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 مقدمه و هدف -1

 

 مقدمه -1-1

حسین ی تیموری شاهد رشد و شکوفایی بسیاری شد. در زمان سلطانخراسان در دوره

با وجود اختالفات و جنگ بایقرا نیز  های متعدد میان او و فرزندانش و همچنین میرزای 

لی شرریر نوایی از ثبات قدرت و نیز رشررد و شررکوفایی این وزیری دانشررمند مانند امیر ع

سلطان شد. اما بعد از فوت  سته ن سال منطقه کا سین میرزا در  م. میان 1505ق./ 911ح

فرزندان او اختالف ایجاد شد و هر کدام خواستار حکومتی مستقل شدند. ازبکان که خوی 

کشورگشایی را از چنگیزخان به ارث برده بودند، از اختالفات میان فرزندان سلطان حسین 

های متعددی که نواحی اطراف خراسرران هجوم آوردند. در جنگ میرزا اسررتفاده کرده و به

بین آنها به وقوع پیوست ازبکان خراسان را تصرف کرده و بعضی از فرزندان سلطان حسین 

حسین میرزا نیز به دربار شاه اسماعیل که الزمان میرزا و ابنمیرزا را به قتل رساندند. بدیع

رفتند. ازبکان که بر خراسان مسلط شده بودند به تازه حکومت صفویه را تأسیس کرده بود 

شد هجوم آورده و در آنجا  نیز قتل و غارت ی کرمان که قلمرو صفویه محسو  میمنطقه

ای که با خاندان تیموری داشررت متعر  کردند. شرراه اسررماعیل به خاطر روابط دوسررتانه

سوده شده بود و خبر هجوم که از مشکالت داخلی ایران آها نشد. اما بعد از آنقلمروی آن

سفیرانی را به دربار ازبکان فرستاد. چون در نامه شنید،  سالی از ازبکان به کرمان را  های ار

سماعیل  شاه ا شده بود،  شته ن سوی دو طرف به جزء توهین و تحریک به جنگ چیزی نگا

کست دهد ای جنگی شبا سپاه بسیار وارد خراسان شده و توانست ازبکان را در مرو با حیله

سماعیل همچنین برای ایجاد یک مانع و این منطقه را ضمیمه ی قلمرو صفوی کند. شاه ا

لدین مک رهیرا به درخواسرررت ک کان  له بر  در برابر حمالت ازب بابر مبنی بر حم محمد

هایی از قلمروی ازبکان موافقت کرد. اما بابر نیز مانع خوبی در برابر ازبکان محسو  قسمت



 

شد و خیلی زود شدن محمدخان  ن شدند. با کشته  ازبکان بر مناطق از دست رفته مسلط 

شد بلکه با تحریکات دولت عرمانی با خوانین  سان متوقف ن شیبانی، هجوم ازبکان به خرا

ازبک، روی کارآمدن عبیدخان ازبک و شکست امیر نجم ثانی از امرای صفوی در غجدوان 

ه کردند. شرراه طهماسررب اول نیز در ی خراسرران حملدرپی به منطقهجسررورتر شررده و پی

موضع جام ازبکان را شکست سنگینی داد. جنگ جام باعث شد که ازبکان از مقابله با شاه 

صفوی، به ماوراءالنهر  شاه  شنیدن خبر آمدن  شند و به محض  سب اول گریزان با طهما

به خاطر عدبازگردند. وجود قلعه م ی مسرررتحکم هرات و نیز اختالف بین خوانین ازبک 

ی خراسان موقتی کرد. ولی در مدتی ها را در منظقهمقابله با شاه طهماسب اول حضور آن

گرفت اهالی شهر به شدت دچار قحطی که شهر هرات از جانب ازبکان در محاصره قرار می

توانسررتند جنگ کنند از شررهر های طوتنی مردم عوامی را که نمیشرردند. در محاصرررهمی

سان به ی آنقهکردند تا آذوبیرون می ضی حکام خرا شود. اما بع سپاهیان ذخیره  ها برای 

ها داشررتند، نیروی کمکی در اختیار ارکان مرکزی دولت صررفویه با آندلیل دشررمنی که 

کردند. گرفت بنابراین برای جلوگیری از قتل و غارت شرررهر را تسرررلیم میها قرار نمیآن

صرف می شهر ت شیعهزمانی که  ضی مردم  سیده و اموال آنی خشد بع سان به قتل ر ها را

سته غارت می سان تا حدی کا شد. بعد از مرگ عبیداهلل خان ازبک از هجوم ازبکان به خرا

ی او آغزیوار شد. افزون بر تهاجمات ازبکان طغیان بعضی شاهزادگان مانند سام میرزا و لَله

شدن افرادی ناتیق در منطقه صو   شرق ایران پیامدخان و من سیاری  های  شکالت ب و م

 برای مردم این ناحیه ایجاد کرد.

ست که از نقاط قوّت  شده ا ستفاده  ست اوّل ا شتر از منابع د برای نگارش پایان نامه بی

هایی چون مرکزی، شیخ صفی و مطهّری در شود. وجود کتابخانهاین پژوهش محسو  می

سیاری از این کتب دست اوّل ص ستان اردبیل و با دارا بودن ب فویه، کار ما را در انجام این ا

ضوع بر منطقه شدن مو شید امّا محدود  سهولت بخ سان در دوران پژوهش  سیع خرا ی و

صفویه و صرف زمان زیاد برای نگارش آن، در اختیار قرار ندادن خابگاه، سفرهای متوالی و 

 های آن از مشکالت این پژوهش بود.هزینه

ست.  ششپژوهش حاضر در  ؛ فصل دوم مقدمه و هدففصل اول فصل تقسیم شده ا

های سلطان علی ، مختصری از فرزندان سلطان ابوسعید و اختالفمبانی و پیشینه تحقیق

گیری میرزا و بایسرررنقر میرزا که باعث تصررررف سرررمرقند توسرررط ازبکان شرررد و قدرت



 

های های او با فرزندانش و جنگو جنگ حسرررین میرزا در خراسررران و اختالفاتسرررلطان

های جنگروش تحقیق، حسین میرزا با ازبکان بحث شده است؛ فصل سوم سلطانفرزندان 

ها، پیامدها، های این جنگشرراه اسررماعیل و امرای او و حکام خراسرران با ازبکان و زمینه

ی عرمانی ی شاه اسماعیل اول با رهیرالدین محمدبابر و رابطهها، رابطهوقایع بعد از جنگ

