظ ،اتژيك ايرانخراسان پيوسته در طول تاريخ به عنوان يكي از واليات مهم و استر

جاكه خراسان بزرگ از آن.اقتصادي مورد طمع و توجه صحراگردان آسياي ميانه بوده است

 شاه ،در اعصار پيشين از ابتدا تا عصر صفويه هميشه بخشي از قلمرو تاريخي ايران بوده است

- هايش به خانامه وي در نرو،از اين. دانستخود مي ِز آنا اسماعيل پادشاه ايران بالطبع آن را
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خان ازبك نيز كه به سرزمين  شيبك،از طرف ديگر. كندمي به اين ميراث اشاره ،ازبك

 خود را ،دانستا را موجب رونق اقتصادي دولتش ميجبسته بود و تسخير آنطمع  -  خراسان

جا را  تا به اين بهانه جواز حمله به آن،كردكرمان قلمداد مي وارث ملك خراسان و حتي

 جانشيني« براي تصاحب خراسان مدعي بود كه ، در رقابت با صفويهرو، وياز اين. صيل نمايدتح

»حق اوالد ذكور است نه اناث
1

 ،دانستا از اعقاب جوچي پسر چنگيزخان مي خود رچون ،او. 

  .  شناخت را وارث مالكيت خراسان نمييشكسي غير از خو

 ه از تجاوز به ايران خودداري كند و خراسانخان نوشت كاي به شيبكر نامهشاه اسماعيل د

 رها ،اندن از قديم آن را در اختيار داشته جزو خاك ايران است و پادشاهان ايرارا كه حقيقتاً

.النهر قانع باشد و به بالد ماوراءندك
2

 است موضوعي در واقع همان ، اين استدالل شاه اسماعيل

. نام نهاده است»شهريران اييانديشه«كه سيد جواد طباطبائي آن را 
3

  

ها و اموال مردم خراسان طمع ها به مراتع و سرزمين آن طبعاً،با توجه به فقر زياد ازبكان

 اينان طمع در آن زمان،ها را  يكي از داليل اختالف بين ايران و ازبك،خواندمير. ورزيدندمي

 حاكم ،ين است كه بيرام اغالن براي هم:نويسداو مي. به اموال مردم و مراتع خراسان مي داند

 نواحي اطراف واليت هرات را مورد حمله قرار داد و ،تهماسب شاهواليت غرجستان در زمان

كه شاه  تا اين،اموال و احشام مردم آن نواحي را غارت كرد و اين عمل را بارها انجام داد

.تهماسب سپاهي براي دفع او فرستاد
4

غالن ازبك به حوالي  حق نظر اي علت حمله، خواندمير

.داندمي» اخذ اموال عجزه و رعايا و متوطنين آن حدود و واليت «واليت باخرز را 
5

   

 زيادي كشاورزان.  مهم كشاورزي ايران محسوب مي شدقخراسان هميشه يكي از مناط

. بخشيدند شاهان را رونق مييانهز ديگران و خي نان سفره،كردندكه در اين ناحيه زندگي مي

. داشته باشند كافي يانگيزه ،اندازي به خراسانها براي دستموجب شده بود تا ازبك امرينا

 مقطعي هرات و اتهاي متمادي به خراسان و تصرف طي نسل درهاحمالت متناوب ازبك

_____________________________________________________________________  
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ها در حمله به خراسان و تصرف تصور به حق بودن آنموجب ايجاد ديگر نواحي خراسان، 

 از خراسان به ،اسباي به شاه تهم در نامه،عبيدخان.  شده بود ايشاننواحي به دست مجدد آن

:گويداو طي ابياتي مي. زمين موعود استكند كه گويا اين همان سراي ياد ميگونه
1

   

باز جانم هوس ملك خراسان دارد
  

  

 من هوس جان داردةجان شدتن بي
  

روح بخش است شمالش چو دم روح اهللا

  

  

دارد پل ماالنمگر او نيز هواي 
  

شود كه سرداران ازبك بارها به خراسان حمله كردند و پس از غارت به اگرچه ديده مي

ها به غارت اكتفا  آن، ولي مواقعي كه حكومت مركزي صفوي قوي نبود،ماوراءالنهر بازگشتند

