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  چكيده
امپراتوري عثماني در مناطق غربي و  گرفت كه حكومت صفويان در شرايطي شكل

. كردنـد  مـي  اي را دنبـال  طلبانـه  خانات ازبك در شرق قلمرو ايران تمايالت توسـعه 
هاي طـوالني بـين    مدن جنگآاختالفات جغرافيايي و تعارضات مذهبي باعث پديد

ايـن منازعـات بخـش بزرگـي از منـاطق      . اي شـد  صفويان با اين دو قدرت منطقه
هاي اقتصـادي و اجتمـاعي را بـراي     تأثير قرارداد و آسيب را تحتجغرافيايي ايران 

عمده در اين نوشـتار دريافـت و آشـكاركردن ميـزان      ةمسئل. داشت دنبال ساكنان به
صفويه در مناطق شرقي و غربي بـر برخـي از    ةهاي دور هاي ناشي از جنگ آسيب

  . هاي شهري و روستايي است هاي اقتصادي و سازه زيرساخت
اين نوشتار عبارت است از اينكه اقدامات تهاجمي  ةعمد پرسش ،اساس بر اين

هاي دفاعي صفويان الگوهاي اقتصادي و جمعيتي كشـور را تـا    دشمنان و سياست
روش انجام پـژوهش حاضـر مبتنـي بـر توصـيف،       .تأثير قراردادند چه ميزان تحت

دهـد   مـي  نشان هشپژوهاي  يافته. هاي منابع تاريخي است تحليل و استنتاج از داده
در  ،هاي دفاعي صفويان ها و اقدامات تهاجمي دشمنان در كنار سياست تداوم جنگ

آشفتگي و تخريب ساختارهاي اقتصادي و همچنين كاهش جمعيت منطقـه بسـيار   
  .است داشتهبه همراه ثر بوده و كندي فرآيند توليد را در پيامد نهايي خود ؤم

منابع غذايي، توليدات كشاورزي، صفويان، ازبكـان،  هاي شهري،  سازه :ها كليدواژه
  .ها عثماني

                                                                                                 

  a.motevaly@gmail.comدانشيار گروه تاريخ، دانشگاه اراك  *
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  مقدمه. 1
هاي فرسايشـي در منـاطق    مدت حكومت صفويان را جنگ اي از دوران طوالني بخش عمده

ايـن منازعـات كـه مبتنـي بـر      . داد مـي  ها شكل شرقي با ازبكان و در نواحي غربي با عثماني
وسـيعي از جغرافيـاي ايـران را     ةپديدآمد، محدودطلبانه و تمايزات مذهبي  تمايالت توسعه

شـاهان ايـن    ،صـفويه  ةتأثير قرارداد و سبب شد تـا حـداقل در نيمـي از دور    تحت اًمستقيم
سلسله به صورت جدي سرگرم مواجهه و برخورد با مهاجمان در دو سوي مناطق سرحدي 

در كنار پديدآمدن شرايط جنگي ناشي از رويارويي با اين شرايط كه به صورت پياپي . باشند
الگوهـاي مختلـف    ئـة ريزي و ارا داد و به برنامه تأثير قرارمي و مستقيم دربار صفويه را تحت

گرديد، بايستي وجه ديگري از برخوردها را نيز مورد نظر  مي در برابر مهاجمان منجرنظامي 
بروز جنگ در هر شكل و بعدي داراي پيامدهاي مستقيم و يا غيرمسـتقيم بـر    ،قطعاً. داشت

توان اذعـان داشـت    مي ،بر همين اساس. هاي درگير و ساكنان آن مناطق خواهدبود سرزمين
با مهاجمـان در ارتبـاط    اًكه در مناطق شرقي و غربي مستقيم نااير وسيعي از جغرافياي ةپهن

ها شكل دوسويه داشته و فقـط   رسد اين آسيب نظرمي به. دچار صدمات زيادي شدند ،بودند
 گونـاگوني ناشي از عملكرد مهاجمان نبودند، بلكه الگوهاي دفاعي صفويان نيـز در مقـاطع   

  . دكر رگير ميناپذيري را عايد مناطق د پيامدهاي جبران
يك از طرفين بر اين نواحي بيشتر بود، دريافت نوع و  سواي اينكه ميزان اثرگذاري كدام

. استهاي مختلف زندگي انساني از اهميت قابل توجهي برخوردار  ها بر جلوه حجم آسيب
اي از اين صدمات به صورت مستقيم متوجه مناطق پرجمعيت و متمركز انساني  بخش عمده

ظـاهراً   ،ها بودنـد  اي كه در معرض يورش هاي جمعيتي يعني شهرهاي عمده كانوناين . بود
به لحاظ . هاي سنگيني را پرداختند نابيشترين ضربات و صدمات را تحمل كرده و بعضاً تاو

محوريت شهرهايي مانند هرات و مشهد در خراسان و تبريز در مناطق غربي، بايستي سـهم  
هـاي شـهري و روسـتايي نيـز      سـاير كـانون   ،البته. دكرلحاظ  آنها را در اين منازعات بيشتر

  . ها پذيرفتند را از بابت جنگ گوناگونيهاي  هزينه
هـا در دو   جنـگ  ةآنچه در اين پژوهش دنبال خواهدشد، ضمن محور قراردادن گسـتر 

هـاي ناشـي از برخوردهـا متمركـز      شـرقي و غربـي، بيشـتر بـر پيامـدها و آسـيب       ةمنطق
هـا و   زمان با بيان و تحليل اين صدمات، در مقاطعي به برخـي از مشـابهت   هم. خواهدبود

پـژوهش   ةعمـد  هاي ، پرسشبنابراين. شدخواهد  ها در هر دو منطقه اشاره تمايزات آسيب
آنكـه اقـدامات    نخسـت  :اسـت  شده نيز متناسب با همين الگو در دو عنوان طراحي و ارائه
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تـأثير   ي اقتصـادي و جمعيتـي را تحـت   تهاجمي دشمنان صـفوي تـا چـه ميـزان الگوهـا     
ها تأثيرگذار  قراردادند؟ دوم آنكه آيا شكل منازعات در مناطق شرقي و غربي بر نوع آسيب

حكومـت صـفويه يعنـي از     نخست ةنيم ،تمركز اصلي پژوهش از لحاظ زماني ةبود؟ نقط
زيـرا   ،)ق  1052 -  907( آغاز حكومت صفويه تا پايان سلطنت شاه صفي را مورد نظر دارد

بيشـتري برخـوردار بـود و از لحـاظ      ةهـا از حجـم و گسـتر    درگيري ،در اين مقطع زماني
شـروان   ةمكاني، شمال شرق يعني خراسان و شمال غرب با محوريت تبريز و بعضاً منطقـ 

مناطق ديگري در غرب مانند تفليس،  ،به فراخور بحث ،البته. است و ايروان را پوشش داده
از قلمـرو  ... غرب و مناطقي مانند مـرو، نيشـابور، سـبزوار و     د در شمالگنجه، باكو و دربن

  .اند بررسي خارج نبوده
ها و  ل سياسي، بايستي به دشواريئصفويه بر طرح مسا ةبه لحاظ تمركز اصلي منابع دور

يكي  ،به همين دليل. دكرهاي اقتصادي و اجتماعي از اين منابع اذعان  مضايق استخراج داده
هـاي ناشـي از جنـگ در منـاطق      توجهي منابع به آسـيب  كم پژوهشاين  ةهاي عمداز تنگنا

تـوان   مـي  ،الي همـين اوراق و بـا اسـتنادات پراكنـده     هاز الب ،با اين حال. است مربوطه بوده
مدت را بر ساختارهاي اقتصـادي و زنـدگي    هاي طوالني اندازها و نتايج ويرانگر جنگ چشم

كـه بـه    داشتتحقيق بايستي اذعان  ةدر خصوص پيشين. داد دست انساني مناطق ذكرشده به
 ،اسـت  ها و برخوردها پديدآمده شكل جنگ ةدليل همين كمبود اطالعات گرچه آثاري دربار

  . يت نشدؤشده در اين نوشتار، اثري مستقل ر در خصوص الگوي ارائه
  

  ها جنگ عرصة در شهرها اهميت و جايگاه. 2
توان آنها  مي ،ها جنگ ةپذيري شهرها در عرص گذاري و يا نقشبه منظور دريافت ميزان تأثير

