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دهیچک
خ یاز فصـول مھـم تـار   یکـ ی، یالت شروان در عصر صـفو یت ایشاھان و وضعه و شروانیروابط صفو
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را یشـاھ شـروان یق قدرت دولـت محلـ  ۹۰۶و حملۀ او به شروان در سال یاسیسییعرصۀ زورآزما

یھادر سالیو صفویشاھ-ن دو خاندان شروانینه بیدیریزه و دشمنیبر ستیمتزلزل کرد و رابطۀ مبتن
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ز ادامـه  یـ تھماسب اول نۀ حکومت شاه یاولیھات در دھهین وضعیه شدند که ایگزار صفوداده و خراج

یو داغسـتان ی، تاتاریعثمانیروھایو ورود نیان شروانیعمکرر مدیھارغم شورشافت. سرانجام بهی
یت قطعیبه حاکمیگزارخراج-ادیت انقیان توانستند شروان را از وضعیموجود، صفویھابه کشمکش
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دن شـاه  یق، از آغاز سلطنت شاه تھماسب اول تا به قدرت رسـ ۹۹۵تا ۹۳۰یاھسالیدر محدودۀ زمان
ـ ار برخوردار بوده و عوامـل مـؤثر بـر ا   یب بسی، که از فراز و نشیعباس اول صفو ن روابـط دوجانبـه،   ی

ان، یان بـا شـروان  یدر منازعـۀ صـفو  یرامونیپیروھایه و نقش نیت صفویان در برابر حاکمیموضع شروان
است.ل شده یو تحلیبررس
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قّدمهم
در زمـان  یعنـ یل دولـت  یش از تشـک یپـ یان حتـ یگر که صفوحکومتیھااز سلسلهیکی

است. یشاھان دربندر بودند، شروانیدر با آن درگید و حیه، جنیقت صفویوخ طریشیتکاپوھا
م بن یخ ابراھیق، با سلطنت ش۷۸۴به سال ین شروان شاه خاقانیآخربا کشته شدن ن سلسلهیا

نان یمور و جانشـ یام تیافتند و در حوادث گوناگون ایقباد در شروان قدرت یسلطان محمد بن ک
ن یـ خـود را بـا ا  یونلـو توانسـتند روابـط خـارج    یقوونلو و آقیقراقویۀ ترکمانیاو و دو اتحاد

ار، اما سـرانجام قـدرت خـود را در    یبسییزھایند که با اُفت و خیم نمایتنظیاھا به گونهقدرت
کـه در  یوخ صـفو یشیھایدر برابر لشکرکشیشاھند. دولت شروانین منطقۀ مھم حفظ نمایا

و در پوشــش جھـاد بـا کفـار چــرکس و گرجسـتان و ورود بـه منــاطق      ینقـش رھبـران غـاز   
یگـاه حکـومت  یك پایـ یگـذار هیـ ن قفقاز و در اصل با ھدف تصـرف شـروان و پا  ینشیحیمس

قـت  یدر از رھبـران طر یـ خ حید و شـ یخ جنیز مقاومت کرده و با کشتن شیگرفت، نیصورت م
ت یخود ادامه داد. منطقۀ تحت حاکمیاسیات سیھا به حھا، دولت آنین لشکرکشیدر ایصفو
ت یـ قعن مویخزر، در سلسله جبال قفقـاز واقـع بـود و ھمـ    یایشروان، در ساحل دریعنیآنان 

ن داراالسالم و دارالکفر واقع یداشتن (بیثغر اسالمیژگیرمسلمان و ویبا بالد غیمرزھمیعنی
شاھان، شروان و ثروت فراوان شروانیو اقتصاد شکوفایزیخو حاصلیبودن)، ھمراه با آبادان

وخ یبه آن چشم دوخته بودند. شـ یاریبسیھاالت را دوچندان کرده بود و قدرتین ایت ایاھم
سـت از قلمـرو شـروان    یبایخـود در منطقـۀ قفقـاز مـ    یات جھـاد یانجام عملیز براینیصفو

ن یشاھان منجر شد. بـد ن آنان و شروانیبینیخونیھایرین اقدامات به درگیگذشتند که ھمیم
ه، در دورۀ نھضـت قزلباشـان   یل دولت صفویش از تشکیان، پیشاھان و صفوگونه روابط شروان

یزیآمق) شکل گرفته که فصل پرتنش و خصومت۸۶۴-۹۰۰ل (یقت اردبیخ طرویشیبه رھبر
یك دولت و در اتحاد با دولت ترکمـان یشاھان در نقش ان دو قدرت رقم زده بود. شروانیرا م
ش را حفظ نمودند.یافته و قدرت خویدگر غلبه یوخ تھدیونلو بر شیقوآق

را از سـر  یمخـاطرات گونـاگون  یم ھجـر ل سدۀ دھـ یشاھان تا اواکه شرواناما به رغم آن
ج استقالل خـود را  یه شکست خورده و به تدریصفویرویق در برابر ن۹۰۶گذراندند، در سال 

نـك  یایات جھـاد یت و تجربۀ عملیه پس از دو سده تکاپو و فعالیاز دست دادند. نھضت صفو
ل، یـ قت اردبیور طرپرشیدان صوفیمریجان و به دست گرفتن رھبریل از الھیبا خروج اسماع
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یل مورد حملۀ نظـام یکه اسماعین کانون قدرتیل شده بود. اولیپرتوان و توفنده تبدییرویبه ن

از ی، تدارك پشتوانۀ مالیقزلباشیروھایش نیشاھان بود که عالوه بر رزماقرار داد دولت شروان
شـاھان بـا آق   از اتحـاد شـروان  یریالـت شـروان، جلـوگ   یم سرشـار ا یبه غنـا یابیق دستیطر
د) یـ در و جنیبه خاطر قتل پدر و جدش (حیریگزۀ انتقامی، انگیصفویروھایه نیونلوھا علیقو

ـ یل با غلبه بر سلطان فرخیمؤثر بوده است. شاه اسماعین لشکرکشیدر ا ن یسار و کشتن او، اول
زلـزل  شـاھان را مت شـروان یاسـ یان قـدرت س ین کرد و بنیقریروزیخود را با پیات نظامیعمل

ه را یز توانسـت کـه سلسـلۀ صـفو    یـ ونلـو و تصـرف تبر  یقونمود. پس از آن با غلبه بر الوند آق
د. یس نمایتأس

یالـت شـروان و تحـوالت آن بـرا    ی، ایقمـر یدھم ھجـر سدۀ ین زمان و در درازنایاز ا
یامـر یپژوھـ هیآن در مطالعات صـفو یل شد که بررسیدیمھم و پُردامنه تیه به موضوعیصفو
زهیشـاھان، دورۀ پـرتنش و سـت   ان و شـروان یمناسبات صـفو یاست. معموالً در بررسیورضر
بـه  یاش لشکرکشـ ین اقـدام نظـام  یل اول که نخسـت یو ظھور شاه اسماعیوخ صفویانۀ شیجو

شاھان و روابـط آنـان بـا دولـت     شروانیتر مورد توجه بوده و سرنوشت بعدشیشروان بود، ب
یارغم پارهل چندان در معرض پژوھش قرار نگرفته است. بهیسماعژه پس از شاه ایوه بهیصفو

ن باره ارائه کردهیدر اینگاران عصر صفومعمول که واقعهی_ نظامیاسیسییروایھاگزارش
از آن یلین مقوله در کانون توجه نبوده و تحلیپژوھان، اهید صفویجدیھاان پژوھشیاند، در م

یھـا از چھـره یبرخـ یھـا ) از نوشـته ۱۳۷۸که ورجاوند (ینگدست داده نشده است. در جُبه
تـر در حـوزۀ   شیرا بـ یاکـرده، مطالـب پراکنـده   ی، گـردآور یجانیفرھنگ کشور، عمدتاً آذربا

ن پـژوھش جـز   یت معاصر قفقاز فراھم آورده و در ارتباط با موضوع ایو وضعیو ادبیفرھنگ
ـ بـه منـاطق ا  یدربارة تھاجمات عثمـان کهیچند گزارش از مورخان تُرك در مقالة منصور ران ی

اشـاره  یگریت کرده، به مطلب دیز روایرا نیدر شروان و شماخیلغار عثمانیاست و در آن، ا
ه نگاشـته  یروسیالیمنطقۀ شروان را از آغاز تا استیخ عمومی) تار۱۳۸۰ا (ینسینکرده است. رئ

ن نحـو،  یاست. به ھمیفیتألیکردیبا رونگاران ھر دوره وواقعهیھاکه فراھم آمده از گزارش
خ شـروان و داغسـتان را از ادوار   یز تـار یـ م ن۱۹سدۀ یجانی) مورخ آذربا۱۳۸۳خانوف (یاثر باک

ین مناطق محسوب مـ یایبرایعمومیخیف کرده که تاریران و روس تألیایھام تا جنگیقد
ینورسـک ینبوده اسـت. م یدر حوزۀ نگارش ویپژوھشیکردین مقاله با رویشود و موضوع ا
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البـاب خیاز تـار یتـ یران دربند را بر اسـاس روا یاز شاھان شروان و امیز شرح احوالی) ن۱۳۸۷(
ن دومنطقه منتشر کـرده  یایو اجتماعیخی، تاریشناخت، قومییایح جغرافیھمراه با شرح و توض

یمربـوط نمـ  هیاست و به حوادث دورۀ صـفو یخ شروان و دربند در سدۀ چھارم ھجریکه تار
امد. ین باره به چشم نیدر ایز در حدّ تتبع نگارنده، موردینیپژوھهیان مقاالت صفویشود. در م

پُرشتاب بـه شـروان در   یشناخت، نگاھرانیدر مجلۀ ایا) در مقاله۱۳۷۵زاده (یھرچند سلماس
ن مقولـه  یـ وده و انگارانه بمیاقلیبا نگرشیت مکانیشتر بر وضعید او بیه داشته، تأکیدورۀ صفو

) ۱۳۸۴نکرده است. مقالۀ کوتـاه خزائلـی (  یشاھان بررسه و شروانیرا در حوزۀ مناسبات صفو
وخ یۀ شیز به دوران اولیت صفوةالصفا مطرح کرده نیروایان و منطقۀ شروان را بر مبنایکه صفو

راسـاس  ن موضـوع ب یـی سـته کـه عـالوه بـر تب    یباین، انجـام پژوھشـ  یگردد. بنابرایبازمیصفو
یل مناسبات دوجانبـه را دربـر داشـته باشـد، ضـرور     یو تحلی، بررسیخیمتون تاریھایآگاھ

است.
یھـا بـه پاسـخ  یابیـ دسـت یر قرار دارد که برایزیھان پژوھش بر طرح پرسشیاساس ا
افته است:یان مقاله سامان یدرخور، بن

ق)، مناسـبات  ۹۳۰-۹۹۵.از آغاز سلطنت شاه تھماسـب اول تـا ظھـور شـاه عبـاس اول (     ۱
د آمـده  یپدیچه دگرگونیشاھت دولت شروانیه چگونه بوده و در وضعیشاھان و صفوشروان
است؟
چگونه بود؟یدوبارۀ قدرت دودمانیایه و احیان در برابر دولت صفوی.موضع شروان۲
یروھـا یش نیـ ت منطقـه و آرا یدر وضـع یریه، چه تـأث یان در برابر صفوی.تحرکات شروان۳
گر در شروان داشته است؟همداخل

ه در روزگـار شـاه   یت و تـداوم سلسـلۀ صـفو   یـ پژوھش آن است که بـا تثب یمفروض اصل
ش یت خوین دولت توانست حاکمیکه بر او گذشت، اینیرغم ھمۀ حوادث سھمگتھماسب، به

ه یت کامل صفویبه تابعیگزارت خراجیاز وضعیشاھدار سازد و دولت شروانیرا بر شروان پا
و یحـام یروھایبازگشت به قدرت و حضور نیان برایشروانیھارو شورشنیآید. ھم از ادر

ید آورد و بـا تصـرف قطعـ   یـ پدیر مثبتـ ییـ شاھان تغت شروانیجو نتوانست در موقع-مداخله
د.  یان رسیبه پایشاھدولت شروانیاسیات سیه، حیصفویشروان از سو

یو نظـام یاسـ یل مناسـبات س یـ و تحلیسـ ن پـژوھش، برر یب ھدف عمده در این ترتیبد
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ن مـدت  یـ ق اسـت کـه در ا  ۹۹۵تـا  ۹۳۰یھاسالیشاھان در محدودۀ زمانان و شروانیصفو

ن دولـت  یایھایگیگلربیاز بیکیه به یصفویگزارالت شروان از خراجیت ایر موقعییند تغیفرا
، عـالوه بـر   یبررسن یجۀ ایرد. در نتیپذیصورت میت صفویآن به حاکمیو منضم شدن قطع

ن موضـع مـردم شـروان در برابـر     ین نوع مناسبات دوجانبـه و عوامـل مـؤثر بـر آن، ھمچنـ     ییتب
، تحرکات یشاھدوبارۀ قدرت در دودمان شروانیایاحیآنان برایھاه و تالشیت صفویحاکم

بـر  یانـداز ه به قصـد دسـت  یان با صفویگر در اوضاع شروان، کشمکش عثمانمداخلهیروھاین
شود.یل میو تحلیشاھان بررسشروانیاسیات سیوان، و فرجام حشر

یخیانداز تارچشم
را برانـداخت و  یشـاھ ق شروان را تصرف کرد و دولت شروان۹۰۶ل در سال یبا آن که اسماع

یتش به صـورت قطعـ  یخود را گرفت، اما حاکمیایافت و انتقام پدر و نیبر خزائن آنھا دست 
الن یسار که بـه گـ  یشاه فرزند فرخخیم معروف به شیخ ابراھین رو شیاز ات نشد،یبر شروان تثب

ق بـا فرسـتادن   ۹۰۸پناه برده بود به شروان بازگشت و به تخت سـلطنت نشسـت. او در سـال    
رفتن پرداخت خراج توانست شروان را از گزند حملۀ مجـدد  یل و پذیشاه اسماعیبراییایھدا

صلح کرد کـه  یل تقاضایاز شاه اسماعید. ویت نمایرا تثبان در امان دارد و قدرت خودیصفو
، ینـ یداد (ر. ک: قزویعنوان شاھیرفتار کرد و به ویل با او به مھربانیرفته شد. شاه اسماعیپذ