  .دساختن همت خود مييها را وجهه بلكه تصرف شهرهاي خراسان و استقرار در آنكردند،نمي

  ادعاي سلطنت،يافتها حكومت ميطلب بر ازبكمند و جاهي توانيرواهرگاه امير و فرمان

عي دم ،هايش به تهماسبعبيدخان ازبك در يكي از نامه. شدبر خراسان از سوي او مطرح مي

 اينكه تو در نامه خود ... «:او خطاب به شاه تهماسب مي نويسد. ده استشسلطنت بر خراسان 

نوشتي كه با وجود اينكه سال گذشته شما را تنبيه كرديم چگونه آرزوي سلطنت به ما 

.»...كنيخراسان داري اشتباه مي
2

  

ها به اموال  آني طمع فزاينده،ها به خراسان علت اصلي تجاوز ازبكبدون هيچ ترديدي،

ز ها ا آن،شديها داده مختيار به ازبكابه ين اموال چنانچه ا. مردم ساكن اين ناحيه بوده است

 در ي مصاديق فراوان، اين ادعادرستي اثبات براي. كشيدندغارت و تجاوز و قتل عام دست مي

 ،ازبك به مشهد لشكر كشيدخانهللا عبدا،در زمان شاه محمد. شودتاريخ عصر صفوي يافت مي

 كهط بر آن مشرو،ي به وي شدندياهالي مشهد حاضر به پرداخت هدايا اما .تا آن را اشغال نمايد

. خان نيز پذيرفت و از حوالي مشهد عقب نشستعبداهللا. ندكنظر او از تصرف شهر صرف
3

  

  اختالفات مذهبي

ها از همان ابتداي تشكيل دولت صفويه توأم با تنش و اصطكاك شديد روابط ايران و ازبك

  در روابط در موضوع علل تنش، روابط خارجي ايرانيدر اكثر آثار تحقيقاتي در باره. بود
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هاي چنانچه نامه. ين دو طرف بوده استكيد روي علل ديني و مذهبي بأ ت،هاايران و ازبك

 علت اصلي تنش در روابط ايران ،متبادله بين شاه اسماعيل و شيبك خان ازبك را مطالعه كنيم

ق  محقاگر. بينيم دو طرف ميبين را اختالفات مذهبي ) هابه ويژه از طرف ازبك(ها و ازبك

 محقق بايد از. كاملي خلق كندنسبتاً تواند اثر تحقيقي  نمي يقيناً،تنها به اسناد مزبور تكيه كند

 .شناسي تاريخي الزم برخوردار باشدشناسي و روان مردمم و از شجويدتجارب تاريخي خود سود 

 ودي متوجه حقايقق را تا حدتواند محقّ اسناد و مكاتبات تاريخي مي،ت در متونق و دقّ تعم،البته

  . دست يافتمطلوب توان به حقيقت  اما از اين طريق نمي،نمايد

روايان دو طرف و  مبادله شده بين فرمانهاي وقتي نامه،ها در روابط ايران و ازبك،اينبنابر

 تنها دليل تضاد و تنش را اختالفات مذهبي دو ،كنيم را مالحظه ميطرفيننيز بين علماي ديني 

. شود اين مطلب به خوبي فهميده مي، شاه اسماعيلي در قسمتي از نامه،براي مثال. نيمبيطرف مي

شكوه تاراج و يغماي  آن گروه مكروه و آن طايفه بيلباًغا«:  آمده است چنيندر متن اين نامه

اموال مؤمنين را، رواج و احياي دين خاتم النبيين و خون ناحق و كفر مطلق را رونق و نسق 

و در نهايت شقاوت، آراي باطله و اهواي فاسده را قوانين ...دانندر صادق مصدق ميمخبملت 

.»مصطفوي و قواعد مرتضوي انگارند
1

  ادعاي جهاد، شاه اسماعيل،شودگونه كه مالحظه مي همان

 بلكه چپاول اموال ساكنان ، نه جهاد، به ايران راآنان يها را زير سؤال برده و حمله مذهبي ازبك