  : را در دو قالب مورد بررسي قرارداد
  
  كانوني شهرهاي 1.2

وضـوح   تـوان بـه   مـي  ،شـرقي و غربـي   ةها در هـر دو منطقـ   در واكاوي سير تاريخي جنگ
ميان ايـن   در. اند تأثير شرايط ناشي از برخوردها قرارداشته شهرهايي را يافت كه بيشتر تحت

شهر تبريز جايگاه كانوني را در اختيار داشت و در كنـار   ،بدون ترديد ،نقاط در مناطق غربي
تـر كرمانشـاه را    تبريز با اندكي اغماض مناطقي مانند ايـروان، شـروان و در منـاطق جنـوبي    

تمركـز   ةبه موازات اين شهرها در مناطق غربي، هرات در خراسـان نقطـ  . دكربايستي لحاظ 
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هاي شـهري آن را بـا    شد و از برخي جهات بايستي شاخصه اجمات ازبكان محسوب ميته
شهرهاي ديگـري ماننـد مشـهد، نيشـابور و اسـترآباد در       ،در كنار هرات. دكرتبريز ارزيابي 
  .هاي منظم و نامنظم ازبكان قرارداشتند معرض يورش
هـاي   جنبـه  غربي و شرقي كشور از ةدو شهر تبريز و هرات در دو نقط ،بدون ترديد

 ةاز آن جملـه بـه پيشـين    ؛ننـد كتوانستند نظر مهاجمان را به خـود معطـوف    متعددي مي
هاي مختلف، مركز ثقل سياسـي و   ، زيرا هركدام در دورهكردتوان اشاره  تاريخي آنها مي

ن تبريز مركز حكومـت چنـدي  . اند هاي وسيعي از مناطق پيراموني خود بوده اداري بخش
هـاي تـاريخي بـر     اي چنين نقشـي را در عرصـه   سياسي بود و هرات نيز به گونه ةسلسل

  . عهده داشت
 متعـدد و  تنـوع هـاي شـهري و بناهـاي م    هاي اداري و سياسـي، ويژگـي   عالوه بر جنبه

ها، بايستي بـر   در كنار اين جلوه. افزود حكومتي و غير آن در اين شهرها بر جذابيت آنها مي
توانست تأثير بسزايي را  نقش محوري اين شهرها مي. دكركيد أي موضوع نيز تهاي روان جنبه

ساز  دراختيارگرفتن هركدام از اين شهرها بعضاً زمينه. باشد بر شهرها و مناطق پيراموني داشته
مناسبي بود تا برخي از شهرها و نقاط پيراموني بدون ايجاد منازعه و مقاومـت راه تسـليم و   

در  ،از آن جمله ؛هاي جنگ را براي مهاجمان كاهش دهند گرفته و هزينه مصالحه را درپيش
داشتند كه نيشابور  نيشابور شتافت، ساكنان اعالم ةخان به محاصر منؤق كه عبدالم  998سال 

تابع مشهد است، چنانچه مشهد به تصرف ازبكان درآيد آنها نيز بدون نزاع نيشابور را تسليم 
   .)641 /2: 1377 منشي، اسكندربيك( خواهندكرد

مكـان   ،قطعاً. موقعيت تجاري و اقتصادي اين شهرها نيز نبايستي مورد غفلت قراربگيرد
هاي اقتصادي شرق  ناهاي تجاري و شري نااي بود كه در مسير كارو گيري آنها به گونه شكل

   .)30: 1383 كارري، ؛220: 1380 فرير،(قرار داشتند به غرب 
سليم  اقدام سلطان. اند اهميت بوده حائزهاي فني و فرهنگي نيز  نبهاين شهرها به لحاظ ج
جذابيت اين شهر  دهندة هاي مادي و معنوي تبريز به عثماني نشان در انتقال بخشي از سرمايه

تـوان اشـاره    در يك نگرش عمده مي .)304 /2: 1370اوزون چارشلي،(است  براي آنها بوده
اقدامات حفاظتي صفويان، تقريبـاً شـش نوبـت بـه دسـت      داشت كه تبريز با وجود تمامي 

تـا زمـان   ) ق  996 -  985( سلطان محمد خدابنـده  ةدر حد فاصل دور ؛ها سقوط كرد عثماني
 طـوالني از اشـغال را سـپري كـرد     ةنيز دور) ق  1038 -  996( عباس آزادي آن به دست شاه

شد تا كارري كه در  يز باعثها بر تبر تأثير اين جنگ .)1031 /2: 1377اسكندربيك منشي، (
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حاال از آن عظمت ديرين شـبحي بـيش   ... « :صفويه از شهر ديدن كرده، بنويسد ةاواخر دور
هـاي   هـرات بارهـا طعـم محاصـره     ،در سوي ديگر .)30: 1383 كارري،( »است باقي نمانده

ا مدت و چندين مرحله سقوط را به دست ازبكان چشيد و پيامدهاي اين اقدامات ر طوالني
در چهارمين تهاجم عبيدخان ازبك كـه بـه اشـغال بيشـتر نـواحي       ،از آن جمله ؛تحمل كرد

خراسان انجاميد، شهر هرات نزديك يك سال و نـيم در محاصـره قرارگرفـت و سـرانجام     
  .)163: 1378 منشي قزويني، ؛61: 1375 مستوفي،( اشغال شد

  
  پيراموني شهرهاي 2.2

اهميت بودنـد، تعـداد ديگـري از     حائزاي كه در برخوردهاي طرفين  در كنار دو شهر عمده
اي مهـم بودنـد    اما براي مهاجمان به گونه ،اقماري داشتند ةكه جنب توان نام برد شهرها را مي

مشهد از جايگاه  ،در بين شهرهاي يادشده .كه آنها براي تسلط بر اين مناطق بسيار كوشيدند
شد تا ازبكان بـه منظـور    مذهبي اين شهر براي صفويان باعثاعتبار . بارزتري برخوردار بود
در . )193 /1: 1383 حسيني قمي،( باشند تمركز بيشتري بر آن داشته ،فشار رواني بر صفويان

 اند منابع از اشغال و تخريب مكرر نيشابور، استرآباد و بعضاً سبزوار گزارش داده ،كنار مشهد
   .)641 /2: 1377 منشي،اسكندربيك (

د كـه  كـر م، بايستي اذعـان  ينك جداالنهرين را  بين ةدر مرزهاي غربي اگر شهرهاي منطق
اهميت  حائزها  هاي اقتصادي و تجاري براي عثماني شهرهاي اقماري از جنبه ةموقعيت عمد

ايروان به لحاظ قرارگرفتن در مسير تجاري و باكو و شماخي به جهـت  . قابل توجهي بودند
خصوص بـه لحـاظ    به شايد به جهاتي . ها قرارداشتند توجه عثماني توليد ابريشم در معرض

شـهرهاي   ةنقش ارتباطي كرمانشاه در بخش مياني قلمرو ايران، بايسـتي آن را نيـز در زمـر   
  .دكرگروه دوم تلقي 

جمعيت و  ةسومي را نيز افزود كه از جنب ةتوان حلق مي ،در كنار اين دو گروه از شهرها
شـدن در   اما به دليل واقع ،نساني در رديف دو گروه ديگر قرارنداشتندهاي ا يا ساير شاخصه

مين مواد غذايي داشتند، ناخواسـته در معـرض   أمسير تهاجمات و يا موقعيتي كه از جهت ت
در مرزهـاي غربـي بـه شـهر خـوي و       ،به عنوان نمونه ؛گرفتند هاي مستقيم قرارمي درگيري

ها براي عزيمت به تبريز مسـير خـود را از ايـن     نيتوان اشاره كرد كه بارها عثما سلماس مي
 دالسـاندري ( گير اين دو شهر گرديد شهرها انتخاب كرده و تبعات حضور و عبور آنها دامن

  .)5/1757: 1375 فلسفي، ؛78: 1381 ،و زنو
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  شهري هاي سازه بر جنگ تأثير. 3
 حـائز اي مسكوني حاكي از آن اسـت كـه آن مكـان     اطالق عنوان شهر بر منطقه ،ترديد بي

