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 صفوی اول عباس وشاه صفوی اول اسماعيل شاه نظامی  فعاليتهای وقياس بررسی هدف :

 عمده شكل به ای کتابخانه روش اساس بر تاریخی های داده و اطالعات گردآوری با پژوهش این روش تحقیق:

 بر خود زمان های جنگ سازماندهی در صفوی پادشاه دو این:  که آمد خواهد بر سوال این به پاسخگویی درپی

 بردند؟ می بهره هایی وشيوه الگوها ازچه مقایسه حسب
 آن اول نيمه در خصوصا درآن گری نظامی تفكر غلبه صفویه امپراتوری های خصيصه مهمترین از یافته ها:

 بر را الگویی چنين غربی و شرقی قلمروهای دشمنان با رویارویی لزوم و داخلی رقبای بر آنها غلبه روند.بود

 کرد هدایت مسيری به را صفویه حكومت، نظامی ماهيت این.نمود تحميل صفویه دوره جامعه سياسی ساختار

 سير در شد باعث روند این برآیند.  شد متمرکز زمينه این در  آنها نظامی توان و اندیشه اعظم بخش که

 سوی به سنتی الگوهای از نمایدو تجربه را توجهی قابل های دگرگونی صفویه نظامی ساختار دوره این تحوالت

 عنوان به را اول عباس شاه و اول اسماعيل شاه خصوصا صفوی شاهان که چه آن.کند تغيير متمرکز مدل یک

. بود پایدار نسبتاً های جنگ تداوم و گيری شكل، نمود تشویق مهم دراین جنگی های عرصه اصلی فرماندهان

، مدت بلند های دررویارویی، خود نظامی ساختار ترميم برای تالش ضمن ها آن اساس برهميننتیجه گیری: 

 با مقابله جهت در را خاصی های تاکتيک، نظامی توان اساس بر و آمده پيش های موقعيت و شرایط بر مبتنی

 . دادند بروز نيز موقعی به های العمل عكس خصوص دراین ظاهراً کردندو انتخاب دشمنان

 .ازبک، عثمانی، فرماندهی، نظامی تاکتيک، صفویه :کلیدی واژگان

 

 

 

 

  



 مقدمه و هدف  -1
 

 مقدمه  -1-1

 اتكوا، در زمانهایی که هنووز تجهيوزات و ادوات جنگوی آنننوان پيشورفته نشوده بوود

 فرمانودهان و شواهان توالش، نموود ایفوا موی هوا جنوگ رادر اصلی نقش انسانی برنيروی

 خودرا افوزایش ارتش نفرات تعداد امكان حد تا زمان جنگ در که بود مهم این به معطوف

کنوار ایون  در. آورنود بوجوود دشمن دردیدگان جدی وحشت و رعب طریق دهند تا بدین

شگرف در نتيجوه تاثيری  که آن نيز داد قرار توجه مورد را دیگری نكته بایستی عامل مهم

 عنووان بوه عملياتی بود کوه های عرصه مدیریت و درایت در تردید جنگها داشت و آن بی

 اصول بورهمين مبتنوی. بزند رقم را ها جنگ نهایی سرنوشت توانست می مسلم اصل یک

 بلكوه باشوند دليوری جنگجویان تنها نه بایست خود می، فرماندهان و شاهان که بود مهم

 و قودرت. باشوند دارا را لشوكریان دربين نظم وایجاد فرماندهی خصوص در توانایی باالیی

 موقع به های تاکتيک اجرای درزمينه خالقيت امر و تحت نيروهای هدایت در  آنها مهارت

 صفوی در عصر رسد ایران نظرمی به. سازد دگرگون را جنگ سرنوشت توانست می نظامی

 قلمورو توسوعه و رسويدن قودرت بوه چگوونگی.  اسوت نبوده خصوصيات ازاین دور به نيز

 از برخووردار قووی و سوپاه یوک داشوتن از نواگزیر آنها که رفت پيش ای گونه به صفویان

، موقعيوت تثبيوت جهوت داخلوی درگيریهوای کنار در.بودند توجه قابل فرماندهی ساختار

 یوک سمت به را ها آن، غربی و شرقی مرزهای در مهاجم مقتدر دولت دو با شدن همسایه

 ناچوار خوود هوای داشته از محافظت برای اساس برهمين.داد سوق پایدار نظامی موقعيت

 آن بوا که جنگی نامساعد شرایط با مقابله جهت، ارتش ساختار به جدی توجه ضمن بودند

 . دهند تغيير مواقعی در و تنظيم را جدیدی های تاکتيک الگوها و، شدند می مواجه



 