 نه ،هاي خود شاه اسماعيل در نامه،البته. ان روستاها و شهرهاي ايران معرفي كرده استمسلم

 ها را پيروان طريق بلكه بر مذهب اهل سنت تاخته و آن،ها را پوچ دانستهتنها اين ادعاي ازبك

ها به دفاع خود در مقابل ازبكاست  شاه اسماعيل كوشيده ،در واقع.  استدانستهگمراهي 

  .گر مدافعات خود باشد توجيه،ايو جهادي دهد و به گونه مذهبي يهغبصنوعي 

غرض از آمدن به خراسان «: نويسد مي،هايش به شاه اسماعيلشيبك خان در يكي از نامه

 وگرنه هرگز در نيت و فعل ما غير از رفاهيت ...را انتظام اسالم و رفع بدعت و ظالم است 

 مالحان بحار اسالم  .... چيز ديگر نيست و نخواهد بوداهل اسالم و عدالت و آباداني ملك

دف صدق را به دست آورند و تا اند تا صجهت آن كشتي شوق را در بحر عميق غزا انداخته

.»لوء شاهوار به كف نياورند آرام نگيرندلوء
2

- يزاده يا در هنگامي كه سفير شاه اسماعيل اول، شيخ

-  شيبك شديد مذهبي باي ناچار به بحث و مناظره،خانبك شاه در نزد شيي، حامل نامهالهيجي
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 شاه اسماعيل «:گويد به وي مي، دليل اختالفش با شاه اسماعيلي خان ازبك در باره،شودخان مي

اين مذهب محدث نبوده و از روزگار گذشته  «:دهد شيخ زاده پاسخ مي.»كند صحابه ميِسب

- اند مانند خواجه نصيرالدين طوسي، محقق شيعه بودهبزرگان و علماي معروفي از پيروان مذهب

محمد الجايتو كه در اولين مالقات با شيخ جمال. كرده استمي خان از او تبعيت طوسي كه جد -

ت اين به داليل عقلي و نقلي حقيقت اين مذهب ثاببنابر. هر حلي به كيش شيعه گرويدالدين مط

.»كنيدميام ر من كافرم كه موعظهمگ «:گويدشيبك خان در جواب مي. »شده است
1

 ،جا در اين

 مبني بر نَسب بري از خانآميز شيبكسخ خود را مستند به ادعاي افتخارسفير شاه اسماعيل پا

 به ويژه ،هاكه حتي خود ازبكتصور اين.  تا او را در اين ادعايش محكوم كند،كندمغوالن مي

 ،عنوان دليل تنش در روابطشان با ايران واقف بودند به پوچي ادعاي مذهبي خود به ،هاسران آن

 اگرچه اختالف مذهبي را عامل اصلي تنش ،ها در نامه هاي خود آن،چه، اوالً. مشكل نيست

-  كم ولي در كنار آن به بعضي علل ديگر كه ظاهراً،كردندان معرفي ميدر روابط خود با اير

ي مذهب ها بارها به قلمرو تيموريان سنّ ازبك،اًنمودند؛ ثاني اشاره مي،شداهميت جلوه داده مي

  .دندكر قلمروشان را تصرف ،مذهب بودندهمها كه با آنتاختند و با وجود آن

ها  براي شاه اسماعيل نيز واضح بود كه هدف اصلي ازبك،تر اشاره شدطور كه پيشهمان

. گري است حس غارتيطلبي  و ارضا بلكه توسعه، جهاد مذهبي نيست،در يورش به خراسان

 شيبك خان در يكي. دردنكهاي ديني را عوامل تنش معرفي مي هر دو طرف انگيزه،با اين حال

:نويسد مي،هايش به شاه اسماعيلاز نامه
2

  

ما را طمع به ملك خراب عراق نيست

  

  

گر مكه و مدينه نگيرم حساب نيست

  

  :گويدميشاه اسماعيل هم در جواب 

 علي بوتراب نيستجان غالمهركس به

  

صد مكه و مدينه بگيرد حساب نيست  

  

جا كه برادركشي و تجاوز  از آن:فتن به اين تظاهر ضروري مي نمايد پاسخ گ،با اين توصيف