).۱۹۲-۱۹۴، ینیقزوی؛ غفار۱۳۵، یرازی؛ ش۳۹۳
یلشکرکشـ ق ۹۱۵ر در سـال  یل ناگزید و شاه اسماعیینپایریشاه دخیز شیآمرفتار مسالمت

یف داخلـ یالطوار با ملوكیدرگیکه پادشاه صفویامیرا در ایدوم خود را به شروان آغاز کرد. ز
و تمـرد برآمـد و از پرداخـت بـاج و خـراج      یشاه درصدد خودسـر خیو تصرف کشور بود، ش

ن یـ ل در ایل را از شـروان اخـراج کـرد. شـاه اسـماع     یکـرد و حـاکم اسـماع   یساالنه خـوددار 
؛ ۴۸، یرازیل آن در: شـ ینسـت منـاطق مختلـف شـروان را تصـرف کنـد (تفصـ       توایلشکرکش

-۲۲۷، ی؛ جنابـد ۲۷۲-۲۷۳، ینـ یقزوی؛ غفـار ۳۱۷-۳۲۲،یھـرو ینی؛ ام۱۰۳۸-۲/۱۰۳۹روملو،
۲۲۳.(

افـت.  ی، ھمچنـان ادامـه   ین لشکرکشـ یـ پـس از ا یشـاھان بـا دولـت صـفو    روابط شروان
ر ییـ وۀ خـود را تغ یار تجربه کرده بودنـد شـ  بن یان را چندیبا صفوییجوزهیشاھان که ستشروان
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ه را یصفویگزاردولت خود، خراجیاسیات سیان حیش گرفتند و تا پایداده و راه مصالحه در پ
ل و یبـه حضـور شـاه اسـماع    یشکشیا و پیشاه با اعزام فرستاده و ھداخیرو، شنیرفتند. از ایپذ

ل یـ ان (ازدواج سلطان خلیبا صفویدگوصلت خانوایو برقراریدار با پادشاه صفویچند بار د
ل یاد خود را به شـاه اسـماع  یل)، اطاعت و انقیخان خانم دختر شاه اسماعیخ شاه با پریپسر ش

. ١ق حفـظ کـرد  ۹۳۰آخر عمـر خـود در   تایاعالم کرد و روابط حسنۀ خود را با دولت صفو
روان شاه خود را از شـر  را شید بود زیشاھان مفشروانیه و ھم برایصفویاست ھم براین سیا

وند با خود داشـتند و  یگزار را در پك قدرت خراجیز یان نیحمالت قزلباشان حفظ کرد و صفو
کردند. یمیریز جلوگینیاز اتحاد آنان با عثمان

ز تـداوم  یبا شاه تھماسب اول نیشاه شروانخ یبن شل ین روابط حسنه در زمان سلطان خلیا
ت قـدرت  یه با تثبیرفت و دولت صفویل میشاھان رو به تحلشروانن زمان قدرت یافت. در ای

ان یـ شـروان پا یگزاران و اوزبکان، سرانجام به دورۀ خراجیخود به رغم تھاجمات مکرر عثمان
شـاھان  ت شـروان ید آمـده در وضـع  یپدیتوانست با ضعف و سستیداد و تھماسب اول صفو
یالت را تصرف کرده و به طـور قطعـ  ین ایاق۹۴۲شاه در خیل پسر شیپس از مرگ سلطان خل

ان دھـد. ھـر   یشاھان پاشروانیاسیات سیه گرداند و به حیمه قلمرو صفوی. ق) ضمھ۹۴۵(در 
ه بـه راه انداختنـد و مـردم شـروان     یه صـفو یرا علییھاشاھان بارھا شورشچند اخالف شروان

د و یـ ھـا نگرد ب آنینصـ یانت چنـد یه تن ندھند اما موفقیت صفویکردند که به حاکمیمیسع
آمد. یه به شمار میصفویھایگیگلربیالت شروان در زمرۀ بیا

وخ یشـاھان کـه مرحلـۀ پـرتنش دورۀ شـ     ان بـا شـروان  یبه روابط صفوین اشارۀ اجمالیبا ا
یانیـ ل اول را پشـت سـر گذاشـته و در دھـۀ پا    ین سلطنت شاه اسماعیآغازیھاو سالیصفو

ن یـ ل ایـ و تحلینك به بررسیل شده بود، ایز تبدیآممسالمتیارابطهل به یحکومت شاه اسماع
ق) ۹۳۰-۹۹۵(یدن شاه عبـاس اول صـفو  یروابط از دورۀ شاه تھماسب اول تا به قدرت رس

م.یپردازیم

؛ جنابـدي،  599-602و 556-4/557شاه با شـاه اسـماعیل و روابـط آن دو، ر.ك: خوانـدمیر،     ربارة تفصیل دیدارهاي شیخ. د1
؛ 283و  268-270؛ واله اصفهانی، 149-153و 1/139؛ قمی، 278؛ غفاري قزوینی، 56-59. شیرازي، 316-321و 302-300

.610-611، عالم آراي شاه اسماعیل؛  588، عالم آراي صفوي؛  73؛ خورشاه حسینی، 419. قزوینی، 2/112روملو، 
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شاھان روابط شاه تھماسب اّول و شروان

ل کـه پـس از   ل اویق) پسر بزرگ شاه اسماع۹۳۰-۹۸۴ام سلطنت شاه تھماسب اول (یدر ا
زه و یك دورۀ سـت یـ ه، کـه پـس از   یشـاھ ه و شـروان یپدر بـه تخـت نشسـت، مناسـبات صـفو     

افـت. در  یل دوستانه و حسنه شده بود، تداوم ی، از اواخر سلطنت شاه اسماعینظامیھایریدرگ
ـ  یجوزهیا رفتـار سـت  یـ دال بر بروز اخـتالف  ین دوره، گزارش خاصیایھانگاشتهعیوقا ن یانـه ب
م شاه تھماسب در الحاق شروان به قلمرو خـود و  یبت نشده است. ھرچند پس از تصمن ثیطرف

ن سلسـله شـده و   یـ قدرت ایایاحیشاھان مدعچند از احفاد شروانینمودن آن تنیگیگلربیب
یمه و لشکرکشیکریو تاتارھایداغستانیروھایزدند و حمالت مکرر نییھادست به شورش

ده و آشـفته  یـ چیالـت را پ ین ایـ اوضـاع ا یان شـروان یبـا شورشـ  ییـ گرابه شروان و ھمیعثمان
د.یت نمایش را بر شروان تثبیت خویساخت، اما شاه تھماسب توانست که حاکمیم

ل یـ تنھا موردی که شاید موجب کدورت روابـط فیمـا بـین گردیـد، پنـاه دادن سـلطان خل      
سـلطنت شـاه تھماسـب    ق) مصادف با آغـاز  ۹۳۰-۹۴۲شاه، که حکومت او در شروان (شروان

ل اول یالن (ھـر دو دامـاد شـاه اسـماع    یره دوباج مظفر سلطان، حاکم گـ یبود، به باجناق خود ام
گردان شد در یره دوباج که از شاه تھماسب رویق اتفاق افتاد. ام۹۴۲بودند) است که در سال 

ن خـود از  یزاد با تمام اسباب و خـ یجان لشکر کشیبه آذربایمان خان قانونیق که سل۹۴۱سال 
ـ ابراز کـرد. بـا ا  یالن خارج شد و به نزد او رفت و اطاعت خود را به سلطان عثمانیگ ن ھمـه  ی

مان بـه  یاو را در مجلس خود بار نداد. پس از آن کـه سـل  یخواندگار روم، به او اعتنا نکرد، حت
بـر  یم وره حـاتم مـالز  یـ بـت او، ام یالن شد امـا در غ یره دوباج روانۀ گیار خود بازگشت، امید

ره حاتم غالب شد و مظفر سـلطان آواره  یداد، امین آن دو رویکه بیو در جنگیرشت مستول
ت قرار داد، و او را به فرستادگان یل او را به شروان برد و مورد حمایشد. پس از آن، سلطان خل

).۳۷-۴۳،ی؛ فومن۳/۱۲۴۵؛ روملو،۱۸۲-۱۸۳،ینیقزویل نداد (منشیشاه تھماسب تحو
ن یالـد ره حسامیبود که امییھاجبران محبتیره دوباج به نوعیل به امیدن سلطان خلپناه دا

ل، پس از کشته شدن یخ شاه پدر سلطان خلیرا شیروا داشته بود. زیالن در حق پدر ویگیوال
الن فـرار کـرد و بـه    یم جان به طرف گـ یل اول، از بیسار در جنگ با شاه اسماعیپدر خود فرخ 

گاه الن به اعزاز و احترام به سر برد تا آنیمدت ھشت نه سال در پناه حاکم گرشت وارد شد و 
، ینید و مورد عفو قرار گرفـت (خورشـاه حسـ   یل رسیق به خدمت شاه اسماع۹۱۴که در سال 
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۲۰۵.(
شـاه  ن شاه تھماسب و شـروان یبیریره دوباج به درگیل به امیۀ پناه دادن سلطان خلیاما قض

روز بعـد)  ۱۶(یر روملـو) بـه زود  یـ ره دوباج به تعبیامیل (به شومیان خلرا سلطی. ز١دینجامین
م) درگذشـت و چـون از او   ۱۵۳۵ق (۹۴۲االول سال یسال سلطنت در ھفتم جماد۱۲پس از 

بود بـه تخـت   یخ شاه که در خردسالینماند، پسر برادرش، شاھرخ بن سلطان فرخ بن شینسل
در وصـف  یصـفو یھـا نگاشـته عیاز وقـا یکی. در ) ۱۳۵، یرازی؛ ش۳/۱۲۴۴(روملو،٢نشست

شوکت بود که بر خالف آبا و اجـدادش بـه   یصاحب جاه ذیل آمده است که فردیسلطان خل
سـرگرم  یبـارو یوسته به شراب و مصاحبت جوانان زیکرد. پیجاه سلوك مین عالیوۀ سالطیش

ھـا  شـتر آن یکه بین اسب تازیکرد. چندیبا طمطراق تمام در بازارھا تردد میبود. ھنگام سوار
ـ بـا ز یادین و لجام طال بودند ھمراه داشتند و غالمان زیبا ز نـت تمـام در اطـراف او    یب و زی

ھا اھل کرم و سخاوت ل داشت و نسبت به آنیز تمایرفتند. به صحبت علما و فقھا و شعرا نیم
لتخواه بـود (خورشـاه   سلوك داشت و دویز رفتار درست و از رویه نیبود. با ارکان دولت صفو

).۲۰۶، ینیحس
ز ھمراه با مظفر سـلطان،  یشاه نل شروانیسندگان ترك آورده است که سلطان خلیاز نویکی

ن مطلـب  ی). اما ا۲/۴۰۳، یرفت و اطاعت خود را اعالن کرد (اوزون چارشلینزد سلطان عثمان

. اگرچه خلیل چند روز پس از پناه دادن به مظفر سلطان از دنیا رفت، اما برخورد شاه تهماسب با مظفر سلطان بـا خشـونت   1
جـا  ه تبریز آورده شد. آنهمراه بود. او که حامی خود را نیز از دست داده بود توسط مأموران اعزامی شاه تهماسب دستگیر و ب

اي در انظار مردم در شهر گردانیدند و پس از آن همه اذیت و تمسخر، در قفـس آهنـین بـه آتـش کشـیدند      او را به طرز زننده
، عالم آراي شـاه اسـماعیل  ؛ 130-131؛ خورشاه حسینی، 291؛ غفاري قزوینی، 44-46؛ فومنی، 84؛ شیرازي، 3/1345(روملو، 

هاي این دوره آمده است که مظفر سلطان پس از مرگ سلطان خلیل قصد داشت با بیوة او که خواهر گزارش) . در یکی از 71
شاه تهماسب بود ازدواج کند تا بدین وسیله بتواند حکومت دربند و شروان را به دست آورد اما شاه تهماسـب بـا او مخالفـت    

) . ایلچی نظام شاه گویـد کـه پـري    291فرستاد (غفاري قزوینی، اش کرد و بایزید سلطان شاملو حاکم مغان را براي دستگیري
خان خانم زوجۀ سلطان خلیل و خواهر شاه تهماسب، مظفر سلطان را گرفت و موکالنی بر او گماشت و به سرعت این خبـر  

مـوکالن آگـاه روانـۀ    را به شاه داد. تهماسب از او خواست که مظفر سلطان را به دربار فرستد. پري خان خانم نیز او را همراه 
) .132درگاه شاه کرد (خورشاه حسینی، 

(در این اثر مدت سلطنت سلطان خلیـل  206-207و 142؛ خورشاه حسینی، 194؛ غفاري قزوینی، 393. نیز، ر.ك: قزوینی، 2
شاه ذکر کرده و ق نوشته است). خورشاه، شاهرخ سلطان را فرزند مظفر میرزا فرزند شیخ943سال و تاریخ فوت او را 25را 

نوشته است که از شیخ شاه سه پسر بماند: خلیل، محمدي میرزا و مظفر میرزا. بعد از فوت شیخ شاه، خلیل به سلطنت رسـید،  
ق در جنگ زورآباد جام به دست اوزبکان کشته شد و برادر دیگرش 935محمدي میرزا به درگاه شاه تهماسب آمد و در سال 

کـه از  بـرد تـا ایـن   جا متوسل شد و در سایۀ حمایت او به سر میه مملکت شمخال رفت و به والی آنمظفر میرزا از بیم جان ب
) سـلطنت خلیـل   440). خاتون آبادي (206دنیا رفت و از وي یک پسر به نام شاهرخ سلطان به یادگار ماند (خورشاه حسینی، 

سال نوشته است. 11را 
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انش ینیشـ یمتفـاوت از پ سالۀ سلطنت او را۱۲امده است، بلکه دورۀ یه نیصفویخیدر متون تار

ان یت آشـ یـ آن دودمـان وال یخـواھ نقـش دولـت  «د شـده کـه   یـ توأم با آرامش ذکر کرده و تأک
). ۲۰۶، ینی(خورشاه حس» نگاشتیفۀ اخالص میان] را بر صحی[صفو

ز یـ نیبه داخل کشور بود و بـه تـازگ  یر حمالت مکرر سلطان عثمانیشاه تھماسب که درگ
ت شـناخت  یمده بود، حکومت شاھرخ خردسال را بر شروان بـه رسـم  ز آیمان قانونی تا تبریسل