 ... اول اسماعيل شاه نظامی  فعاليتهای وقياس بررسی، شناخت 4

 ایام این تاریخ مقاطعی از در حداقل که دهد می نشان دوره این گستردگی جنگهای

 درپيشبرد را مهمی نقش از جمله شاه اسماعيل اول و شاه عباس اول صفوی شاهان برخی

برابر  در را ایران خود قلمرو شخصيتی های بر ویژگی اتكا با اند و داشته نظامی مقاصد

 را اصلی ی مساله که چه آن نوشتار دراین .نمودند  محافظت رقبای داخلی و خارجی

صفویان خصوصا شاه اسماعيل اول و شاه  آیا که است سوال براین مبتنی دهد می شكل

کردند  می تبعيت خاصی وسازماندهی الگو از خود مدت طوالنی های جنگ در عباس اول

 ازاین توجهی قابل مقاطع در که دهد می نشان منابع در موجود قراین خير؟شواهدو یا

 آمده پيش شرایط با متناسب جنگی  تاکتيک و برنامه دارای منازعات شاهان صفوی

 جنگی های عرصه در نيز مطلوبی نتایج الگوهای مناسب به از جستن با بهره بودند و

 . رسيدند

 

 بیان مسأله 1-2

دست کم برای حفظ ، اشخاص حكومتگر سلسله ها ویا، درهردوره ای ازتاریخ ایران

برای دست یابی به هرآن چيزی که  درسيطره حكومتشان قرار داشته ویاننه که آ

وتنشهای نظامی وعقيدتی چه  ناگزیرازبرخوردها، جزوآمال واهداف حكومتيشان بوده است

راین بين به انقياد . دبوده اند یضين خارجمتعرّ مخالفان وگردنكشان داخلی وچه با با

ميسّر نمی ، ین نگاه داشتن مرزهای سرزمينوایمی درآوردن حریفان ومخالفين درون مرز

 کایدِئولوژی حيثنظامی وهم از بعدمگردرسایه ی داشتن تاکتيكهای خاص که هم ازشد 

 برتری داشته باشد. بر دشمنان خارجی

شاه یعنی ، صفوی پادشاهحكمرانی دو  که عهد پژوهش حاضردرپی آن هست  

از لحاظ  شانعمق وميزان تاثيرات اقداماتکه به لحاظ  ل رال وشاه عباس اوّاسماعيل اوّ

آننه که ذهن تاکتيک های جنگی دارای اهميّت خاّصی هستند مقایسه کند.  نظامی و

پيشينه ، ازّکه به طورمج استاین  وا می دارددراین عرصه  کاوشبه  کنجكاو پژوهشگررا

های  صميمت اتخاذ قبل ازرسيدن به قدرت چگونه ميتواند درروند ی زندگی این دو فرد

، این نخبگان نظامی بزرگ در دوران پس ازدستيابی به اورنگ سلطنتخطيروتغيير دهنده 
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نقش ایفا نظامی و تاکتيک های اتخاذ شده نظامی شان  درخصوص جنگها واستراتژیهای

پژوهش ذیل می خواهد این مهم را بررسی نماید که اقدامات ، ازسویی دیگر کرده باشد.

تحت تاثير عوامل انسانی و محيطی بوده است و این عوامل در  نظامی این دو پادشاه

سرنوشت جنگ های این دو می توانسته بسيار تاثيرگذار باشد.شاه اسماعيل صفوی به 

به طور قطع یكی از مهم ترین پادشاهان ، عنوان پادشاهی تاثيرگذار با اقداماتی دیرپا و مانا

راتژی ها وتاکتيک های خاّصی را بكار بست تا مطمئناً است، ایران زمين پس از ظهور اسالم

توانست حكومت صفوی را پی ریزی نماید. پژوهش حاضر بر آن است تا این مهم را آشكار 

اقدامات و لوازمی توانست بر مدعيان پيروز شود و ، کند که او با توسّل به چه توانایی ها

یكی از جنگ های مهم و حكومت قدرتمند صفوی را بنيان نهد. بی تردید جنگ چالدران 

تعيين کننده در خاور نزدیک از بعد نظامی بوده است. پژوهشگر بر آن است این مهم را 

چرا که شكست ، نيز بيان نماید که دالیل شكست ایران صفوی در این جنگ چه بوده

اسماعيل در این جنگ و پيروزی سلطان سليم سرنوشت دو کشور را در آن برهه تاریخی 

این پژوهش باید بيان نماید که شاه عباس ، ه.ق(.از سوی دیگر 10)ابتدای قرن معيّن کرد 

اوّل صفوی نواده اسماعيل در دوران پرشكوه حكومت خویش با توسّل به چه اقداماتی 

توانست بر ثبات  و استواری حكومت صفوی در غرب آسيا ودر مواجهه با قدرت های سّنی 

شاه عباس در جهت تمرین های ، ید. در این ميانهمذهبی چون ازبكان و عثمانيان بيفزا

آن ها را بارها به مرز های ارمنستان و گرجستان ، مستمّر نظامی برای سپاهيان خود

رهنمون ساخت تا هم برقدرت و ثروت صفویان بيفزاید و هم با عثمانيان شانه به شانه 

ژوهش حاضر را با داستان پ، کسوت و مرتبت بساید. مجموع این اقدامات نيا و نواده

 رویكردی مقایسه ای خواهد ساخت.
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 های( پژوهشسؤال )سؤال -1-3