 ي قدغن اعالم شده بود، حملهانانسالم براي مسلمكيشان از طرف آيين امال و ناموس همبه 

 و انانبراي مسلمو بر اين مبنا  شد،سوب ميحمخالف اين ممنوعيت بر ،ها به خراسانازبك
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  اختالف مذهبي و جهاديئله سران ازبك با طرح مس،رواز اين.  بودناپذيرفتنيها علماي ديني آن

ها همچنين آن.  را توجيه كنندانانتجاوز خود به قلمرو ساير مسلمخواستند ميبراي رفع آن، 

 بي سربازان و علماي ديني خود را تحريك و تحريضكوشيدند عواطف مذهوسيله و بهانه مي بدين

 و هم از ،هاي مزبور در راستاي تجاوزات خود نهايت استفاده را ببرندكنند، تا هم از انگيزش

ها در ازبك.  مسئول شناخته نشوند،طرف مردم ازبك در قبال حوادث و تلفات و خسارات

 ا متأثر بودند و شايد قصد بهره برداري سياسيه از عثماني احتماالً، اختالفات مذهبييئلهطرح مس

  .و نظامي در روابطشان با ايران و عثماني نيز داشتند

هاي چنانچه نامه. دها مطرح ش در تنشي مذهب به عنوال عامل،در زمان شاه تهماسب نيز

در را  نقش اختالفات مذهبي ،ها به شاه تهماسب را مالحظه كنيمارسال شده از سوي ازبك

  مدعي باطل بودن طرف، هر يك از طرفين،در چنين شرايطي. بينيمتر مي پررنگها ظاهراًتنش

 به خراسان اش يكي از علل حمله، خود به شاه تهماسبيعبيدخان ازبك در نامه. مقابل بود

 دين حقيقي پيامبري تالش براي احيا،را
)ص(

.كند معرفي مي
1

اي به سلطان نامه او در ، همچنين

ها در دفع دشمنان دين اقدام از او خواست ارتشي به كمك وي بفرستد تا به كمك آن ،عثماني

 كه منتظر فرجي ، مكرمه را باز نمايد و مسلمانان ايران راي معظمه و مدينهيكه و راه مندك

.دين خالصي دهد بيي از دست صفويه،هستند
2

 علت ،اي به شاه تهماسبعبيدخان در نامه 

ما با آن طايفه گفتگو و مجادله داريم كه طريق حق  «:نويسد ن را چنين مياش به خراساحمله

...ع اختيار كرده اند، با وجود آنكه  را گذاشته تابع بدعت و ضاللت شياطين شده رفض و تشي

شيخين كفر است اين كفر را روز و شب شعار خود ساختهمي دانند س اندب«.
3

  

   عليه يكديگرآميز  و توهينكنندههاي تحريك نامه

 يكي ديگر از ، توسط سران ازبك و ايران،ميز عليه يكديگرآهاي تند و توهيننگارش نامه

ك خان ازبك تندتر هاي شيب نامهرسدبه نظر مي. عوامل افزايش تنش در روابط دو طرف بود

تر نطقيكوشيد به روشي م ميهايش معموالً اسماعيل در نامهباشد؛ اما شاهبوده آميزتر و توهين

 :كندروش شاه اسماعيل را چنين بيان ميمؤلفي دليل اين . تر سخن بگويدتر و ماليمو استداللي
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يان دست تحريض و تشويق به پذيرش مذهب شيعه نمايد و آنها را وادار كند تا از آزار شيع«

.»آميزتري تسليم شوندبردارند و با روش مسالمت
1

 دن با شاه اسماعيل جنگي، به نظر نگارنده

ها صحراگرد بودند و چراكه ازبك. دانستها ميعثمانيبا تر از جنگ ها را مشكلازبك

 ،اي نبودها كار ساده شكست دادن آن،از اين گذشته. نداشتنددادن  زيادي براي غنيمت اموال

 عالوهبه و ،كردند تمام عيار با صفويان پرهيز ميينبرددادن ها پيوسته از انجامزيرا ازبك