توانسـتند  یز مـ یان نیکند. رفتار مظفر سلطان را شروانیریان جلوگیان با عثمانیتا از اتحاد شروان
ش یت خویانجام دھند. اما او در صدد فرصت مناسب بود تا شروان را به طور قطع تحت حاکم

ان دھد. یپاشاھانات شروانیقرار دھد و به ح
شـۀ  یجا که مـردم در اند کار آمدن شاھرخ رو به وخامت گذارد تا آنیاوضاع شروان با رو

دار یسقوط پدیھابرآمدند. دو سال از حکومت او گذشته بود که نشانهین نابسامانیاز اییرھا
لطان دا شد، خود را سیپیان) قلندریه محمودآباد و سالیق در شروان (ناح۹۴۴گشت. در سال 

جا بـه  شد. سپس از آنیان مستولیفراھم آورد و بر سالید، لشکر انبوھیخ شاه نامیمحمد بن ش
قـرد رفـت. قلنـدر بـر     یآمد. چون شاھرخ قدرت مقاومت نداشت فرار کرد و به قلعۀ بیشماخ
، چـون او بـه   یتیشده اما پس از چند روز بدون سبب شھر را ترك کرد. به روایمستولیشماخ

ان از حرکـات نـاھموار او متنفـر    یشاھان نسبت داده بود، مـردم و سـپاھ  د را به شرواندروغ خو
دعـوت  یرا نـزد شـاھرخ فرسـتاده و او را بـه شـماخ     یشده سر از اطاعت او برتافتند و کسان

بودند و مـرد  ییپراکندۀ ھرجایسر و پایچون اصحاب قلندر مردم ب«گر یت دیکردند. در روا
ان یرا گذاشته به جانب سـال یر شماخین آن گروه نبود، از جھل و سوء تدبایدر میعاقل کاردان

ید و در حـوال یاو لشـکر کشـ  ید در پـ یچون شاھرخ، مراجعت قلنـدر را شـن  ». مراجعت نمود
که رخ داد قلندر شکست خورده و فرار کرد. اما شاھرخ او را به چنگ آورد و یان در جنگیسال

).  ۱/۱۳۰،ی؛ منش۲۰۷-۲۰۸و ۱۴۳، ینی؛ خورشاه حس۳/۱۲۵۶کشت (روملو،
ت کـرده  یـ گـر روا یدیان قلندر بـه گونـه  یان ایاز مورخان عصر تھماسب در ذکر طغیکی

سر برآورد کـه مـن محمـد    یقلندر«شاه ل شروانی، پس از فوت سلطان خلیاست. به نوشتۀ و
». امآمـده یلندرنم و مرا در جنگ جام اوزبکان گرفته بودند. [اکنون] خالص شده در لباس قیام

ن قلنـدر کـه   یـ شتر به دست شاه کشته شـده بـود، امـا ا   ین برادر سلطان پیکه محمد امیدر حال
دند و او را به سـلطنت برداشـتند و   یان به او گرویداد که شروانییھایظاھراً مالزم او بوده نشان
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ه را به اطالع یقضن یقبول نکرد. چون ایل را به عقد او درآوردند ھرچند که ویوۀ سلطان خلیب
مھـم قلنـدر از   «د: یـ رد. سرانجام گویشاه تھماسب رساندند او دستور داد که ازدواج صورت نگ

ید (منشــیشـاه تھماســب رسـ  » رۀیش نرفــت و وفـات کــرد و حکومـت شــروان بـه ھمشــ   یپـ 
انۀ او یمید و شاھرخ به قدرت بازگشت اما به زودیکه فتنۀ قلندر فرو خوابنی). با ا۱۸۳،ینیقزو

از یدربـار تھماسـب شـد و گزارشـ    یخان خانم به ھم خورد. خواھر شاه از شروان راھیپرو
ار بــرادر قــرار داد (خورشــاه یــاوضــاع آن بــود در اختیاز نابســامانیاخبــار شــروان کــه حــاک

).  ۱۴۳،ینیحس
یاز اختالل و آشـفتگ ید که حاکیز به شاه تھماسب رسینیگریدیھاعالوه بر آن، گزارش

ارسـال  یق بـه دربـار و  ۹۴۵ھا کـه در سـال   ن گزارشیاز ایکیشروان بود. در یاخلاوضاع د
شاھرخ ملول و متنفرند، امرا پردۀ ناموس مـردم  یان شروان از سستید که اعیآیشده به دست م

رونق شده، یر بیمختل و بقاع خیبرند. رسوم شرعیخواھند میان ھرچه میدرند و سپاھیرا م
ھا نظام کارھا گسسته و مصـالح مـردم دچـار اخـتالل شـده، قدرتمنـدان بـه        آنبه واسطه افعال 

ـ یکنند، رفاه و آسایردستان ستم میز ھـا گسسـته شـده اسـت     ن رفتـه و اتحـاد آن  یش مردم از ب
). ۳۶؛ مال کمال،۲۰۹،ینی؛ خورشاه حس۱/۲۷۸،ی؛ قم۳/۱۲۶۱(روملو،

کشـور آرام بـود و از   یاسـ یرا اوضـاع س یـ آمده بھره جست. زشیشاه تھماسب از فرصت پ
طمـع در ملـك شـروان    «رو نیـ کرد. از اید نمیرا تھدیدولت صفویز خطریان نیجھت عثمان

برجسته (منتشا یاز امرایتعدادیرزا و ھمراھیبرادرش القاس میرا به فرماندھیو سپاھ» کرد
ـ عقـوب سـلطان قاجـا   ی، بدرخان استاجلو، یباشیگ قورچیسلطان استاجلو، سوندك ب یر، قراول

) بـه ھمـراه   یسـت ھـزار سـپاھ   یگ طـالش و سـپاه قرابـاغ و مغـان و ب    یـ رلو، محمـد ب یگعرب
ـ پادار که در آن اوان از شروان آمده بود و بر مـداخل و مخـارج آن وال  یباشیقورچ ت اطـالع  ی

ن سپاه از رود کُر گذشته، در کنار قلعـۀ سـرخاب   یر شروان اعزام کرد. ایتسخیکامل داشت برا
ان قلعـه را  یمخالفت کردند، سـپاھ الن) اردو زدند. چون مردم قلعهید گیراف کلدکالن (کلدر اط

را به قلعۀ یرزا فوجیر و اموالشان را غارت کردند. سپس القاس میتصرف کرده و ساکنان را اس
ند. پـس از  یر نمایرا که درون قلعه بودند اسینفر۳۰۰ر و یقَبَله فرستاد که توانستند آن را تسخ

شدند و آن را در یت شروان بود راھین قالع والیترآن به قصد تصرف قلعۀ گلستان که محکم
کـرد.  یقزلباش مقاومت مـ یروھایگ در برابر نیاهللا بمحاصره گرفتند. کوتوال قلعه به نام نعمت



137...تھماسبشاهسلطنتآغازازشاھانشروانوصفویهروابطبررسي92بهار و تابستان
قـرد کـه   یقلعـۀ ب یرو به سویۀ نیگذاشت و خود با بقیمحاصرۀ قلعه باقیرا برایالقاس گروھ

یروھایك شدن نیاز نزدیریجلوگیشاه در آن پناه گرفته بود، رفت. شاھرخ براخ شروانشاھر
از یادیـ قـرد، تعـداد ز  ین در درۀ بیطرفیرا به مقابله فرستاد که در تالقییرویه به قلعه، نیصفو
شاه شکسـت خـورده بـه قلعـه     ل شروانیگ، وکین بیھا حسان کشته شدند و فرماندۀ آنیشروان

، ینی؛ خورشـاه حسـ  ۳/۱۲۶۲و در پناه استحکام حصار آن موضع گرفت (روملـو، عقب نشست 
ت یـ در غا«ینگار صـفو ر واقعهیکه به تعبیا). قلعه۲۷۸-۱/۲۷۹،ی؛ قم۲۰۹-۲۱۱و ۱۴۴-۱۴۲

قش یام. خنـدق عمـ  یـ ب ایـ روزه فام محروس از نوایرفعت و استحکام و به سان حصار سپھر ف
و » ز بلندش مثال ھمت خرمنـدان در کمـال رفعـت   یرت و سعت و خاکیدان امل در غایچون م

).  ۳/۱۲۶۳سر نبوده است (روملو، یمیال بر آن را نداشته و فتح آن به آسودگیاستییتوانایکس
مقاومـت  یش به سـخت یروھایشاھرخ و ن١دیام محاصرۀ قلعه که چھارماه به درازا کشیدر ا

م نداشـتند. در آن اثنـاء،   یختنـد و سـر تسـل   پردایکرده و از درون قلعه به کارزار با سپاه صـفو 
قلعه شـتافت  یفراھم آورده و به کمك شاھرخ به حوالیلشکریش محمدخان حاکم شکّیدرو

بـا  یصـفو یروھـا یشـاه بکوشـد، امـا ن   قزلباش در نجات شـروان یرویخون زدن به نیتا با شب
شـنھاد دادنـد در   یدند پوس شـ یان که مأیھا را سرکوب و تار و مار نمودند. شروان، آنیاریھوش

ن خبـر بـه   یـ م خواھنـد کـرد. چـون ا   ید قلعه را تسلیایجا بنیکه شاه تھماسب خود بدیصورت
ان یـ گ بـا بزرگـان و اع  یـ ن بیقلعه آمـد. حسـ  یکیتھماسب رسانده شد عازم شروان شد و نزد

ن ید قلعـه و خـزا  یـ رون آمدنـد. کل یـ ز با خـود ھمـراه کـرده و از حصـار ب    یشروان، شاھرخ را ن
گ و یـ بنیم کردند. به دستور تھماسب، قلعه را خراب کردند، حسـ یشاھان را به شاه تقدشروان
دند، اما تھماسب حرمـت شـاھرخ را نگـه داشـته و او را     یاز بزرگان شروان به قتل رسیگروھ

؛ ۲۱۱-۲۱۲و ۱۴۳-۱۴۴،ینی؛ خورشاه حسـ ۱۲۶۳-۳/۱۲۶۴(روملو،٢ز آوردیھمراه خود به تبر
از نقـود و اجنـاس بـه دسـت سـپاه      یم فراوانی، غنایروزین پی). با ا۳/۱۱۲انی،؛ قرم۸۹،یرازیش

) مدت محاربه را 143اند (روملو، منشی، قمی)، خورشاه(، اصره را چهارماه نوشتهتر مورخان صفوي مدت محکه بیش. با آن1
آورده است.» بعد از مدتی محاصره) «89) سه چهار روز دانسته و عبدي بیگ شیرازي (، 190نُه ماه، بوداق منشی قزوینی(، 

گونـه) از آن ارائـه داده   ایت دیگري (داسـتان آراي شاه طهماسب، این محاصره را در قلعۀ گلستان پنداشته و رو. مؤلف عالم2
. براي تفصیل لشکرکشی صفویان به شروان براي دفـع شـاهرخ همچنـین ر.ك: جنابـدي،     50-51المؤلف، است. ر.ك: مجهول

آمده و نوشـته  950. در این اثر، تاریخ مأموریت القاس براي فتح شروان سال 1/112. قرمانی، 131-1/132. منشی، 477-476
که وي شهر شماخی را مدت هفت ماه محاصره کرد و چون مدت محاصره طوالنی شـد تهماسـب خـود در رأس سـپاه     است

انبوهی به آنجا وارد شد ....
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ھـا و  د قلعهیقرد اقتدا کرده و با کلیز به ساکنان حصار بیت شروان نیقالع والیافتاد. باقیصفو
رون آمد و یگ کوتوال قلعۀ گلستان ھم از قلعه بیم شدند. از جمله نعمت اهللا بین خود تسلیخزا

غ گذشـتند و  یـ از دم ت» ۀ شور و شر بودنـد یما«که یان شروانیاز نظامینمود. بعضمیآن را تسل
ار کـه  یـ م آن دیم قرار دادند. از جمله غنـا یال آنان را جزء غنایار کرده و اموال و عیترك دیبرخ

». زان چرکس دلکـش بـود  ینسوان خوب صورت حوروش و کن«افتاد یصفویروھایبه دست ن
دختـران رعنـا و   «ك از آن یـ ، ھـر  »نصـفت دسـتگاه  یجاه و امراین عالبرادرا«شاه جم جاه و 

م مھـم  یاز غنـا یکیبودند، به نکاح خود درآوردند. اما » ماه چھارده«را که چون » بایسروقدان ز
کـه در  یانـه یان افتـاد. گنج یشاھان بود که به دست صفوشروانیخانۀ غن، کتابین لشکرکشیا

ھا به خـط  شده بود و اکثر آنیآورنقاط عالم جمعیاز اقصشاھان طول مدت حکومت شروان
).۱۴۴، ینی؛ خورشاه حس۱/۲۸۰، یر، بود (قمینظیر استادان بیب و تصوین به تذھیاستادان، مز

۹۴۵یالثـان عیـ ت شروان به تصرف شاه تھماسب درآمد (دوشنبه ھفـتم رب یب والین ترتیبد
جـان و عـراق و فـارس و کرمـان و     یالد آذربابـه بـ  یان دولت صفویق) و خبر فتح آن را منش

دن یـ عمان فرسـتادند. شـاه تھماسـب پـس از فروخوابان    یایخراسان و خوزستان و سواحل در
رزا سـپرد و  یـ مجا را بـه بـرادرش القـاس   ھا، حکومت آنان و کشتار سرکشان آنیان شروانیعص
ر یبـر سـر  یسـلطنه شـماخ  رزا در دارالیـ مکـرد. القـاس  یاش بدرخان استاجلو را ھمـراه و للـه

). بـه  ۱/۲۸۲، ی؛ قم۹۰،یرازی؛ ش۱۱۲-۳/۱۱۳؛ قرمانی،۳/۱۲۶۵حکومت شروان نشست (روملو، 
ت شـروان را بـه   یـ از والیق) شاه تھماسب بعضـ ۹۴۵شاه، در ھمان سال (نظامیلچیگزارش ا