چه استراتژی و چه ، شاه اسماعيل و شاه عباس اول صفوی در مقام مقایسهو 1

تاکتيک های نظامی شایانی را طی جنگهای خود  اتّخاذ کردند که آنان را از یكدیگر 

 متمایز کرد؟

چه تاثيری در اتّخاذ استراتژی ، ذهنيّت اعتقادی یا ایدئولوژیکوجود یا عدم وجود  -2

 و تاکتيک های نظامی شاه اسماعيل و شاه عباس اول صفوی داشته است؟

 

 های( پژوهشفرضیه)فرضیه -1-4

به نظر می رسد  شرایط متفواوت زموانی و اسوتفاده بهتور از امكانوات سرنوشوت  -1

 جنگهای آنها را متفاوت کرد.

اعتقوادی )بواور بوه تشويع اثنوی -رسد ذهنيوت خواص ایودئولوژیكیبه نظر می  -2

چه عليه مخالفين داخلی و چه عليه دشومنان ، عشری(عامل مهمی در رویكردهای نظامی

 خارجی به ویژه ازبكان و عثمانی ها داشته است.

 

 اهداف پژوهش -1-5

اسماعيل پژوهشگر سعی خواهد کرد ميزان توفيق تدابير اتّخاذ شده نظامی توسط شاه 

و شاه عباس اول صفوی که بيشترین موفقيت را نصيب ایران آن روزگاران کرد به صوورت 

مقایسه ای و با استفاده از داده های خام و تحقيقی به بررسی بنشيند و تحليلی مناسب از 

حجم و تاثير اقدامات و فعاليت های نظامی این نيا و نواده ارایه نماید. بررسی شويوه هوای 

رخورد این دو مرد عملگرا و کارگزاران آنان به ویژه قزلباشان و سپس نيروی سوم عمل و ب

 از موضوعات مورد بررسی در حيطه اهدافی این پژوهش خواهد بود.

 

 ضرورت و اهمّیت پژوهش -1-6

که با بررسی بانوک  –با توجه به عدم انجام پژوهشی جامع درباره موضوع این پژوهش 

و با توجه به اهميت شناخت هور چوه  -پایان نامه ها به عمل آمدهای اطالعاتی مربوط به 
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به نظر ميرسد ضرورت و اهميوت چنوين ، بيشتر و بهتر دوره یاد شده این دو نخبه نظامی

با توجه به اینكه حكوموت ، پژوهشی با این رویكرد مقایسه ای دو چندان باشد. از دیگر سو

ولين حكومت مقتدر دانست که پيكره ایوران صفویان را پس از انقراض ساسانيان می توان ا

، واحد را دوباره انسجام بخشد و تقریبا بر تمامی قلمرو باسوتانی ایوران سويطره پيودا کنود

ضروری می نماید تا مجموعه اقدامات نظوامی و کارهوای مربووط بوه آن را پژوهشوگر بوه 

 د.بررسی بنشيند تا بتواند پرتوی جدید بر تحقيقات تاریخی آینده بيفكن

 

 ی پژوهشپیشینه -1-7

تحلیللل اسللتراتژی نظللامی ایللران ومولفلله هللای آن درع رشللاه عبللاس 

 بزرگ :اثری ازسیدهاشم آقاجری وابراهیم مشفقی فر

دراین مقاله به اهداف استراتژیک نظامی شاه عباس اول واولویتهای دسوتيابی بوه آنهوا 

گردیوده وهمننوين بوه تغييور وعوامل موثرمورد استفاده وی اشاره  وهمننين به تاکتيكها

امّابوه عوامول مووثّرواثرگزار ، درساختارسياسی ونظامی توسط شاه عبواس پرداختوه اسوت

 موثال: تاکتيكهوای مختلون نظوامی کمتروبوه صوورت گذرااشواره گردیوده اسوت. دراتّخاذ

دربين النهورین وطغيوان رودخانوه  درجائيكه به عواملی چون سرمای زمستان وگرمای هوا

درحودّهمين اشوارات ، له سعدونحس ستارگان ومسائل مذهبی اشاره می کنودشوشترومسا

 فوق بسنده کرده وازتوضيح بيشتربازمانده است.