خراسان در دوران شاه اسماعیل مورد بررسی قرار گرفته است؛ ها، عزل نصب حکام با ازبک

صل چهارم  سان و جنگ های پژوهشنتایج و یافتهف ها با های آنکه حمالت ازبکان به خرا

ها بر خراسرران، عزل و نصررب حکام خراسرران، شرراه طهماسررب اول و پیامدهای این جنگ

سان تشریح شده است؛ طغیان حکام  و شاه پنجم نتیجه گیری و  فصل درزادگان در خرا

  .در فصل ششم منابع ذکر شده است

 

 بیان مسأله -1-2

حسین بایقرا در هرات، ازبکان به رهبری محمدخان های آخر سلطنت سلطاندر سال 

سلطان حسین بایقرا، به  سان کردند. پس از مرگ  شهرهای خرا صرف  شروع به ت شیبانی 

ها موفق به فتح تاخت و تازهای ازبکان، آن سرربب عدم اتحاد بین امرای تیموری در مقابل

زمان با تشررکیل حکومت ی تیموریان شرردند. همخراسرران و منقر  سرراختن سررلسررله

طلبی شیبانیان، خاندان صفوی با ایجاد یک حکومت متمرکز در ایران مانعی در برابر توسعه

ئولوژی شرریعه ازبکان بودند. شرراه اسررماعیل در کنار ایجاد وحدت سرریاسرری با اتکا بر ایدو

توانسررت به طور نسرربی وحدت مذهبی را در ایران برقرار سررازد بنابراین برای محافظت از 

بایسررت در مقابل دشررمنان خارجی قلمروی پادشرراهی خود و تربیت مذهب رسررمی می

طلبی ی توسعهها دامنهی تکاپوهای نظامی شاه اسماعیل، آنکرد. در آستانهایستادگی می

راسرران گسررترش دادند. این منطقه به دلیل دور بودن از مرکز حکومت خود را به درون خ

شتند و به شد. ازبکصفویان مورد تهاجم ازبکان واقع می صی ندا شخ ها قرارگاه نظامی م

صفویه عقب می شدن ارتش  صفویان با ازبکان به محض نزدیک  شستند. علت اختالفات  ن

قلمروی خود و دسررترسرری به مراتع  ها به گسررترشطورکلی عبارت بودند از: تمایل ازبک

جدید و آباد، موقعیت خراسرران که از لحاظ اسررتراتژیکی و ارتباطی و اقتصررادی مهم بود، 

سان را جزو مایملک خود می صیل هرکدام خرا ست، اختالفات مذهبی، تالش برای تح دان

به عنوان شرراهنشرراهی که مسررتلزم داشررتن وتیات و مناطق بیشررتر بود، انتقام از یکدیگر 



 

ها و چه از سوی صفویان، قطع رحمی در قتل عام مردم مغلو  چه از طرف ازبکخاطر بی

ها نیز در این اختالفات گسرررترده بود عرمانیان و ها، نقش عرمانیپرداخت باج به ازبک

ازبکان هردو اقوام ترک بودند که در عادات و زبان و مذهب اتحاد داشررتند، بنابراین ازبکان 

ن تحریک کردند. اختالفات داخلی در ایران نیز از عوامل فرعی بود که به را علیه صرررفویا

داد تا به ایران حمالتی داشررته باشررند، این اختالفات باعث همکاری ها فرصررت میازبک

خواستند شهر را از قتل و غارت حفظ کنند. در شد که میها میحکام شرق ایران با ازبک

صررفویان بود. این حمالت مکرر باعث شررد تا حکومت ها کامیابی تقریبا  نصرریب این جنگ

شاهزادگان واگذار نمایند که الگوی واحدی در  سان به  صب حکومتی را در خرا صفویه من

جاد می کان ای با ازب بل  قا عث ت با مت  لت دور بودن از مرکز حکو به ع که این خود  نمود 

سری شاهزادگان و زیادهشد که نتیجههایی میخود سالی  صر قزلباش  خواهیی خرد عنا

سری سماعیل در جنگ چالدران و کمبود. این خود  شاه ا شدن بعد ها پس از ناکامی  رنگ 

زد تا در مواقع ها آشکار گردید، همچنین تمرکز سیاسی صفویه را برهم میمشروعیتی آن

چالش هایش را تجمیع کند و  ند نیرو مانی نتوا با عر یارویی  جاد رو هایی در خراسررران ای

ها شد. حمالت ازبکهای اقتصادی بر حکومت صفویان میباعث تحمیل هزینهکرد که می

نیز در دوران تهماسب اول نیز تداوم داشت و به خاطر حالت تدافعی که او در پیش گرفته 

 ها نتوانستند مناطقی از شمال شرق ایران را تصرف کنند.    بود ازبک

                                                   های( پژوهش                     سؤال)سؤال-1-3

 

 :سؤال اصلی -1-3-1

سئلهمهم -1 سماعیلترین م شاه ا سان در دوران  صفوی ی خرا سب اول  اول  شاه طهما و 

 صفوی چه بود؟                                                                                        

 ت فرعی:سؤاال-2ـ 1-3

 ی خراسان چه بود؟پیامد تهاجمات ازبکان بر منطقه -1

 ها چه بود؟علت اصلی مناقشات صفویان با ازبک -2

 ها داشت؟مذهب چه نقشی درتشدید اختالفات صفویان و ازبک -3



 

 ثیری بر روابط ایران و عرمانی داشت؟اختالفات صفویان و ازبکان چه تأ -4

 :های( پژوهشفرضیه)فرضیه -1-4

 ی اصلیفرضیه -1-4-1

ی خراسان در دوران ترین مسئلهی خراسان، مهمتهاجمات متعدد ازبکان به منطقه -1     

 شود.را شامل می صفوی و شاه طهماسب اول اول شاه اسماعیل

 های فرعی فرضیه -1-4-2

سان که قبل از هجوم ازبکان در  -1 صادی، مذهبی خرا سی، اجتماعی، اقت سیا حیات 

رشررد و شررکوفایی بود به خاطر حمالت مکرر دچار رکود شررد و حفظ این منطقه به حال 

 یکی از چالش های بزرگ صفویان تبدیل شد.

های جنگ میان ایران و ازبکان بود اما در ترین بهانهاختالفات مذهبی یکی از اصلی -2

 ترین دلیل اختالفات بود.  طلبی ارضی مهمورای آن، توسعه

ی اختالفات مذهبی و باطل بودن طرف مقابل و فویان با طرح مسررئلهها و صررازبک -3

خواسررتند تجاوز خود به قلمروی سررایر مسررلمانان را توجیه کنند و جهاد برای رفع آن می

سربازان و علمای دینی خود را تحریک کنند می شیدند تا به این بهانه عواطف مذهبی  کو

از طرف مردم درمقابل حوادث مسررئول شررناخته تا از تجاوزات خود نهایت بهره را ببرند و 

 نشوند. 