سلطان یشتر در لشکرکشیپیرزا درآمد. ویخان تکلو داد که در زمرۀ تابعان القاس میول غازیت
از سـلطان  یق) امـا پـس از چنـد   ۹۴۰گردان شد و فـرار کـرد (  یاز شاه تھماسب رویعثمان
ل و الوس خود (پنج ھزار سوار) بـه حضـور تھماسـب برگشـت     یگردان شد و با ایرویعثمان

ول مقـرر  یـ ق ذکر کرده و ت۹۴۷ن واقعه را در سال یای). روملو و جنابد۱۴۵،ینی(خورشاه حس
۳/۲۱۹اند (روملـو، شروان نام بردهیان و محمودآباد از نواحیسالیخان را الکایغازیشده برا

ر شدن بـه  یق). اما شاھرخ سلطان که پس از اس۹۴۶، سال ۳۶؛ مالکمال،۴۸۳،ی؛ جنابد۱۲۷۳و 
ن ید و با مرگ او دولت سـالط یق به حکم شاه تھماسب به قتل رس۹۴۶ز برده شد در سال یتبر

عــالم آرای شــاه گــر در : یدیتــی؛ روا۳/۱۱۳؛ قرمــانی،۳/۱۲۷۱و،شــروان منقــرض شــد (روملــ
).۵۱،طھماسب



139...تھماسبشاهسلطنتآغازازشاھانشروانوصفویهروابطبررسي92بهار و تابستان
شـروان در  یشاھرخ در ادارۀ شروان، آشفته شدن اوضاع داخلـ یتیکفاین ضعف و بیبنابرا

مردم نسبت به رفتار و عملکرد کارگزاران شاھرخ، گزارشیتیاثر شورش قلندر مجھول، نارضا
م یاوضاع شروان، در تصمیسامانبر نابهیماسب به دربار مبنخان خانم خواھر شاه تھیپریھا

شـاه تھماسـب   یبـرا یاسیالت مؤثر بود. مناسب بودن اوضاع سین ایبه تصرف ایپادشاه صفو
یاسـ یات سی، به حیصفویروھایو شکست شاھرخ در برابر نیو ناتوانین لشکرکشیمقارن ا
ت را بـا  یـ ن حاکمیـ توانسـت ا یرخ داد کـه مـ  ینـده حـوادث  یان داد، امـا در آ یـ شاھان پاشروان

مناسـبات  یگونگچاز پرسش نخست پژوھش که ین مبحث به بخشیمواجه سازد. ایشکنندگ
افکند و روشن نمود که چگونه مناسبات ییام سلطنت شاه تھماسب اول بود پرتویدوجانبه در ا

ت یـ ، والیشـاھ شـروان منجر شد و با انقراض سلسـلۀ  ینظامیریه، سرانجام به درگیحسنۀ اول
ه درآمد. یشروان در زمرۀ ممالك محروسۀ صفو

شـد و  یشـاھان اداره مـ  ر سلطۀ شـروان یش از ھشت سده زیت شروان که بین گونه والیبد
ران و یـ گـزار ا ل اول خـراج یرا از سر گذرانده بود، در دورۀ شاه اسماعیادیزیھابیفراز و نش

ل اخـتالف  یـ ل شد. اما به دلین تبدینشیگیگلربیران، بیااالت یاز ایکیدر دورۀ شاه تھماسب به 
سار به استقالل و حفـظ قـدرت خـود در    یل بازماندگان فرخیان و تمایان با صفویشروانیمذھب

یموجود در شـروان و پشـتوانۀ غنـ   ینظامیروھایالت شروان و نیپناه قالع مستحکم و متعدد ا
رفتـه  یونلـو را پذ یقوونلو و آقیقراقویترکمانیھات دولتین تابعیش از ای، با آن که پیاقتصاد

دسـت داد مـردم آن   یان را بر خود ھموار نکردند و ھر از گاه که فرصتیادت صفویبودند، اماس
یھـا پرسـش یگـر ن و روشـن یین موضوع، به تبیایان برخاستند. بررسیار به مخالفت و طغید

ه یت صـفو یان در برابر حاکمیع شروانموضیپردازد که به ھدف بازکاویدوم و سوم پژوھش م
ن دو یبـ یھـا به عرصـۀ کشـمکش  یرامونیگر پکنشیروھایامد اقدامات آنان در کشاندن نیو پ

اند. قدرت، مطرح شده
و یریسال، بدون درگ۹ق حدود ۹۵۳تا سال یرزا، ویشروان به القاس میپس از واگذار

وفور اسباب «که عالوه بر یلیکرد اما به دالیالت حکمرانیان، در آن ایاز جانب شروانیمخالفت
از بزرگـان شـروان   یك برخی)، تحر۱/۱۳۲،ی(منش» جاه و سپاهیو تجمالت پادشاھانه و افزون

رزا شـورش کـرد و   یـ مھا بوده اسـت، القـاس  از آنیکی) یعصر صفویھانامهعی(بر اساس وقا
شـدند،  یسـرکوب او راھـ  یه برایصفویروھایدرصدد استقالل از شاه تھماسب برآمد. چون ن
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رفته شد. شاه تھماسـب  یبرآمد که پذیبا اعزام مادر و پسر خود نزد شاه از درِ عذرخواھالقاس
از بزرگان دربار خود را با مادر القاس روانۀ شروان کـرد و  یانان از رفتار القاس، عدهیاطمیبرا
بـه  یزیـ د و ھر سال ھـزار تومـان تبر  ت شاه خارج نشویھا القاس را سوگند دادند که از تبعآن

).۹۵،یرازی؛ ش۱۵۴-۱۵۵، ینی؛ خورشاه حس۳/۱۳۳ساق فرستد (روملو،یخزانه و ھزار سوار به 
ار) و یـ ه کفار آن دیغزا و جھاد علی(برا١به گرجستانیم شاه تھماسب به لشکرکشیتصم

بازگشت فرسـتادگان  ن حال، پس ازین بخشش مؤثر بود. با ای، در ایز از بروز جنگ خانگیپرھ
یتمـرد گذاشـت. ھنگـام   یده گرفت و بنایرزا ھمۀ تعھدات خود را نادیشاه تھماسب، القاس م

چرکس رھسپار شـده  یز با سپاه خود به سویگرجستان رفته بود، القاس نیکه تھماسب به غزا
ه را یرزا که تـاب مقاومـت در برابـر لشـکر صـفو     یش ببرد. القاس میاز پیبود که نتوانست کار

ن شـروان را  یز تمام سرزمیو شاه تھماسب ن٢ختیاه به استانبول گریسیایق درینداشت، از طر
قرار داد و خود بـه  یرزا داد و گوگجه سلطان قاجار را در خدمت ویل میبه فرزند خود اسماع

-۹۷، یرازی؛ شـ ۱۳۰۵-۱۳۰۹و ۳/۱۳۰۲؛ روملـو،  ۱۵۹-۱۶۳،ینیز بازگشت (خورشاه حسـ یتبر
۹۶.(

ان ینداشت. شـروان یاجهیرزا جز آشفته کردن و برھم زدن انتظام شروان نتیلقاس مشورش ا
اء دوبـارۀ قـدرت بھـره    یـ احین فرصـت بـرا  یه بودند از ایت صفویاستقالل از حاکمیکه در پ

از احفـاد سـاللۀ   یکـ یرزا در شـروان،  یـ ل مین رو، ھمگام با شروع حضور اسماعیجستند. از ا
م) کـه بـه   یخ ابـراھ یر اسـحاق بـن شـ   یقباد بن ابابکر بن امی(بن کیعلبه نام برھانیشاھشروان

ین اجـداد یطان به قصد تصـرف سـرزم  یفراھم آورد و از قییرویخته بود نیمناطق داغستان گر
٣ه، در منطقۀ قبالن (قلھان)یان مخالف دولت صفویجذب شروانیشروان شد. او برایخود راھ

ان یـ رزا از جریـ ل میوسـتند. چـون اسـماع   یمردم شروان بـدو پ ازیادیجا عدّۀ زاردو زد. در آن
داد، ین دو طـرف رو یکه بـ یگران به مقابلۀ او شتافت. در جنگ سختیافت با لشکرییآگاھ

ش به دست قزلباشان کشـته  یروھایاز نیاریرزا دشوار شد و ناچار فرار کرد و بسیمکار بر برھان
اش رزا و للـهیل می). اما چون اسماع۱/۳۲۳،ی؛ قم۳/۱۱۳؛ قرمانی، ۱۳۱۳-۳/۱۳۱۴شدند (روملو،

.317/ 1؛ قمی، 158-159و 154؛ خورشاه حسینی، 1300-3/1301. دربارة این لشکرکشی، ر.ك: روملو، 1
ق 957گـاه کـه در سـال    امات بعدي او پس از پیوستن به سلطان عثمانی تا آن. براي آگاهی از تفصیل شورش القاس و اقد2

؛ مالکمـال،  242-227و 220-221؛  خواندامیر، 43-77؛ صفوي، 317-1/340؛  قمی، 505-518درگذشت، ر.ك: جنابدي، 
38-37.
).1/323التواریخ چنین آمده که وي از قیاق به شروان آمد (قمی، . در خالصۀ3
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(در زمـان سـلطان   یگوگچه سلطان که سمت وزارت او را داشت، به قصد مقابله با سپاه عثمان

کـرده بـود (در   یران لشکرکشـ یبه ایرزا فراریالقاس میك و ھمراھیسلیمان خان) که به تحر
بـت  یرزا از غیـ وسـتند، برھـان م  یماسب پشاه تھیق)، شروان را ترك کرده و به اردو۹۵۶سال 

شاھان بر تخت شروانیش وارد شروان شد و در شماخیروھایگر با نیھا استفاده کرد و بار دآن
خان استاجلو، پسر عمه و شوھرخواھر خـود را مـأمور سـرکوب    ه زد. شاه تھماسب، عبداهللایتک

کمـك بـه او مـأمور    یجان که برایباآذریخان به کمك امراان کرد. عبداهللایرزا و شروانیبرھان م
یز از شـماخ یـ رزا نیـ عبور کرد و به شروان وارد شد. برھان میشده بودند از معبر جواد با کشت

بـود و  یدفـاع یھا، مناسب جنگیت راھبردیرا از نظر موقعیقرد رفت زیخارج شد و به درۀ ب
خان به محاصـرۀ محـل   عبداهللادا کنند. یجا دست پتوانستند به آنیف نمیحریروھاینیبه راحت

درگذشـت.  یعـ یرزا بـه مـرگ طب  یـ رزا اقدام کرد اما پانزده روز بعـد برھـان م  یاستقرار برھان م
رزا بـود بـه   یـ شـان برھـان م  یرا کـه از خو یریـ ان بدن او را پنھان کردند و محراب نام پیشروان

کردنـد.  یصـفو یاروھیمقاومت در برابر نیدند و شروع به حفر خندق برایبرگزیشاھشروان
یرا بـه قتـل رسـاند. امـا محـراب شـروان      یادیـ ورش برد و عدّۀ زیھا ر به آنیخان ناگزعبداهللا

رون آورد و یـ رزا را از گـور ب یـ خـان، برھـان م  توانست فرار کند و جان سالم به در برد. عبـداهللا 
ـ   یگـر ید کـه شـخص د  ین اثنا باز خبر رسیسرش را از بدن جدا کرد. در ا از یانعلبـه نـام قرب

ا، به مخالفـت برخاسـته   یبر کرانۀ دریارهیجز» دراو«فراھم کرده و در ییرویشان محراب نیخو
یصـفو یروھایبا حفر خندق در اطراف محل استقرار خود اقدام به مقابله در برابر نیاست. و

مخـالف تصـور حملـه    یرویـ اد، کـه ن یـ زیخان در فصل زمستان با وجـود سـرما  کرد. عبداهللا
ان یاز شروانیاریو بسیجه قربانعلیجا را فتح کرد. در نتورش آورد و قلعۀ آنیھا شت، به آنندا

، ی؛ جنابـد ۲۹۹-۳۰۰، ینـ یقزوی؛ غفـار ۱۰۳، یرازیدند (شـ یکه در رکاب او بودند به قتل رسـ 
۵۲۱-۵۱۸.(
نوشته است که پـس از مـرگ برھـان، مـردم شـروان از تـرس       ینگاران صفوعیاز وقایکی

ان کردنـد.  یو عصـ » است در کنـار قلـزم پنـاه بردنـد    یارهیکه جز» دراو«به موضع «خان عبداهللا
نشـدند و  یحت نمود، به صلح راضیھا را نصرا اعزام کرد و آنیخان ھرچند فرستادگانعبداهللا
کـار برافروختنـد و   یلشکر قزلباش با اسب در آب رانده آتش پ«ھا پرداخت. جه به دفع آنیدر نت

شـان را بـه قتـل    یان اکثـر ا یـ که در کنار افتد به اضطراب افتادند. غازیوان مانند ماھمردمان شر
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ــوال ا ــه طــرف شــماخ  یآورده و ام ــد از آن ب ــد. خــان بع ــارت نمودن » روان شــدیشــان را غ
).  ۱/۳۴۱، ی؛ قم۳/۱۳۳۱(روملو،
ن گر شروایان قدرت، بار دیخان و سرکوب مدعمختلف عبداهللایھااتیب با عملین ترتیبد

یك مـدع یـ گر با ظھور ید آمده بار دیه قرار گرفت. اما آرامش پدیار صفویبه طور کامل در اخت
در یت سـلطان عثمـان  یك و با حمایبه تحریشروانین بار مدعیگر در شروان، مختل شد. اید

ن بـار بـه   یچھارمیبرایمان عثمانیق سلطان سل۹۶۱ه به شورش پرداخت. در سال یبرابر صفو
ت او، یبرھم زدن اوضاع تھماسب و خارج کردن شروان از حاکمید و برایلشکر کشجانیآذربا

مان یخته بود با خود ھمراه کـرد. سـل  ین او گریرا که به سرزمیشاھاز احفاد ساللۀ شروانیکی
گذاشـت و او را از  یار ویـ خانـه در اخت ، ھمراه توپیچرینییروھایدار از نتفنگ۵۰۰تعداد 

ان یاز لشـکر یمان به او داده بود، تعدادیکه سلطان سلیان فرستاد و بنابر حکمراه کفه به شرو
ن یـ ه نداشـتند از ا یان که سر سازش با صـفو یتاق در داغستان با او ھمراه شدند. شروانیقمق و ق