و    یغالمل ی:عللیلر شاه عباس کب یان دورهاز آغازتاپا یهصفو یظامن سازمان

  یدریح یدسع

اوّل  يلدوران شاه اسماع ياسیوس یبه سازمان نظام یوسطح یمقاله به صورت کل این

ب وطنو يرنوعیکوه تحوت تواث يرسودپرداخته و به نظور م یصفو  یورانشكسوت ا، یتعصوّ

قلمداد نمووده  يانعثمان یازسو یجنگ چالدران رادرحدّچشم زخم کوچك یدرط یازعثمان

دوم  يلسلطنت شاه تهماسوب اول وشواه اسوماع نکوتاه به دورا یبااشاره ا ينطوراند. وهم

 يروهوایون یودارتوش جد يلوسلطان محمّدشاه به دوران سلطنت شواه عبواس اول وتشوك

ارتوش بوه  ینا يریدرشكل گ ياننموده وبه نقش اروپائ یارتش اشارات ینا یشكل دهنده 
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 یمتعودد نظوام یهوا يكهواوانگيزهاز نپرداختن به تاکت یخالء ناش ولیپرداخته اند. يلتفص

 است. مقاله مشهود یندرا یعصر صفو

 (:اسلماعیل، حیلدر، ید)جن به قدرت یدندرراه رس یانصفو ینظام تکاپوهای

 فر یدکتراحمدکامران

 يویدن یقعال يریوشكل گ یهمطرح شدن خاندان صفو ی یخنهمقاله به تار دراین

 يرویبه ن یانصفو یوابستگ ينوهمنن يلیاردب ینالد یصف يخفرزندان ش یوقدرت طلب

اول پرداخته شده است.الزم به ذکر است که از  يلکارشاه اسماع یاندست کم تاپا، قزلباش

حّس  ینوع يتوانم، درکاربرد جمالت یسندهنو يریهایمتن مقاله وبا توجه به جهت گ

مقاله  يرتفاس ینکرد. که باتمام ا یافترادر یانبر نابحق بودن حكومت صفو یمبن

 یاندوران صفو یلدراوا یجخاّص را یجنگ یها يوهوش يكهابه تاکت یاشاره ا يچحاضره

 ننموده است.

 .بله براسناد یهباتک یانشکست صفو یلوقوع جنگ چالدران ودال یها ینهزم

 .یدبیرانوندوحم یبلوچ زه ع مت، یکوندیرضادر، کوشش:دکترحسن رازنهان

درجنگ  یانشروع وعلل شكست صفو یها ينهبه زم یجزئ یفصلنامه اشارات دراین

داشته و  يلشاه اسماع یبه خلق وخو يزن یچشم یچالدران شده ودرخالل مطالب گوشه 

. يكنندم يانفصلنامه ب یندرا یخاص جنگ یرادر نداشتن استراتژ یانصفو یضعن عمده 

به استناد کتب  یان نشده وعمدتانقل قولیسندگنظر نو يلبرتحل يدینوشتار تاک یندرا

مورد  یقابل توجه ینظام یاستراتژ يزمقاله ن ینکه درا، انجام گرفته است یپژوهش

 قرارنگرفته است یبررس

 صفویان درگذرگاه تاریخ :نویسنده:دکترحمیدرضاصفاکیش

نویسنده دراین کتاب  به روابط سياسی صفویان بادول وقدرت های خارجی به خوبی 

وی با عثمانيان  اشاره کرده ومخصوصا به دوران شاه اسماعيل اول ومقابله ی ایدئولوژیک

پرداخته وبه مساله زورآزمایيهای ایران درعصرشاه عباس اول باغرب اشاراتی نموده وبه 

 ایده های تازه شاه عباس درمساله کشورداری نيز پرداخته است.
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 زندگانی شاه عباس اول :تالیف:ن رالّله فلسفی

رجی پرداخته مولّن دراین کتاب به طورمبسوطی به روابط شاه عباس اوّل بادول خا

که ازالبه الی ، وبه عالقه ایشان درایجاد روابط دیپلماتيک بادیگردولتهااشاره نموده است

 آن ميتوان به استراتژیهای ذهنی این پادشاه صفوی دست یافت.

شاه عباس اول)پادشاهی بادرسهایی که بایدفرا گرفت( :نویسنده: دکتر 

 منوچهرپارسادوست

ای ازتولدشاه عباس اول ودوران پرفراز وفرودزندگی وی  نویسنده دراین کتاب تاریخنه

وتاثيرات این دوران برتربيت ایشان ونحوه نگرش شاه عباس به قزلباشان پرداخته واشاره 

ای به چندین دوره ی کشتاراميران قزلباش توسط این پادشاه صفوی کرده وسعی 

ورمشخص به استراتژی دربازگویی تمامی حوادث عهد پادشاهی عباس اول دارد.ولی به ط

 خاصی ازاین حكومتگرصفوی درجنگهااشاره ننموده است.