شرق کنند و  -4 شتر توجه خود را معطوف به  صفویان بی شد که  این اختالفات باعث 

در این منطقه حضور بیشتری داشته باشند و درنهایت با ایجاد خأل قدرت در مناطق غربی 

 ی تهاجمات عرمانی در این مناطق بیشتر شود.دامنه

 

 : اهداف( پژوهشهدف ) -1-5

 هدف اصلی  -1-5-1

باشد                                      تر مسائل خراسان در دوران شاه اسماعیل  و شاه طهماسب اول میشناخت دقیق -1

 اهداف فرعی -1-5-2



 

های آن و نیز های صررورت گرفته بین ازبکان و صررفویان و زمینهتشررریح کامل جنگ-1   

 ی زمانیها بر خراسان و مردم این ناحیه در این دورهجنگپیامدهای این 

ها با ازبکان در ها و نیز روابط آنآگاهی از عملکرد حکام خراسرران، عزل و نصررب آن-2

 دوران شاه اسماعیل و شاه طهماسب اول 

تشررریح روابط ازبکان با عرمانی و تأثیر این روابط بر مسررائل خراسرران در دوران  -3

 متقدم صفویه 

 

  ضرورت و اهمّیت پژوهش -1-6

خراسرران یکی از مناطق بسرریار مهم برای دولت صررفویه و همچنین برای ازبکان بود. 

مسائلی که در این ناحیه در دوران متقدم صفویه به وقوع پیوسته است، تأثیر بسیار مهمی  

ی بر موضرروعات داخلی دولت صررفوی و روابط خارجی این دولت با ازبکان و تا حدی عرمان

ستلزم  شت، بنابراین درک دقیق تر موضوعات داخلی و خارجی ایران به ویژه با ازبکان م دا

شررناخت این منطقه بوده اسررت. ازسرروی دیگر روابط خارجی ایران در این دوره با شرررق 

شرق ایران  ست. همچنین از آنجایی که  سبت به غر  آن کمتر مورد مطالعه قرار گرفته ا ن

ی زمانی بوده های بحران در دوران صرررفویه به ویژه در این دورهیکی از مهم ترین کانون

 بخشدضرورت می را خراسان ۀمسألاست بنابراین پژوهش 

 ی پژوهش پیشینه -1-7

ستقل درباره شی م سان در این دوره انجام نگرفته تا اطالع نگارنده پژوه سألۀ خرا ی م

ابط خارجی این حکومت ی صرررفویه یا روهایی که به بررسررری دورهاسرررت اما درپژوهش

 اند به صورت پراکنده به این موضوع اشاره شده است:پرداخته

بابا بیانی: به اوضاع نظامی ایران در رررر تاریخ نظامی ایران در عصر صفویه تألیف خان1

صفویه میدوره شاره میی  صفویه ا صب نظامی دوره  کند و پردازد به ادوات و ابزارها و منا

های مهم ازبکان با صررفویان و وضررعیت جغرافیایی مرزها و جنگ نگاهی مختصررر نیز به

 ایاتت، در خراسان دارد.

ی عباسررقلی غفاری فرد: او روابط ه.ق( نوشررته913-1031روابط صررفویه و ازبکان)-2



 

ی شاه عباس اول را بررسی کرده است. به دلیل احاطه خارجی صفویان و ازبکان را تا دوره

سیعی شکل توصیفی به  کردن موضوع بر بخش و صورت خالصه و به  صفویه به  از دوران 

روند حوادث پرداخته است. تصویری از پیامدهای این مناسبات صفویان با ازبکان به دست 

های تاریخ صرررفویه دهد. او برای جلوگیری از تطویل کالم تا حد امکان از دیگر جنبهنمی

ی به چگونگی تأسرریس صرررف نظر کرده اسررت و در راسررتای همین هدف توجه بیشررتر

بنابراین به اوضرراع خراسرران در این زمان و اختالفات و ی ازبکان شررده اسررت. سررلسررله

شارهجنگ کتا  مذکور بیشتر به ای ندارد. های سلطان حسین میرزای بایقرا با فرزدانش ا

سی پرداخته و کم سیا سبات  ست. به منطقهمنا سائل مبادرت ورزیده ا ی تر به تحلیل م

تا 1537ق./ 965تا  944های شرررکل گرفته از سرررال نیز که به خاطر طغیاناسرررترآباد 

م. روابطی را بین حکام صررفوی در این منطقه و ازبکان ایجاد کرد و باعث تشررویق 1557

ست. اما از لحاظ پوشش دادن به مطالب آن سان شد پرداخته نشده ا ها برای حمله به خرا

ت اول عصر صفوی استفاده شده است. منابع های دساثر قابل توجهی است و نیز از کتا 

نیز در آغاز کتا  بررسی شده است و همچنین منابع به صورت مشخص در ذیل متن ذکر 

ست اما در بعضی از این منابع ذکرشده، صفحه شده با صفحه مورد شده ا ی رفرنس داده 

 نظر مطابقتی ندارد. 

 مقاتت: 

کتر عباسقلی غفاری فرد: به توضیح سه از د« سه جنگ بزرگ صفویه با اوزبکان»ررر 3 

ها ذکر نشرررده پردازد اما علت اصرررلی وقوع جنگجنگ معروف مرو، جام، رباط پریان می

 ها پرداخته شده است.                                                است و تنها به توضیح دقیق وقایع این جنگ

از حمید حاجیان پور: « طهماسب صفوی شاه یروابط ایرانیان و اوزبکان در دوره»ر 4 

سله سل سیس  سبات میان در این مقاله ابتدا به چگونگی تأ ست. در منا ی ازبکان پرداخته ا

پردازد و شش تهاجم ازبکان به ی مذهبی میشاه طهماسب و ازبکان، فقط با تکیه بر جنبه

ه صورت گسترده و شرق ایران در زمان شاه طهماسب نیز ذکر شده است. جنگ جام را ب

 بیشتر به شرح وقایع جنگ پرداخته است.  

از محمد حسررن « ه.ق1006تا 907بررسرری تاریخ روابط ازبکان و صررفویه از»ررررر 5

برخوردار: پژوهش به صورت توصیفی، روابط ازبکان و صفویان را تا اوایل دوران شاه عباس 

زمانی وسرریع این پژوهش، ی اول را بررسرری کرده اسررت، اما به علت فرا گرفتن گسررتره



 

صفویان را بیان  دهداطالعات جزئی و دقیق تری را ارائه نمی و خیلی گذرا روابط ازبکان با 

ستمی شی بهره گرفته ا شتر از منابع پژوه ست اول این دوره، بی . با دارد. با وجود منابع د

خود اختصررا  ای را به که تا اوایل شرراه عباس اول را در برگرفته، اما بخش گسررتردهاین

         داده است، ازسوی دیگر اختالفات صفویان و ازبکان به صورت کامل بحث نشده است.                                                     

 

 ها( و روش پژوهشمواد )داده -1-8

تحلیلی خواهد بود. -با توجه به ماهیت موضوع، روش پژوهش در این تحقیق، توصیفی

برداری از کتب و اسرررناد تاریخی گردآوری خواهد تزم برای پژوهش از طریق فیشمواد 

 شد.