. اسـت  هاي مادي و فرهنگي است كه پذيراي اين عنوان گرديده ها و شاخصه برخي ويژگي
وجود مظاهر دفاعي شهر نظير خندق، ديوار، بـرج و بـارو    ،انداز شهرهاي قديمي در چشم
امـاكن خـاص    ،در پـي آن . شدند مي ين جلوه و دورنماي شهر محسوبنخستها،  و دروازه

آنچـه در  . نظير بناهاي حكومتي، مساجد و بازارها، بيانگر الگوي ساختاري يك شهر بودند
 ،ن براي ورود و تسلط بر شهر بود و در مقابـل اداد، تالش مهاجم مي يند يك جنگ رخآفر

كنش و واكنش ايـن دو گـروه بـه شـكل     . ن شوندامانع ورود مهاجم كوشيدند مين امدافع
اين روند براي تمامي شهرهاي مـورد  . داد ري را در معرض آسيب قرارميجدي مظاهر شه

  .داد مي رخ كرات بررسي به
  
  غربي مناطق 1.3

هـا   هاي غربي كه پس از جنگ چالـدران در معـرض تهاجمـات مسـتقيم عثمـاني      در حوزه
بارهـا از   ،گفتـه  پـيش  د كه تمامي شهرهاي كانوني و پيرامونيِكرتوان اذعان  مي ،قرارگرفتند

تر خواهدشد كه به نقش تخريبي  اين شرايط زماني ملموس. ديدندهاي نظامي آسيب  فعاليت
هاي شهري از  دهد كه در جنگ مي موجود نشان هاي گزارش. عثماني نيز اشاره كنيم ةتوپخان

 ها فقط به در آن زمان عثماني ،اي كه شاردن اشاره دارد به گونه ،كردند اين سالح استفاده مي
: 1372شـاردن،  ( خود در تبريز يكصدوپنجاه توپ در اختيار داشتند ةمنظور حفاظت از قلع

 ،ق  1047بغداد در سال  ةيا در هنگام تهاجم سلطان مراد چهارم براي تصرف قلع) 4859 /2
 ،وچهار من تبريز بود هزار گلوله كه وزن هر يك بيست وپنج است كه در يك روز چهل آمده

شايد به همين دليل در بيشتر مـوارد در   .)269 :1382 واله اصفهاني،( د زدبر برج سفيد بغدا
در  ،و برعكس آن ؛مدت شهرها خبري نبود هاي طوالني از محاصره ،هاي مناطق غربي جنگ
ن ابعضاً بيش از يك سال و نيم در برابر مهاجم ،هاي شرقي برخي شهرها مانند هرات بخش

منازعـات شـايد نتـوان     ةدر اين سـوي عرصـ   .)283: 1370 خواندمير،( كردند ايستادگي مي
هـاي دفـاعي متوقـف     موردي را يافت كه مهاجمان عثماني مدت طـوالني در پشـت سـازه   

  .)784 /2: 1383 حسيني قمي، ؛114: 1388 سوانح نگار تفرشي،( باشند شده
 طبق اشارات منابع، شهرهايي مانند تبريز، خـوي، سـلماس، مرنـد، ايـروان، نخجـوان،     

در  اًشهرهايي بودنـد كـه مكـرر    ةجلفا، شروان، كرمانشاه و همدان در مناطق غربي در زمر
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تـوان   معرض ورود و خروج سپاهيان عثماني قرارداشتند و موارد متعدد ديگري را نيز مـي 
بـه تخريـب    ،موقـع  مورد اشاره قرارداد كه عناصر مرزي عثماني با تهاجمات ناگهاني و بي

 ،در ميـان شـهرهاي ذكرشـده   ). 1699 /2: 1375 فلسفي،( كردند مي  هاي شهري اقدام خانه
تبريز بـه لحـاظ موقعيـت پـايتختي صـفويه و همچنـين جايگـاه مركـزي كـه در منـاطق           

هرچند در پي جنگ چالدران و . از اهميت خاصي برخوردار بود ،غرب ايران داشت شمال
در دسـت  سليم، ظاهراً گزارشي از تخريب مظاهر شهري تبريـز   آميز سلطان ورود مسالمت

پس از تسلط سليمان  ،)279: 1381 ،و زنو دالساندري؛ 135: 1378 منشي قزويني،(نيست 
كـه   نالشـكريان بـا آتـش و آهـن چنـد      كـرد  كيد أشاردن ت ،ق  955بر شهر تبريز در سال 

هـاي بـزرگ را    ناساختم ةب و همآنها قصر شاه تهماس. خرابي به بار آوردند ،توانستند مي
هاي اين  نيز به ويراني تهماسب شاه آراي عالمدر  ؛)485 /2: 1372شاردن، ( ويران ساختند

اعمـال  بـر  اي نيـز   افوشـته  ؛)98: 1370 آراي شـاه تهماسـب،   عالم( است  شده  دوره اشاره
اي  افوشـته (اسـت   دهكـر كيـد  أمحمد خدابنده در تبريـز ت  ةتخريبي سپاهيان عثماني در دور

خوبي وسـعت   مدت تبريز به توصيف منشي از دوران اشغال طوالني .)170: 1373 نطنزي،
...  اي در نظـر آمـد   ويرانه ةاما شهر تبريز طرف...« :دهد مي انداز اين تخريب را نشان و چشم

 »بودنـد  اي فروگذاشـت نكـرده   دقيقـه  شـهر  ةهـا و عمـارات عاليـ    روميه در ويرانـي خانـه  
هـا بـه    خـورد كـه تخريـب    مي چشم مواردي نيز به .)1031 /2: 1377 منشي،اسكندربيك (

سپهساالر سـپاه   ،خان عباس، قرچقاي كه در زمان شاه ناچن ،داد مي فرمان شاهان صفوي رخ
 بـرد  هـا را ازبـين   هـا و آبـاداني   تمام اطراف تبريز را به آب بست و بسياري از خانـه  ،ايران

  .)1779 /5: 1375 فلسفي،(
كه كارري به بخش  چنان  آن ،نيز دچار آسيب شدند برخي شهرهاي ديگر ،در كنار تبريز

ها يا ناشي از  ها حاصل عملكرد عثماني است اين تخريب بر آنكند و  ايروان اشاره مي ةويران
سـياحان بـه نـابودي و     ،عالوه بـر ايـن   .)18: 1383 كارري،( اقدامات تدافعي صفويان بود

 انـد  تخريب مناطقي مانند نخجوان توسط مراد چهارم و جلفا توسط شاه عباس تأكيد كـرده 
  .)25: 1383 كارري،؛ 469 /2: 1372 شاردن،(

  
  شرقي مناطق 2.3

ظاهري شهرها در مناطق شرقي وارد  ةهاي ناشي از جنگ كه بر پيكر در بررسي ميزان آسيب
ن امهاجمـ  ةشـهرها اهـداف عمـد    ،نكته كه همانند مناطق غربيشد، ضمن توجه به اين  مي
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در ايـن مسـير    ناچار بهشدند و راه تسلط بر آنها نيز عبور از موانع دفاعي بود و  مي محسوب
ن و اهـاي مهاجمـ   شد، امـا بـه لحـاظ ويژگـي     هاي شهري واردمي هاي جدي بر سازه آسيب

 همةازبكان . خورد مي  چشم  غربي به ةهايي با عرص بعضاً تفاوت ،شگردهاي دفاعي صفويان
ويرانگـري و   ،يعنـي  ؛هاي اقوام مهاجم نواحي شرقي را با خـود بـه همـراه داشـتند     ويژگي
توانسـت در مقايسـه بـا     آنچـه مـي   ،با اين حال. اصل مبنايي در رفتارهاي آنها بود ،تخريب
هاي  راختيارنداشتن توپد ؛ند، فقدان توپخانه بودكويرانگري آنها را محدود ة ها دامن عثماني
توانست ميزان خسارات مستقيم به موانع دفـاعي و امـاكن شـهري را كـاهش      كوب مي قلعه
مـدت   حضـور طـوالني   ،يعنـي  ؛بار بـود  تداوم اين روند در ابعاد ديگري خسارت ،اما ،دهد

شهرها باعث كاهش ذخاير غذايي و در نتيجه بروز قحطـي بـود   ة مهاجمان ازبك در حاشي
صـفويه حـاكي از آن    ةمنابع دور ةپراكند هاي گزارش ،با اين حال .)196: 1370ير، خواندم(