شاه اسماعیل اول)پادشاهی بااثرهای دیرپای درایران وایرانی( :نوشته 

 ی:دکترمنوچهرپارسادوست

دراین کتاب سعی شده است که تمامی حوادث واتفاقات زمان شاه اسماعيل اول اعّم 

تاثير گزاربه صورت توصيفی پرداخته شود.این کتاب ازجزئی وکم اهميّت ومسائل کلی و

بارویكردی خاّص سعی درمطرح کردن اسماء تمامی اشخاص موثّردرحوادث زمان شاه 

اسماعيل دارد و تمامی زوایای رفتاری وعملكردی شاه اسماعيل راسعی دارد که پوشش 

راتژیهای البته به صورت توصيفی واسلوبی وچارچوب مشخص دراست، داده و بنمایاند

 نظامی مورد توجه قرار نگرفته است.

از خانبابا بیانی: تاریخ نظامی ایران: جنگهای دوره صفویه   

نویسنده به ، های ایران در عصر صفویه که افزون بر آناثر حاضر شرحی است از جنگ

همننين ، وضع مردم و سازمان ارتش دولت صفوی، وضعيت جغرافيایی مرزها و ایاالت

اشاره نموده ، کوتاهی از هر کشور و دولتی که با ایران مرتبط و درگير جنگ بودهتاریخ 

اند هایی که تاریخ رویدادهای آنها در این کتاب بررسی شده عبارتترین جنگاست .مهم
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ها .شایان ذکر است که ها و اسپانياییپرتغالی، هند، ازبكان، های ایران با عثمانیاز :جنگ

ها و کشورهای ذکر شده با یک مقدمه تاریخی صفویان با هر یک از دولتهای شرح جنگ

 .شودآغاز می

 رونلد، یسوخته شاه عباس اول درقبال ارتلش عمملان ینزم یستمس یبررس

 :سودامردواریند :نویسندهوبرآ

 ياستشاه عباس باعنوان س ینظام يكهایازتاکت یكیاختصاصا به ، نامه یانپا دراین

به مساله  يکتكن ینپرداخته شده ودرکنارا یسوخته به صورت بحث محور ينزم

 يلپتانس ینمهاجران ومخصوصا ارامنه واستفاده ازا یاقتصاد يتهایظرف يروموضوعتهج

پرداخته  یبه نحومطلوب يحیران بادول مسیا یتوسط شاه عباس اول  به عنوان پل ارتباط

 شده است.

 نقد و بررسی منابع:

موضوع پزوهش حاضر در ارتباط با سياست هوای نظوامی و کشوور داری دو از آنجا که 

در اکثور منوابع دوران صوفوی موی تووان مطالوب ، تن از پادشاهان بزرگ صفوی می باشد

چنود نمونوه مهوم و نزدیكتور بوه ، ارزشمندی را یافت.بنابراین از ميان منابع در دسوترس

 موضوع پژوهش به شرح زیر بررسی می شود.

 ینیام یآراعالم

است. او در سفر سوم خود بوه حجواز بوه  یاهلل بن روزبهان خنجفضل ينکتاب تأل این

پوس از مورگ سولطان  یانودک یعنی، 896رفت و در صفر  یونلوقوآق یعقوبسلطان  یدارد

کورد.  یمتقود «یسونقربا»، یعقووبدرآورد و به پسر سولطان  ينکتاب را به تأل ینا یعقوب

از آنكوه شواه  پسنشد. یاما هرگز عمل، یددر آ یرتحر تهبه رش يزمقرر بود جلد دوم کتاب ن

بوه خودمت  یخنجو یاهلل بون روزبهوانفضول، یافوت.ق بر عراق دست ه 909در  يلاسماع

او در موذهب سونت  یدامر تعصب شود ینا يل. دليوستخان درآمد و به اوزبكان پ يبکش

و  يودنسوبت بوه سولطان جن ییو ناسوزا ينگونوه تووه يچاز ه ينیام یبود. او در عالم آرا

 نكرده بود. یفروگذار يلشاه اسماع رو پد يان، يدرسلطان ح
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 بخارا نامهمهمان

به  يوستن.ق است که پس از په 915–914به سال  یاهلل بن روزبهان خنجفضل تألين

اموا بوه دسوتور ، درآورد و نامش را سفرنامه بخوارا گذاشوت یرآن را به رشته تحر، اوزبكان

روابوط  يوزاوزبكوان و ن یختوار یکتاب برا ین. ایافت ييرنامه بخارا تغخان به مهمان يبکش

 .تاس يدبا آنان مف یهصفو

 اخبار افراد بشر یف یرالس حبیب

 يوباسوت. حب يرمعروف به خواندم ينیالحس ینبن همام الد ینالد ياثکتاب اثر غ این

 شواهاست و در چهار جلد چاپ شوده کوه جلود چهوارم آن دربواره  یعموم یخیتار يرالس

، (يسوت)کوه در دسوترس ن یکتواب بعود از فتوحوات شواه یوناسوت. ا یصوفو اسماعيل

سلطنت آن پادشاه است. آغواز  یاثر برا ینو بهتر يلشاه اسماع یخمنبع در تار ترینیمیقد