 يها مردمي با درجهازبك. هاي آسياي ميانه وجود نداشتها نيز در دشتامكان تعقيب آن

مالطفت و گذشت . تي و صحراگردي بودنداتر و داراي خصايل ايلييني پايفرهنگ و تمدن

سماعيل در شرايط شاه ا. تري داشته باشدهزينهتوانست نتايج بهتر و كمها مينسبت به آن

هاي زيادي از قلمرو تاريخي ايران را فتح نكرده بود و عثماني و  هنوز بخش:مشكلي قرار داشت

 ،بنابراين. داشتندبراي شاه اسماعيل عرضه مياندازهاي بهتري آسياي صغير چشمهاي سرزمين

در يكي از نامه او . ديدها نميشاه اسماعيل دليلي براي افزايش تنش در روابط خود با ازبك

:هايش به شيبك خان ازبك نوشت
2

  

نهال دوستي بنشان كه كام دل به بار آيد
  

  

درخت دشمني بركن كه رنج بي شمار آرد
  

كه شيبك خان دليلي براي اتخاذ روشي معتدل در مكاتبات خود با شاه اسماعيل حال آن

رسيده خود اش به اوج ييجوطلبي و توسعهجاوز داشت و حس جاهاو قصد حمله و ت. ديدنمي

كند و از وي مي خواهد كه ش شاه اسماعيل را داروغه خطاب ميهايوي در يكي از نامه. بود

»مشرف شوند« تا سپاه ازبك به زيارت كعبه ،»پرداخته نمايد«هاي منتهي به كعبه را راه
3

 .

ي دست بكشد و كند كه از رؤياي پادشاهاش به شاه اسماعيل توصيه مي او در نامه،همچنين

 تخته پوست و تبرزين ، و در همين راستا و به همراه اين نامه، خود سازديشغل پدرش را پيشه

.كندهاي سخت و سنگين ميد تهديد به نبرفرستد و او را پيوستهو كشكولي براي وي مي
4

 

تر شدن  ولي بي شك عاملي در افروخته،ودنداگرچه اين مكاتبات داراي علل خاص خود ب

  .رفتندبه شمار ميهاي تنش و وقوع حتمي جنگ لهشع
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. شودها و شاه صفوي ديده مي بين ازبكها اين نوع مكاتبه،در زمان شاه تهماسب نيز

او . خواند او را تهماسب ميرزا مي،هايش به شاه تهماسب خان ازبك در يكي از نامهعبيداهللا

. كند كفر معرفي مييجبهه  صفويه راي و جبهه، اسالمي خود را جبههيدر اين نامه جبهه

 پيامبريوي همچنين شاه صفوي را رافضي و به دور از سيره
)ص(

 و حتي حضرت علي
)ع(

 معرفي 

.كند بلكه مخرب و مخالف دين بيان مي، را نه سازندهصفويكند و دولت مي
1

-  شاهي نامه

شا كه از قلم شكسته رقم مكتوب بدايع امالي غرايب ان «:شود ميآغازتهماسب با اين جمالت 

گشتگان وادي شقاوت و سرگشتگان باديه ضاللت و جهالت و از كلك شرك آثار گم

 : استديگري از اين نامه آمدهجاي در . »غوايت سمت تصوير و صورت تحرير پذيرفته بود

انشاءاهللا تعالي عن قريب است كه آن سگان روباه باز حيله ساز به ضرب خنجر جانگداز به «

 نخست مطالبي را بيان ي شاه تهماسب عليه سه خليفه، در اين نامه.» جهنم خواهند رفتقعر

كندمي
2

 از عوامل ، نوع ادبيات به كار رفته در مكاتبات طرفين،گونه كه مشاهده گرديدهمان.  