وسـتند.  یپیگ شروانیبه قاسم ب» خان روگردان شدهفوج فوج از عبداهللا«فرصت استفاده کرده و 
ن یـ ر پرچم او گرد آمده بودنـد و بـا ا  یست و پنج ھزار نفر زیطبرسران اردو زد بدر تنگۀ یوقت

ت یـ ھـا در وال کـه اقطـاع آن  یـی امرایز با فراخوانیخان نرو قصد تصرف شروان کرد. عبداهللاین
موضـع  » تنگـه «ان بـه  یدفع شورشیاده فراھم کرد و برایشروان بود، ده ھزار سوار و دو ھزار پ

ش نبـرد و  یاز پـ یل اسـتحکامات و موانـع آن کـار   یگ رفت اما به دلیقاسم بیروھایاستقرار ن
قـرد رفـت و در   یب او پرداخت و سپس به قلعۀ بیگ به تعقیبرگشت. قاسم بیر به شماخیناگز

یبـه و یشـروان یادۀ نظـام یـ ن موضع حدود ھفـت ھـزار سـوار و پ   یجا موضع گرفت. در اآن
ز بـه قلعـۀ گلسـتان    یخان نعبداهللا». شمار ازدحام آوردرون ازیبیاجتماعیبر سر و«وستند و یپ

ش از قلعـۀ  یروھـا یگ پس از چھل روز بـه ھمـراه ن  یرفت تا در آن جا به مقابله بپردازد. قاسم ب
یروھایآمار نیجا را محاصره کردند. در گزارشقلعۀ گلستان رفته، آنیقرد خارج شد و به پایب

تـر  شیخان دو ھزار قزلباش بکه عبداهللایاند در حالکردهش از ده ھزار نفر ذکریگ را بیقاسم ب
کردند و از ھم کشته گرفتند. ییآراگر صفیدكیدر برابر ین نابرابریروھا با ایھمراه نداشت. ن

یوستند، وحشتیاو پیگر به اردویدیخان از مکانعبداهللایروھایاز نیاما شب ھنگام، که بخش
یبرایکمکیرویرا تصور نمودند از جانب شاه تھماسب نیآمد زد یپدیشروانیروھایدر دل ن
از آنـان  یادیـ خـت. تعـداد ز  یاز ھم فـرو ر یجه سپاه شروانیخان اعزام شده است. در نتعبداهللا
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ـ یساختند. غنـا یمناریدان شماخیکشته شدند و از سرشان در م اسـب و شـتر و   «از یم فراوان

یشد. قاسم شـروان یان صفویب غازینص» ر اسلحهیسه و توپ و تفنگ و سایام و فروش نفیخ
؛ ۱۳۷۸-۳/۱۳۷۹فرو نشست (روملو،یبه کلیمخالفان شروانیاز معرکه جان به در برد و غوغا

ن یق). ا۹۶۰در سال ۳۹؛ مالکمال،۱۳۲-۱/۱۳۴،ی؛ منش۵۴۰-۵۴۳، ی؛ جنابد۱۰۸-۱۰۹،یرازیش
ن یـ ست. ایرفت چندان مشخص نیار گمنامیا به دیدا کرد، کشته شد یپیکه قاسم چه سرنوشت

، یز معلـوم نشـده اسـت (منشـ    یـ داده نین واقعـه گزارشـ  یگ که بعداً از ایاسکندربیه برایقض
۱/۱۳۴.(

قاسم با دوازده ھزار سـوار  یروھاینبرد با نیخان براد که عبداهللایآیھا برمگزارشیاز برخ
ش یچ و بنـه را در موضـع سـاروقم   رون آمده، کویبیاز شماخیان، تمامیبا کوچ و متعلقان غاز

قـرد دو سـپاه بـه ھـم     ین قلعـۀ گلسـتان و ب  یان شد. مابیمستقر کرد و بعد متوجه اردوگاه شروان
خـان  غلبه کند. عبـداهللا یگریچ کدام نتوانست بر دیبرخوردند و جنگ درگرفت اما تا غروب ھ

د ین بنه از راه رسـ ی. چون اۀ سپاه شدیز آمادۀ جنگ و تعبیکوچ و بنۀ سپاه را فرا خواند و خود ن
ن یده و متزلـزل شـدند. در ھمـ   یشـاه تھماسـب رسـ   یاز سویامدادیرویدشمن پنداشت که ن

ان و یخان خانم خواھر شاه، دسـتور داد زنـان سـپاھ   یخان، پرھا آمده که ھمسر عبداهللاگزارش
ئـت مردانـه   یھآراستند و دریده و خود را با ابزار و آالت جنگیلباس مردانه پوشیخدمه ھمگ

ان و یش شـروان یر موجـب تشـو  ین تدبیاردوگاه روان شدند. ایھا شده و به سوسوار بر مرکب
، یھا پرداختنـد (ر. ک: جنابـد  ب آنیجه قزلباشان به تعقیطبرسران شد. در نتیھا به سوفرار آن

).۱/۳۷۲، ی؛ قم۵۴۲
به شروان بازگردانـد و  ت راین شورش، آرامش و امنیخان استاجلو پس از سرکوب ااهللاعبد

شـروان را برعھـده داشـته    یگـ یگلربیسـال سـمت ب  ۱۶ق) مدت ۹۷۴توانست تا سال وفاتش (
).۱/۱۳۴، یداده شد (منش١باشد. پس از او حکومت شروان به ارس خان

ق آمده است که در این سال ارس سلطان روملو که حاکم بعضـی از والیـات ري   973التواریخ در حوادث سال در خالصه.1
ق حکومـت  955الخاقـانی آمـده اسـت کـه در سـنۀ      ). در قصص1/454بود معزول شده، به ایالت شروان منصوب شد (قمی، 

ر همین سال القـاس میـرزا دسـتگیر و در قلعـۀ قهقهـه زنـدانی شـد.        خان مشهور به داماد داده شد و دوالیت شروان به عبداهللا
).1/76ق جنگ اروس خان در والیت شروان روي داد (شاملو، 958همچنین در سال 
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ان در سلطنت محمد خدابندهیشروانیھاتحوالت شروان و شورش
ن یبـ یو جـدال خـانوادگ  یبنـد در اثـر دسـته  ق) ۹۸۴پس از مرگ شاه تھماسب اول (در سال 

رزا، دو تـن از پسـران شـاه   یـ ل میب او اسـماع یـ ان رقیـ رزا و حامیدرمیـ حینیطرفداران جانشـ 
عام شاھزادگان است قتلیسپس با سین آشفتگید. ایه آشفته گردیصفویتھماسب، اوضاع داخل

یکردیل دوم که به تخت سلطنت نشست و با رویتوسط شاه اسماعیو بزرگان حکومتیصفو
گـر  یان فراھم نمود تا بـار د یشروانیرا براید شد و فرصتیکه به تسنن از خود نشان داد، تشد

ه آن دسـت بـه شـورش    یه فعال شده و علیت صفویبه قصد استقالل از حاکمیاسیدر عرصۀ س
کـار آمـدن سـلطان    یق تـا رو ۹۸۵ل دوم در ین مرگ شاه اسـماع یرو در فترت بنیبزنند. از ا

رزا) خـواھرزادۀ  یـ ا طاووس میرزا (یان، کاوس میگر شاه تھماسب، شروانیمحمد خدابنده پسر د
یروھـا یاز نیارینشاندند و بسیشاھاد شد) بر تخت شروانیتر از آن شیرزا را (که پیبرھان م

ان ھـوادار خـود   یشروانرزا به ھمراهیت بودند قتل عام کردند. کاوس میرا که در آن والیصفو
۶۰۰که ارس سلطان تنھـا بـا   نیبه سمت شابران که حاکم آن ارس سلطان روملو بود رفتند. با ا

ان را شکست داده یھا را سد کرده و به مقابله پرداختند اما توانست شرواننفر از قزلباشان راه آن
ھمـراه بـا چھارصـد نفـر از     او رایان صفویرزا فرار کرد اما غازیمت وادارد. کاوس میو به ھز

، ی؛ قمـ ۳/۱۵۳۵ش کشته و سرھاشان را بـه درگـاه شـاه تھماسـب فرسـتادند (روملـو،       یروھاین
). ۵۲-۵۳، ینطنزیا؛ افوشته۲/۶۴۵

ز که اوضاع کشور یق ن۹۸۵کار آمدن سلطان محمد خدابنده در سال ین نحو، با رویبه ھم
ان تحرکات خود را شروع یبود، شروانیماندر معرض تھاجمات عثیار آشفته و مناطق غربیبس

رزا فرزند برھـان از دودمـان پادشـاھان    یان ابوبکر میگر را دامن زدند. شورشیدیکرده و شورش
تـاق)  یقزلباش در داغستان و چرکس (کوھستان قمـق و ق یروھاین شروان را که از ترس نیشیپ

ان اقدام کنـد. تعـداد دو سـه ھـزار     ھا به تصرف شرو، اغوا کردند که با کمك آن١بردیبه سر م
ان شروان بودند، بر گرد او جمع شدند. امـا  یر سپاھیو قرابورك که از نژاد سایفۀ لزگینفر از طا

یرا با نامه نزد سلطان عثمـان یدانست کسینمیتصرف شروان کافیرو را براین نیابوبکر که ا
ان مـدد خواسـت و تعھـد    یجات شروانان از شروان و نیرون راندن صفویبیفرستاد و از او برا

سال 20اي از هواداران پدرش به داغستان گریخت و به مدت . ابوبکر میرزا پس از شکست پدرش، در کودکی به همراه عده1
خان تاتار حاکم آن دیار او را به گرمی پذیرفت و او را گرايبود تا این که به قریم (کریمه) رفت. دولتدر آن نواحی سرگردان
) .256؛ مینورسکی، 3/113عالی عثمانی فراهم کرد (قرمانی، گاه زمینۀ آشنایی او را با بابداماد خود گردانید. آن
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، در زمرۀ مالزمان سلطان بوده و خراج شروان را ھر ساله به خزانـۀ او  یروزینمود در صورت پ

(در تسـنن) بـا   یز به استانبول رفته و با اظھار ھم مـذھب یاز مردم شروان نید. گروھیارسال نما
: مـتن  ۶۷۷-۲/۶۷۸، یند (قمـ خواسـت یاریـ یقزلبـاش از و » و تسلّطیتعدّ«از یسلطان عثمان

ن بھانه بھره جسـت و بـا   یز از اینیرزا و پاسخ آن). سلطان مراد سوم عثمانیکامل نامة ابوبکر م
نیسراسر تـوھ یاق ضمن نامه۹۸۶ن دو کشور، در سال یه بیده گرفتن عھدنامۀ صلح آماسیناد
جـان  یر شـروان و آذربا یخم به تسـ ی) تصم۶۴-۱/۷۴، ییران محمد خدابنده (نوایز به پادشاه ایآم

کصد ھزار یش از یبییرویپاشا معروف به لَلَه پاشا را با نیتوانمند به نام مصطفیریگرفت و ام
خـان تاتـار از اوالد باتوخـان از نـژاد     ین از محمدگرایل کرد. او ھمچنیران گسیاینفر به سو

نامةسلطان مراد ز خواست (متنیکرد نیزخان که در دشت قبچاق حکومت میپسر چنگیجوج
پاشا یشود. مصطفی) تا از دشت خزر راھ۹۱-۹۳و ۷۷-۸۵/ ۱،ییخان در: نوایبه محمدگرا

شـروان  یس راھیروان و قراباغ به گرجستان رفت و پس از تصرف تفلیپس از شکست حکام ا
جـه لَلـه پاشـا    یجـا را تـرك کـرد، در نت   آنیچ مقـاومت یز بدون ھینیخان حاکم شکیسیشد. ع

ز یـ از او اطاعت کردند و مـردم شـروان ن  ید. حکام داغستان و مردم لزگیبال به شروان رسغفار
و یعثمـان یروھایشروان که با وجود نیگیگلربیان پرداختند. ارس خان، بیه قزلباشان به طغیعل

رون آمد و در کنار آب کُـر اقامـت   ید از شروان بیشورش مردم شروان، مقاومت را به صالح ند
شروان کرد، یگیگلربیدرآمد. لَله پاشا، عثمان پاشا را بیعثمانیروھایروان به تصرف نکرد و ش

و ین کرد و قالع شـماخ ییتعیه از شروان حاکمیتاس پاشا را در ارس گذاشت و در ھر ناحیق
ز در شـروان گذاشـت   یرزا را نیجا بازگشت. او ابوبکر مارس و بادکوبه را مستحکم کرد و از آن

یبه امور شروان بپردازند و به او وعده داد که از سلطان عثمـان یعثمانیروھاینیارکه با ھمک
ان بـر  یـ سـلطۀ عثمان یبـرا یرزا ابـزار یـ رد. در واقع ابوبکر میاو بگینشان حکومت شروان برا

؛ ۳۵۷-۱/۳۶۲،یبه سـلطنت شـروان ناکـام مانـد (منشـ     یابیز عمالً در دستیشروان شد و خود ن
).  ۳/۱۱۳؛ قرمانی،۱۰۰-۱۰۴، ینطنزیاافوشته

بـه  ییھـا افت خبر حوادث شروان عالوه بر ارسـال نامـه  یسلطان محمد خدابنده پس از در
) پسـرش حمـزه   ۴۳-۶۳و ۲۹-۴۲/ ۱، یی؛ نـوا ۲۵۲-۱/۲۶۰،یسلطان مراد سوم عثمانی (فلسف

پاشـا  یرون رانـدن مصـطف  یـ جان اعزام کرد تا به بیآذربایرزا را با امرا و رجال دولت به سویم
یز حضـور داشـت. از امـرا   ینیا ھمسر پادشاه صفوی، مھد علین لشکرکشیھمت گمارند. در ا
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پنجـاه ھـزار   یرزا بفرستند. سپاھیالزم به مدد حمزه میرویز خواسته شد که نیمناطق مختلف ن
م گرفتنـد کـه اردو بـه ھمـراه     یشدند. در قراباغ تصـم ینفره فراھم شد و به جانب شروان راھ

ر از آب کُـر  یـ رزا سـلمان وز یـ به ھمـراه م ینظامیروھایآغاج توقف نموده و نا در قزلیمھدعل
شـروان  یك شدن سپاه قزلبـاش بـه ارس خـان و امـرا    یگذشته به شروان روند. چون خبر نزد