نصـيب نماندنـد و    وآمد ازبكان بي انداز ظاهري شهرهاي خراسان نيز از رفت است كه چشم
آوري  بارها طعم تخريب و ويرانگري را چشيدند و در اين ميان سهم شهرهاي پرآوازه و نام

والـه  ( و حتي سبزوار و اسـترآباد از بـاقي منـاطق بيشـتر بـود      چون هرات، مشهد، نيشابور
   .)260 /1: 1383حسيني قمي، ؛245: 1372اصفهاني، 

  
  اقتصادي ساختارهاي بر جنگ پيامدهاي. 4

ها و در مناطق شرقي با ازبكان قطعـاً   صفويان در مرزهاي غربي با عثماني ةهاي پيوست جدال
هـاي پيـاپي    ري اين مناطق بر جاي گذاشت و فعاليـت تأثير ديرپايي را بر حيات اقتصاد شه

بيشترين فشار و آسيب را بـر   ،ديگر سوين از يكسو و اقدامات دفاعي صفويان در امهاجم
هاي اصالحي و سازنده در جهـت بهبـود    هرچند برنامه. دكراقتصاد اين مناطق وارد  ةچرخ

؛ 575 /3: 1362 خوانـدمير، ( گرفـت  مـي  شرايط شهرهاي در معـرض جنـگ نيـز صـورت    
. گو نبـود  پاسخهاي ناشي از جنگ در مقابل اصالحات  بعضاً تخريب ،)59: 1375مستوفي، 

هاي ناشي از جنگ بر ساختارهاي شهري  ترين آسيب مهم ،اين مبحث در چند قالب ةدر ادام
  . و منابع اقتصادي مورد بررسي قرارخواهدگرفت

  
  اقتصادي هاي زيرساخت بر جنگ تأثير 1.4
و سپس تجـارت در جايگـاه    نخستجايگاه  حائزاقتصاد كشاورزي  ،صفويه ةدر دور، قطعاً

 ،بـود  به لحاظ آنكه معاش اصلي جامعه به محصـوالت كشـاورزي متكـي   . بعدي قرارداشت
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منابع توليدات كشاورزي نيز عناصر خاصي بودند كه در ايـن ميـان زمـين و آب دو     ناگزير
منابع  هاي آنچه از گزارش. شدند مي زراعت ايران محسوب ةعامل اصلي و زيربنايي در عرص

حـاكي از ايـن نكتـه اسـت كـه بسـياري از        ،آيد ها برمي در خالل توصيف و تشريح جنگ
د سـپاهيان مهـاجم و يـا    دهاي آبياري يا به لحاظ تـر  ها و قنات هاي كشاورزي و كانال زمين

از انتفـاع و   ،مـدي دو طـرف  نيروهاي خودي پايمال و تخريب شدند و يـا بـا اقـدامات ع   
تكـرار ايـن    .)1200 /3: 1372 شـاردن،  ؛1315 /3: 1384 روملو،( دهي ساقط گرديدند بهره

هـا و يـا    هـاي آب و قنـات   بازسـازي كانـال   ،اي بود كه در موارد متعـدد  ها به گونه تخريب
ت زياد نياز داشـ  ةهاي زير كشت به چندين سال وقت و سرماي سازي زمين زهكشي و آماده

جنگ همچنان بر سر  ةساي زيرا ،گرفت نمي و البته اين بازسازي نيز چندان اميدوارانه صورت
مانـد كـه آنچـه     نمـي  كرد و اميـدواري زيـادي بـراي سـاكنان بـاقي      اين مناطق سنگيني مي

 /3: 1362 خوانـدمير، ( تا چند ماه و يا چند سال آينده دچار شرايط قبلي نگردد ،سازند مي
را بـه   ها از ارزروم تـا تبريـز   مسير عثماني همةعباس  شاه ،بر اساس گزارش شاردن .)580

هـا را زهرآلـود    كرد و تمام درختان را سـوزاند و آب چشـمه   بيابان خشك و سوزان تبديل
   .)469 /2: 1372 شاردن،( كرد

  
  غذايي مواد تأمين منابع امحاي 2.4

بخـش قابـل   . انساني و حيواني بـود  ةنابودكردن منابع تغذي ،يكي از تأثيرات مستقيم جنگ
لگدمال  ،تعداد انبوه نيز بودند بهكه  ناتوجهي از محصوالت زراعي در حين حركت سپاهي

اي بود كه هم در مناطق شرقي و هـم   شد و اين نكته برداري خارج مي بهره ةشده و از داير
 ،)552 /3: 1362 خواندمير،( يت بودؤها قابل ر در غرب به عنوان يك وجه مشترك جنگ

 ،محصوالت زراعي ظاهراً بيش از صدمات عادي جنگ ةسازي عامدان اما تخريب و معدوم
 ،صـفويه در مرزهـاي غربـي    ةهـاي دور  بررسي جنگ در. به نابودي محصوالت انجاميد

سـپاهيان عثمـاني    تردد، حاصل يكه بخشي از نابودي منابع توليد داشتتوان اذعان  مي
ـ  خودي جمعيت انبوه لشكريان در عين اينكه به. بود مين أخود به تخريب مزارع و منابع ت

كشـيدن   آتـش  و بـه  زيسـا  آنهـا در معـدوم   ةهاي خصمان برنامه ،شد مواد غذايي منجرمي
. داشـت  پـي  ناپذيري را براي سـاكنان در  هاي جبران آسيب ،ها نامزارع و باغست ةماند باقي

 اسـت  در خوي، سلماس، تبريز، ايـروان و نخجـوان در منـابع آمـده     اتكرّ بهمال اين اع
   .)462: 1381 ،و زنو دالساندري(
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سـازي مـواد    رسـد سياسـت معـدوم    نظرمي به ،هاي اين دوره جنگ ةدر بررسي و مطالع
بگيرد، به عنوان يك راهكار دفاعي مورد توجه  ها صورت غذايي بيش از آنكه توسط عثماني

كارگيري ايـن   به ،احتماالً. داد هاي آن را نيز افزايش مي تكرار اين روش آسيب. صفويان بود
بكـر در   نشيني از ديار ين مرتبه با اقدامات محمدخان استاجلو در عقبنخستتاكتيك دفاعي 

ن واوز ؛836 /2: 1387 پورگشتال،( سليم شكل اجرايي به خود گرفت مقابل سپاهيان سلطان
كارآمـدي ايـن   ) ق  984 -  930( تهماسـب  در پي آن در زمان شاه .)299 /2: 1370 چارشلي،

 .)127: 1379 قبادالحسيني،(شد تا در ابعاد وسيع و با عمق بيشتري اجرايي شود  شيوه باعث
زدن مـزارع بـا جـديت بيشـتري      دسـتور تخريـب و آتـش    ،ها در مراحل بعدي اين يورش

كند كه  دالساندري سياح ونيزي تأكيد مي .)116 /1: 1377 منشي،  اسكندربيك( شد گرفته پي
 ،و زنـو  دالسـاندري ( چيز را ويران كردند همه ،تا مسافت شش روز راه در هر دو سوي مرز

همچنان به عنوان  ،هاي نظامي كه داشت رغم تمامي توانمندي عباس نيز به شاه .)478: 1381
يروان تا ارزروم و تبريز و اردبيـل را  گرفت و بارها مسيرهاي بين ا يك الگو اين شيوه را پي

   .)1086 /2: 1377 منشي،  اسكندربيك(د كرعاري از مواد خوراكي 
سـازي منـابع    تحت فشـار مهاجمـان، در معـدوم    ،هرچند صفويان خود در مناطق غربي

ازبكـان نقـش اصـلي را در سـوزاندن و      ،رسـد در خراسـان   نظرمي به ،تغذيه پيشقدم بودند
بـه   آنهـا بـود،  تا زماني كه مناطق شهري و روستايي را در اشـغال  . بردن آذوقه داشتند ازبين
هنگامي كه احساس  ؛پرداختند مي النهر برداري از اين منابع و يا چپاول و انتقال به ماوراء بهره

