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بررسي تحليلي مناسبات شاه اسماعيل صفوي با شروانشاهان
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جهانبخش ثواقب

1
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تاریخ دریافت15/7/51 :
تایخ تصویب19/51/51 :

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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