در شـروان سـرزنش   یعثمانیروھایو عدم جنگ در مقابله با نید به خاطر آن که به سستیرس
ر آن ید بـا تسـخ  یرند شـا یحمله کرده و قلعه را در محاصره گیماخم گرفتند به شینشوند تصم

ن سال در شروان در رفاه و به فراغت بـه سـر   یفۀ روملو چندیند. اما چون طایجبران مافات نما
ھا کشـته شـدند و امـوال و اسـباب     تر بزرگان آنشین حمله شکست خورده بیبرده بودند در ا

).۹۰-۹۳، ینطنزیا؛ افوشته۶۷۹-۲/۶۸۱،ی؛ قم۳۶۳-۱/۳۶۴،یھا به تاراج رفت (منشآن
خـان  یبـه محمـدگرا  یتر سلطان مراد عثمـان شین قرار گزارش شده که پیه از ایشرح قض

تاتار از راه دربند بر سر قزلباش ھجوم آورد. او برادر یروھایاز نیتاتار دستور داد که با گروھ
در شـروان  یعثمـان یروھـا یامـداد ن بـه  یست ھـزار سـپاھ  یخان را با حدود بیگراخود عادل
را قزلبـاش  یـ او وارد سازد. زیروھایبه ارس خان و نیرو توانست شکست سختین نیفرستاد. ا

جه یقرار گرفتند. در نتیان شروانیو قرابورك و شورشی، تاتار، لزگیعثمانیروھایدر محاصرۀ ن
ه اردو بازگشتند. پس از آن ز فرار کرده بینیدند و گروھیگر به قتل رسیدیارس خان و گروھ

رزا بـه کنـار آب کُـر آمـده     یـ خان و ابوبکر میگرابازگشت و عادلیعثمان پاشا به قلعۀ شماخ
از لشکر تاتـار  یریجلوگیقزلباش که برایامدادیرویارس خان کردند. نیقصد غارت اردو

شـده  ین متالشیمز با حمالت مھاجیبه منطقه برسد نیاصلیرویت داشتند تا نیمأموریو لزگ
ارس خـان  یخود بـه اردو یشرویدر ادامۀ پیفرار کرد. لشکر تاتار و لزگییو ھر کس به سو

از اموال و اسباب و زن و کودك به دسـت آورده  یاریم بسیجا را غارت کرده و غناده و آنیرس
ـ  یشروان بازگشتند. تاتارھا در ایو به سو فتـار  تمـام ر یرحمـ ین قتل و غارت با قسـاوت و ب

؛ ۳۶۴-۳۶۵و ۱/۳۵۸،یز دور نمانـده اسـت (منشـ   یـ کردند که از نظر مورخان ترك متحد آنـان ن 
-۷۰؛ ابوبکر بن عبـداهللا، ۲۳۲-۲۳۳، یکی؛ سالن۵۹۸، ی؛ واله اصفھان۹۴-۱۰۰،ینطنزیاافوشته

داد یارزشـمند یایخود به پاس کشتن قزلباشان ھدایروھایبه نی). عثمان پاشا در شماخ۶۸
قزلبـاش  یاعالء و شاھوار پوشاند و دستور داد اسـرا یھاتاتار خلعتیرزاھایك از میھرو به 

ھا دستان ھمگان در اثر گردن زدن قزلباشیوان عالیچنان که در د«کنند. یرا کشتار دسته جمع
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منـار سـاختند (ابـوبکر    دو کلّهیدر مقابل شھر شماخیدانیھا در مکشتهیاز سرھا». به درد آمد

ت کـرده و ھرچـه   یـ ن مدت سربازان تاتـار مـردم شـھر را آزار و اذ   ی). در ا۶۹-۷۰بداهللا، بن ع
جـه  یت بردنـد. در نت ید که مردم به عثمان پاشا شـکا یرسییگرفتند. کار به جایداشتند از آنان م

محمودآبـاد و  یجداشـده بـه سـو   یعثمـان یروھایتاتار از نیروھایده شد که نیچاره در آن د
ش و نـوش مشـغول   یبـه عـ  یم سرشار خود در شماخیتُرك ھم با غنایروھاید و نان برونیسال

).۷۰شدند (ابوبکر بن عبداهللا،
، به امر سلطان محمـد خدابنـده،   ین شکست به دربار صفویدن خبر این احوال، با رسیدر ا

در رسانده و قلعه را محاصره کردنـد.  یاز قراباغ خود را به شماخیصفویرزا سلمان و امرایم
ده بود در حال ورود به شـھر  یرا که لباس شبانان پوشیتاتاریھا سربازمحاصره، قزلباشیاثنا

خان تاتـار بـه عثمـان پاشـا، کـه در محاصـرۀ       یگراافتند که عادلییار کردند. از او نامهیدستگ
د یخواسته بود مقاومت نمایھا بود، نوشته و ضمن اعالن خبر شکست ارس خان، از وقزلباش

ن یـ ھـا بـا ا  د. قزلبـاش یو تاتار به مدد او خواھد رسیست ھزار نفر از شروانیبا بیرا به زودیز
روھـا بـه طـور    یۀ نیـ محاصره نگـه داشـته و بـا بق   یرا برایاکرده و عدهیدستشیاطالعات، پ

خـان  یگـرا ھـا وارد سـاختند. عـادل   را بر آنیورش آورده و شکست سختیبر تاتارھا یناگھان
ش گرفتـه و خـود را بـه شـابران     یکه جان به در بردند راه فرار پیرزا با تعدادیابوبکر مر و یاس

د یشـد یبا تحمل سـرما یشانید و در حالت پریز دست از مقاومت کشیرساندند. عثمان پاشا ن
که امـور  ھا درآمد، بدون آنبه تصرف قزلباشین که شماخیزمستان به دربند فرار کرد. پس از ا

ن یاردو رھسـپار و بـه قـزو   یخان را برداشـته و بـه سـو   یگراکنند، عادلیاماندھشروان را س
ن یـ ا ھمسر سلطان محمد خدابنـده کـه در ا  یاز امرا با مھد علین برخیبازگشتند. اختالف نظر ب

از امـرا بـا اعـزاز و احتـرام     یم مـؤثر بـود. برخـ   ین تصـم یحضور داشت در اتخاذ ایلشکرکش
اسـت  یب تاتارھـا ضـرور  یده بودند که به لحاظ حفظ شروان از آسین عقیخان بر ایگراعادل

الت شـروان را  یدند که این دین امرا صالح در ایدراندازند. ھمچنین سلسله طرح دوستیکه با ا
ا که بـا امـرا مخـالف بـود (بـه      یبه حمزه خان پسر عبداهللا خان استاجلو واگذار کنند. اما مھدعل

ه را به نظر پادشاه موکول کـرد و در  یند نرفته و بازگشتند)، قضکه خالف نظر او به دربسبب آن
ق محمـد  ۹۸۸ن بازگشت. سلطان محمد خدابنـده در اواخـر سـال    یجۀ اختالفاتشان، به قزوینت

ن آمـده بـود   یترکمان بـه قـزو  قهیجۀ شورش یلر ذوالقدر حاکم استرآباد را که در نتیفه حاجیخل
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یھـا محـل یھا را به سـو گر واگذار کرد و آنیدیامرارا بهیر نواحیحاکم شروان نمود و سا
د یکه رخ داد به قتل رسیاهین به سبب قضیز در قزویخان نیگراخدمت خود روانه کرد. عادل

؛ ۷۱-۷۵؛ ابــوبکر بــن عبــداهللا،۵۹۹-۶۰۳، ی؛ جنابــد۶۸۷-۲/۶۸۸،ی؛ قمــ۳۶۶-۱/۳۶۹،ی(منشــ
).  ۲۳۴-۲۳۶، یکیسالن

جبران شکست خود و اعادۀ تـاج  یبرایفرصتیکه در پیفراریرزاین اثنا، ابوبکر میدر ا
خـان کـه قصـد انتقـام     یگراخان تاتار برادر عادلیبود، ھمراه محمدگرایشاھو تخت شروان

۶۰یرویـ خته بـود، بـا ن  یز او را برانگینیا سلطان عثمانیم داشت و گویخون برادر و کسب غنا
از یاریکند و بسیداریھا نتوانست پادر در برابر آنفه ذوالقیعازم شروان شدند. خلیھزار نفر

یجان حمله کـرده بـود. امـرا   یز به آذربایپاشا نیگر، مصطفیدیش کشته شدند. از سویروھاین
خـان را  یرزا و محمدگرایاز ھجوم او رفته بودند، سرکوب ابوبکر میریجلوگیکه برایصفو

، یصفویروھایدن نیش از رسین دو مھاجم، پیشروان بازگشتند. ایتر دانسته و به سویضرور
ار به شـروان  یبسیز تصرف کردند، خرابیفه، گنجه و بردع را نیپس از شکست دادن محمد خل

ن یـ دن ایبردند. بـا رسـ  یریاز زنان و کودکان مسلمان را در قراباغ به اسیاریوارد کردند و بس
رخـان  یر امیـ از امـرا، نظ یه با جمعـ رزا پسر بزرگ سلطان محمد خدابندیدر میز، حیخبر به تبر

ـ   یو دیباشـ یخـان قـورچ  یلو و قلـ ب خان تکهیترکمان، مص ره یـ ز پیـ ن راه نیگـران، کـه در ب
یت شروان شدند. محمدگرایوستند، رھسپار والیھا پسلطان قاجار به آنیمحمدخان و امام قل

گـر  یچند تن از برادران دن سپاه را نداشت مجبور به فرار شد. یخان که تاب مقاومت در برابر ا
ان به کمك عثمان پاشا در داغستان و دربند ماندنـد و مـردم   یاز لشکریخان با جمعیگراعادل

گر از یدیبا عثمان پاشا بازگشتند و گروھیدند گروھیب دیار آسین حوادث بسیشروان که از ا
اجتماع کردنـد و در  ر) یر (جاجمیبه نام خاخمیھا به گرد پسر برھان جمع شده و در موضعآن

یل اخـتالف امـرا  یه به دلیصفویاعزامیروینیتین وضعیدند. در چنیکوشیحفظ حال خود م
ز یـ منطقه و فقدان آذوقه و قحط و غـال ن یروھا، که با خرابینیقزلباش و عدم اتحاد و ھمبستگ

ن پاشـا  ر قلعـۀ دربنـد و دفـع عثمـا    یان را سرکوب نموده و به تسخیھمراه شد نتوانستند شورش
جـه بـدون   یرفت، در نتیپذیدادند نمیشنھاد میرو شروان را به ھر کدام از امرا پنیبپردازند. از ا

یا؛ افوشـته ۳۸۸-۱/۳۹۱، یجا کوچ کرده و بازگشتند (منشت شروان از آنیسامان دادن به وضع
آمـده  یارش). اما در گز۹۲-۹۵؛ ابوبکر بن عبداهللا،۵۹۹-۶۰۰، ی؛ واله اصفھان۱۰۳-۱۰۹، ینطنز
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بـه قتـل   یش تمـام یروھـا یر شـد و ن یات دسـتگ یـ ن عملیتاتار در ایمحمدگرایاست که غاز

داده شـد (شـاملو،   یاد اوغلیکرخان زیق)، حکومت شروان به پ۹۸۸ن سال (یدند و در ھمیرس
۱/۱۰۶-۱۰۵.(

که بـا  زیرخان حاکم تبریدر قراباغ اقامت کردند امیجا آغاز شد که وقتاختالفات امرا از آن
ر فراھم آمده بودنـد  یکه در جاجمیو داغستانیدفع مخالفان شروانیامرا ھمسفر شده بود، برا

بـه اردوگـاه   یکرد. چون خبر فـرار و ینینشر عقبیش نبرد و ناگزیاز پیمت کرد، اما کاریعز
و شاملو و استاجلو که تابع نظر شاھرخ خان ذوالقدر بودند، زبـان طعـن   یاز امراید جمعیرس

ر لشکر کشد تـا در  یم گرفت به جاجمیان شاھرخ تصمین میرخان گشودند و در ایمالمت بر ام
ـ  ین رفتار بر امیان امراء بلند آوازه شود. ایم ن او یرخان گران آمد و موجب کدورت و اخـتالف ب

ده یـ ز رنجیدانست نیك او مین کارھا را به تحریر که ایرزا سلمان وزیو شاھرخ خان شد و از م
گر در یکـد یدو گروه شدند و ھرکدام جدا مستقر شـده و از تـرس   یجه سپاه صفویدر نتشد.