اسوت )در حودود چهوار بوده 930االول  يعدر رب یانش.ق و پاه 927 یلکتاب در اوا ينتأل

 (.يلماه قبل از فوت شاه اسماع

 و شاه طهماسب یلشاه اسماع تاریخ

 يرالسو يوبحب یولاسوت کوه در واقوع ذ يرمحموود بون خوانودم يرام ينکتاب تأل این

و شواه  يلشواه اسوماع یهواجنگ، شاه تهماسوب اول یختار یهاو به نام شودیمحسوب م

 یمؤلون نوام خاصو یو از سوو شوودیم یودهها ددر فرسوت يرالس يبحب یلو ذ، تهماسب

 یون. ايدرس یان.ق به پاه 957شد و در  غاز.ق آه 953 یا 950کتاب در  ين. تألاستيافتهن

مكمل احسون  تواندیاست و م يدمف يارکسب اطالع از دوره شاه تهماسب اول بس یاثر برا

 محسوب شود. یخالتوار

 یخالتوار احسن

 روملو است که ظاهراً در دوازده جلد بوده و دو جلد آخر آن دربواره يگحسن ب تألين

.ق و جلود دوازدهوم بوه ه 900توا  807 یهاسوال يعبه وق یازدهم. جلد استیهصفو تاریخ

 ینو ارزشومندتر ینبهتور یخاست. احسن التووار.ق پرداختهه 985تا  900 یهاسال یعوقا

 سال همره و مالزم آن پادشاه بود. یاز س يشمؤلن ب یرامنبع دوره شاه تهماسب است. ز
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 االخبار تکلمة

شواه  تواریخدربواره  یعمووم یختوار، کتواب یون(. ایودی)نو يرازیش يگب یعبد تألين

بوا اوزبكوان و  يوزمختلون و ن یدر نوواح یرانیاو با حكام ا یهااول و شرح جنگ يلاسماع

شاه تهماسب اول را توا  یپادشاه یختار یعشرح وقا، کتاب مذکور ينهاست. همنن یعثمان

معاصور  ينسوالط یخاالخبار از جهت شومول بور توار مة. تكلگيردی.ق دربر مه 979سال 

 يودو موصول مف یواربكرد، عوراق عورب، حجاز، شام، مصر، (یدر روم )عثمان یهشاهان صفو

بوه  1369در سوال  یینووا ينآن به همت عبدالحسو یهصفو یخاست. قسمت مربوط به تار

 .استيدهرسچاپ 

 یخالتوار خالصة

اسوت کوه بوه  یالقمو ينیالحس ينالحس یناحمد بن شرف الد یقاض ينکتاب تأل این

 یونا يناسوت. توألدوم پرداخته يلاول تا شواه اسوماع يلاز زمان شاه اسماع یاندوره صفو

اموا پوس از مورگ او و حووادث ، .ق آغاز شوده 984دوم در  يلکتاب به فرمان شاه اسماع

سال مولن کتاب را به نوام  ین. در ايد.ق به طول انجامه 999اتمام کتاب او تا سال ، یبعد

بوا دوره شواه تهماسوب اول و  یاز نظر همزموان یخکرد. خالصة التوار ينشاه عباس اول تأل

دارد و  یمطالوب ارزشومند، شاه محمد خدابنده و شاه عباس اول يزدوم و ن يلشاه اسماع

 .گيردیدربر م يزدوره را ن آن یخیتار یهانامه یبرخ

 ذکر االخبار یاآلثار ف نقاوة

از اسوناد  یكیکتاب  یناست. ا ینطنز یااهلل افوشه یتمحمود بن هدا ينکتاب تأل این

شواه  یزنودگان یواما ين. موضووع آن از واپسوشودیمحسوب م یعصر صفو یختار یگرانبها

 ی. تعدادیافت. ق( ادامه ه 1007سال سلطنت شاه عباس اول ) یازدهمينتهماسب اول تا 

این اثر اطالعوات بوا است.کتاب ثبت شده ینو اوزبكان در ا لشاه عباس او ينب یهااز نامه

 ارزشی از روابط صفوی و عثمانی و جنگهای بين آنها در اختيار قرار می دهد.

 )روزنامه مالجالل( یعباس تاریخ

.ق ه 994منجم است. او منجم شاه عباس اول بود و از  ینالدمالجالل ينکتاب تأل این
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در خودمت شواه عبواس  یافوت.ق که ظاهراً وفات ه 1029و تا سال  يوستپادشاه پ ینبه ا

طور هوا را بوهبووده و آن یعاز وقوا ياریبسو ينیجهت شاهد ع ين. به همبردیاول به سر م

 دارد. یادیضاع خراسان و اوزبكان ارزش زدر مورد او اثر یناست. اثبت کرده يقدق

 یرانیژوان ا دون

 یبون سولطان علو يوگاروج ب، است. نام کامل مؤلون ياتب يگاروج ب ينکتاب تأل این

دون خووان  یاو اقامت در آنجا به دون ژوان  يااست که پس از مسافرت به اسپان ياتب يگب

اما ، شاه عباس اول با اوزبكان حضور داشته یها. مؤلن به گفته خود در جنگیافتشهرت 

 يواردر اخت یگراز منابع د يشترهم ب يزیبلكه چ، استنپرداخته یعآن وقا يلنه تنها به تفض

توا  یهبه عنوان منبع درجوه اول از آغواز صوفو توانیکتاب م ین. از اگذاردیخوانندگان نم

 روزگار شاه عباس اول استفاده کرد.