 

 نقدمنابع  -1-9

 تواریخ عمومی: -1-9-1

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 السیر فی اخبار افراد بشرحبیب -1

ه.ق.(. درسررال 942-880الدین بن همام الدین حسررینی معروف به خواندمیر )غیاث 

آن را آغاز کرد. به خاطر بروز فتنه در هرات و کشرررته شررردن م. نگارش 1520ق. / 927

شتن غیاث الدین امیرمحمدبن یوسف شروع به نو شویق او  حسینی وزیر که خواندمیر به ت

شد. در زمان حکومت دورمیش شت ماه نگارش آن متوقف  شاملو کتا  کرده بود، ه خان 

ف آن را دوباره آغاز و در در هرات با تشرررویق خواجه حبیب اهلل سررراوجی، وزیر هرات تألی

های وزیر، م. کتا  را به پایان رسرراند. به خاطر قدر دانی از حمایت1523ق. / 930سررال 

السیر نامید. کتا ، تاریخی عمومی به زبان فارسی و دارای جامعیت و کتا  خود را حبیب

گان، ی تاریخی فصررلی را به شرررح احوال وزیران، بزرتنوع مطالب اسررت. در آخر هر دوره

ست که این  صا  داده ا شاعران و هنرمندان معروف اخت شایخ، عالمان دینی،  سادات، م

مورد در مورخان بعد از او مانند اسکندربیگ منشی مؤلف عالم آرای عباسی تأثیر گذاشته 

سالم، بخش دوم تاریخ  ست که بخش اول تاریخ پیش از ا ست. کتا  دارای چهار بخش ا ا



 

اسرری، بخش سرروم عصرررمغول و تیموری و بخش چهارم تاریخ اسررالم تا پایان خالفت عب

های خود به شررود. دارای نرری مصررنوع و متکلف اسررت، در نوشررتهصررفویان را شررامل می

طرفداری از سررالطین صررفویه و دولت صررفوی پرداخته اسررت و لحن او نسرربت به ازبکان 

سپا شرور و  ست و ازبکان را  شمنی ا صفوی همراه با مخالفت و د شمنان  ه قزلباش را ود

یان ند. دورهمی غاز یل اول شررراه یخوا ماع ق. / 930تا.ق927 سرررال ویژه به و اسررر

ست، بوده کتا  پایان م. که1523تا1520 صل و ترینمهم ا  در بر را کتا  بخش ترینمف

 /.ق880سال در که مؤلف زیرا شودمحسو  می ارزشمند منبعی نامه پایان این و برای دارد

 خود که صفویه اوایل دوران و ایران شرق یناحیه است و به شده متولد م. درهرات1475

شاره خوبی به بوده آن وقایع شاهد شده برای این پایان  کرده ا ضوعات برگرفته  ست. مو ا

شرریبانی و تسررخیر سررمرقند و نامه از جلد چهارم این کتا  و شررامل اوایل کار محمدخان

را و فرزندان او با ازبکان، و جنگ مرو و بخارا، روابط و جنگ های سرررلطان حسرررین بایق

 شیبانی است. سرنوشت محمدخان

                                                                                                                                                                                            

 فی سیره االنبیاء والملوک و الخلفا الصّفاضهروتاریخ  -2

خاوندشاه )میرخواند( است. در جوانی به هرات رفت و مورد  مؤلف این کتا  محمدبن 

توجه امیر علیشیر نوایی قرار گرفت و این کتا  را که حوادث تاریخ جهان، از آغاز آفرینش 

سین بایقرا  سلطان ح شش تا دوران خود یعنی حکومت  ست به نام او تألیف کرد. دارای  ا

جلد است. میرخواند به علت بیماری نتوانست کتا  را تکمیل کند بنابراین بعد از مرگ او 

های او را گردآوری ی دختری او یادداشررتحسررینی)خواندمیر( نوهالدین همام الدینغیاث

او شامل وقایع و حوادث  کرده و با تحقیقات خود اثر او را به پایان رسانده است، که اضافات

م. است که جلد هفتم این اثر 1522ق./ 929دوران زندگانی سلطان حسین بایقرا تا سال 

اسررت. این کتا ، تاریخی عمومی و به زبان فارسرری اسررت و مباحث آن طوتنی و مفصررل 

ست در حالی که کتا  حبیب شیوها شتر  سیر بی ست. ال سته ا سی را به کار ب صرنوی ی مخت

طالبی چون حسرررین میر تا  و م لد هفتم این ک مه از ج نا یان  پا گارش این  زا برای ن

های او با فرزندان سررلطان حسررین میرزای بایقرا شرریبانی و جنگگیری محمدخانقدرت

 استفاده شده است.

                                                                                                                                                                                                 



 

 التواریخاحسن-3

تاریخی عمومی اثر حسن بیگ روملو، یکی از مورخان دوران شاه طهماسب اول است.  

جلد کتا  او شررامل دوازده جلد که تنها جلدهای یازده و دوازده از آن باقی مانده اسررت، 

م. و جلد دوازدهم آن به وقایع 1493تا 1404ق./ 899تا  807یازدهم وقایع سرررال های

م. پرداخته اسررت این کتا  اطالعات کاملی 1577تا 1494ق. / 985تا  900سررال های 

سیاست خارجی آن با ازبکان، عرمانی و گورکانیان در اختیار ما قرار  و ایران تاریخ یدرباره

ش از سه دهه مالزم شاه طهماسب اول صفوی بوده است کتا  او دهد و چون مؤلف بیمی

شود و دارای نرری تقریبا  مصنوع و متکلف اما در جزء منابع با ارزش این دوره محسو  می

شاهی روان سیر و فتوحات  سه با نرر کتب حبیب ال ست و لغات ترکی در آن دیده مقای تر ا

، احسن التواریخ، عالم آرای عباسی و عالم شود. در بین منابع صفویه چون حبیب السیرمی

شیبانی به شاه اسماعیل که حاوی تحقیر شاه اسماعیل ی محمدخانآرای صفوی، در نامه

روملو متن کامل نامه را آورده اسرررت و از منابعی مانند: تاریخ بوده اسرررت، حسرررن بیگ

ضه سال رو صورت  ست. وقایع به  ستفاده کرده ا سیر و...ا صفا، حبیب ال شده ال سال ذکر به 