توانسـتند بـا    هرآنچـه را نمـي   ،كردند خطر كرده و اخبار توجه شاهان صفويه را دريافت مي
تعـدد جنـگ و گريزهـا     .)580 /3: 1362 خوانـدمير، ( كشيدند به آتش مي ،نندخود حمل ك

ازبكـان از   ،كه در يك مورد پس از جنگ چالـدران  ناچن ،باعث افزوني خسارات وارده بود
اما مدت كوتاهي پس از آن نـاگزير از   ،موقعيت استفاده كرده و هرات را به محاصره گرفتند

جام خشمشان را بر كشتزارها ريختنـد و همـه را در    ...« :آنها در حين بازگشت. فرار شدند
ازبكان تـا بسـطام و دامغـان     ،ق  934همچنين در سال  .)285: 1380 وامبري،( »هم كوبيدند

  .)98: 1379 قبادالحسيني،(پيشروي كرده و تمام مزارع را به آتش كشيدند 
  
  آن پيامدهاي و سپاهيان مايحتاج تأمين ضرورت 3.4

هـاي گسـترده كـه هـم در مرزهـاي غربـي و هـم شـرقي از فراوانـي           اردوكشي ةدر مطالع
از سوي منـابع  كه  ناتوان تا حدودي به آمار و ارقام سپاهي مي ،توجهي برخوردار بودند قابل
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اين ارقام به تفاوت در منابع از يكصـدهزار تـا   . دكربا اندكي اغماض اعتماد  است، شده ارائه
ــر شــده هفتصــدهزار ــي در. اســت ذك ــاي غرب ــر از   ،مرزه ــاجم كمت ــداد لشــكريان مه تع
سليم در جنگ چالـدران   از آن جمله تعداد سپاهيان سلطان؛ است هزار نفر نبوده يكصدوپنجاه

) 836 /2: 1387 پورگشتال،( است هزار شتر ذكر شده هزار مرد و شصت حدود يكصدوپنجاه
 اسـت  ارقام سپاهيان عثماني تا حدود سيصـدهزار نفـر آمـده    ،عباس شاه ةو در حمالت دور

رسد،  نظرنمي شايد آخرين عدد ذكرشده كه البته خالي از اغراق به .)794 /2: 1380 دالواله،(
بازگردد كه رقم سپاهيان مهاجم را ) ق  1052 -  1038( شاه صفي ةها در دور به تهاجم عثماني

در خراسان نيز بعضاً اعداد و ارقام سپاهيان  .)98: 1388 صالحي،(اند  هفتصدهزار نفر نوشته
منـابع رقـم    ،در نبرد جـام  ،به عنوان مثال ؛است هاي فراگير زياد و قابل توجه بوده در هجوم
تهماسـب در   شـاه  ،البتـه  .)154: 1378 منشي قزويني،( اند را مورد تأكيد قرارداده يكصدهزار

: 1350 نـوايي، ( اسـت  هـزار نوشـته   وپنجاه اين تعداد را دويست ،سليمان خود به سلطان ةنام
 انـد  تعداد ازبكان را تا يكصدوهفتادهزار نفـر ذكـر كـرده    ،در تهاجم بعد از نبرد جام .)210

  ).82 :1381، تهماسب شاه پارسادوست،(
ــام قابــل توجــه و ت  ــ ،مــل اســتأآنچــه در وراي ايــن اعــداد و ارق مين مصــارف و أت

طوالني خطوط تداركاتي با مناطق مورد هجوم  ةفاصل. هاي انبوه بود ن گروههاي اي نيازمندي
كرد كه نظاميان نتوانند تمامي نيازهاي خود را حمـل   مي ي را فراهمبسيارهاي  عمالً دشواري

پيامد . خود و چارپايان بودند ةدچار كمبود آذوق ،موارد ةنند و به همين جهت تقريباً در همك
سپاهان در رفع نيازهـا از موجـودي منـاطق مـورد      ةگسيخت تالش لجاماين نقصان و كمبود 

مواد غـذايي   يگو اينكه تدابير صفويان در امحا ؛)271: 1366 منجم، ؛97: همان( تهاجم بود
ذخاير منطقه  ةماند اما به هر صورت باقي ،شد مي كارگرفته نيز به عنوان يك عامل بازدارنده به

مـورد تعـرض و    نـد، بود دهكـر اي كه مردم و ساكنان شهرها و روستاها پنهان  و بعضاً آذوقه
از  .)117 /1: 1377 منشي،اسكندربيك  ؛327 /1: 1383 حسيني قمي،(گرفت  چپاول قرارمي

حيوانات نيز درختان را معـدوم كـرده و از بـرگ و شـاخ و      ةمين علوفأبراي ت ،سوي ديگر
در كـرّات   اين اعمال به .)27: 1366 منجم،( كردند يمين مأپوست آنها خوراك چارپايان را ت

 اسـت  خصوص در شهرهاي بزرگي مانند تبريز و ايروان گـزارش شـده   اقدامات سپاهيان به
   .)718: 1372 واله اصفهاني،(

منابع حاكي از اين نكته است كه تقريباً در تمامي  متعدد هاي در مناطق شرقي نيز گزارش
ها به عنوان يك اصـل در دسـتور كـار     غارت توليدات كشاورزي و دام ،هاي ازبكان يورش
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ازبكـان   ةمهاجمان قرارداشـت و البتـه ايـن شـيوه در حواشـي شـهرهايي كـه بـه محاصـر         
هرات، مشهد و نيشـابور در ايـن خصـوص    . از فراواني بيشتري برخوردار بود ،آمدند درمي

   .)217: 1383 طاهري،(موقعيت نامساعدي داشتند 
مناطق در معرض، از اين نكتـه نيـز    ةنار تأثيرگذاري عددي مهاجمان بر منابع تغذيدر ك

بايست بخشي از منابع غـذايي منطقـه را مصـرف     نبايد غفلت كرد كه سپاهيان مدافع نيز مي
ايـروان توسـط    ةقلعـ  ةكمـا اينكـه مالجـالل در هنگـام محاصـر      ،)329: 1388فلور، (نند ك

چه بعضي براي سـاختن  . ها ضايع شد نااكثر درختان و باغست« :كند كه اشاره مي ،عباس شاه
مسـتقيم منـابع بـه اينكـه      ةاشار .)265: 1366 منجم،( »كاررفته و اكثراً سوخته بودند سيبه به

شد، حاكي از اهميـت   مي شدن محصوالت كشاورزي انجام ها در زمان آماده تنظيم اردوكشي
در عين اينكه منـابع سـعي    .)622 /2: 1377 منشي،اسكندربيك ( سپاهيان بود ةحياتي تغذي

ها بسيار مراقب بودنـد بـه مـزارع     نند كه شاهان در هنگام لشكركشيكدارند اين باور را القا 
كه از مزارع  نااي وارد نشود، با اين حال گزارش منابع در تنبيه تعدادي از سپاهي مردم صدمه

رغم ايـن مراقبـت، قطعـاً     دهد به مي نشان ،)778 /1: 1380 دالواله،( بودند مردم استفاده كرده
  . گرفت مي هايي در اين خصوص صورت انضباطي بي

  
  غنيمت و غارت 4.4

يافـت،   هاي كالسيك كه به شكل كامالً آشكاري بروز و ظهور مي هاي جنگ يكي از عارضه
ـ    غارت موجودي مناطقي بود كه به نوعي يا اشغال شده ه بودند و يا اينكه از نـاگزيري تـن ب

حكـام مـرزي    مكـرر ها بخشي توسط تهاجمات نامنظم ولـي   اين غارت. سپردند تسليم مي
اما شكل فراگير آن را  ،)76 /1: 1375 فلسفي، ؛257: 1382واله اصفهاني، ( گرفت مي صورت

ها زماني شـدت بيشـتري    اين غارت. بايستي در تهاجمات گسترده به مناطق شهري دريافت
ها  ها يا ديوار خانه هاي خود را در زيرزمين يافتند ساكنان اندوخته يافت كه مهاجمان درمي مي

ها هـيچ كوتـاهي    به منظور دستيابي به ذخاير پنهاني از تخريب خانه ،بنابراين. اند پنهان كرده
   .)784 /2: 1383 حسيني قمي،؛ 735: 1372 واله اصفهاني،( كردند نمي