  .ها با صفويه بوده استافزايش تنش در مناسبات ازبك

  تالش براي تحصيل عنوان شاهنشاهي

اين مهم . شاهي بوده است تحصيل مقام شاهن،ييگشاگشايان در جهانهاي جهانيزهكي از انگي

- شيبك ،رواز اين. آمدتري به تصرف در ميكه واليات و مناطق بيش مگر اين،يافتتحقق نمي

 عزيمت جهانگيري مصمم و نيت«و لذا » خيال شهرياري و آرزوي كامكاري داشت«خان 

 سلسله آمد و شد را به حكايات وحشت انگيز و رسل و كشورگشائي جزم كرده هر روز

.»نمودا به روايات كدورت آميز تحريك ميرسايل ر
3

- شاهان به خهاي شيبك اين معنا از نامه

ساروي و پيشكشي طيار نمايند و  «:نويسدها مي او در يكي از نامه.شوداسماعيل نيز دريافت مي

وشح سازند و در مساجد جمعه به القاب جهانگيري سكه به القاب همايون ما در ضرابخانه م

.»...ما خطبه ملقب سازند و خود متوجه پاي سرير اعلي شود 
4

 پادشاهي و ، او در جاي ديگري

- داند و شاه خود و آن را خدادادي و نيز به ارث برده از جد خود ميي را ويژه...كشوداري و 
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.كندها معرفي مياسماعيل را محروم از اين ويژگي
1

  

. دانستميخويش شاه اسماعيل نيز ادعاي شاهنشاهي داشت و آن را ميراثي از اسالف 

بردار نمودن شاهان اطراف تر و مطيع و فرمانتحقق بخشيدن به اين ادعا مستلزم فتوحات بيش

- اه و به نام شندالنهر را تصرف كاء تا او ماورادد او بابر را با قزلباشان ياري ،به همين علت. بود

.ه ضرب نمايدو سكّبخواند جا خطبه اسماعيل در آن
2

  

  انتقام از يكديگر

 ،ها صفوي سويها و چه از چه از طرف ازبك،بي رحمي و قساوت در قتل عام مردم مغلوب

 پيوسته بر ،ر دو طرف ه،رواز اين. شدها نسبت به يكديگر مييش كينهموجب ايجاد يا افزا

مناسب به حريف  ي فرصت مناسب براي وارد آوردن ضربهدميدند و مترصدشيپور جنگ مي

 ،ها نسبت به مردم هرات و مشهد و ساير شهرهاي خراسانرحمي ازبكقساوت و بي. بودند

ي شاه اسماعيل يجو حس انتقام.ها بودها و گرفتن انتقام از آنمحرك شاه اسماعيل عليه ازبك

اي براي او  بادهجامخان  شيبكي از جمجمهي بود كه او دستور داد تاها به حدعليه ازبك

اين اعمال . هر و هرات را صادر كردلنّءاي ماورادرست كنند و دستور كشتار علما و مردم سنّ

 دستور داد هر كسي را كه متهم به ، وقتي عبيداهللا خان ازبك هرات را تصرف كرد،باعث شد

را به شان  و زنان و كودكانآورندغنيمت  بهها را  و اموال آننند گردن ز،لعن خلفاي ثالثه بود

.بردگي گيرند
3

 از  تن پانزده هزار، قرشي را گرفت، وكيل شاه اسماعيل، وقتي نجم ثاني، متقابالً

.جا را قتل عام كردي مذهب آناهالي سنّ
4

  

  اختالفات داخلي در ايران

 ،شودحسوب نميها م علت تنش در روابط ايران با ازبك،گرچه اختالفات داخلي در ايران

 نخست يدر طي دهه. يافتندها فرصت تاختن به ايران را ميولي در چنين شرايطي ازبك

ها به ايران بارها  حمالت ازبك،اختالف بين سرداران قزلباشدليل  به ،حكومت تهماسب

 به دنبال اختالفات داخلي كشته ، حاكم مشهد، هنگامي كه برون سلطان،براي مثال. اتفاق افتاد
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.خان به خراسان حمله كرد عبيد،شد
1

 هاي متعددي بين سرداران او جنگ، در زمان شاه تهماسب

 كه پس ،هاي بزرگي درگرفت جنگ، بين كپك سلطان وديگر سرداران، براي مثال.واقع شد

. كپك سلطان كشته شد، سرانجام،ها كشمكشاز مدت
2

 تهماسبشاه نبرد جام در زمان ، لذا

.بال همين اختالفات روي داد به دن،هابا ازبك
3

   