ضعف شتباهات و  ست. مؤلف ا سان را بیان میا صفویه و حکام خرا شاهان  کند. و های پاد

صرف  ست. مطالبی مربوط به ت شرح داده ا وقایع مربوط به ازبکان را تا حدی بدون غر  

های سررلطان م. جنگ1500ق. / 906شرریبانی در سررال ی محمدخانسررمرقند به وسرریله

 سال در میرزا حسین سلطان مرگ و خراسان فرزندان خود، وقایع حسین میرزای بایقرا با

میرزا با ازبکان، تصرررف خراسرران حسررینهای فرزندان سررلطانم.، جنگ1505/  .ق911

ی شرراه اسررماعیل و م.، آغاز رابطه1507ق. / 913شرریبانی در سررال توسررط محمدخان

د از آن، نبرد غجدوان م.، جنگ مرو، و وقایع بع1509ق. / 915شیبانی در سال محمدخان

سال  سال م.، هجوم دوباره1512ق. / 918در  سان در  سماعیل به خرا شاه ا ق. / 919ی 

شورشم.، و جنگ1513 سب اول با ازبکان،  شاه طهما شورش های  های این دوره مانند: 

سال  ترکمان، جنگ صوفیان  ابای م.، شورش1534ق. / 941سام میرزا و آغزیوارخان در 

با ازبکان  و همچنین اوضاع خراسان در دوران شاه طهماسب اول است، برای خلیفه روملو 

 این پایان نامه بهره گرفته شد. 

                                                                                                                                                                                      

 فتوحات شاهی -4



 

فتوحات شاهی یا فتوحات امینی اثری است که امیر صدرالدین سلطان ابراهیم امینی  

ست، مؤلف ابتدا در 882-941) شته ا سماعیل اول نو شاه ا سلطنت  ق(. در تاریخ وقایع 

سلطان سینهرات و از مالزمان و وزرای  سح ین میرزا بود میرزای بایقرا و فرزند او مظفرح

شکنجه و تعقیب آن سلط ازبکان مورد  ها قرار گرفت و بعد از رهایی مورد لطف اما بعد از ت

م. مأمور به نوشررتن تاریخ 1520ق. / 926و حمایت شرراه اسررماعیل قرار گرفت. در سررال 

شاهی خواند. جلد اول  ساند و آن را فتوحات  شد و در دو جلد به پایان ر سلطنت او  وقایع 

پنج فتح است که در فتح پنجم به ایام کودکی شاه اسماعیل پرداخته شده است  آن شامل

سال در  سماعیل که اتفاقات هر  شاه ا سلطنت  سال اول  شرح دوازده  و جلد دوم آن به 

دفتری جداگانه نوشته شده است. نگارش آن سه سال قبل از نوشتن حبیب السیر شروع 

ست. دارای نرری فنی، متکلف و همراه ست. منبعی مهم با آرایه شده ا سیاری ا های ادبی ب

رود. اما ی قرن دهم هجری قمری به شمار میدر ارتباط با روابط صفویان با ازبکان در دهه

شیعه نیز دراین اثر دیده می  ست و نیز طرفداری از مذهب  شته ا صفویه نو از جانب دید 

شده از این کتا  را می توان حمله شاه شود. موارد گرفته  سال ی  سماعیل به طبس در  ا

شررریبانی به شررراه ی محمدخانم.، قتل و غارت ازبکان در کرمان، نامه1504ق. / 910

سماعیل در سال  سماعیل به شیبک خان، جنگ م. و جوا  نامه1509ق. / 915ا ی شاه ا

ی شررراه مرو و وقایع بعد از آن، نبرد غجدوان و حوادث بعد از شرررکسرررت، هجوم دوباره

  سان نام برد.اسماعیل به خرا

 جواهراالخبار -5

ق. / 984اثر بوداق منشررری قزوینی اسرررت، این کتا  تاریخی عمومی که در سرررال  

سال در بر دارد. خود مؤلف از 1576 ست و قایع را از آغاز آفرینش تا این  م. نگارش یافته ا

 منشیان و دیوانیان دولت صفوی بوده است و شصت سال به خاطر ارتباط مستقیمی که با

شته است، شاهد بسیاری از رویدادهای زمان خود بوده است.  دستگاه حاکمه ی صفوی دا

مطالب آن تنها شرح حوادث تاریخی نیست بلکه مسائل اجتماعی و اقتصادی زمان خود را 

نیز بیان داشررته اسررت و روابط ایران با همسررایگانش را نیز مورد بررسرری قرار داده اسررت. 

ص سماعیل و فویان میبخش آخر کتا  به تاریخ  شاه ا پردازد که مربوط به دوران حکومت 

م. زمان به قدرت رسیدن شاه اسماعیل دوم 1576ق. / 984شاه طهماسب است. در سال 

سال به او هدیه داده  ست و کتا  را در این  ستایش و تمجید کرده ا در پایان کتا  از او 



 

رت آقا کمالی وزیر کل م. از سرروی شرراه طهماسررب، وزا1548ق. / 955اسررت. از سررال 

خراسان و بعد مصطفی سلطان ورساق حاکم سبزوار و ترشیز بود. بنابراین وقایع خراسان 

را در این دوره ی زمانی با تفصرریل بیشررتری و با دیدی جانبدارانه از سررالطین صررفوی و 

التواریخ و تاریخ های لبحکام این ناحیه نگاشررته شررده اسررت. مؤلف در اثر خود از کتا 

هان آرا و...استفاده کرده است، دارای نرری مصنوع و متکلف است و آیات، احادیث، اشعار ج

یانی جواهراتخبار، دوران قراقویونلو،  پا ته اسرررت. بخش  به کار رف یاتی نیز در آن  و حکا

شده از این کتا  )جواهراتخبار:بخش تاریخ ایران آق ست مطالب گرفته  صفویه ا قویونلو و 

ه.ق.( برای پایان نامه، دوران شررراه اسرررماعیل: جنگ مرو، نبرد 984تاسرررال از قراقویونلو 

م.، 1527ق. / 934غجدوان و دوران شاه طهماسب: جنگ امرای قزلباش با ازبکان در سال

سال  صره1528ق. / 935جنگ جام در  صوفیان خلیفه روملو با ازبکان و محا ی م. جنگ 

  م. را شامل می شود.1566ق. / 974ی تربت در سال محمدمیرزا در قلعه

 تاریخ جهان آرا  - 6

ق. / 971ق.(. در سررال 975-ق.910کاشررانی )محمد غفاریاین اثر را قاضرری احمدبن

م. تألیف و به شاه طهماسب اول تقدیم کرده است. تاریخی عمومی است و نویسنده 1563

ه نسررخه کند و بر سررم. بیان می1563ق. / 971وقایع را از هبوط حضرررت آدم تا سررال 

ی سوم آن به سالطین صفویه پرداخته است. از منابعی مانند تقسیم شده است که نسخه

ضهحبیب سیر، تاریخ رو صفا و لبال ست. تاریخ جهان آرا دارای ال ستفاده کرده ا التواریخ ا