هاي ساكنان  مكرر ازبكان، غارت داشتههاي  يكي از اصول مبنايي در يورش ،در خراسان
هرچند منابع در اين خصـوص نيـز   ). 200: 1346 سانسون، ؛325: 1383اميني هروي، ( بود

خصـلت ازبكـان و    دهندة اند، همين اشارات نيز نشان ها بسنده كرده به ذكر كلياتي از غارت
تهماسب در  ق كه شاه  938در سال  ،از آن جمله ؛نوع برخورد آنها با مناطق آباد خراسان بود
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سال و نيم خراسان و سيسـتان را تـاراج    ازبكان به مدت يك ،مناطق غرب كشور گرفتار بود
 وامبـري، ( گريختنـد  مـي  ،بودنـد  كردند و با كاالهاي غارتي و اسيراني كه به بردگي گرفته مي

را ) ع(  موجود در حرم امام رضـا  ةينات زر و نقريازبكان بارها تز ،در اين ميان .)287: 1380
   .)295: 1380 وامبري، ؛347: 1384آراي شاه اسماعيل،  عالم( دندكرغارت 
  

  تجارت بر جنگ هاي آسيب. 5
از  ،هـاي مـداوم قرارداشـتند    مناطق و شهرهايي كه از هر دو سوي كشور در معرض يورش

در عين اينكه دو شهر كانوني اين مناطق  ،توجهي بودند موقعيت قابل حائزهاي تجاري  جنبه
هاي  هرات در كانون راه :اي بودند يعني هرات و تبريز داراي نقش محوري در تجارت منطقه

 ،و زنو دالساندري( يافت تجاري بود كه از جنوب و شرق به سمت شمال و غرب امتداد مي
جايگـاه مهمـي    حائزاروپا  ها و تبريز در ارتباط با تجارت بين شرق با عثماني ؛)449: 1381
لي كـه ابريشـم ايـران و كاالهـاي     لالم هاي تجارت بين نظارت بر راه .)55: 1390 متي،( بود

ها از منابع مهم توليد  رسانيد، براي عثماني طريق تبريز به حلب و بورسا مي ديگر شرق را از
يشم با غرب را قطـع  داد تا در موقع لزوم تجارت پررونق ابر درآمد بود و به سليم امكان مي

سليمان به  اين شرايط با اقدامات سلطان .)154 /1: 1370 شاو، ؛53: 1379 احمد ياقي،( كند
 النهرين نيز مطلع بودند ها از اهميت جايگاه تجاري بين زيرا عثماني ،ضرر ايران شديدتر شد

كردن ايـن منطقـه از    به همين دليل سلطان عثماني تالش خود را بر خارج .)174 /1: همان(
ها در جهت ايجاد ناوگان دريايي در درياي خزر  تالش عثماني. دكرنظارت صفويان متمركز 

ـ  هاي فزون نشان از همين انديشه ،زمان با حكومت محمد خدابنده هم آنهـا داشـت    ةخواهان
 يافتنـد و  تـوجهي دسـت   ها به توفيق قابـل  عثماني ،ظاهراً در اين مقطع .)286: 1373راس، (

بخشي از پيامدهاي سوء  ،توانستند از درآمدهاي حاصل از اين مناطق و انتقال آن به عثماني
   .)312 /1: 1370 شاو،( اقتصادي ناشي از دوران انحطاط خود را بهبود ببخشند

د كـه  كـر شد، بايسـتي اذعـان    ها مي رغم مزاياي تجاري كه از اين طريق عايد عثماني به
 فـوران، (بود  شرايط تجاري منطقه را سخت و نامطمئن ساختههاي مداوم، در مجموع  جنگ
 اسـت  ها يادكرده اين درگيري ةدالساندري نيز از كسادي تجارت تبريز در هنگام .)70: 1377

هايي كـه در پـي اختالفـات و     در كنار تأثير مستقيم جنگ .)475: 1381 ،و زنو دالساندري(
ها  بود، جنگ گرديدن تبادالت تجاري انجاميده ها به كندشدن يا متوقف ناامني ناشي از يورش

بـود و در فقـدان ايـن آرامـش      هاي جدي در منطقه شده ها و عدم نظارت ساز راهزني زمينه
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هاي پرخطر نداشـتند و در   در راه ترددچنداني به  ةهاي تجاري مجال و عالق نارواني، كارو
بـود، زيـرا سـود     اي گذاشـته نتيجه بر حجم مبادالت تجاري منطقه تأثير محسوسي را بر ج

از عملكرد حكام و عناصـر   ،در اين ميان .)256: 1383 طاهري،( شد ار نميجچنداني عايد ت
حكـام مـرزي    متعـدد در مواقع  ،منابع هاي زيرا مطابق گزارش ،سرحدي نيز نبايد غافل بود

: 1381، تهماسـب  آراي شـاه  عالم پارسادوست،( كردند ها ممانعت مي ناكارو ترددعثماني از 
  ). 204: دوم اسماعيل ، شاه1381 پارسادوست، ؛206

  
  رواني هاي چالش و انساني پيامدهاي. 6

بروز  .هاي اين دوره، توجه به پيامدها و عواقب انساني آن بود يكي از ابعاد بسيار مهم جنگ
 گيـر  سپاهيان و كاهش منابع غذايي دامن مكرروآمد  هايي كه در پي رفت ها و بيماري قحطي

 ،در خراسـان . شـد  مي ها محسوب آشكارترين پيامدهاي انساني جنگة در زمر ،شد مردم مي
شدن مدت ايـن   شهرهايي مانند هرات و مشهد به دليل تكرار زياد محاصره و بعضاً طوالني

ق و سپس در   927در سال . بيش از ساير مناطق به قحطي و بيماري مبتال شدند ،ها محاصره
قحطي تقريباً بـه صـورت سـاليانه در خراسـان      ةتهماسب، تجرب حكومت شاه ةين دهنخست

كمبود مواد غذايي مردم را به خـوردن مـوش و گربـه كشـانيد و در اطـراف      . شد تكرار مي
اين تجـارب بـه    .)74: 1369بيگ شيرازي،  عبدي( بود خواري مرسوم شده هرات ظاهراً آدم

  . افتاد مي در مناطق غربي نيز اتفاق گوناگونياشكال 
كردن پيامدهاي سياست نابودسـازي منـابع    رنگ رسد منابع به منظور كم نظرمي هرچند به

ها و بيماري بـه صـورت گـذرا عبـور      غذايي توسط صفويان در خصوص تشريح گرسنگي
ي كه به بـروز قحطـي و نايـابي    هاي از حواشي گزارش ،اند كرده و يا اخبار آن را درج نكرده

تـوان   خـوبي مـي   بـه  ،)117 /1: 1377 منشـي، (كننـد   ها اشاره مي ن عثمانيمواد غذايي در بي
گير ساكنان اين  بلكه دامن ،شد دريافت كه اين كمبودها فقط به سپاهيان عثماني محدود نمي

صـفوي بـه آن اشـاره     ةدر منـابع دور  ايكـي از مـواردي كـه آشـكار    . اسـت  مناطق نيز بوده
مدت سپاهيان عثماني  حضور طوالني. گردد به زمان سلطان محمد خدابنده بازمي ،است شده

هاي داخلي عناصـر قزلبـاش، اوضـاع پيچيـده و      هاي شمال غربي ايران و درگيري در بخش
حكومـت   ةسـال  باعث بروز چندين مرحله قحطي در ده ناگواري را در اين منطقه رقم زد و

شروان و قراباغ نيز گرفتـار ايـن بليـه     ةمنطق ،ذربايجانعالوه بر آ ،ق  987سال . خدابنده شد
در  رسـد  نظرمـي  به البته، ؛)701 /2 :1383، حسيني قمي؛ 714: 1372واله اصفهاني، ( گرديد
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بخشـي از   .)1192 /2: 1375منشي، ( عباس نيز آذربايجان فارغ از اين دغدغه نبود شاه ةدور
تي حاصل اقدامات نظامي مهاجمـان دانسـت،   تلفات انساني غيرنظامي را در اين مناطق بايس

صفويه ضمن توصيف چگونگي ورود سپاهيان عثماني  ةاي كه در يكي از منابع دور به گونه
مجمالً از ظهور اسالم تـا غايـت ايـن نـوع      ...« :نويسد هزار نفر مي هشت و قتل قريب هفت