 یعباس یآراعالم تاریخ

 یونا ين.ق توأله 1025( است. مؤلن در یترکمان )منش يگاسكندرب ينکتاب تأل این

.ق )سوال درگذشوت شواه عبواس اول( اداموه داد. ه 1038را تا  یعکتاب را آغاز کرد و وقا

 یونعباس اول است. ا یپادشاه یبرا یهاثر دوره صفو ینارزشمندتر یعباس یآراعالم یختار

ش  1377افشار آن را در دو جلد چاپ کرد. در  یرجا، ش 1334ر شد و د یاثر چاپ سنگ

 است.چاپ و منتشر شده یرضوان يلمحمد اسماع يحاثر در سه جلد به تصح ینا

 سفرنامه ها

 یراندر ا سفرنامه ونيزیان

 ینننتووآنجللوو و، ینوزنوکواتر، ینیکنتوار یووجوزافوا باربوارو آمبروز ينکتواب توأل این

اسوت کوه انجمون  یتالياییا سياحان و سفرا خاطراتسفرنامه درباره  یناست. ا یدالساندر

 یوناست. اکرده يهته یراندر ا يزیانون یهابا عنوان سفرنامه یهكلوت آن را به صورت کتاب

از منوابع ارزنوده محسووب  يلعهود شواه اسوماع یبرا یخیتار تباهاتاش یاثر به رغم برخ

 .شودیم
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 یشرل سفرنامه برادران

.ق بوه دربوار شواه ه 1007بودند که در سوال  يسیدو برادر انگل یو رابرت شرل آنتونی

بوه اروپوا رفتنود. در  ینودگیبه نما، شاه عباس یدو برادر از سو ین. ایافتندعباس اول راه 

بوه هموراه  یورانو شرح سفارت آنوان در ا يسیسفرنامه مذکور شرح مسافرت دو برادر انگل

مطالعوه  توانیرا م یرانيانآداب و اخالق ا یبررس يزعهد شاه عباس اول و ن یعاز وقا یبرخ

)مساعدالسوولطنه( چوواپ و منتشوور  یسووفرنامه بووا ترجمووه آوانووس خووان ارمنوو یوونکوورد. ا

 این سفرنامه حاوی مطالب مهمی در ارتباط با وضعيت نظامی ایران می باشد..استشده

 دالواله سفرنامه پیتر

 یمغوالن به بعد خواطرات سوفرها یکه از دوره امپراتور، یتالياییجهانگردان ا يانم در

 یبوا ارزشو ياردارد. او سوفرنامه بسو یادالواله مقام ارزنوده يتروپ، اندرا نوشته ياخود به آس

.ق بوه ه 1026م / 1617دالواله در  يتروو هند از خود به جا گذاشت. پ یرانا، ترکيهدرباره 

 یشورح کوامل، ماند. او در کتابش یرانسال در ا 6ر حدود و د يدعباس اول رس اهحضور ش

در ایون اثور موی تووان دربواره اسوت.مراسم دربوار او داده یژهبه و، شاه عباس اول یعاز وقا

 رفتار او با ارامنه بدست آورد.، وضعيت مسيحيان در دوره شاه عباس اول

 سفرنامه شاردن

آمود. او در سوفر دوم  يمانشاردن از فرانسه به دربار شواه عبواس دوم و شواه سول ژان

 ییهاسوفرنامه ینترماند. سوفرنامه شواردن از مفصول یرانسال در ا يمبه چهار و ن یکنزد

 یهاسوفرنامه یگرمانند د، مجموعه ارزشمند یناند. انوشته ایراندرباره ، یياناست که اروپا

در روزگوار  یوراناز فرهنگ و آداب و رسووم جامعوه ا یو کامل يقدق يارشرح بس، یياناروپا

بوه  1335در سوال  یعباسو یسفرنامه با ترجمه محمدلو یناست. متن کامل اداده یهصفو

در این سفرنامه در مورد موضوع هایی هم چون سياسوت نظوامی عبواس .استيدهچاپ رس

 اطالعات باارزشی بدست آورد.اول در ارتباط با زمين سوخته و دیگر موضوعات مرتبط 

 تاورنيه سفرنامه

شاه  یآمد و به دربارها یرانبار به ا 9م از فرانسه  1668و  1632 یهاسال ينب تاورنيه



 