نرری ساده و روان است و برای حوادث و رویدادهای زمان شاه اسماعیل و شاه طهماسب 

ارزشمند است اما به طور خالصه به بیان مباحث اشاره شده است. مباحری و تاریخ ازبکان 

شکست امرای چون زندگی محمدخان شریح آغاز جنگ مرو، جنگ غجدوان و  شیبانی و ت

 م. از این کتا  گرفته شد. 1564ق. / 972صفوی و طغیان قزاق خان تکلو در سال 

 تکملۀ االخبار-7

شیراززین  شعرای دوران 988-921ی )العابدین علی عبدی بیگ  ستوفیان و  ق.(. از م

سال  ضرت آدم تا  ست که از هبوط ح سب اول این اثر را تألیف کرده ا ق. 979شاه طهما

ست. نرر م. را در بر می1571 سه با  ا شامل یک مقدمه و  ست و  گیرد. تاریخی عمومی ا

ستفاده شده است . تکملۀ اتخبار این کتا  ساده و روان است، از لغات عربی و ترکی نیز ا

خانم( تقدیم شررده اسررت. و به روابط ایران با ازبکان، خانبه دختر شرراه طهماسررب )پری



 

سائل مهم  شتن جزئیات حوادث و م ست. در نو شده ا عرمانیان و گورکانیان هند پرداخته 

به آسررانی گذشررته و به طور مختصررر بیان کرده اسررت، مؤلف همچنین از مذهب شرریعه 

ه تکریم سررالطین صررفویه پرداخته اسررت و حکومت صررفویه را وارث جانبداری کرده و ب

سماعیل را جهان گیرخان  شاه ا صر غیبت می داند،  شر در ع شروع و بر حق ائمه اثنی ع م

کبیر، سلیمان آخرالزمان و... و شاه طهماسب را ناصر صاحب الزمان، خالصۀ الماء والطین 

صیتکند. دربارهو...ذکر می شخ صاحبی  صبها و صفویه نیز اطالعاتی را بیان من ان بزرگ 

محمد ی عبدالحسرررین نوایی از روی تاریخ جهان آرای قاضررری احمدبندارد و به گفتهمی

ست. مباحری در باره شته ا شانی نگا سال غفاری کا م.، 1528ق. / 935ی جنگ جام در 

سال سیدن بهرام میرزا به حکومت هرات در  سپردن آن وتیت د1529ق. / 936ر ر م.، و 

م. به محمد میرزا، هجوم پیرمحمدخان ازبک به مشررهد در سررال 1556ق. / 964سررال 

شرف الدین اوغلی از این کتا  م. و ذکر وقایع قزاق1563ق. / 971 سر محمدخان  خان پ

  استفاده شده است.

 تاریخ ایلچی نظام شاه-8

است که م. تألیف کرده 1564ق. / 972قبادحسینی در سال بناین کتا  را خورشاه  

در یک مقدمه و هفت مقاله به زبان فارسررری اسرررت، به رویدادهای تاریخی ایران از آغاز 

پردازد. او به عنوان سررفیر سرریاسرری و دیپلماتیک م. می1562ق. / 970آفرینش تا سررال 

سله سل شاه )فرمانروای  سال ی نظامبرهان  تا  1545ق. / 971ق.تا952شاهیان دکن ( از 

ب بود، خورشررراه اثر خود را پس از بازگشرررت به دربار قطب م. نزد شررراه طهماسررر1563

شاه و تاریخ قطبی  شاه تقدیم کرده و تاریخ خور سلطان ابراهیم قطب  شاهیان، تمام و به 

نیز معروف اسررت. چون مدت طوتنی در ایران و همراه  شرراه طهماسررب اول بوده اسررت، 

س شته ا شراف دا صفویان ا ت. از منابعی مانند حبیب بنابراین به حوادث داخلی و خارجی 

التواریخ و تذکره شرراه طهماسررب نیز در اثر خود بهره برده اسررت. تاریخ ایلچی السرریر، لب

شتر موارد مطالبی  ست، مؤلف در بی ساده و روان ا شاه تاریخی عمومی دارای متنی  نطام 

ام دهد. بخشرری از تاریخ ایلچی نظکه از منابع دیگران ذکر کرده اسررت با مذخذ نشرران می

سوم از مقاله شم تا پایان مقالهی شاه، گفتار  شامل میش سوم ی هفتم را  شود که گفتار 

سالجقه ستان، و  صفویان، حکام طبر شامل پنج عرمانی و مقاله-ی رومتاریخ  ی هفتم که 

گیرد. این گفتاراسررت، سررالطین هند از سررالطین غوری تا زوال بهمنیان دکن را در بر می



 

کند، بخش مربوط به تاریخ با اوزبکان، عرمانیان و گورکانیان را بیان میکتا  روابط ایران 

شررراه طهماسرررب به دلیل نزدیکی مؤلف با وقایع، برای تاریخ این دوره و روابط ایران با 

صفویه و  سالطین  شیعه و  ست. و از مذهب  شمند ا سایه به ویژه هند ارز شورهای هم ک

سان در مقابله با ازبکان جانبدا ست. از این کتا  بخشحکام خرا های مربوط به ری کرده ا

م.،  1520ق. / 927م.، رویدادهای سررال 1511ق. / 917وقایع بعد از جنگ مرو در سررال 

های شاه اسماعیل و شاه طهماسب با ازبکان، خان شاملو در هرات، جنگو للگی دورمیش

ق. / 963درسال طغیان سام میرزا و آغزیوارخان وتصرف قندهار توسط شاه طهماسب اول 

 م.، و در تشریح حکومت اسماعیل میرزا در هرات برای پایان نامه اخذ شده است .1555

 تاریخ الفی -9

ضی سط قا سال تو شاه گورکانی در  صف خان قزوینی و به فرمان اکبر احمدتتوی و آ

ی تاریخ م. به زبان فارسرری تألیف شررده اسررت. تاریخی عمومی و درباره1585ق. / 993

ی هند است و بنابر دستور اکبرشاه، سال به سال ی کشورهای اسالمی و شبه قارههزارساله

نوشرررته شرررده و مبدا آن را تاریخ رحلت پیامبر) ( قرار دادند و به همین دلیل نام الفی 

التواریخ، تاریخ رشیدی گرفته است. برای تاریخ صفویان از منابعی مانند: حبیب السیر، لب