نـداد و  یانه ھم ثمریجویآشتیھاشدند. تالشیخته نمیحال آماده باش به سر برده و به ھم آم
). ۵۹۸-۵۹۹، یافت (واله اصفھانیزه ادامه ینه و ستیھمچنان ک

یھـا از نوشتهیکیرزا ارائه نشده، اما در یر ماز فرجام ابوبکیگزارشیدر متون عصر صفو
ان روگـردان شـد و بـه    یاز عثمانیرزا پس از چندیرزا بن برھان میر آمده است که ابوبکر میاخ

رزا را یمین رو پسر برھان علیت شروان برآمد. از ایل اغتشاش درصدد تصرف والید وسایتمھ
رخـان  یق به اتفاق شاه م۱۰۱۰ود. در سال ران بیت دولت ایفرستاد و طالب حمایبه دربار شاھ

مناطق کرد و با احمدپاشا کـه در  یبرخیفراھم نمود و شروع به تصرف و خرابیلشکریشک
رخـان مجـال توقـف در    یجـه شـاه م  یشروان بود جنگ کرده و مغلوب شد. در نتیآن زمان وال

-۱۳۱خـانوف،  یانده است (باکرزا نامعلوم میران رفت اما سرانجام کار ابوبکر میافته به اینیشک
۱۳۰ .(
رزا یرا انجام داده دربارۀ سرنوشت ابوبکر مییھاخ شروان پژوھشیز که در تارینینورسکیم

رزا یـ پاشا آھنگ شـروان کـرد، ابـوبکر م   یم که الالمصطف۱۵۷۹ق/ ۹۸۷در سال «نوشته است: 
را یالـت بزرگـ  یر کرد، این را تسخین پاشا آن سرزمیھمراه او به شروان رفت و پس از آن که ا

م یااوردهیاز او به دست نیترشیجا بماند و تاکنون خبر برزا داد. او در آنیبه اقطاع به ابوبکر م
رزا یـ دن اقدامات نافرجام ابوبکر میان رسی). با به پا۳/۱۱۳. نیز ر. ک: قرمانی، ۲۵۶، ینورسکی(م
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در خصوص اعادۀ حکومـت  یشاھانساللۀ شرویاز تکاپویو سرانجام مبھم او، گزارش خاص
ست.یت شروان در دست نیه در والیصفویان بعدیگیگلربیبا بیریا درگی

یریام سلطنت محمد خدابنده، شروان محل اختالف و درگیۀ ایق به بعد در بق۹۸۸از سال 
ت یـ ان تالش کردنـد کـه شـروان را در حـوزۀ حاکم    یرا عثمانیه بود زیو صفویعثمانیروھاین

ن یـی داشت و بـا تع یخود محسوب میھایگیگلربیز آن را از بیه نیاشته باشند و صفوش دیخو
کند. یت خود را قطعیداشت حاکمیرو سعیو اعزام نیگیگلربیب

گـران  یرا با لشکر» قوجه سنان«، سنان پاشا مشھور به یق سلطان مراد عثمان۹۸۸در سال 
الـروم  ن سـپاه در ارزن یـ ن پاشا روانه نمود. ات شروان به کمك عثمایوالیایر بقایبه عزم تسخ

اقامت کرد. مقارن آن، فرستادۀ سنان پاشا به دربار سلطان محمد خدابنده وارد شد. سـنان پاشـا   
ن بود کـه  یرزا سلمان نوشته بود که مضمون آن چنی) به م۱۰۴-۱/۱۱۲، ییزی (نوایدآمینامۀ تھد

شـان خوانـده   یار که خطبۀ سلطنت به اسم این آل عثمان آن است که در ھر دیچون قانون سالط
ن صـالح سـپاه   یدارنـد، بنـابرا  یشود به زور سرپنجۀ اقتدار، از تصرف آن مملکت دسـت برنمـ  

جـان و گرجسـتان   یاز مناطق آذربایو بعضیت شروان و شکیقزلباش در آن است که چون وال
ات را متعلـق بـه   یـ و والنداشته باشـند  یین پس به شروان ادعایدرآمده، از ایبه تصرف عثمان

ز بـه  یـ را نیر خواسـت شـخص کـاردان   یـ رزا سـلمان وز یبدانند. سنان پاشا از میسلطان عثمان
د سـلطان  ید شاینۀ مذاکره و صلح را فراھم نمایبفرستد تا با وساطت پاشا زمیسفارت به عثمان

واب نامۀ سنان ) در ج۷۱۷-۷۲۱،یر (متن نامه در: قمید. چون نامۀ وزینماین باب راضیرا در ا
او در بـاب  یچ وجه شروان را از دست نخواھند داد و ادعایھا به ھاز آن بود که آنیپاشا حاک

الروم توقف کرد و ابواب مکاتبه را ت بر آن منطقه جز قلعۀ دربند خطاست، پاشا در ارزنیحاکم
یت نواحیوضعرا به شروان بفرستند تا مشخص کند یباز کرد. سرانجام قرار بر آن شد که کس

را یار دارند و عمـر نـام  یھر کدام چه مقدار از شروان را در اختیران و عثمانیچگونه است و ا
، یاسـترآباد ینی؛ حسـ ۴۰۲-۱/۴۰۳، ی؛ منشـ ۶۱۷-۶۱۹، یبه شروان اعزام کردند (والـه اصـفھان  

).  ۹۷-۹۸؛ ابوبکر بن عبداهللا، ۱۲۲-۱۲۱
لشـکر تاتـار بـه دربـار سـلطان محمـد       شـروان از ین احوال خبر شکست امرایدر خالل ا

ار یـ دیگـ یگلربیکـه سـلمان خـان، ب   تر از آنشین قرار بود که پیه از اید. شرح قضیخدابنده رس
خـان و  یگـرا یاقامت خود بروند، غازیھاالق کنار کُر به محلییاز یتابع ویشروان و امرا
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قزلبـاش تاختنـد. چـون    یامرایوار شروان درآمده و به اردیخان با لشکر تاتار به دیگرایصف

ز نھادند. آنان کـه در معرکـه   یافتند پراکنده شده و رو به گریقزلباشان فرصت مقابله و جنگ را ن
ار بازگشتند. عثمـان پاشـا   یم بسیغارت کرده و با غنایماندند کشته شدند. تاتارھا اردو را به کل

را به کمك سـپاه تاتـار و بـه قصـد     یعثمانیروھایاز نین حمله جمعیپس از باخبر شدن از ا
اقـدام  یداره و تـدارك قلعـه  یـ ر حصار بادکوبه فرستاد. اھل قلعه به استحکام حصار و تھیتسخ

رزا یقرار داشت میشانیت آشفته و پریکرده و به مقاومت پرداختند. محمد خدابنده که در وضع
گر امرا را به عزم یان با دره محمد خیو شاھرخ خان و پیباشیرخان و قورچیر و امیسلمان وز

ن تاتار به جانب شروان اعزام کرد. دو لشکر در قشالق شابران به جنگ پرداختنـد.  ینبرد با خوان
ھا به قلعۀ دربنـد  ید، عثمانید دست از کارزار کشیمخالف که ادامۀ جنگ را به صالح ندیروین

افتۀ شـروان کـه   یمت یھزیر امرایار خود بازگشتند. سلمان خان و سایپناه بردند و تاتارھا به د
محمد خدابنده باخبر شدند از آب کُر گذشته و بـه شـروان بازگشـتند و    یدن سپاه اعزامیاز رس
رو لشـکر  نیـ م گرفتند به جبران آن شکست از تاتارھا، قلعۀ بادکوبه را تصرف کننـد. از ا یتصم

ھمـراه  یر امـرا یر و سـا یـ ن وزرزا سلمایپراکنده را فراھم کردند و به محاصرۀ قلعه پرداختند. م
جـده  یقلعۀ بادکوبه رفتند. محاصـره مـدت ھ  یاز شابران به قصد کمك سلمان خان به سویو

رو و اخـتالل احـوال مـردم و    یـ کثرت سپاه و نید و فتح صورت نگرفت. از طرفیروز طول کش
برابـر  یانبـه جـ  یقرص نـان «که ییان لشکر تا جایار و بروز آثار قحط و غال در میآن دیخراب

، موجب شد که سپاه قزلباش دست از محاصره بکشـد و بـه   »دیق دشوار گردیشده، کار بر خال
ھـا بـر   ین باعث شد که عثمانیك از امرا در شروان نماند و ھمیچ یجه ھیقراباغ بازگردند. در نت

راج افتند و به فرمان عثمان پاشا، حکام و مأموران وصول باج و خیت شروان دست یتر والشیب
-۷۱۴و ۷۰۲-۲/۷۰۴، ی؛ قم۶۲۰-۶۲۲، یمختلف شروان رھسپار شدند (واله اصفھانیبه نواح

).  ۴۰۴-۱/۴۰۵، ی؛ منش۷۱۳
فۀ استاجلو به دست او بـود و  ین سفر که امور طایھمیره محمد خان در اثنایپس از فوت پ

ه سبب عـدم  ت بیر دست او از آن والیزیشروان و امرایگیگلربیدست برداشتن سلمان خان ب
توان و قدرت و ورود عمرآقا از جانب سنان پاشـا بـه درگـاه محمـد خدابنـده، ارکـان دولـت        

کـه در قرابـاغ   یکیماقات اتوزایفۀ قاجار و اویت شروان را به طایدند که والیمصلحت در آن د
عرض ت را از تیار دارند آن والیکه در اختییرویسکونت داشتند بسپارند تا با توجه به توان و ن
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الت مملکـت شـروان   یقراباغ، ایگیگلربیخان بید امامقلیرو به صوابدنیدشمنان نگاه دارند. از ا
ار را به چند نفـر از  یات آن دیر والیقاجار و حکومت سایاد اوغلیکرخان) زیگلرخان (پیرا به ب

ان بـه آن  شـرو یکردند. چـون امـرا  یشان را به اکراه و اجبار روانۀ شماخیقاجار دادند، ایامرا
ت یـ د کـه وال یـ را ھمراه عمرآقا کرد، که به جانب شروان رفته و معلـوم نما یدند، کسیار رسید

مختلـف شـروان   یدار از نـواح یشروان در تصرف کارکنان کدام دولت است؟ عمرآقا پس از د
ست. ھنگام یدر تصرف عثمان پاشا نییگر جایافت که به جز قلعۀ دربند و حصار بادکوبه دیدر

را بـه رسـم   یسـلطان ذوالقـدر تبـت اوغلـ    یشت عمرآقا، سلطان محمد خدابنده، شـاھقل بازگ
یان صـفو یـ د. درباریـ وگو نماسفارت ھمراه او نزد سنان پاشا فرستاد تا در باب مصالحه گفت

سلطان سپردند تا به سـنان پاشـا نشـان    یشروان داشتند به شاھقلیرا که از جانب اھالیاقهیوث
ن یمنـاطق موقوفـه بـر حـرم    یه آمده بود که چون در مملکـت شـروان بعضـ   قین وثیدھد. در ا

ھـا تعھـد   ھا صرف رواج و رونق آن دو حـرم شـود، آن  ست مداخل آنیباین ھست که میفیشر
ن اسـت  یفین الشـر یالحرمکه خادمیشم به سلطان عثمانیاند که ھر ساله شصت خروار ابرکرده

چـه کـه بـه    ات شـروان آن یـ که متعرض والوط بر آند، مشرین راه مصرف نمایبرسانند که در ا
م خـان  یآن، ابـراھ یار قزلباش بماند. در پین مناطق در اختیامده، نشوند و ایدرنیتصرف عثمان

ل اختالفات سنان پاشـا و  یرفت اما به دلیادامۀ مذاکرات به عثمانیبرایلچیترکمان به عنوان ا
یختگیران و به ھم ریر ایتسخیعزام فرھاد پاشا برابر ایم سلطان مراد مبنیعثمان پاشا و تصم

بـه  یکه شاه عباس پس از شکسـت عثمـان  م خان در استانبول سرگردان بود تا آنیاوضاع، ابراھ
-۲/۷۲۱، ی؛ قمـ ۶۲۳-۶۲۵، یران بازگشت (واله اصفھانیم خان به ایان داد و ابراھیا پاین قضایا

).  ۴۰۶-۱/۴۰۸، ی؛ منش۷۱۶
گـر بـه   یخان تاتـار بـار د  یگرایخان و صفیگرایکرخان قاجار، غازیپیگیگلربیام بیدر ا

کرخـان بـه شـروان    یپیبـرا یاریقراباغ، کمك بسیگیگلربیخان بیشروان حمله کردند. امامقل
و ین شـماخ یتاتارھـا اعـزام کـرد. دو طـرف مـاب     یبرایکمکیرویز نیفرستاد و عثمان پاشا ن

ر و یخـان دسـتگ  یگرایروز شدند و غازیقزلباشان پیریرگن دیشابران به جنگ پرداختند. در ا
جا او را به قلعـۀ المـوت   خان را به دربار فرستاده و از آنیگرایخان فرار کرد. غازیگرایصف

فـه انصـار قراداغلـو    یخلیا رفت. پس از او مدتیاز دنیکرخان به زودیکردند. اما پیبرده زندان
ش نبـرد و  یاز پـ یکـار یعثمـان یروھایشروان در برابر ندریالت شروان منصوب شد. ویبه ا
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جـه  ید، در نتیـ در شروان نتوانسـت اقامـت نما  یقزلباش کسیگر از امرایجا فوت کرد. دھمان

افـت  یآمد، قلعه را مستحکم کرد و در حکومت شروان استقالل یعثمان پاشا از دربند به شماخ
). امـا در  ۱۱۶، یاسـترآباد ینی؛ حسـ ۴۱۶-۱/۴۱۷، یھا درآمد (منشـ یو شروان به تصرف عثمان

توانست یبا ترفندیاست که او پس از سه سال زندانیحاکیتیخان روایگرایسرنوشت غاز
مه که حـاکمش  یگر به حکومت کریاو را بار دیبرود. سلطان عثمانیفرار کند و به دربار عثمان

).  ۳۱۹-۳۲۰، یکیفوت کرده بود، گماشت (سالنیخان به تازگیگرااسالم
بـه حکومـت   یوابسـتگ یسار، پس از مـدت یشروان از مرگ فرخ ی، حکام محلیبه ھر رو

برکنار شدند. امـا بـاکو چنـد    ییروااز فرمانیق به صورت قطع۹۴۵، سرانجام در سال یصفو
بـاً وسـعت   ین زمان تقریر شد. از ایھا تسخق توسط قزلباش۹۵۸تازه در سال یسال بعد و شک

شد. در زمان شاه محمد یز شامل میرا نیلت از کُر تا دربند بود و در غرب، ارس و شکاین ایا
یھا درآمد. شاه عباس اول در ابتدایز به تصرف عثمانیق) شروان ن۹۸۵-۹۹۵حک. خدابنده (

ق بـه بعـد شـروان بـه     ۹۴۵). از ۳ق باز آن را به کشور ملحـق سـاخت (رربـورن،    ۱۰۱۶سال 
شـود.  یمحسوب مـ یمات کشوریه در تقسیصفویھایگیگلربیھرست بدر فیت شماخیمرکز
ـ   یذکـر مـ  یگـ یگلربیالت بیا۱۳ینگار شاه عباس در زمان مرگ او براواقعه ن آن یکنـد کـه اول

). در ۲۰، التـواریخ خالصة؛ ۱۲؛ ترکمان، ۳/۱۸۱۲و ۱۰۸۹-۲/۱۰۹۱، یبرد (منشیشروان را نام م
ز بـه آن  یـ نیـی راالمرایخراسان، فارس، بغداد و قنـدھار، ام ھمانند یگیگلربین بیالقاب معمول ا

شـروان در دورۀ شـاه   یھـا یگـ یگلربیاز بی). رربورن فھرست۳۲شده است (رربورن، یافزوده م
اند فـراھم کـرده   الت شروان بودهیکه در ایاز شاھزادگانیز فھرستیو شاه عباس دوم و نیصف

ز ی، شروان را نیگزار دولت صفوباجیھامتدر فھرست حکوی). و۶۲و ۵۱-۵۲است (ھمو، 
م ۱۵۱۷ق /۹۲۳م بـه صـورت سسـت و از    ۱۵۰۰ق /۹۰۶ن صـورت کـه از   یذکر کـرده بـد  