 15 مقدمه و هدف

است دربواره  یسفرنامه شرح ین. مندرجات ایافتراه  يمانشاه عباس دوم و شاه سل، یصف

، موذاهب موجوود، آداب و رسوم، آن یاالتا يمو تقس یرانوسعت ا، یرانا یمواصالت هایراه

 يوهاسوت. سوفرنامه تارون یطبقوات اجتمواع، یروش حكومت، صفویپادشاهان  ياتخصوص

بوه  يروانیشو يدجمشو، 1336ترجمه شد و در سوال  یابوتراب نور يلهبار اول به وس یبرا

 نظر آن پرداخت. یدو تجد يحتصح

 کمپفر سفرنامه

آمد و دو  یران. ق( به اه 1105–1077) يماندر روزگار شاه سل یکمپفر آلمان انگلبرت

 يریگو انودازه یبوه مسواح يبویاقامت کرد. او در سفرنامه خود با دقوت عج یرانسال در ا

، هواکاخ، یاز مناصوب دولتو يقویدق ينپرداختوه و توصو یرانارتفاع و فواصل مختلن در ا

م.  1694–1685 یهااست. کمپقر در فاصله سالارائه داده سراهاقصرها و حرم، هاگاهتفرج

 منتشر شد. 1350در سال  یجهاندار يكاووساثر با ترجمه ک ینسفر کرد. ا یرانبه ا يزن
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 سیر تحول در نظام فرماندهی و بافت قومی ارتش-2-1

 از شاه اسماعیل تا محمد خدابنده-2-1-1

 در تاریخی جریان یک در که است عوامل مختلفی مدیون صفویه تاسيس امپراتوری

.قبل از هر چيز  ایران و جهان شود تاریخی عرصه وارد حكومت این تا آمدند جمع هم کنار

 نفوذ زمينه های شيخ صفی اردبيلی که نام سایه در صفوی خاندان معنوی جایگاه از باید

 دنيوی حكومت داعيه شيخ اردبيلی خود اگرچه نام برد.، آورد فراهم را توده ميان در

 ميان در را آشكار چرخشی زمينه های نهاد فرزندانش باقیرا که برای  ميراثی اما نداشت

 به مانند دیگر شيفتگان نيز آنان .برآیند نيز فرمانروایی پی در تا آورد فراهم جانشينانش

یک نيروی نظامی نداشتند. این سياست نيز از زمان جنيد  چاره ای جز سازماندهی قدرت

 (318ص. ، 1378، )تتوی .برداشت زمينه این در را گامها اولين و همو بود که، اغاز شد

 به رسيدن برای نظامی نيروی از بهره گيری در قدرت مدعيان دیگر با صفوی خاندان تفاوت

 خویش فرمان زیر نيروهای شمشير به صرفاً آنان که باشد آن در شاید نظر مورد مقاصد

می  گردن صفوی خاندان فرامين به نظامی نيروی قالب در که کسانی و نبودند متكی

 بحرانهای بروز هنگام به و می جنگند بد و می گيرند پول خوب که نبودند مزدورانی نهادند

 با نظاميان از گروه این بنيادی تفاوت بلكه، دهند می ترجيح قرار بر را فرار نيز سخت

 قدرت به رسيدن راه در صفویان فرمان تحت نظاميان .است نهفته آنان درمریدی دیگران

وظيفه  ادای قصدشان و می جنگند اعظم صوفی و مرشدکامل عشق به که بودند مریدانی

 شده واگذار بدانها که تكليفی رفع فقط نه و صفی شيخ خانقاه قبال در بود ای

  در فراوان ناکاميهای عليرغم تا شد سبب نيز عامل همين و (3ص. ، 1389، بود)جمالزاده
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Abstract: 

Research Aim: Material Activities of Shah Ismail and Shah Abbas Safavids Dynasty: Study 

Analysis and Comparison 

Research method: This research will mainly answer this question by gathering historical 

data and library-based data: How did the two Safavid kings organize their wars in terms of 

comparisons? 

Findings: One of the most important features of the Safavid Empire was the overcoming of 

militaristic thinking, especially in the first half. Their tendency to impose internal rivals and 

the need to confront the enemies of the Eastern and Western territories have made such a 

pattern on the political structure of the Safavid society. This military nature led the Safavid 

government to focus on much of their thinking and military capability in this regard. As a 

result of this process, the Safavid military structure underwent significant changes in the 

course of this period and shifted from traditional models to a centralized model. What 

encouraged the Safavid kings, in particular King Ismail I and King Abbas I, as the chief 

commanders of the battlefields, was the formation and continuation of relatively lasting 

wars. 

Conclusion: As a result, while trying to repair their military structure, in the long run, based 

on the circumstances and situations, and on the basis of military capability, they have chosen 

specific tactics to deal with the enemies, and appear to have responded in this regard. There 

were times. 
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