آرا استفاده کرده است. نرر آن ساده و روان است. مطالب مربوط به هرکشور و تاریخ جهان 

توان به و ایالت اسالمی جداگانه بر طبق هر سال در ذیل آن نگاشته شده است  از آن می

صفویان با گورکانیان، ازبکان و عرمانی پی سی  سیا ضیروابط  شیعهبرد. قا ی احمدتتوی 

صف شیعههندی و آ صفوی در ی اخان قزوینی  ست. تمایل حمایت از دولت  یرانی بوده ا

هررای مربوط برره اختالفررات فرزنرردان شرررود. از این کتررا  بخشاین اثر دیررده می

ها با ازبکان، شرررح کشررته شرردن امیر های آنمیرزا با یکدیگر و جنگحسررینسررلطان

ق. / 972م.، طغیان قزاق سررلطان در سررال 1511ق. / 917الدین محمد در سررالغیاث

م. و 1564ق. / 972م.، شرررح کشررته شرردن زینل بیگ توسررط ازبکان در سررال 1564

م. در پایان نامه 1566ق. / 974ی تربت در سالمحمدمیرزا در قلعهمحاصره شدن سلطان

 ذکر گردیده است.

 

 ایتواریخ سلسله -1-9-2



 

 تاریخ شاه اسماعیل و شاه طهماسب صفوی-1

صفوی   سب  شاه طهما سماعیل و  شاه ا سو  که ذیل تاریخ حبیبتاریخ  سیر مح ال

السیر تألیف ی حبیبق.(. فرزند خواندمیر نویسنده996-910شود توسط امیرمحمود )می

سال  ست. در  ی الدین اوغلی تکلو، لَلهشرفم. زمانی که محمدخان1546ق. / 953شده ا

سررال شرراهزاده سررلطان محمد و امیراتمرای خراسرران بود نگارش این کتا  را آغار و در 

م. به پایان رسرراند. نرر کتا  مصررنوع و متکلف و دارای صررناعات ادبی از 1550ق. / 957

السریر، فتوحات شراهی اسرتفاده هایی مانند: حبیبجمله کنایه و اسرتعاره اسرت. از کتا 

کرده است. رویدادهای تاریخی از زمان تأسیس صفویه تا بیست و هشتمین سال سلطنت 

و نیز شرررح دقیق و کاملی از روابط ازبکان و گورکانیان  شرراه طهماسررب بیان شررده اسررت

م. به خاطر حضور 1550ق. / 957ی شاه طهماسب اول تاسال نسبت به عرمانی در دوره

کند. سعی مؤلف بیشتر متوجه توضیح او در شهر هرات و دیدن بسیاری از وقایع بیان می

ست سان و مرکز آن هرات به وقوع پیو ست که در خرا ها را ترجیح و به دور ه و آنحوادثی ا

سان، عملکرد حکام  ست. پیامد تهاجمات ازبکان را برخرا صب، تجزیه و تحلیل کرده ا از تع

تر بیان کرده است. مطالب گرفته شده، خراسان، رویدادهای خراسان به ویژه هرات را کامل

ست ازبکان در مرو، در هرات  شک ضوعاتی چون جنگ مرو و وقایعی که بعد از  به وقوع مو

ها با ازبکان، های آنها در خراسرران و جنگی آنانجامید، عزل و نصررب شرراهزادگان و لَله

 ی زمانی مؤلف را در بر دارد.های اتفاق افتاده در خراسان در دورههچنین شورش

 تاریخ رشیدی-2

ق.(. اسرررت که در سرررال 955-905تاریخ رشررریدی اثر میرزا محمدحیدر دوغالت ) 

م. به پایان رسانده 1546ق. / 953. شروع به نگارش آن کرده و در سال م1541ق. / 948

اسررت. تاریخ رشرریدی را به نام عبدالرشرریدخان جغتای حاکم ترکسررتان شرررقی و دومین 

ی چوراس تألیف و آن را در دو دفتر تنظیم نموده اسررت. در دفتر اول به پادشرراه سررلسررله

پردازد. ن و امرای جغتای و ازبکان میخانات آسررریای مرکزی و در دفتر دوم به پادشررراها

سیف سالم هرات موتنا  شیخ ات شرح کاملی از قتل  شیدی  الدین احمد تفتازانی تاریخ ر

ی رهیرالدین شرررود محمدحیدر دوغالت پسرررر خالهدهد که در منابع دیگر یافت نمیمی

ای سپری محمد بابر است و سال ها نزد او و عبیداهلل خان ازبک و سلطان سعیدخان جغت

ضی از جنگ ضی وقایع بوده و در بع شاهد عینی بع ست. خود  شته کرده ا ضور دا ها نیز ح



 

کند و برای تقابل ایران صررفوی و ازبکان اسررت، بنابراین کتا  او ارزش خاصرری پیدا می

دوران شاه اسماعیل ارزشمند است. چون سنی مذهب بوده است صفویان را اوباش معرفی 

ع و متکلف و پر از لغات ترکی و مغولی اسررت. و از مباحث این کرده اسررت. نرر آن مصررنو

گیری زمان با شرراه اسررماعیل در شرررق ایران، آغاز قدرتهای همکتا  چون شرررح قدرت

ملک، شریبانی، جنگ کولشریبانی، تصررف سرمرقند و بخارا توسرط محمدخانمحمدخان

 است.     اوضاع خراسان بعد از جنگ غجدوان در این پایان نامه ذکر شده

 الخاقانیقصص -3

ق. / 1085تا  1072های بیگ بن داودقلی شرراملو اسررت که بین سررالقلیتألیف ولی

سلیمان نوشته 1674تا  1661 شاه  سلطنت  شاه عباس دوم و اوایل  سلطنت  م. در اواخر 

باشد، مقدمه ای محتوا بر سه تذکره میشده است که شامل یک مقدمه و سه با  و خاتمه

ی نسرب شراه عباس دوم، با  اول در بیان احوال فیروزشراه زرین کاله تا آغاز شراه درباره

شاه عباس دوم،  سلطنت  سماعیل اول تا آغاز  شاه ا سماعیل اول، با  دوم حوادث زمان  ا

ی کتا  نیز احوال جمعی با  سوم وقایع مفصل دوران سلطنت شاه عباس دوم  و خاتمه

شعرا و دراویش زما شاه عباس از علما، حکما،  ست. مؤلف آن را به نام  شاه عباس دوم ا ن 

ست و از کتا  سنهایی مانند: حبیبدوم تألیف کرده ا سیر، اح التواریخ، تاریخ عالم آرای ال