اين نوع از  .)789 /2 :1383 حسيني قمي،(» است منين سمت ظهور نيافتهؤم ةعام بر زمر قتل
 ،ديگـر  سـوي از  .تأثير اساسي در كاهش جمعيـت داشـت   ،شد مي وفور انجام كشتارها كه به

شـد، ظـاهراً بـه     ها محسوب مي تلفات ناشي از قحطي و بيماري نيز كه بعضاً از پيامد جنگ
در  .هاي انسـاني نقـش داشـتند    شدن شهرها و روستاها از گروه تر در تهي تعداد بسيار افزون

 /1 :همـان ( است شده  هاي فراگير اشاره كم و بيش به بروز برخي از اين مرگ ،منابع موجود
نويسد كه اجساد مـردم   خدابنده مي ةدر خصوص مرگ مردم تبريز در دور ،همچنين .)337

  .)735: 1372واله اصفهاني، ( جايي آنها وجودنداشت هجاب نادر خيابان بود و امك
هـاي   جـايي و انتقـال يـا كـوچ و مهـاجرت گـروه       هها، جاب جنگ از ديگر عواقب انساني

انعكـاس ايـن   . خـورد  مـي   چشـم   هاي اين دوره به جمعيتي بود كه در حجم وسيع در جنگ
شدن شهرها و روستاها از نيـروي مولـد و    انساني، تهي وضعيت ثباتي توان در بي پديده را مي

كـردن يـا كوچانـدن     وستاها بر اثر كـوچ هاي كشاورزي يا تخريب شهرها و ر بايرماندن زمين
 ،هـاي اجرايـي آنهـا بـود     اقدامات دفاعي صفويان در آنچه مربوط بـه سياسـت  . اجباري ديد

در شهرهاي  گوناگونهاي آنها به اشكال  كوشش. همچنان در اين عرصه نقش بسزايي داشت
تا ارزروم  نقاط مسكوني بين تبريز. اجرايي گرفت ةبزرگ و كوچك و به صورت الزامي جنب

عباس در اين زمان متحمل بيشترين خسـارات انسـاني ناشـي از     تهماسب و شاه شاه ةدر دور
عبـاس   شاه ةمناطق ايروان و جلفا در دور ةشايد ارامن ،در اين ميان. جايي جمعيتي شدند هجاب

هـا بـر ايـن منـاطق و احتمـال       تمركز عثماني .)15: 1383 تاورنيه،( بيشترين صدمه را ديدند
اي كه در چندين مرحله  به گونه ،عباس بود ثري در تصميم شاهؤجويي از ساكنان عامل م هرهب

: 1377منشـي،  اسـكندربيك  ( ساكنان اين مناطق را به گيالن و اصفهان و نقاط ديگر كوچ داد
در يك مرحله تلفات انساني ناشي از انتقـال ارامنـه بـه     .)1151 /3: 1372، شاردن ؛1088 /2

اصفهان به ميزاني بود كه اسكندربيك منشي نيز براي توجيه آن دست به دامان قضا و و  تبريز
  .)1088 /2: 1377منشي، اسكندربيك ( خورد شد و اينكه سرنوشت آنان چنين رقم قدر

شـهرها و روسـتاها وجـود داشـت كـه       ةنوع ديگري از تخلي ،جايي هزمان با اين جاب هم
شهرهايي مانند تبريز  ةتخلي ،در بيشتر موارد. شي نبودپو صدمات و تلفات آن نيز قابل چشم
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ـ  . شد مي باري انجام در اشكال بحراني و وخامت فراوانـي در تمـامي دوران    هاين تدبير نيـز ب
تهماسـب در يكـي از    شـاه  ،از آن جملـه  ؛گرفـت  ها، شكل اجرايي به خود مـي  تداوم جنگ

تبريز را از اكابر و اهالي خـالي  ... « :سليمان عثماني به سوي آذربايجان مراحل تهاجم سلطان
 »ساخته مجموع ايل و الـوس آن حـوالي را كوچانيـده بـه طـرف عـراق و فـارس فرسـتاد        

سلطان محمد خدابنده نيز  ةاي در دور شكل ناشيانه هاين رفتار ب .)127: 1379 قبادالحسيني،(
را بـه ايـن نتيجـه    ها، فرماندهان سـپاهي   شدن عثماني خبر نزديك. پذيرفت در تبريز صورت

 /1: 1375 فلسفي،( رساند كه مردم را به مقاومت وادار كنند و گريختگان را مجازات نمايند
ن شد و ساكنان اباعث شكست زودهنگام مدافع ،عزمي جدي در دفاع از شهر نبوداما  ،)119

 :1372 والـه اصـفهاني،  ( شهر را تـرك كننـد   كوشيدندباري  با دادن تلفات و اوضاع وخامت
آور در هنگـام تهـاجم    عباس نيز به صورت اجبـاري و الـزام   شاه ةيند در دورآاين فر. )716

  ). 1081 /2: 1377 منشي،( ها تكرار گرديد عثماني
هـاي انسـاني نيـز كـه ناشـي از       ها و كوچ بعضاً مهاجرت ،در كنار اشكال ذكرشده ،البته

شد كه در ايجاد  به صورت خودخواسته و بدون فرمان حكومتي انجام مي ،تبعات جنگ بود
ق كه عبيدخان خراسان را مورد   933در سال  ،از آن جمله ؛ثر بودؤانساني اين مناطق م خأل

امالك خـود را رهـا    ،اكثر امرا و كساني كه در خراسان تيول و اقطاع داشتند ،هجوم قرارداد
  .)92: 1379 قبادالحسيني،( دكرده و به سوي ري مهاجرت كردن

كـردن جمعيـت فعـال و مولـد      ن نيز در نوع خود به اشكال ديگري در تهيامهاجم ،اما
 ،هـاي صـاحب فـن و هنـر     بـردن چهـره   اسـارت  بـه . مناطق جنگي نقش مسـتقيم داشـتند  

اي  هاي حرفه صصاين افراد به دليل تخ .ندكتوانست بيشترين آسيب را به شهرها وارد  مي
ين و نخسـت . گرفتنـد  اسارت قرارمـي  ضهاي انساني در معر داشتند بيشتر از ساير گروهكه 

او در ؛ گردد سليم از تبريز بازمي به زمان خروج سلطان ،ترين اين رفتارها شايد يكي از مهم
از صنعتگران، توليدكنندگان، صاحبان حرف و هنرمنـدان   هزار نفر هنگام حركت قريب سه

 بـه معنـاي  انتقال چنين جمعيتي از تبريـز   .)485 /2: 1372 شاردن،( دركاستانبول  ةرا روان
در خراسـان و   ،البتـه . شـد  مي نيروي كارآمد و ماهر شهر محسوب اي از بخش عمده ةتخلي

. داد مـي  بعضاً در ساير شهرهاي آذربايجان و شروان نيز اين روند بـا اشـكال متعـددي رخ   
ي بسـيار ز اين نكته است كه ازبكان تعـداد  گزارش منابع در خصوص خراسان نيز حاكي ا

 ؛30: 1373 اي نطنـزي،  افوشته(تند گرف ميبه اسارت را ساالر  نام و فن هاي صاحب از چهره
  .)53: 1369بيگ شيرازي،  عبدي
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ي از مـردان و زنـان   بسيارهاي نظامي، تعداد  به دنبال هركدام از اردوكشي ،عالوه بر اين
در آنجـا  ، به بازارهاي بخارا و سمرقند انتقال يافته ،شده اسير هعادي جامعه نيز به عنوان برد

   .)125 /1: 1383حسيني قمي، ( رسيدند به فروش مي
هـا   بـروز ايـن جنـگ    ةديگر پيامدهايي بود كه كه در هنگام تشديد تعارضات مذهبي از

ص خصو هاي ناهمگون مذهبي به وجود گروه. در برخي شهرها بروز و ظهور يافت اتكرّ به
هـاي   درگيـري  ةدامن ،ساخت كه با ورود و خروج مهاجمان هايي را فراهم زمينه ،در خراسان

در سقوط هرات پس . هاي مذهبي منجرگرديد ها و قتل جويي مذهبي افزايش يافته و به كينه
ع بـه  يي از ساكنان را به جـرم تشـ  بسيارنيروهاي ازبك تعداد  ،از ماجراي شكست غجدوان