یم) تسلط موقـت حکـام صـفو   ۱۰/۱۵۰۹ق (۹۱۵داشته است، حدود سال یتر وابستگمحکم
).۱۲۷ه است (ھمو، یآن به دولت صفویخ انضمام قطعیم تار۱۵۳۸ق/ ۹۴۵بر شروان و 

اء دوبـارۀ  یـ ش در صـدد اح یخویاسیان که با از دست دادن استقالل سیب شروانین ترتیبد
دسـت زدنـد   یه، به تحرکاتیت صفویدر شروان بودند، به قصد خروج از حاکمیقدرت دودمان

رزا برادر یاند. شورش القاس من نمونهیاز ایگ شروانیبرزا و قاسمیمیعلبرھانیھاکه شورش
یھـا بـروز شـورش  ینـه را بـرا  یالـت شـروان، زم  یآن در ایامدھایو پیه ویعلشاه تھماسب
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ر ین مسـ یـ رزا در ایرزا و ابوبکر میز کاوس میان مساعد کرد. پس از مرگ شاه تھماسب نیشروان
یشـاھ شروانیدوبارۀ قدرت خاندانیاین تحرکات به احیکدام از اچیگام نھادند که سرانجام ھ

ه و دخالـت در امـور   یرا به عرصۀ منازعات با صـفو یترك، تاتار و لزگیروھایمنجر نشد، اما ن
ه پس از مرگ یدولت صفویو عدم انسجام درونیشروان وارد کرد. ھرچند اوضاع آشفتۀ داخل

یعثمانیروھایحضور نینه را برایدار و زمین دولت را بر شروان ناپایت ایشاه تھماسب حاکم
ن یـ ه ایش نرفت. چرا که صفویان پین حال تحوالت به سود شروانیالت فراھم نمود. با ایدر آن ا

ت و اوج اقتـدار  یحاکمیبحران را از سر گذراند و با سلطنت شاه عباس، مرحلۀ ثبات، گستردگ
بازمانـده از  یھایو رفع نابسامانیخود را تجربه کرد. شاه عباس عالوه بر اصالح اوضاع داخل

یان از منـاطق اشـغال  یـ نده، به اخراج اوزبکـان و عثمان دورۀ سلطنت پدرش سلطان محمد خداب
ه یھـا آزاد و بـه قلمـرو صـفو    ، شروان از تصرف آنیجۀ شکست عثمانیکشور پرداخت و در نت

منضم شد. 

یریگجهینت
جـه گرفـت کـه    یتوان نتیق م۹۹۵تا ۹۳۰یھاشاھان در ساله و شروانیروابط صفویاز بررس
ه یاد و اطاعـت از دولـت صـفو   یـ ل اول به انقیبرابر شاه اسماعشاھان پس از شکست درشروان

ز ادامه دادنـد و بـه   یانۀ خود را نسبت به شاه تھماسب اول نیجواست مسالمتیپرداختند. آنھا س
شـاه در  ل شروانیه تن دادند. با مرگ سلطان خلیت صفویگزار به حاکمك قدرت خراجیعنوان 

الـت شـروان را بـه    ین او شاھرخ، شاه تھماسب اینشق و وخامت اوضاع در زمان جا۹۴۲سال 
ن یـ ان داد. از ایـ پایشـاھ شروانیگزاره قرار داد و به دورۀ خراجیت صفویطور قطع در حاکم

بود یانیمکرر داعیھاخوش شورششروان دستیاسیزمان تا ظھور شاه عباس اول، اوضاع س
ھـا بـه   آنیه و حکـام اعزامـ  یابر صفودر بریشاھاء قدرت شروانیالت به قصد احین ایکه در ا

دھد که یھا نشان من شورشیساختند. ایالت را آشفته میت ایکردند و وضعیمنطقه مقاومت م
ه را یت صـفو یـ حاکمیه اخـتالف داشـتند بـه راحتـ    یز با صفوینیمردم شروان که از نظر مذھب

ـ به ایمان عثمانیسلطان سلیھایرفتند. لشکرکشیپذینم و یداغسـتان یامـرا یرران و ھمکـا ی
ھا بـه شـورش   ك آنیگر بودند در تحریکدیبا یوند مذھبیان، که در پیمه با شروانیکریتاتارھا

ه مـؤثر بـود. حضـور    یت صـفو یـ شروان از حاکمیجداسازیو اقدام برایصفویروھایه نیعل
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رش ا شـو یـ و یصـفو یروھـا یبـا ن یریبه شروان و درگیو تاتاری، داغستانیعثمانیروھاین

کـرد بـه   یده مـ یـ چیه پیدولت صـفو یت شروان را برایرزا، وضعیمر القاسینظیسرداران صفو
مکـرر  یھان ھمه، تالشیالت ناتوان بودند. با این ایت خود بر ایکه گاه از اعمال حاکمیاگونه

جـه  یو مستقل سـاختن شـروان بـه نت   یاسیمجدد به قدرت سیابیشاھان در دستاحفاد شروان
ز یـ ه نین قـدرت ھمسـا  یان، شروان از اشغال ایبا ظھور شاه عباس اول و شکست عثماند و ینرس

ن مناسبات دوجانبه و یند ایفرایه ملحق شد. به عبارتیرون آمد و به طور کامل به قلمرو صفویب
پُرسـابقه از  یگـر محلـ  ك خاندان حکومتیھا و منازعات دو قدرت، سرانجام حذف کشمکش
ه بر شروان به منزلـۀ دروازه ورود  یت صفویران و حاکمیایر دولت مرکزدر برابیاسیگردونۀ س

ل ین را تسـھ ینشـ یحیمسـ یژه در نواحیون منطقه بهیبه ایبعدیھایبه قفقاز بود که لشکرکش
ت کرد.یرا تثبیرامونیپیطرۀ مرکز بر نواحیشاه عباس اول، سییاست تمرکزگرایکرد و س

یکتابشناس
-۹۹۶ز) یـ جان و تصرف تبریبه قفقاز و آذربایورش عثمانی(شرح خ عثمان پاشایتار، ابوبکر بن عبداهللا

، انتشـارات  یحات نصـراهللا صـالح  یو توضـ یعثمـان یرك، ترجمه از ترکـ یونس زیق. به کوشش ۹۹۳
.۱۳۸۷، تھران،یطھور

، شـرکت  ین اشـراق ، به اھتمام احسـا اریذکراالخیاآلثار فنقاوه، اهللاتیهدا، محمود بن ینظنزیاافوشته
.۱۳۷۳، تھران، یو فرھنگیانتشارات علم

، انجمن آثـار  یریق محمدرضا نصیح و تعلی، تصحیفتوحات شاھم، ین ابراھیر صدرالدی، امیھروینیام
.۱۳۸۳، تھران، یو مفاخر فرھنگ
ـ   یخ عثمـان یتار، یحقلی، اسماعیاوزون چارشل قـات  ی، مؤسسـه مطالعـات و تحق  ی، ترجمـه وھـاب ول

.۱۳۷۰، تھران، یفرھنگ
ران و روس)، یـ ایھـا روان و داغستان از آغاز تا جنـگ یخ شی(تارگلستان ارمآقا، یخانوف، عباسقلیباک

.۱۳۸۳انتشارات ققنوس، تھران، 
، یخوانسـار یلیح سـھ ی، تصحیعباسیآراخ عالمیل تاریذوسف مورخ، یگ و محمدیترکمان، اسکندرب

.۱۳۱۷ه، تھران، یاسالمیکتابفروش
اد موقوفات یمجد، بنیی، به کوشش غالمرضا طباطباهیروضةالصفون، یگ حسن بن حسیرزا بی، میدجناب

.۱۳۷۸دکتر محمود افشار، تھران، 
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، بـه اھتمـام احسـان    یخ سلطانیاز تاریتا شاه صفیخ صفیاز ش، یبن مرتض، حسن یاسترآبادینیحس
.۱۳۶۶، تھران، یانتشارات علم،یاشراق

ی، کتابفروشـ یح محمـدباقر بھبـود  ی، تصـح ن و االعـوام یالسنعیوقا، ینین الحسیلحس، عبدایآبادخاتون
.۱۳۵۲ه، تھران، یاسالم
ش یمجموعـه مقـاالت ھمـا   ، »الصـفا ت صـفوه یروایان و منطقه شروان بر مبنایصفو«رضا، ی، علیخزائل
-۳۰۰، صص ۱۳۸۴ز،ی، انتشارات ستوده، تبریصادقی، به اھتمام مقصودعلنیران زمیه در گستره ایصفو
۲۹۵.

.۱۳۴۴ن، اراك، یم دھگان، چاپ فروردیه ابراھیح و تحشی، به تصحخیالتوارخالصه
یه محمـدعل یح و تحشـ ی، تصـح یل و شاه طھماسـب صـفو  یخ شاه اسماعیتارر محمود، یر، امیخواندام

.۱۳۷۰، نشر گستره، تھران، یجراح
، به کوشش محمد اخبار افراد بشریر فیالسبیخ حبیتار، ینین الحسین بن ھمام الدیالداثیر، غیخواندم

.۱۳۵۳ام، تھران، یخیفروش، انتشارات کتابیاقیر سیدب
دا، ھانهیچی، کوئیریه محمدرضا نصیح و تحشی، تصحنظام شاهیخ ایلچیتار، ینیخورشاه بن قباد الحس

.۱۳۷۹، تھران، یانجمن آثار و مفاخر فرھنگ
، شرکت انتشارات یکاووس جھانداری، ترجمه کهیت در دوره صفواالینظام ال، یشائیرربورن، کالوس م

.۱۳۸۳، تھران، یو فرھنگیعلم
.۱۳۸۴، تصحیح و تحشیه عبدالحسین نوایی، انتشارات اساطیر، تھران، التواریخاحسنبیگ، روملو، حسن

، یحسـن بـن علـ   یعثمانیق)، ترجمه از ترک۹۷۱-۱۰۰۸(کییخ سالنیتار، یافندی، مصطفیکیسالن
.۱۳۸۹، تھران، ی، انتشارات طھوریحات نصراهللا صالحیح، ترجمه، مقدمه و توضیتصح

ـ ، نامـه انجمـن ا  شناخترانیا، »هیروان در دوره صفویش«زاده، محمد، یسلماس یشناسـان کشـورھا  رانی
.۱۱۱-۱۴۲، صص ۱۳۷۵، زمستان ۳، شماره یالمنافع و قفقاز، وزارت فرھنگ و ارشاد اسالممشترك
ناصری، وزارت فرھنگ وارشاد اسالمی، تھران، ، تصحیح حسن سادات الخاقانیقصصقلی، ولیشاملو،
۱۳۷۱.

ن یقات عبدالحسیح و تعلی، تصحاالخبارتکملةگ)، یبی(عبدین علیالعابدنی)، خواجه زیدی(نویرازیش
.۱۳۶۹، تھران، ی، نشر نیینوا

، انتشـارات شـرق،   یبا مقدمه امراهللا صـفر ،تذکره شاه طھماسبل، ی، طھماسب (شاه) بن اسماعیصفو
.۱۳۶۳تھران، 

و یق اصغر منتظر صاحب، شـرکت انتشـارات علمـ   یح و تعلی، با مقدمه و تصحلیشاه اسماعیآراعالم
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.۱۳۸۴، تھران، یفرھنگ
.۱۳۷۰جا، یکتاب، بیایرج افشار، انتشارات دنی، به کوشش اشاه طھماسبیآراعالم
.۱۳۶۳، انتشارات اطالعات، تھران، یداهللا شکریش ، به کوشیصفویآراعالم
.۱۳۴۲حافظ، تھران، یفروش، کتابیباچه حسن نراقی، با دآراخ جھانیتاراحمد، ی، قاضینیقزویغفار
. ۱۳۶۹، تھران،یعلمی، انتشارات محمدعلشاه عباس اولیزندگان، نصراهللا، یفلسف
. ۱۳۹۰ا، رشت، یلین پرتو، نشر فرھنگ ایه افشیو تحشح ی، تصحالنیخ گیتار، عبدالفتاح، یالنیگیفومن

، دراسة و تحقیـق احمـد حطـیط و فھمـی     اخبارالدول و آثاراالول فی التاریخقرمانی، احمد بن یوسف، 
م.۱۹۹۹ق. /۱۴۱۲روت، یالکتب، بسعد، عالم

.۱۳۶۳جا، یا، بیاد و گوی، انتشارات بنخیالتوارلبّف، یبن عبداللطییحی، ینیقزو
، انتشارات یح احسان اشراقی، تصحخیالتوارخالصة، ینین الحسین الحسیالداحمد بن شرفی، قاضیمق

.۱۳۸۳دانشگاه تھران، تھران، 
م دھگـان، چـاپ   یه ابـراھ یح و تحشـ ی، بـه تصـح  خیالتـوار مه خالصـة یخ مالکمال به ضـم یتارمالکمال، 

.۱۳۳۴ن، اراك، یفرورد
ـ نـژاد، مرکـز نشـر م   قات محسن بھرامیح و تعلیمقدمه، تصح، االخبارجواھر، بوداق، ینیقزویمنش راث ی

. ۱۳۷۸مکتوب، تھران، 
ـ ، دنیل رضوانیح: محمد اسماعی، تصحیعباسیآراخ عالمیتارگ، ی، اسکندر بیمنش کتـاب، تھـران،   یای

۱۳۷۷ .
، ترجمـه  خ البـاب و...) یاز تـار یتی(رواران دربندیشاھان شروان و امچ، یر فئودورویمی، والدینورسکیم

.۱۳۸۷محسن خادم، نشر کتاب مرجع، تھران، 
، یلیتفصـ یھـا ادداشـت یھمـراه بـا   یخیاسناد و مکاتبات تارۀمجموعن، شاه عباس، ی، عبدالحسیینوا

.۱۳۶۷ن، تھران، یانتشارات زر
اد یـ ر ھاشم محدث، بنیان)، به کوشش میران در روزگار صفوی(انیخلدبروسف، ی، محمد یواله اصفھان

.۱۳۷۲ت دکتر محمود افشار، تھران، موقوفا
.۱۳۷۸، نشر قطره، تھران، مجموعه مقاالت، »ران و قفقاز (اران و شروان)یا«ز، یورجاوند، پرو