ست اما وقایع  ستفاده کرده ا سی ا م. را ذکر نکرده 1531تا  1515ق. /  938تا  921عبا

صله ست و تنها در این فا سا ضیح وقایع  تا  1522ق. / 931تا  929های الی زمانی به تو

م. اشاره شده است. مؤلف دیدی جانبدارانه به تشیع و پادشاهان صفویه داشته است 1524

شررود به عنوان مرال در جنگ های صررفویان با ازبکان دیده میو این مورد در شرررح جنگ

ستادند که پل را خرا  کرد و عطف عنان نم»مرو: صلو را فر شاه، امیربیگ مو ضرت  وده ح

بامید لطف خدا و امداد ارواح مقدسررۀ ائمۀ هدی صررلوات اهلل علیهم صررف سررپاه آراسررته 

شدند ستعد محاربه  شده برای «. م ست. مطالب گرفته  شیانه ا سبکی متکلف و من دارای 

شیبانی، وقایع بعد از پایان نامه از جلد اول این کتا  و شامل شرح کشته شدن محمدخان

ی هرات توسط عبیداهلل خان میرزا، محاصرهان به طهماسبجنگ مرو، دادن سلطنت خراس

م.، و منصو  شدن سلطان حسین میرزا فرزند بهرام میرزا 1531ق. / 938ازبک در سال 

سال  سال 1558ق. / 966به حکومت قندهار در  سان در  م.، حکومت محمدمیرزا در خرا

                                                                                                                                                                                                       م. است.1570ق. / 978ی ازبکان به خراسان در سال م. و حمله1565ق. / 973



 

                                                                                                                                                                                           

 عالم آرای عباسی-4

شاهی کتابی درباره  سماعیل اول تا پایان پاد شاه ا صفوی از زمان  شاهان  ی تاریخ پاد

ست که ت شاه عباس اول شاه عباس یکم ا سلطنت  سکندربیگ ترکمان در زمان  سط ا و

م. و 1611ق. / 1020نوشته شده است. در دو بخش تنظیم شده، بخش اول آن در سال 

صفویه از  صفویان و تاریخ مختصر پیامبر) ( و حوادث دوران پادشاهان  ستگاه  شامل خا

ست و ب سلطان محمد خدابنده ا شاه  سلطنت  سماعیل اول تاپایان  خش دوم را در شاه ا

شاه عباس اول را در 1628ق. / 1038سال  سلطنت  ست که حوادث  سانده ا م. به پایان ر

سیر، لبهای چون حبیببر دارد. از کتا  سنال التواریخ و...در التواریخ، تاریخ جهان آرا، اح

های مربوط به سررلطنت شرراه اسررماعیل اول تا پایان نگارش خود بهره برده اسررت. بخش

شاه ست. و در تشریح جنگ سلطنت  های طهماسب اول را به صورت مختصر بیان کرده ا

ازبکان با صفویه از دولت صفویه حمایت کرده است. دارای نرری منشیانه، مصنوع و متکلف 

ستفاده شد است. و از این کتا  در تشریح شش حمله سان ا ی عبیداهلل خان ازبک به خرا

 است. 

  رالبالدمسخّ -5

عر  قطغان که در زمان عبداهلل خان  دوم ازبک و چند سرررال پس از  اثر محمدیار بن

فوت او به فارسی نوشته شده است و مؤلف، مسخرالبالد را به نام او تألیف کرده است. در 

شیبانیان و حوادث ماوراءالنهر و روابط  ست. خاندان  یک مقدمه و شش با  و یک خاتمه ا

یل صرررفویه تا زمان عبداهلل خان دوم را در بر دارد ایران با ازبکان در اواخر تیموری و اوا

یدهق.(. مؤلف عالوه831-992) یدهبر شرررن یبها و د تا  حب السررریر، های خود از ک

ی روابط ایران و ازبکان این اثر روابط را تا پایان التواریخ بهره برده اسررت. در حوزهاحسررن

تشریح کرده است و حوادث ی شاه طهماسب اول، کامل شاه اسماعیل اول نسبت به دوره

النهر و خراسرران از اواخر قرن نهم و اوایل قرن دهم را به صررورت سررال شررمار بیان ماوراء

ساده و روان می سبک نگارش  ست.  شیبانی مورد نظر مؤلف بوده ا شتر خاندان  کند و بی

شرررود. کتا  به شرررویم نرر آن نیز متکلف میاسرررت و هرچه به زمان مؤلف نزدیک می

ی از حکام ازبک پرداخته اسررت و با دیدی متعصرربانه به نگارش در آمده اسررت. از جانبدار

 ی اشرار و لشکر شیاطین و...یاد شده است. مطالب صفویان و قزلباشان با عنوان طبقه
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Abstract: Khorasan region suffered a severe crisis during the early Safavid period 

due to its economic, social, cultural and political importance for the newly established 

Safavid state as well as the Uzbeks under the leadership of Mohammad Khan Shibani. 

This crisis began after the death of Sultan Hussein Mirzaee and the disputes between 

his children and caused numerous invasions of Uzbeks in the eastern part of Iran. The 

existence of the tomb of Imam Reza (AS) in Khorasan for the Safavids, which 

recognized the Shi'ism as a symbol of Islam, and considered itself the successor to 

the official government in Iran, had a legitimate dimension and could not accept the 

presence of Sunni Muslims in eastern Iran. The Uzbakan, who introduced themselves 

from the descendants of Genghis Khan, continued to capture and disperse the land in 

the Khorasan region and its surroundings with lush greenery, communication paths, 

and economically important. Because of the Uzbek invasions, the Safavid central 

government appointed princes, along with their leverage, to the Khorasan 

government and its surroundings, which, for the sake of the younger princes, were 

basically a genuine power for them. Khorasan had a long distance with the center of 

the Safavid government, which in some cases caused the flood of these real rulers or 

their fate from Khorasan for fear of the enemy during the time of Shah Isma'il I and 

Shah Tahmasb I Safavid, as well as the installation of unbelievers from them in The 

government's bodies in Khorasan would have been subject to very high taxes under 

different pretexts.  

Research Aim: A closer look at the issues of Khorasan during the time of Shah Isma'il 

I and Shah Tahmasb I Safavi. 

Research method:  It is a descriptive-analytical and snippet of historical documents 

and books. 

Findings: Uzbek invasions, Shiite and Sunni conflicts after the domination of each of 

the two powers of the Safavid and Uzbek, the war of destruction of agricultural land 

and the famine that has arisen, has caused harmful effects on the people and the 

eastern region of Iran. 

Conclusion: The invasion of the Safavids and Uzbeks into the Khorasan region was 

due to territorial development, but it was raised in a religiously dominant position, 

the Safavid sought to stabilize the eastern and Uzbek borders to reach the lush 

grasslands. The existence of various religions, including Shi'a and Sunni, in Khorasan 

helped their invasions, and left a dramatic impact on the region, and diverged from 

the growth that had developed during the Timurid period. 
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