اين در حالي بود  .)52: 1369بيگ شيرازي،  عبدي ؛392: 1383اميني هروي، ( قتل رساندند
خان ازبك  عبيداهللا ةهاي آغازين حكومت تهماسب هنگامي كه هرات در محاصر سال كه در

بود، حاكم قزلباش شهر براي رهايي از كمبود مواد غذايي تعـدادي از سـاكنان را بـه اتهـام     
در  .)345: 1372والـه اصـفهاني،   ( دكري از هرات اخراج تسنن پس از گرفتن اموال و داراي

هـاي روحـي و روانـي ناشـي از اضـطراب جنـگ،        كنار مطالـب ذكرشـده بايسـتي آسـيب    
دادن نزديكان و اعضاي خانواده و حتي اسارت تعدادي از اعضاي خانواده به دست  ازدست

هـاي انسـاني و در    ناتوانست در بحـر  دشمن را نيز مورد توجه قرارداد كه در نوع خود مي
  .)846 /2: 1387پورگشتال، ( اهميت باشد حائزتوليدات اقتصادي 

  
  گيري نتيجه. 7

 نخسـت  ةالت نيمـ واي از تحـ  بخـش عمـده   ،هاي متمادي در مناطق شرقي و غربـي  جنگ
بـه اشـكال    ،ها پديدآمـد  اين منازعات كه در تقابل با ازبكان و عثماني. حكومت صفويه بود

شـرق و آذربايجـان، شـروان و ايـروان در منـاطق       مناطقي مانند خراسان در شمال گوناگون
هـاي   برنامـه . تأثير قـرارداد  هاي وسيعي از غرب ايران را تحت غرب و همچنين بخش شمال

ها و ازبكان به همراه الگوهاي دفاعي صفويان فضـاي اقتصـادي و زنـدگي     تهاجمي عثماني
  . تأثير قرارداد تحتشدت  اجتماعي را در اين مناطق به

هـاي شـهري و روسـتايي     تأثير مستقيم اقدامات تهاجمي به تخريب بسياري از سـازه 
شهرهاي عمده و پرجمعيت بيش از ساير منـاطق مـورد توجـه     ،در اين ميان. منجرگرديد

هرات در شرق و تبريز در . تر شد پذيري آنها افزون آسيب ناچار بهن قرارگرفتند و امهاجم
هاي شـهري آنهـا نظيـر بـرج و      اشغال شدند و تحت محاصره و اشغال، سازه غرب بارها
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اندازهاي ظاهري، در  همراه با نابودي چشم. بارو و اماكن حكومتي تخريب و نابود شدند
ـ   سپاهيان، همچنين برنامه مكرراثر تردد  بسـياري از   ،مهاجمـان و مـدافعان   ةهـاي عامدان

هـاي آبيـاري    هـا و كانـال   ها، چشمه ظير قناترساني ن هاي كشاورزي و مجاري آب زمين
 ةن كـه در گسـتر  امنابع غذايي از طرف مدافع يدفاعي امحا ةاجراي برنام. تخريب شدند

از  ،نادر كنار نـابودي و غـارت آنهـا توسـط مهاجمـ      ،گرفت مي جغرافيايي وسيع صورت
منـاطق بـر    ها بود كه تأثير مستقيم خود را بر جمعيت سـاكن ايـن   ديگر نتايج بارز جنگ

 ،شـد  هاي تهاجمي و تدافعي كه در اين مناطق اجـرا مـي   نتايج و عواقب شيوه. جاي نهاد
بـه كندشـدن تبـادالت تجـاري      ،دكـر شدت تضعيف  عالوه بر اينكه اقتصاد توليدي را به

المللي نيز منجرشد و سبب گرديد تا جمعيت انبوه ساكن در اين منـاطق بـه    داخلي و بين
بهره مانده و ضمن فقيرشدن جامعه، باعث كندي  اي رونق تجاري بيشكل بارزي از مزاي

  . يا توقف رشد شهري شود
هـاي اجتمـاعي و    هـاي ذكرشـده، نابسـاماني    ها و تخريب از ديگر پيامدهاي بارز جنگ

كشتارهاي مستقيم ناشـي از اشـغال   . دكرهاي رواني ناشي از جنگ را بايستي لحاظ  چالش
 تـردد كمبود مواد غذايي ناشي از تخريب منـابع تغذيـه و    ةنتيجميرهايي كه  و شهرها، مرگ

خصـوص   هاي مسري باعـث كـاهش جمعيـت بـه     شيوع بيماري و سپاهيان دو طرف بود
اسـارت و انتقـال عناصـر     ،عـالوه بـر ايـن   . هاي مولد جامعه در مناطق جنگـي بـود   گروه
ـ جا. ها گرديد شدن اجتماعات شهري از اين چهره ساالر باعث تهي فن جـايي سـاكنان و    هب
د كـه در  كـر رواني را به ساكنان تحميل  ناامنيثباتي انساني و  مكرر شهرها نوعي بي ةتخلي

  . ثر بودؤنوع خود بر شكل و حجم توليدات و تبادالت اقتصادي م
شـده   مطـرح  ةعمد پرسشكه معطوف به  ،ناشي از منازعات ةدر كنار پيامدهاي ذكرشد

د كه بـر  كرفرعي مقاله اشاره  پرسشبه اين نكته نيز در پاسخ به بايد  ،در اين پژوهش بود
ـ  تجهيـزات و ادوات نظـامي مهاجمـان، ميـزان      ةاساس نوع تهاجمات، تعداد نفرات و گون

هاي محسوسي بـود و سـبب    ها در مناطق شرقي و غربي داراي تفاوت ها و غارت تخريب
  .باشد اشتهشد تا الگوي دفاعي صفويان در دو منطقه شكل متفاوتي د
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  .جامي: يعقوب آژند، تهران ة، ترجمصفويان كمبريج ةدورتاريخ ايران ). 1380( فرير، رانلد

  . علمي و فرهنگي: ، تهران6، چ لدج 5، زندگاني شاه عباس اول). 1375( فلسفي، نصراهللا
  .آگه: كاظم فيروزمند، تهران ة، ترجمديوان و قشون در عصر صفوي). 1388( فلور، ويلم
  .رسا: ين، تهراناحمد تد ة، ترجممقاومت شكننده). 1377( فوران، جان

انجمـن آثـار و   : ، تصحيح محمدرضا نصيري، تهرانشاه تاريخ ايلچي نظام). 1379(بن قبادالحسيني، خورشاه 
  .مفاخر فرهنگي

  .علمي و فرهنگي: ، تصحيح عباس نخجواني و عبدالعلي كارنگ، تهرانسفرنامه). 1383( كارري، جملي
پژوهشـگاه  : ، قـم 2حسـن زنديـه، چ    ة، ترجمصفوياقتصاد و سياست خارجي عصر ). 1390( متي، رودلف

  .حوزه و دانشگاه
  .موقوفات افشار: ، تصحيح بهروز گودرزي، تهرانالتواريخ ةبدز). 1375( مستوفي، محمدمحسن

  .وحيد: اهللا وحيدنيا، تهران ، به كوشش سيفتاريخ عباسي). 1366( الدين منجم، مالجالل
  .ميراث مكتوب: نژاد، تهران ، تصحيح محسن بهرامجواهراالخبار). 1378( منشي قزويني، بوداق
: ، تهـران لـد ج 3 ، تصحيح محمداسماعيل رضواني،آراي عباسي تاريخ عالم). 1377( منشي، اسكندربيگ

  .دنياي كتاب
  .بنياد فرهنگ ايران: ، تهرانتهماسب اسناد و مكاتبات تاريخي شاه). 1350( نوايي، عبدالحسين

  .موقوفات افشار: ، به كوشش ميرهاشم محدث، تهرانخلد برين). 1372( محمديوسفواله اصفهاني، 
 ، تصحيح محمدرضـا نصـيري،  عباس دوم صفي و شاه ايران در زمان شاه). 1382( واله اصفهاني، محمديوسف

  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: تهران
  .سروش: سيد محمد روحاني، تهران ة، ترجمتاريخ بخارا). 1380( وامبري، آرمينيوس