خان استاجلو  كه عباس ميرزا به دست مرشد قلي،در جنگ سوسفيد در زمان شاه محمد

.آمدخان ازبك برخان درصدد استمداد از عبداهللا عليقلي،افتاد
4

 خان از اين فرصت عبداهللا 

  . در آوردد خوق به خراسان حمله كرد و هرات را به تصرف.  ه996  سالاستفاده كرد و در

   از مرگ پادشاهان صفويپسها از آشفتگي اوضاع ايران تصور ازبك

 ت نظم و ثباكشور براي مدتي فضاي داخلي ، به هنگام درگذشت پادشاهي در ايرانمعموالً

زادگان صفوي را به قتل  شاه،كه اسماعيل دوم پس از آن،براي مثال. دادخود را از دست مي

اي از خاندان صفوي براي جانشيني وجود زادهمودند كه ديگر شاه همسايگان تصور ن،رسانيد

 با اين تصور كه در اين شرايط ديگر ،ها  ازبك،گذشت وقتي اسماعيل دوم در،رواز اين. ندارد

  به ايران حمله نيست،اوضاع ايران به هم ريخته و سپاه ايران داراي نظم و انضباط و قدرت 

:نمودند
5

 ...النهر شايع گشت اه فردوس مكان در دربار ماوراءچون خبر فوت حضرت ش «

الكاي خود به حركت در آمده به كوچم خان از سمرقند وسونجك خان و براق سلطان از 

.»...گيري و كشورستاني عازم خراسان شدند  ملكعطم
6

   

  هاقطع پرداخت باج به ازبك

ت زيست كنند و جان و مال كه رعاياي خراسان در كمال امني براي آن،در زمان شاه تهماسب
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 97  )از آغاز تا پيش از پادشاهي عباس اول(علل تنش در روابط خارجي ايران و ازبكان 

 مقرر شده بود كه همه ،ها قرار نگيرد ازبكيگرانهها در معرض خطر حمالت غارتآن

خان محمد پسر دين،خانلصد هزار تومان تبريزي از محل عايدات خراسان به جالساله سي

 ،انريختگي اوضاع ايرهمدر به سبب ،اما پس از مرگ شاه تهماسب.  پرداخت شود،والي مرو

او در اوايل . خان به خيال حمله به خراسان افتاد جالل،لذا. در پرداخت اين مبلغ وقفه ايجاد شد

.سلطنت محمد شاه با بيست هزار نفر به خراسان حمله كرد
1

  

  نتيجه

 به ، شاه عباس اولي به ويژه تا دوره، صفويهيها در دورهروابط ايران و ازبك ،در اين تحقيق

استخراج علل متعدد مطروحه در منابع .  مورد توجه قرار گرفته است، آنيدليل اهميت ويژه

 .بوده است هها در اين تحقيق مورد توجمختلف و بحث در مورد كم و كيف و ارزيابي آن

ي نيست و معيار اها كار سادهها در ايجاد تنشثر آنؤي اهميت داليل و ميزان نقش مبنددرجه

  اين مهم را نويسنده بر اساس بضاعت شخصي،رو از اين؛ها يافتاي آنتوان براسنادي متقني نمي

 بسياري از علل كه در ،اين اساسبر. ت تاريخي خود انجام داده است مبتني بر تجارب مطالعاو

-  در ايجاد تنش،متن مكاتبات شاهان و سالطين ايران و ازبك بسيار برجسته تظاهر پيدا كرده

طور برجسته بيان هها ب آن، اما به داليليه،ها اهميت ناچيزي داشتها در روابط ايران و ازبك

ها هاي شاهان و سالطين ايران و ازبك كه در اكثر نامه، عامل مذهب،براي مثال. اندگرديده

تر براي  بلكه اين ادعا بيش، حقيقت نداشته،ترين عامل مطرح شدهبه عنوان تنها و يا مهم

 و اغفال اتباع يش و جلب كمك عناصر بومي خو،ي خوددادن تحرك نظاممشروع جلوه

 موجب پوشيده ماندن اغراض ،ي ديگرياين عامل و برخي عوامل ادعا. استطرف مقابل بوده 

  .حقيقي طرفين از تحركات نظامي بوده است
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